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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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 
vysílání.

(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 
vysílání a na úrovni Unie by měla být 
zavedena jednotnější kritéria, která 
usnadní společný výklad.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Všechna opatření zavedená touto 
směrnicí musí být ospravedlnitelná, 
přiměřená a nediskriminující a musí 
chránit vyslané pracovníky a zároveň 
nesmí vytvářet administrativní zátěž a 
zmenšovat potenciál, jejž mají společnosti, 
zejména pak malé a střední podniky, při 
vytváření nových pracovních míst.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Příslušné orgány by měly provést 
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celkové posouzení všech skutečností s 
cílem určit, zda je pracovník skutečně 
vyslaný. Nelze-li předložit důkaz, měly by 
se dotčené členské státy v úzké spolupráci 
neprodleně rozhodnout, které právo je 
rozhodné pro pracovní smlouvy, přičemž 
své rozhodnutí budou opírat o nařízení 
Řím I.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Příští revize nařízení o systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
(systému IMI) by měla zohlednit 
skutečnost, že systém IMI v sobě zahrnuje 
to, co v současné době upravují 
dvoustranné dohody.

Pozměňovací návrh 5
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) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecně bezplatné 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.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vysílaní pracovníci by měli mít 
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individuální právo na informace a 
poradenství ohledně svých práv, 
povinností a příslušných pracovních 
podmínek a podmínek zaměstnání.

Pozměňovací návrh 7
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.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž by měla být 

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž existuje
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prozkoumána potřeba vytvořit společné 
normy s cílem zavést srovnatelné metody, 
postupy a minimální normy na úrovni 
Unie.

potřeba vytvořit společné normy s cílem 
zavést srovnatelné metody, postupy a 
minimální normy na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 9
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 
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.

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků se 
doporučuje, 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 
muset být 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.

Pozměňovací návrh 10
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.

Pozměňovací návrh 11
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

Pozměňovací návrh 12
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 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.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních pokut 
a/nebo sankcí v přeshraničních 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. Členské státy by však měly 
zajistit zavedení efektivních správních 
pokut a/nebo sankcí, jejichž cílem bude 
zajistit dodržování směrnice 96/71/ES a 
této směrnice.
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Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Pro řádné prosazování směrnice 
96/71/ES a pro vytvoření rovných 
podmínek pro podniky a pracovníky je 
nejdůležitější dobrá spolupráce mezi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví obecný společný 
rámec příslušných ustanovení, opatření a 
kontrolních mechanismů nezbytných pro
lepší a jednotnější provádění, uplatňování a 
praktické prosazování směrnice 96/71/ES v 
praxi, včetně opatření k zamezení a 
potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení 
platných právních předpisů.

1. Tato směrnice zavádí ustanovení, 
opatření a kontrolní mechanismy, které 
zajistí lepší a jednotnější provádění, 
uplatňování a praktické prosazování 
směrnice 96/71/ES ze strany členských 
států, včetně opatření k zamezení a 
potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení 
platných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) „příslušným orgánem“ veřejné orgány
určené členským státem, aby vykonávaly 
funkce podle této směrnice;
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Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušnými orgány se mohou rozumět 
kontaktní místa uvedená v článku 4 
směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní údaje příslušných orgánů se 
sdělí Komisi a ostatním členským státům. 
Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje 
seznam příslušných orgánů a kontaktních 
míst.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Článek 2 – 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;

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Článek 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

členského státu podle kapitoly VI, kterému 
je žádost o pomoc, informace, oznámení či 
vymáhání určena.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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:

1. Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve členském 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:

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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;

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 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;
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Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění, jehož cílem je zohlednit situaci nově založených malých a středních podniků, které 
mohou od počátku uzavírat smlouvy a využívat vysílané pracovníky. V takové situaci by 
automaticky měly nižší obrat v členském státě, v němž jsou usazeny, ale to by nemělo vliv na 
pravou povahu situace podniku.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do tří let od data uvedeného v článku 
20 musí dojít k přezkoumání nezbytnosti a 
přiměřenosti skutečností uvedených v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku s cílem 
stanovit případné nové skutečnosti, které 
je třeba zohlednit, aby bylo možné určit, 
nezneužívá-li podnik svůj status a 
vykonávají-li vyslaní pracovníci nebo 
pracovnice pracovní činnost pouze 
dočasně, a následně provést případné 
úpravy a změny.
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Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s 
cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s 
cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, které mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, včetně 
podmínek stanovených v kolektivních 
smlouvách, byly obecně bezplatně
dostupné jasným, uceleným a snadno 
přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh 27
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 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných 
nejvhodnějších jazycích, než je jazyk/jsou 
jazyky země, v níž 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;

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
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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 
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.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské 
státě členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli jejich příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské 
státě členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli jejich příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy. 
V případě, že poskytovatelé služeb 
nebudou schopni tyto informace 
poskytnout, příslušné orgány 
hostitelského státu musí podniknout 
náležité kroky, případně též ve spolupráci 
s příslušnými orgány státu, v němž je 
poskytovatel usazen.

Odůvodnění

Příslušné orgány hostitelského státu musí účinně prosazovat pracovněprávní předpisy EU a 
daného státu. Dojde-li k porušení předpisu a v hostitelském státě nelze z nějakého důvodu 
podniknout právní kroky, musejí oba státy spolupracovat, aby zajistily, že poskytovatel služeb 
nese individuální zodpovědnost, poskytuje vyslaným pracovníkům přiměřenou odměnu a čelí 
příslušným trestněprávním postihům.
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Pozměňovací návrh 30
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 
státu pomohla daný problém vyřešit.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. 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. Pokud má žádost 
naléhavou povahu, informace musí být 
poskytnuty do tří dnů od přijetí žádosti. 

Pozměňovací návrh 32
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.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 33
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 v souladu s 
pravidly Unie pro ochranu údajů a s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o 
jeho bezúhonnosti a o neexistenci 
jakéhokoli porušení platných předpisů. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům při
začátku poskytování služby přítomnost 
jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
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předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

Pozměňovací návrh 36
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 pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněná žádost o překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

Pozměňovací návrh 37
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.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
efektivní kontroly a sledovací mechanismy 
a aby byly na jejich území prováděny 
účinné a odpovídající inspekce s cílem 
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a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí z 
posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. Posouzení 
rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se 
na jejich území soustředí zaměstnávání 
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Při posuzování rizik se 
přihlíží k faktorům, jako jsou realizace 
velkých infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

kontrolovat a sledovat dodržování předpisů 
a pravidel stanovených ve směrnici 
96/71/ES a v této směrnici a zaručit její 
řádné provádění a prosazování. Tyto 
inspekce v první řadě vycházejí z 
posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. Posouzení 
rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se
na jejich území soustředí zaměstnávání 
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Při posuzování rizik se 
přihlíží k faktorům, jako jsou realizace 
velkých infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Pozměňovací návrh 39
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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy. 
Vnitrostátní procesní pravidla nicméně 
stanoví lhůtu pro podání stížnosti v délce 
alespoň šest měsíců.

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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, se členské státy 
vybízejí, aby zavedly systém, v němž
dodavatel, jehož je zaměstnavatel 
(poskytovatel služeb nebo podnik pro 
dočasnou práci nebo podnik poskytujícím 
pracovníky) přímým subdodavatelem, 
může být, kromě nebo namísto 
zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi 
a/nebo společným fondům nebo institucím 
sociálních partnerů odpovědný za 
neplacení:

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 2. Členské státy mohou stanovit, že 
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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 
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.

dodavatel, který vynaložil náležitou péči, 
není činěn odpovědným podle odstavce 1. 
Jsou-li tyto systémy zavedeny, použijí se
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 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.

Pozměňovací návrh 43
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 této kapitole na 
přeshraniční prosazování peněžitých
správních sankcí a/nebo pokut uložených 
poskytovateli služeb usazenému v 
členském státě za nedodržení platných 
právních předpisů o vysílání pracovníků
do jiného členského státu.

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu s 
právními a správními předpisy platnými v 

2. Dožadující orgán může v souladu s 
právními a správními předpisy platnými v 
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jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Důvody odepření

Příslušné orgány v dožádaném členském 
státě mohou zamítnout žádost o vymáhání 
nebo oznámení rozhodnutí, pokud žádost 
není úplná, pokud je zjevně v rozporu se 
souvisejícím rozhodnutím nebo jsou-li 
náklady na vymáhání sankce/pokuty 
nepřiměřené částce, která má být 
vymožena.

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dožádaný orgán předá dožadujícímu 
orgánu vymožené částky pokut nebo 
sankcí uvedených v této kapitole.

1. Vymožené částky sankcí a/nebo pokut
uvedených v této kapitole připadnou 
dožádanému orgánu.

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán může vymáhat částky od 
dotyčné fyzické nebo právnické osoby 
a může si ponechat veškeré náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s vymáháním, 
v souladu s právními předpisy a správními 
postupy dožádaného členského státu, 
které se vztahují na obdobné pohledávky.

vypouští se

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U obzvláště obtížných vymáhání 
spojených s velmi vysokou částkou se 
mohou dožadující a dožádaný orgán 
v daném případě / daných případech 
dohodnout na zvláštních podmínkách 
úhrady.

vypouští se

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2, příslušný 
orgán v dožadujícím členském státě 
odpovídá dožádanému členskému státu za 
všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti 
uznané za neodůvodněnou, pokud jde o 
opodstatněnost pokuty nebo sankce, 
platnost nástroje vydaného dožadujícím 
orgánem pro účely vymáhání a/nebo 
veškerá předběžná opatření učiněná 
dožadujícím orgánem.

vypouští se

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Doložka o přezkumu

Do tří let od data uvedeného v článku 20
Komise přezkoumá po konzultaci 
s členskými státy uplatňování této kapitoly 
zejména na základě zkušeností se 
systémem přeshraničního prosazování 
správních sankcí a/nebo pokut a účinnosti 
tohoto systému, aby byly v případě potřeby 
navrženy jakékoli nezbytné změny nebo 
úpravy.
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