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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech Viking (Věc C-438/05), Laval (Věc C-
341/05), Rüffert (Věc -346/06) a Komise vs. Lucembursko (Věc C-319/06) jednoznačně 
poukázaly na to, že stávající směrnice 96/71/ES je nedostačující. Podniky stále obcházejí 
práva a ochranná opatření stanovená směrnicí, což je způsobeno mimo jiné tím, že členské 
státy směrnici nedostatečně provádějí.

Cílem směrnice 96/71/ES, k jejímuž provádění slouží předkládaná směrnice, je v rámci 
volného pohybu poskytování služeb vysílaným pracovníkům zaručit minimální ochranu, 
zejména podle článku 3 směrnice 96/71/ES, který se týká zaručení minimální mzdy, 
pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti ze strany hostitelského členského státu. 
Je třeba zdůraznit, že se zde jedná o minimální standardy, nikoli o standardy maximální, jak 
se to jeví z nedávného výkladu Evropského soudního dvora. 

Navrhovatelka zastává názor, že cílem této směrnice o prosazování směrnice je zajistit řádné 
provádění a prosazování směrnice 96/71/ES, nastolit rovné konkurenční podmínky pro 
tuzemské podnikatele a jejich konkurenty z Evropské unie, zamezit veškerému obcházení 
směrnice 96/71/ES a zaručit ochranu pracovníků a jejich práv, a tím znemožnit odlišné 
zacházení s místními a vyslanými pracovníky a diskriminaci pracovníků z důvodu jejich 
národnosti či státní příslušnosti.

V pozměňovacích návrzích se navrhovatelka zaměřuje především na zlepšení provádění a 
prosazování právních předpisů. Toho lze dosáhnout pouze skrze lepší správní spolupráci, 
účinnější mechanismy sledování a kontroly a přísnější pravidla odpovědnosti. 

Z pohledu navrhovatelky je pro podporu správní spolupráce nutné, aby příslušné subjekty 
nebo orgány, jimž je svěřeno plnění povinností vyplývajících ze směrnice 96/71/ES a z této 
směrnice o provádění směrnice, nebyly ve své činnosti pokud možno vůbec omezeny.
Mohou-li podniky jednat neomezeně, měly by příslušné orgány členských států mít rovněž 
možnost jednoduše, snadno a efektivně jednat bez ohledu na hranice států, a to zejména 
prostřednictvím pohotové a nebyrokratické pomoci.

Úpravy článků 6 a 7 by měly vzájemnou pomoc zjednodušit a současně k ní zavázat členské
státy. Stejně tak by měly zahrnout žádosti o písemnosti, doručování písemností a výslech 
podezřelých. Osoby, které nesou odpovědnost za vyplácení mezd, ochranu zdraví nebo 
bezpečnost, se obvykle nezdržují v hostitelském členském státě; to platí také pro vysílané 
pracovníky, jejichž pobyt v hostitelské zemi je časově omezen. Z toho důvodu nemohou 
kontrolní orgány hostitelského členského státu provádět výslechy, které tedy musí proběhnout 
v rámci vzájemné pomoci.

Navrhovatelka dále v článku 2 navrhuje otevřenější definici „příslušného orgánu“. Členské 
státy by měly mít možnost k plnění povinností uložených touto směrnicí jmenovat další 
orgány.

Navrhovatelka zastává názor, že je úkolem právního výboru objasnit vztahy k dalším 
evropským právním předpisům. K tomu účelu byl přidán nový článek. Je-li možné využít jiný 
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evropský právní předpis, pak se v zájmu ochrany pracovníků, jimž podle této směrnice a
směrnice 96/71/ES příslušejí minimální práva, použijí předpisy, které jsou pro pracovníky 
výhodnější. 

Navrhovatelka vítá skutečnost, že byly stanoveny minimální normy pro kontrolní opatření, 
která mají členské státy přijmout. Ty musí být navrženy efektivně a flexibilně, aby orgány
členských států mohly reagovat v případě nedodržování stávajících kontrolních opatření. 
Kontrolní opatření navržená v článku 9 se považují za minimální závazná opatření a je na 
členských státech, zda podniknou další kroky.

Navrhovatelka je toho názoru, že ucelená solidární odpovědnost má dvojí účinek: působí 
preventivně, neboť podniky podněcuje ke svědomitému výběru subdodávek, a dále 
pracovníkům poskytuje větší záruky dodržení jejich nároků a uhrazení daní a sociálního 
zabezpečení.

Z celkového hlediska je nutné zaručit zásadu rovného zacházení s místními pracovníky a 
s pracovníky z jiných členských států, zabránit nekalé hospodářské soutěži v oblasti mezd a 
pracovních podmínek a zajistit dodržování kolektivních smluv na národní a regionální úrovni. 
K tomu účelu tato směrnice zavede vhodné nástroje a kontrolní opatření, jimiž bude zajištěno 
sledování a prosazování pracovních norem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
která v této souvislosti zdůrazní 
významnou roli inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
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 

(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 veškerá nezbytná kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
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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.

podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Neměla by být 
omezena možnost přijímat různá 
kontrolní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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) V zájmu ochrany práv vyslaných 
pracovníků je nutno zajistit, aby podnik, 
který na poskytování služeb najme 
subdodavatele, mohl být činěn 
odpovědným za dodržení závazků, a to
společně se subdodavatelem či jakýmkoli 
jiným prostředníkem nebo místo něj.
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Pozměňovací návrh 6
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 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
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
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Pozměňovací návrh 8
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 efektivní správních pokut 
a/nebo sankcí, jejichž cílem bude zajistit 
dodržování směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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.

Or. en



PA\922879CS.doc 9/22 PE502.130v01-00

CS

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – první pododstavec

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zajistit dodržování 
vhodné úrovně minimální ochrany práv 
pracovníků vysílaných za účelem 
přeshraničního poskytování služeb a 
zároveň usnadnit volný pohyb služeb pro 
poskytovatele služeb a podpořit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
poskytovateli služeb.

Cílem této směrnice je zajistit dodržování 
vhodné úrovně ochrany práv pracovníků 
vysílaných za účelem přeshraničního 
poskytování služeb a podpořit spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
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“ jakýkoli orgán 
určený členským státem, aby vykonával 
funkce podle této směrnice;
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Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Vztah k jiným právním předpisům Unie

1. Touto směrnicí není dotčeno nařízení 
Řím I, především uplatňování právních 
předpisů, které se v souladu s článkem 8 
nařízení Řím I použijí pro individuální 
pracovní smlouvy, ani uplatňování 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze 
dne 16. září 2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.
2. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s jiným právním 
aktem Unie, který upravuje zvláštní 
odvětví, použije se ustanovení, které zajistí 
vyšší úroveň ochrany pracovníků.
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Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec – 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 státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik v členském státě, v 
němž je usazen, skutečně vykonává 
podstatné činnosti jiné než čistě interní 
řízení a/nebo administrativní činnosti. 
Může se jednat o tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 16
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, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
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 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 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Spolupráce členských států dále 
zahrnuje výslech osob a zasílání a 
doručování písemností dožadujícího 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
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 
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zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být prováděny orgány hostitelského 
členského státu 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

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření, které 
zahrnou alespoň:

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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 

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 směrnice 96/71/ES a této 
směrnice, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat s jejich 
schválením v jakémkoli soudním nebo 
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je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

správním řízení, jehož cílem je provádět 
směrnici 96/71/ES a tuto směrnici a/nebo 
prosazovat plnění povinností podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní získat veškeré
nároky, které jim náleží v rámci jejich 
pracovního poměru coby vyslaným 
pracovníkům.
Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případě, že nebyly splněny 
požadavky zavedené členskými státy 
v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b), je 
povinností zaměstnavatele prokázat, že 
nebyly dodrženy platné předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
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. 
Avšak vnitrostátní procesní pravidla 
stanoví lhůtu pro podání stížnosti v délce 
alespoň šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní,

vypouští se

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;
b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady 
související s čistou odměnou nebo 
kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo 
odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté 
zaměstnavatelem.
Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby vysílaní 
pracovníci, kteří vstupují do soudního 
nebo správního řízení, měli ochranu před 
veškerým nepříznivým zacházením ze 
strany zaměstnavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a 2

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. Členské státy zajistí, aby podnik, který 
na poskytování služeb najme 
subdodavatele, mohl být činěn 
odpovědným za dodržení závazků, a to 
společně se subdodavatelem či jakýmkoli 
jiným prostředníkem nebo místo něj.

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 
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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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. To nijak nevylučuje uplatnění již 
existujících přísnějších pravidel na 
vnitrostátní úrovni ani jejich zavedení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise přezkoumá uplatňování tohoto 
článku s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán nemůže požádat o vypouští se
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vymáhání sankce nebo pokuty nebo o 
oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou 
sankce nebo pokuta, jakož i související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě v 
tomto členském státě napadeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo oznámení rozhodnutí, kterým se 
sankce nebo pokuta ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta nebo
sankce, které jsou předmětem žádosti o 
vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, 
jako by se jednalo o pokutu nebo sankci 
dožádaného členského státu.

2. Pro účely vymáhání sankce, pokuty či
příspěvků na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností nebo oznámení 
rozhodnutí, kterým se sankce, pokuta či
příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta, sankce 
či příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností, které jsou předmětem 
žádosti o vymáhání nebo oznámení, 
posuzují tak, jako by se jednalo o pokutu,
sankci či příspěvek na sociální 
zabezpečení se zpětnou platností 
dožádaného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla týkající se
sankcí použitelných v případě porušení 
vnitrostátních předpisů provádějících tuto 
směrnici a přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily jejich provádění a 

Členské státy zavedou sankce použitelné v 
případě porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici a přijmou 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistily 
jejich prosazení. Stanovené sankce musí 
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dodržování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [….. datum provedení]. 
Neprodleně oznámí jakékoli jejich 
následné změny.

být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [….. datum provedení]. 
Neprodleně oznámí jakékoli jejich 
následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zákaz snížení úrovně ochrany –

příznivější ustanovení
1. Touto směrnicí a směrnicí 96/71/ES 
není dotčeno právo členských států 
uplatňovat nebo přijmout právní či 
správní předpisy, jež jsou pro 
zaměstnance příznivější, nebo podporovat 
či povolit uzavírání kolektivních dohod 
mezi sociálními partnery, jež jsou pro 
zaměstnance příznivější.
2. Provádění této směrnice za žádných 
okolností neodůvodňuje pokles obecné 
úrovně ochrany pracovníků v oblastech, 
na které se tato směrnice a směrnice 
96/71/ES vztahuje. Tím není dotčeno 
právo členských států a/nebo vedení a 
pracovníků s ohledem na měnící se 
okolnosti přijmout právní předpis nebo 
opatření nebo smluvně dohodnout 
úpravu, která se liší od ustanovení 
platných v okamžiku přijetí této směrnice, 
pokud jsou dodržovány minimální 
požadavky stanovené v této směrnici.

Or. en
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