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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie určitých 

úloh v rámci vyslania je potrebné stanoviť, 

aby sa v prípade vyslania dlhšieho ako 24 

mesiacov hostiteľský členský štát 

považoval za krajinu, v ktorej sa práca 

vykonáva. V súlade so zásadou nariadenia 

Rím I sa preto v prípade, že strany 

nezvolili iné právne predpisy, na pracovnú 

zmluvu takýchto vyslaných pracovníkov 

uplatňuje právo hostiteľského členského 

štátu. V prípade, že boli zvolené viaceré 

právne predpisy, však nemožno 

zamestnancovi odoprieť ochranu, ktorá 

mu prináleží podľa ustanovení, z ktorých 

nemožno urobiť výnimku na základe 

dohody v zmysle práva hostiteľského 

členského štátu. Malo by to platiť od 

začiatku vyslania vždy, keď sa 

predpokladá, že trvanie vyslania bude 

dlhšie ako 24 mesiacov, a od prvého dňa 

nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov, 

keď v skutočnosti túto dĺžku prekročí. 

Toto pravidlo nemá vplyv na právo 

podnikov vysielajúcich pracovníkov na 

územie iného členského štátu odvolávať 

sa na slobodu poskytovať služby aj v 

prípade, keď je trvanie vyslania dlhšie 

ako 24 mesiacov. Cieľom je len vytvorenie 

právnej istoty pri uplatňovaní nariadenia 

Rím I na špecifické situácie bez 

akejkoľvek zmeny uvedeného nariadenia. 

(8) Vysielanie pracovníkov je dočasnej 

povahy a vyslaný pracovník sa zvyčajne 

vracia do krajiny pôvodu po ukončení 

práce, pre ktorú bol vyslaný. Vzhľadom na 

dlhé trvanie určitých prípadov vyslania a 

so zreteľom na väzbu medzi trhom práce 

hostiteľskej krajiny a pracovníkmi 

vyslanými na takéto dlhé obdobia, je však 

potrebné stanoviť, že v prípade vyslania na 

obdobie dlhšie ako 24 mesiacov by 

hostiteľské krajiny mali zabezpečiť, aby 

podniky vysielajúce pracovníkov na ich 

územie zaručili dodatočný súbor 

podmienok, ktoré sú povinne uplatniteľné 

na pracovníkov v členskom štáte, v ktorom 

sa práca vykonáva. 
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Zamestnanec bude môcť využiť ochranu 

a výhody podľa nariadenia Rím I. 
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