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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k dlouhé době některých 

vyslání je nezbytné stanovit, že v případě 

vyslání na dobu delší než 24 měsíců se za 

zemi výkonu práce považuje hostitelský 

stát. V souladu se zásadou podle nařízení 

Řím I se tudíž na pracovní smlouvy těchto 

vyslaných pracovníků vztahuje právo 

hostitelských členských států, pokud si 

smluvní strany nezvolily právo jiné. Volba 

jiného práva však neznamená, že je 

zaměstnanec zbaven ochrany, kterou mu 

poskytují ustanovení, od nichž se nelze 

odchýlit smluvním vztahem uzavřeným 

podle práva hostitelského členského státu. 

Toto by mělo platit od začátku vyslání, 

jestliže má trvat více než 24 měsíců, a od 

prvního dne následujícího po uplynutí 24 

měsíců, jestliže ve skutečnosti dojde k 

překročení této doby. Tímto pravidlem 

není dotčeno právo podniků vysílajících 

pracovníky na území jiného členského 

státu dovolávat se volného pohybu služeb i 
v případě, že doba vyslání překročí 24 

měsíců. Výhradním účelem je vytvořit 

právní jistotu při uplatňování nařízení 

Řím I ve specifické situaci, aniž by se 

uvedené nařízení jakkoliv měnilo. 

Zaměstnanec bude mít především nárok 
na ochranu a dávky podle nařízení Řím I. 

(8) Vysílání je dočasné povahy a 

vyslaný pracovník se po dokončení práce, 

kvůli které byl vyslán, obvykle vrací do 

země původu. S ohledem na dlouhou dobu 

trvání některých vyslání a při uznání 

vazby mezi trhem práce hostitelské země a 

pracovníky vyslanými na tak dlouhou 

dobu je však nezbytné stanovit, že 

v případě vyslání na dobu delší než 24 

měsíců by hostitelské země měly zajistit, 

aby podniky vysílající pracovníky na jejich 

území zaručily dodatečný soubor 

podmínek, které jsou povinně použitelné 
na pracovníky v členském státě, ve kterém 

je práce vykonávána.  

Or. en 
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