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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0131),

– s ohledem na čl. 53 odst. 1, článek 62 a čl. 294 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0086/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012) a Výboru pro právní záležitosti 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává 
každému občanovi právo volněji se 
pohybovat v jiném členském státě, aby tam 
pracoval a za tímto účelem pobýval, a 
chrání jej před diskriminací, pokud jde 
o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní 
podmínky v porovnání se státními 
příslušníky uvedeného členského státu.
Volný pohyb pracovníků je nutno 
rozlišovat od volného pohybu služeb, který 
zahrnuje právo podniků poskytovat služby 
v jiném členském státě a za tímto účelem 
dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb služeb zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb. Je třeba odlišit toto právo 
od práva volného pohybu pracovníků, 
které umožňuje každému občanovi volný 
pohyb do jiného členského státu, aby tam 
pracoval a za tím účelem pobýval, a 
chrání ho před diskriminací, pokud jde o 
zaměstnání, odměňování a jiné pracovní 
podmínky v porovnání se státními
příslušníky daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Vysílání pracovníků je ošetřeno v rámci svobody poskytování služeb a nesmí být směšováno 
s právem volného pohybu pracovníků. Cílem navrhované změny je tuto skutečnost zdůraznit. 
Vzhledem k tomu, že se tato směrnice týká vysílání pracovníků, mělo by to uvedeno na prvním 
místě.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
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vysílání. vysílání a na úrovni Unie by měla být 
zavedena jednotnější kritéria, která 
usnadní společný výklad.

Or. en

Odůvodnění

Cílem ustanovení článku 3, na který tento bod odůvodnění odkazuje, je usnadnění jednotného 
výkladu pojmu vysílání, aby bylo možné dosáhnout společného chápání toho, co vysílání 
skutečně znamená.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem 
k tomu, že sociální partneři mohou 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně 
nebo současně) stanovit různé úrovně 
příslušné minimální mzdy.

(8) Sociální partneři hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem 
k tomu, že mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi (alternativně nebo současně) 
stanovit různé úrovně příslušné minimální 
mzdy. Toto právo by mělo být spojeno 
s jejich povinností sdělovat výše zmíněnou 
minimální mzdu a informovat o ní.
S cílem motivovat podniky, aby dodržovaly 
všechna závazná pravidla, by měli sociální 
partneři uvážit zavedení osvědčení, jež by 
mohla být využívána jako „bílé seznamy“ 
podniků, které pravidla dodržují, což by 
bylo jasným uznáním jejich spolehlivosti.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem formulace „sociální partneři“ je, aby se tento bod odůvodnění týkal také organizací 
zaměstnavatelů. Určení minimální mzdy prostřednictvím kolektivních smluv je pro zahraniční 
podniky velmi často nedostatečně transparentní. Jejich sdělování se tedy zlepší a sociální 
partneři budou v tomto ohledu zapojeni. Aby bylo možno směrnici 96/71/ES prosazovat, je 
nutné zavést určité motivační nástroje, a nikoli pouze kontrolní opatření.
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Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch spolupráce a soustavný 
dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) Jelikož možnosti hostitelského 
členského státu, jak zjistit skutečnosti 
charakterizující zahraniční podniky, jsou 
omezené, je nezbytná spolupráce 
s členským státem, kde je podnik usazen, a 
tuto spolupráci je třeba dále prohlubovat.
V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch vstřícnosti a soustavný 
dialog, jakož i vzájemné porozumění.

Or. en

Odůvodnění

Pro hostitelský stát je objektivně nemožné zjistit všechny skutečnosti o zahraničním podniku, 
aniž by docházelo ke konzultaci a spolupráci s členským státem, kde je daný podnik usazen. I 
přes stávající potíže, které takovou spolupráci provázejí, je nemyslitelné přenést úplnou 
odpovědnost na hostitelský stát bez toho, aby se přihlédlo k výsledkům kontrol a dohledu 
prováděných v členském státě, kde je podnik usazen.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly v každém 
případě, kdy je to možné, používat 
výhradně systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (systém IMI). Tím by však 
nemělo být dotčeno uplatňování 
dvoustranných dohod nebo ujednání o 
správní spolupráci v oblastech, na něž se 
systém IMI nevztahuje.

Or. en



PR\916592CS.doc 9/40 PE498.030v01-00

CS

Odůvodnění

S ohledem na velmi pozitivní zpětnou vazbu uživatelů systému IMI se doporučuje, aby jeho 
používání bylo v případech, na něž se tento systém vztahuje, povinné.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat 
povinnosti členských států, pokud jde o 
zajištění obecné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 
účinného přístupu k těmto informacím, a 
to nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

(14) Vzhledem k tomu, že potíže v přístupu 
k informacím o pracovních podmínkách 
jsou velmi často důvodem, proč 
poskytovatelé služeb neuplatňují pravidla, 
členské státy by měly být povinny zajistit 
obecnou dostupnost informací o 
pracovních podmínkách a poskytnout 
účinný přístup k těmto informacím, a to 
nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky. Tato povinnost by měla být 
dále konkretizována, a to zejména pokud 
jde o obecně závazné kolektivní dohody.

Or. en

Odůvodnění

Informace o pracovních podmínkách stanovených v různých obecně závazných kolektivních 
dohodách nejsou velmi často řádně sdělovány. Nemůžeme vyžadovat, aby se podniky řídily 
pravidly, která jim nejsou řádně sdělena či nejsou zveřejněna.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by měly stanovit, jakým 
způsobem jsou poskytovatelům a 
příjemcům služeb poskytovány snadno 
přístupné odpovídající informace, přičemž 
se upřednostňuje zpřístupnění těchto 
informací na internetových stránkách 
v souladu s normami přístupnosti obsahu 

(15) Pro zlepšení právní jednoznačnosti a 
dostupnosti informací by měl být 
v každém členském státě zřízen jediný 
zdroj informací. Členské státy by měly 
určit jediné oficiální vnitrostátní 
internetové stránky, které obsahují 
zejména informace o pracovních 
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internetových stránek. Tyto internetové 
stránky by měly zahrnovat zejména 
veškeré internetové stránky vytvořené 
podle právních předpisů EU s cílem 
podporovat podnikání a/nebo rozvoj 
přeshraničních služeb.

podmínkách vztahujících se na vyslané 
pracovníky na jejich území a stejně tak 
odkazy na veškeré internetové stránky 
vytvořené podle právních předpisů EU 
s cílem podporovat podnikání a/nebo 
rozvoj přeshraničního poskytování služeb.

Or. en

Odůvodnění

Stávající situace, v níž je nutno pracovní podmínky zjišťovat prostřednictvím různých zdrojů, 
vede ke slabému povědomí o pravidlech, a ta v důsledku toho nejsou uplatňována. Zřízení 
jediného zdroje informací by mělo přispět ke zlepšení jejich dostupnosti pro zaměstnavatele i 
zaměstnance.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Případná kontrolní
opatření a požadavky by měly být za 
účelem právní jednoznačnosti jednotné na 
úrovni Unie a lze je uložit za předpokladu, 
že příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo 
orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou považována 
za nezbytná, budou splněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další subjekty provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu.

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
vnitrostátní inspektoráty práce nebo jiné
vnitrostátní orgány provádějící sledování a 
i nadále by měly hrát podstatnou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu pružného přístupu k 
rozmanitosti trhů práce a systémů 
průmyslových vztahů mohou výjimečně 
jiné subjekty a/nebo orgány sledovat 
některé pracovní podmínky vyslaných 
pracovníků, pokud dotčeným osobám 
poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a 
pokud budou sledování provádět 
nediskriminačním a objektivním 
způsobem.

(20) V zájmu pružného přístupu k 
rozmanitosti trhů práce a systémů 
průmyslových vztahů mohou sociální 
partneři a/nebo výjimečně jiné 
vnitrostátní orgány sledovat některé 
pracovní podmínky vyslaných pracovníků, 
pokud dotčeným osobám poskytnou 
rovnocenný stupeň ochrany a pokud budou 
sledování provádět nediskriminačním a 
objektivním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Kontrolní orgány členských států a 
ostatní příslušné orgány pověřené 
sledováním a prosazováním by měly 

(21) Kontrolní orgány členských států a 
ostatní příslušné vnitrostátní orgány 
pověřené sledováním a prosazováním by 
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využívat spolupráce a výměny informací 
stanovené v příslušných právních 
předpisech, aby ověřily, zda se dodržují 
předpisy týkající se vysílání pracovníků.

měly využívat spolupráce a výměny 
informací stanovené v příslušných 
právních předpisech, aby ověřily, zda se 
dodržují předpisy týkající se vysílání 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo – pokud s tím tito 
pracovníci souhlasí – prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že třetí strany mají právo účastnit se řízení jménem vyslaných 
pracovníků pouze tehdy, pokud s tím tito pracovníci souhlasí.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 

vypouští se
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nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 

vypouští se
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jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odůvodnění vyplývá z vypuštění článku 12.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odůvodnění vyplývá z vypuštění článku 12.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních 
pokut a/nebo sankcí v přeshraničních 

vypouští se
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situacích jsou škodlivé pro řádné 
fungování vnitřního trhu a hrozí, že by 
mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit 
zajištění rovnocenné úrovně ochrany 
vysílaných pracovníků v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je posunut za bod odůvodnění 28. Sled následujících bodů odůvodnění 
je nesprávný. Cílem změny je především vysvětlit důvod opatření zavedených v rámci 
přeshraničního vymáhání pokut a sankcí a následně poukázat na problémy a překážky 
vyžadující sbližování právních předpisů v této oblasti.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání uložených správních pokut a 
sankcí. Základním předpokladem k 
zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější 
úrovně ochrany nezbytné k řádnému 
fungování vnitřního trhu je proto 
sbližování právních předpisů členských 
států v této oblasti.

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání uložených správních pokut a 
sankcí.

Or. en

Odůvodnění

Druhá věta tohoto bodu odůvodnění (mírně upravená) je přesunuta do bodu odůvodnění 28a 
(nového).

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Rozdíly mezi systémy členských 
států určenými k prosazování uložených 
správních pokut nebo sankcí 
v přeshraničních situacích mohou ohrozit 
řádné fungování vnitřního trhu. 
Sbližování právních předpisů členských 
států v této oblasti je tedy základním 
předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější 
a srovnatelnější úrovně dodržování 
právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem sankcí a pokut ukládaných kvůli jejich odrazujícímu charakteru je zajistit 
dodržování právních předpisů (rovnocenná úroveň ochrany pracovníků je druhotným a 
nepřímým důsledkem).

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut, a potřebu 
jednotnějších kritérií pro následné postupy 
v případě jejich nezaplacení, neměla by 
jimi být dotčena pravomoc členských států 
určit svůj systém sankcí a pokut nebo 
opatření k vymáhání pohledávek, které 
jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních 
právních předpisů.

(30) Bez ohledu na zavedení některých
jednotnějších pravidel, pokud jde o 
přeshraniční vymáhání sankcí a pokut, a 
potřebu umožnit následné postupy v 
případě jejich nezaplacení, neměla by jimi 
být dotčena pravomoc členských států určit 
svůj systém sankcí a pokut nebo opatření 
k vymáhání pohledávek, které jsou 
k dispozici podle jejich vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Kapitola VI nevytváří jednotnější systém, ale zavádí pouze určité sblížení, jehož cílem je 
umožnění a zefektivnění přeshraničního vymáhání sankcí a pokut, i když vycházejí z různých 
vnitrostátních ustanovení.
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „příslušným orgánem“ orgán určený 
členským státem, aby vykonával funkce 
podle této směrnice;

(a) „příslušným orgánem“ orgány veřejné 
moci určené členským státem, aby 
vykonávaly funkce podle této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Velmi často je v členském státě k výkonu funkcí podle této směrnice určen více než jeden 
příslušný orgán. Je důležité zdůraznit, že tyto orgány by měly být součástí veřejné moci.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, který podává žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
týkající se sankce nebo pokuty podle 
kapitoly V;

(b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, který podává žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
týkající se sankce nebo pokuty podle 
kapitoly VI;

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční vymáhání je upraveno v kapitole VI (nikoli v kapitole V).

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, kterému je žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
určena.

(c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán 
členského státu podle kapitoly VI, kterému 
je žádost o pomoc, informace, oznámení či 
vymáhání určena.
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Or. en

Odůvodnění

Bylo nutné blíže objasnit, o jaký orgán se jedná.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vysílá pracovníky na 
území jiného členského státu v rámci
přeshraničního poskytování služeb. Může 
se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) místo, kde jsou najímáni vyslaní 
pracovníci;

(b) místo, kde jsou najímáni vyslaní 
pracovníci a odkud jsou vysíláni;

Or. en
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Odůvodnění

Pracovníci mohou být najímáni na jednom místě a vysíláni z jiného místa. To je třeba ujasnit. 
Obě tyto informace jsou při posuzování skutečností užitečné.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) místo, kde podnik vykonává svou 
hlavní podnikatelskou činnost a kde 
zaměstnává administrativní pracovníky;

(d) místo, kde podnik vykonává svou 
podnikatelskou činnost, která není při 
posouzení v širším časovém rámci 
omezena čistě na interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Soudního dvora (C-115/2011) a nařízení (ES) č. 883/2004 se nevyžaduje, 
aby byly činnosti podniku v členském státě, kde je podnik usazen, podstatnou částí jeho 
činnosti. Z obecného hlediska by však činnosti podniku, jenž vysílá pracovníky, neměly být 
omezeny čistě na interní řízení nebo administrativní činnosti. Výraz „posouzení v širším 
časovém rámci“ má umožnit přehled činností podniku v širším časovém rámci, a nikoli pouze 
posouzení v konkrétním momentu.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo 
výše obratu uskutečněného v členském 
státě usazení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Může se stát, že v důsledku významné zakázky realizované v zahraničí je obrat uskutečněný 
podnikem v zemi, v níž je usazen, velmi omezený, čímž není dotčeno, že jde skutečně o vysílání 
pracovníků.
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Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení těchto skutečností by mělo být 
přizpůsobeno jednotlivým případům a 
mělo by se přihlížet k povaze činností 
vykonávaných podnikem v členském státě, 
v němž je usazen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec bude spojen s čl. 3 odst. 2 pododstavcem 3 a společně vytvoří nový čl. 3 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný 
pracovník dočasně vykonává svou práci 
v jiném členském státě, než ve kterém 
obvykle pracuje, se zkoumají všechny
skutečnosti charakterizující tuto práci a 
situace pracovníka.

Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný 
pracovník dočasně vykonává svou práci 
v jiném členském státě, než ve kterém 
obvykle pracuje, se zkoumají skutečnosti 
charakterizující tuto práci a situace 
pracovníka.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že následně vyjmenované skutečnosti jsou uvedeny pouze indikativně, 
nemělo by se navrhovat, aby byly v každém případě šetřeny všechny.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může se jednat o tyto skutečnosti: Může se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Možnost přidání dalších exemplárních a indikativních skutečnosti, které by měly být šetřeny 
v případě kontroly, vytváří právní nejistotu. Otevřený seznam má za následek různé 
skutečnosti v různých členských státech, což by mohlo vést k různým rozhodnutím o tom, kdo 
je vyslaným pracovníkem. V důsledku toho by měl článek 3 stanovit kompletní seznam 
skutečností.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) držení platného formuláře A1 
vydaného pro vyslaného pracovníka.

Or. en

Odůvodnění

Před vysláním musí zaměstnavatel získat pro každého vyslaného pracovníka formulář A1. 
Toto osvědčení se týká právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a je vhodné 
k prokázání toho, že příspěvky na sociální zabezpečení jsou hrazeny v zemi EU odlišné od 
hostitelské země, a může představovat jednu z indikativních skutečností, která charakterizuje 
skutečně vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou 
pouze orientačními faktory v celkovém 
posouzení, které se má provést, a nelze je 
tedy posuzovat samostatně. Kritéria se
přizpůsobí jednotlivým případům a 
přihlédne se ke zvláštnostem situace.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec bude spojen s čl. 3 odst. 1 pododstavcem 2 a společně vytvoří nový čl. 3 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Všechny skutečnosti uvedené výše 
v odstavci 1 a 2 jsou pouze orientačními 
faktory v celkovém posouzení, které se má 
provést, a nelze je tedy posuzovat 
samostatně. Hodnocení těchto skutečností 
se přizpůsobí jednotlivým případům a 
přihlédne se ke zvláštnostem situace. 
Absence jedné či více z těchto skutečností 
nutně neznamená, že se nejedná o vyslání, 
ale může napomoci k určení toho, zda se 
jedná o skutečné vyslání.

Or. en

Odůvodnění

Musí být jasné, že tato část se týká všech skutečností uvedených v obou odstavcích, odstavci 1 
a 2, a bude tvořit odstavec 3 článku 3.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice členské státy 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden nebo 
více příslušných orgánů, mezi něž mohou 
patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 
směrnice 96/71/ES.

Pro účely této směrnice členské státy 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden nebo 
více příslušných orgánů, mezi něž mohou 
patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 
směrnice 96/71/ES.

Hlavní úlohou kontaktních míst je 
poskytovat informace o pracovních 
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podmínkách. Sledování, zda jsou 
uplatňována výše zmíněná pravidla, 
mohou vykonávat kontaktní místa či jiné 
orgány pověřené sledováním.

Or. en

Odůvodnění

Název tohoto článku vyžaduje, aby byly naznačeny hlavní úkoly kontaktních míst; proto je 
nutné začlenit do něj toto upřesnění.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro zajištění úplné dostupnosti a 
právní jistoty se za obecně závazné 
považují pouze pracovní podmínky 
zveřejněné prostřednictvím jediných 
oficiálních vnitrostátních internetových 
stránek.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely právní jednoznačnosti a jistoty je důležité objasnit, že za obecně závazné se 
považují pouze pracovní podmínky, které jsou poskytovateli služeb sděleny řádným způsobem. 
Informace o pracovních podmínkách stanovených v obecně závazných kolektivních dohodách 
velmi často nejsou dostupné. Nemůžeme vyžadovat, aby se podniky řídily pravidly, která jim 
nejsou sdělena či nejsou zveřejněna.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) na vnitrostátních internetových 
stránkách, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 

(a) na jediných oficiálních vnitrostátních
internetových stránkách, podrobně a 
uživatelsky vstřícným způsobem a 
v přístupném formátu, jasně uvedou, které 
pracovní podmínky a/nebo části jejich 
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(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost informací můžeme zlepšit pouze zaručením jediného zdroje informací. Pracovní 
podmínky by měly být navíc oficiálně zveřejňovány prostřednictvím oficiálních vnitrostátních 
internetových stránek a tímto způsobem by měly být dostupné pro zaměstnance a 
zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na internetových stránkách 
všeobecnou dostupnost informací o tom, 
které kolektivní smlouvy se použijí (a o 
tom, na koho se vztahují) a o tom, které 
pracovní podmínky musí uplatňovat 
poskytovatelé služeb z jiných členských 
států v souladu se směrnicí 96/71/ES, 
přičemž by měly být pokud možno 
uvedeny odkazy na stávající internetové 
stránky a jiná kontaktní místa, zejména na 
příslušné sociální partnery;

(b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na jediných oficiálních 
vnitrostátních internetových stránkách 
všeobecnou dostupnost informací o tom, 
které kolektivní smlouvy se použijí (a o 
tom, na koho se vztahují) a o tom, které 
pracovní podmínky musí uplatňovat 
poskytovatelé služeb z jiných členských 
států v souladu se směrnicí 96/71/ES, 
přičemž by měly být pokud možno 
uvedeny odkazy na stávající internetové 
stránky a jiná kontaktní místa, zejména na 
příslušné sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tyto informace zpřístupní pracovníkům 
a poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 

(c) tyto informace zpřístupní pracovníkům 
a poskytovatelům služeb v anglickém 
jazyce a dalších nejvhodnějších jazycích 
odlišných od jazyka/jazyků země, v níž 
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v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

jsou služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. en

Odůvodnění

Volba jazyků, do nichž mají být informace přeloženy, by měla vycházet z vyhodnocení státní 
příslušnosti vyslaných pracovníků, kteří se v daném členském státě nacházejí, a z jejich počtu. 
Angličtina by navíc měla být na vnitřním trhu základním jazykem a její použití dále usnadňuje 
překlady.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zlepší přístupnost a srozumitelnost 
informací poskytovaných na vnitrostátních 
internetových stránkách;

(d) zlepší přístupnost a srozumitelnost 
informací, zejména pak informací
poskytovaných na jediných oficiálních
vnitrostátních internetových stránkách, 
které jsou uvedeny v písmeni a) a které 
tyto informace systematicky aktualizují;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, že hlavní pracovní podmínky (zejména minimální mzda) se mění, je nutné 
provádět systematické aktualizace informací.

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) zajišťují aktuálnost poskytovaných 
souborů informací pro jednotlivé země.

(f) zajišťují aktuálnost, přesnost a úplnost
poskytovaných souborů informací pro 
jednotlivé země.

Or. en
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Odůvodnění

Soubory informací pro některé země v současnosti pouze uvádějí, že některé pracovní 
podmínky jsou stanoveny prostřednictvím obecně závazných kolektivních smluv. Jelikož tyto 
soubory představují dodatečný zdroj informací na úrovni EU, měly by obsahovat přesné a 
úplné informace, a to zejména tehdy, pokud jde o různé trhy práce, kde mohou sociální 
partneři stanovovat tyto podmínky alternativně k zákonným podmínkám nebo souběžně s nimi.

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá
zejména v bezodkladných odpovědích na 
odůvodněné žádosti příslušných orgánů o 
informace a o provedení kontrol, inspekcí a 
šetření, pokud jde o situace týkající se 
vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 
96/71/ES, včetně šetření případných 
zneužití platných předpisů týkajících se 
vysílání pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se vztahuje pouze na vysílání pracovníků. Uvádění dalších „možných případů 
nezákonných přeshraničních aktivit“ je tedy nesprávné.

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení. 
V případě jakýchkoli přetrvávajících 
problémů s výměnou informací by měla 
Komise zasáhnout tak, aby členskému 
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státu pomohla daný problém vyřešit.

Or. en

Odůvodnění

Stávající situace ukazuje, že problémy spojené s výměnou informací mezi členskými státy 
mohou přetrvávat z různých důvodů a že někdy jsou odůvodněné. Komise by proto mohla 
zaujímat roli mediátora, aby bylo možné problém vyřešit.

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytují informace, o které 
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do dvou týdnů od přijetí 
žádosti.

Členské státy poskytují informace, o které 
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do dvou týdnů od přijetí 
žádosti nebo do jednoho měsíce v případě, 
že odpověď vyžaduje inspekci u 
poskytovatele.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty stanovené v této směrnici by měly být ambiciózní, ale zároveň proveditelné; obvyklá 
lhůta tedy činí dva týdny, a to se dvěma výjimkami. První výjimkou je nutnost provést inspekci 
na místě, což objektivně vyžaduje více času, a tedy i delší lhůtu.

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do dvou pracovních dnů.
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Or. en

Odůvodnění

Druhou výjimku musí ospravedlňovat situace odůvodněné naléhavosti, která vyžaduje 
okamžité jednání. Tato krátká lhůta má však objektivní hranice; za dva pracovní dny lze 
zkontrolovat pouze některé věci.

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé služeb 
zapisováni a do kterých mají možnost 
nahlížet příslušné orgány na jejich území, 
měly za stejných podmínek možnost 
nahlížet také odpovídající příslušné orgány 
ostatních členských států.

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé služeb 
zapisováni a do kterých mají možnost 
nahlížet příslušné orgány na jejich území, 
měly za obdobných podmínek možnost 
(prostřednictvím systému IMI nebo 
příslušného vnitrostátního orgánu) 
nahlížet také odpovídající příslušné orgány 
ostatních členských států.

Or. en

Odůvodnění

Nemůžeme zaručit stejné podmínky, neboť příslušné zahraniční orgány nemají přístup do 
některých rejstříků. Mají přímý přístup pouze k veřejným rejstříkům. Mohou tedy získat 
přístup prostřednictvím systému IMI nebo příslušných vnitrostátních orgánů, což představuje 
obdobnou podmínku, ale nikoli stejnou podmínku.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány, a v souladu 
s právními předpisy o ochraně osobních 
údajů.
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Or. en

Odůvodnění

Je mimořádně důležité, aby vyměňované informace nebyly využívány k jiným, nežádoucím 
účelům.

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
členskému státu, do kterého jsou 
pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu s 
podmínkami použitelnými podle směrnice 
96/71/ES a této směrnice. Členský stát 
usazení poskytovatele služeb z vlastního 
podnětu sdělí členskému státu, do kterého 
jsou pracovníci vysíláni, veškeré podstatné 
informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 
odst. 1, pokud členský stát usazení 
poskytovatele služeb ví o zvláštních 
skutečnostech, které naznačují možné 
nesrovnalosti.

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
hostitelskému členskému státu se 
zajištěním souladu s podmínkami 
použitelnými podle směrnice 96/71/ES a 
této směrnice. Členský stát usazení 
poskytovatele služeb z vlastního podnětu 
sdělí příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu veškeré podstatné 
informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 
odst. 1, pokud členský stát usazení má 
odůvodněné podezření, že mohlo dojít 
k nesrovnalostem. Lhůta pro uchovávání 
informací by měla být v souladu se 
systémem IMI. Získané informace se 
považují za důvěrné a nesmí být dále 
předávány či zveřejňovány.

Or. en

Odůvodnění

Informace o odůvodněném podezření jsou velmi citlivé a musí se zabránit jejich předávání 
jakýmkoli třetím stranám nebo zveřejnění, a tedy jejich použití k nežádoucím účelům.

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 
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usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu na 
žádost příslušných orgánů členského státu 
usazení v souladu s článkem 10 a v souladu 
s pravomocemi dohledu stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, 
zvyklostmi a správními postupy 
hostitelského členského státu a v souladu 
s právními předpisy Unie.

usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu z jeho 
vlastní iniciativy nebo na žádost 
příslušných orgánů členského státu usazení 
v souladu s článkem 10 a v souladu 
s pravomocemi dohledu stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, 
zvyklostmi a správními postupy 
hostitelského členského státu a v souladu 
s právními předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelský členský stát má jasnější přehled o tom, co je třeba na jeho území zkontrolovat, a 
jeho možnost provádět kontroly nesmí být omezena na požadavek členského státu usazení.

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

(b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je například pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle
používají standardní formuláře, může být 
odůvodněný překlad dokladů uvedených 
v písmenu b);

(c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a/nebo pokud se pro tyto doklady 
používají standardní formuláře, možnost 
požádat o překlad dokladů uvedených 
v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

(d) možnost požádat o určení kontaktní 
osoby, která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v hostitelském
členském státě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, v rámci
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podniky mají právo vyžádat si kopii 
protokolu o provedení inspekce, který 
obsahuje výsledky a závěry inspekce a 
doporučení, která mají být dodržována.
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Or. en

Odůvodnění

Pro účely právní jistoty musí mít podnik právo vyžádat si výsledky kontrol či inspekcí 
v písemné formě.

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající ze 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi sociálními partnery, mohou 
na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající ze 
směrnice 96/71/ES a této směrnice, a 
pokud byly tyto podmínky řádně sděleny, 
jak je stanoveno v článku 5 této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „mezi vedením a pracovníky“ je zavádějící a vede k problémům s interpretací při jeho 
překladu do různých jazyků.

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o 
kontrolu a sledování pracovních podmínek 

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o 
kontrolu a sledování pracovních podmínek 
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a/nebo pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, mohou výjimečně, po 
konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat 
opatření zaručující dodržování těchto 
pracovních podmínek za předpokladu, že 
příslušná opatření dotčeným osobám 
poskytují odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

a/nebo pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, mohou výjimečně, po 
konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat 
opatření zaručující dodržování těchto 
pracovních podmínek za předpokladu, že 
příslušná opatření dotčeným osobám 
poskytují odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice, a za předpokladu, že nejsou 
diskriminační a/nebo nepřiměřená, jak je 
stanoveno v čl. 10 odst. 2 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají v 
souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají v 
souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat – pokud s tím tito pracovníci 
souhlasí – v jakémkoli soudním nebo 
správním řízení, jehož cílem je provádět 
tuto směrnici a/nebo prosazovat plnění 
povinností podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že třetí strany nemají právo účastnit se řízení jménem vyslaných 
pracovníků, pokud s tím tito pracovníci nesouhlasí.
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Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subdodávky – solidární odpovědnost vypouští se
1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;
(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
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vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu s 
právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku s 
cílem navrhnout v případě potřeby veškeré 
nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Odůvodnění

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.
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Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou 
nebo mohou být stanoveny právními 
předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné 
pomoci a uznávání, jakož i opatření a 
postupy stanovené v tomto článku na 
přeshraniční prosazování správních pokut a 
sankcí uložených za nedodržení platných 
právních předpisů v členském státě 
vztahujících se na poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě.

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou 
nebo mohou být stanoveny právními 
předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné 
pomoci a uznávání, jakož i opatření a 
postupy stanovené v tomto článku na 
přeshraniční prosazování správních pokut a 
sankcí uložených za nedodržení platných 
právních předpisů ohledně vysílání 
pracovníků v členském státě vztahujících 
se na poskytovatele služeb usazeného 
v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise k tomuto odstavci navrhuje uplatnění všech stávajících právních předpisů 
v členském státě, který přijímá vyslané pracovníky. Směrnice o prosazování směrnice 
96/71/ES nemůže ukládat povinnost dodržovat jiné právní předpisy než ty, které se týkají 
vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu v této věci.

Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
dožadujícího vnitrostátního orgánu.

Or. en



PR\916592CS.doc 37/40 PE498.030v01-00

CS

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými 
dohodami uvedenými v odstavci 2 
využívají příslušné orgány členských států 
systém IMI v nejvyšší možné míře.
V každém případě, pokud příslušný orgán 
v některém z dotčených členských států 
použil systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu, musí se tento systém použít
pro veškeré následné kroky a bude a mít
přednost před mechanismem (mechanismy) 
uvedeným(i) v dvoustranné dohodě o 
správní spolupráci a vzájemné pomoci.

3. V souvislosti s dvoustrannými 
ujednáními uvedenými v odstavci 2 
využívají příslušné orgány členských států 
systém IMI v každém případě, kdy je to 
možné, a pro veškeré následné kroky.
V tomto ohledu má systém IMI přednost 
před mechanismem (mechanismy) 
uvedeným(i) v dvoustranných ujednáních
o správní spolupráci a vzájemné pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění objasňuje vztah mezi systémem IMI a stávajícími dvoustrannými 
ujednáními a zároveň uvádí, že v oblastech, na něž se vztahuje systém IMI, má tento systém 
přednost před mechanismy uvedenými v takové dvoustranné dohodě. Je třeba zdůraznit, že 
pro všechny ostatní otázky, na které se systém IMI nevztahuje, budou členské státy nadále 
používat svá dvoustranná ujednání.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vysílání pracovníků hraje zásadní roli v souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb a 
rozvojem vnitřního trhu. Každoročně je přibližně milion občanů EU vyslán pracovat do jiného 
členského státu. Tuto kategorii pracovníků je nutné chránit zejména v době krize, kdy jejich 
potenciál a konkurenceschopnost umožňují zachovat určitou úroveň zaměstnanosti nebo 
dokonce přispívat k tvorbě nových pracovních míst. Musíme jednat tak, aby bylo možné 
rozvíjet a zlepšovat mobilitu evropských podniků na vnitřním trhu. Tímto způsobem se 
rozhodně přispěje k hospodářskému růstu a stabilitě Evropské unie.

Volný pohyb služeb (je třeba odlišovat ho od volného pohybu pracovníků), v rámci něhož 
probíhá vysílání pracovníků, je jedním z pilířů vnitřního trhu a tvoří základ přeshraniční 
mobility tisíců evropským podniků. Zaručení volného pohybu služeb musí jít ruku v ruce se 
zárukou práv pracovníků. V této souvislosti je nezbytný vyvážený přístup, pokud jde o 
navrhovaná opatření a nástroje. Spolupráce mezi členskými státy musí být dále posilována, 
aby bylo možno lépe chránit a mapovat tuto zvláštní kategorii pracovníků na evropském 
vnitřním trhu, kterou vyslaní pracovníci představují.

SMĚRNICE O PROSAZOVÁNÍ SMĚRNICE 96/71/ES

Zkušenosti z minulých let jasně ukazují, že je naléhavě nutné přistoupit ke zlepšením, aby se 
zajistilo lepší provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Vyskytuje se zde řada problémů, a to od nedodržování práv 
pracovníků a absence či nedostupnosti informací po přetrvávající překážky ve spolupráci mezi 
členskými státy a nedostatečné vymáhání pokut a sankcí v přeshraničním kontextu. 
V minulých letech navíc Soudní dvůr vynesl několik rozsudků, jejichž následkem byla 
v právním rámci vymezena určitá opatření týkající se vysílání pracovníků. Evropská komise 
proto dne 21. března 2012 předložila návrh směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES, který 
obsahuje nová řešení a opatření. Směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES je založena na 
čl. 53 odst. 1 a článku 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, což by mělo být v zájmu 
právní jednoznačnosti zachováno.

Zpravodajka uznává, že zlepšení jsou potřebná, aby bylo možné zajistit lepší provádění, 
uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES, a proto návrh Evropské komise vítá. 
Zpravodajka se domnívá, že tato směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES obecně má:

 obsahovat vyvážená opatření s cílem chránit jak vyslané pracovníky, tak volný pohyb 
služeb;

 stanovit jasný právní rámec pro kategorii vyslaných pracovníků, aby bylo možné 
využít jejich potenciál a konkurenceschopnost zejména v době krize, a bojovat tak s 
rostoucí nezaměstnaností;

 zlepšit přístup k informacím pro společnosti i zaměstnavatele, aby bylo vysílání 
jednodušší a bezpečnější;

 zlepšit spolupráci mezi členskými státy, aby byla lépe zajištěna práva zaměstnavatelů;
 zamezit zbytečné byrokratické zátěži kladené na společnosti (zejména na malé a 

střední podniky), která by mohla narušovat jejich mobilitu na vnitřním trhu a jejich 
schopnost vytvářet nová pracovní místa.
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Přístup k informacím (článek 5)
Vzhledem k tomu, že příčinou neuplatňování právních předpisů jsou velmi často problémy 
s dostupností, transparentností a úplností informací o pracovních podmínkách, je naléhavě 
nutné zlepšit přístup k informacím a jejich sdělování. Existence různých modelů trhu práce a 
systémů průmyslových vztahů v EU, kdy vnitrostátní orgány nebo sociální partneři stanovují 
obecně závazné předpisy alternativně či současně, vytváří problémy v určení toho, jaké 
pracovní podmínky se mají použít. Aby bylo možné tento problém vyřešit, zpravodajka 
navrhuje zavést v každém členském státě jediné vnitrostátní internetové stránky, které budou 
obsahovat všechny nezbytné informace o závazných pracovních podmínkách. Zpravodajka 
rovněž trvá na tom, aby byla zajištěna dostupnost informací na úrovni EU, a to 
prostřednictvím aktualizovaných, přesných a úplných informací uváděných v souborech 
informací pro jednotlivé země zveřejněných na internetových stránkách Evropské komise. 
Zlepšení dostupnosti informací, k němuž dojde rovněž díky tomu, že budou pracovníkům a 
poskytovatelům služeb zpřístupněny v anglickém jazyce a dalších nejvhodnějších jazycích, 
napomůže k odstranění řady problémů, které, jak ukazuje dnešní zkušenost, mohou mít 
závažné důsledky pro podniky i vyslané pracovníky.

Právní jednoznačnost a proporcionalita navrhovaných opatření (články 3, 9, 12)
Pro zajištění právní jednoznačnosti a jistoty musí být sestaven seznam jednotných opatření na 
úrovni EU. Dva články ve směrnici o prosazování směrnice 96/71/ES jsou v této otázce 
mimořádně významné – články 3 a 9.
Zpravodajka navrhuje, aby byly seznamy v článku 3 považovány za kompletní a aby byl 
zachován jejich indikativní charakter. Tím by se zamezilo různým výkladům v různých 
členských státech, pokud jde o otázky, co znamená skutečné vysílání a kdo je skutečně 
vyslaný pracovník. Oba seznamy kritérií v článku 3 mají bojovat proti obcházení zákona a 
zamezovat mu, ale nesmí vést k situacím, kdy by byly poctivé podniky vyloučeny z některých 
vnitrostátních trhů. Vysílání pracovníků není vnitrostátním jevem, jedná se o přeshraniční 
aktivitu, která vyžaduje jednotný právní rámec a jednotný přístup. Tyto seznamy tedy musí 
mít na úrovni EU stejnou podobu, aby se členským státům zabránilo v zavádění dodatečných 
vnitrostátních kritérií.
Stanovení společného seznamu kritérií v článku 3 je přímo spojeno se zavedením společného 
a kompletního seznamu kontrolních opatření v článku 9. Zpravodajka v souvislosti 
s kontrolami rozhodně prosazuje jednoznačnost, která může být zaručena jedině 
prostřednictvím kompletního seznamu možných kontrolních opatření. Právní jistotu lze získat 
prostřednictvím jasného sdělení toho, co má být kontrolováno.
Základním požadavkem pro přípustnost navrhovaných opatření na úrovni EU je jejich 
proporcionalita. Podle zpravodajky společná a nerozdílná odpovědnost tento požadavek 
nesplňuje, a proto má být ze směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES odstraněna. 
Zpravodajka usuzuje, že zavedení systému společné a nerozdílné odpovědnosti pouze 
v případě vyslaných pracovníků je velmi nepřiměřené a bude mít nepříznivý dopad na 
přeshraniční poskytování služeb, jelikož tím bude narušována konkurenceschopnost 
společností, které pracovníky vysílají. Společná a nerozdílná odpovědnost může být určitým 
způsobem přínosná pouze v případě, že bude zavedena pro všechny společnosti na vnitřním 
trhu, avšak je nemožné zavést tento systém v tak velkém rozsahu, neboť směrnice o 
prosazování je právně omezena na kategorii vyslaných pracovníků. Dostupné studie kromě 
toho neposkytují jasné odpovědi na to, zda jsou takové mechanismy účinné, zejména pak 
v přeshraničních situacích.
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Spolupráce mezi členskými státy (články 6, 7, 18)
S ohledem na to, že vysílání pracovníků je přeshraniční činností, je nezbytná řádná a účinná 
spolupráce mezi příslušnými orgány členských států usazení a příslušnými orgány 
hostitelských členských států. 
Aby se zlepšila administrativní spolupráce mezi členskými státy, musí být zajištěno lepší 
využívání systému IMI. Zpravodajka tedy navrhuje povinné využívání systému IMI vždy, kdy 
je to možné, a revizi lhůt navrhovaných Komisí, aby byla posílena jejich proveditelnost. 
Navíc musí být zajištěna otázka ochrany údajů.

Motivace (bod odůvodnění 8)
Zpravodajka zastává názor, že směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES by měla mimo 
kontrolních opatření, pokut a sankcí obsahovat rovněž určitá motivační opatření. V tomto 
ohledu zpravodajka vyzývá sociální partnery, aby uvážili možnost zavést osvědčení pro 
podniky, které se řídí všemi závaznými právními předpisy, aby tak vznikly bílé seznamy 
poctivých podniků. To by mohlo působit jako motivační nástroj pro podniky, které na základě 
respektování právních předpisů získají viditelné uznání své spolehlivosti.


