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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov 

v rámci poskytovania služieb 

(COM(2016)0128 – C8-0114-2016 – 2016/0070(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0128), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 

(C8-0114/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským Národným 

zhromaždením, českým Senátom a Poslaneckou snemovňou, dánskym parlamentom, 

estónskym parlamentom, chorvátskym parlamentom, lotyšským parlamentom, 

litovským parlamentom, maďarským parlamentom, poľským Senátom a Sejmom, 

rumunským Senátom a Poslaneckou snemovňou a slovenským parlamentom, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. 

decembra 20161, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 20162, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 

pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A8-0319/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;  

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 81. 
2  Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 75. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1 a článok 62, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1, článok 62 a článok 153 ods. 1 písm. 

a) a písm. b) v spojení s článkom 153 ods. 

2, 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky a 

dodržiavanie práv pracovníkov. 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sú 

nevyhnutné pre správne fungovanie 

vnútorného trhu. Vykonávanie 

a presadzovanie týchto zásad Únia naďalej 

rozvíja s cieľom zaručiť rovnaké 

podmienky pre podniky, boj proti 

obchádzaniu pravidiel, dodržiavanie práv 

pracovníkov, zlepšenie pracovných 

podmienok a prehĺbenie sociálnej 

súdržnosti medzi členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa (2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 
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právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

V súlade s článkom 56 ZFEÚ sa zakazujú 

obmedzenia slobody poskytovať služby v 

rámci Únie vo vzťahu k štátnym 

príslušníkom členských štátov, ktorí sú 

usadení v inom členskom štáte ako osoba, 

pre ktorú sú služby určené. 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu. 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu, ako aj podporovať 

vysokú úroveň vzdelávania, odbornej 

prípravy a ochrany ľudského zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Aby sa zabezpečilo správne 

uplatňovanie tejto smernice, mala by sa 

posilniť koordinácia medzi inšpektorátmi 

práce členských štátov a spoluprácu 

na európskej úrovni v oblasti boja proti 

podvodom v súvislosti s vysielaním 

pracovníkov, a malo by sa overiť, či sa 

príslušnému orgánu členského štátu 

pôvodu pravidelne vyplácajú príspevky na 

sociálne zabezpečenie týkajúce sa 



 

RR\1137464SK.docx 7/87 PE582.163v02-00 

 SK 

vyslaných pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, je potrebné posúdiť, či zabezpečuje 

správnu rovnováhu medzi potrebou 

podporiť slobodu poskytovať služby a 

potrebou chrániť práva vyslaných 

pracovníkov. 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, a so zreteľom na preukázané 

prípady podvodov, je potrebné ju 

preskúmať, posúdiť, či zabezpečuje 

správnu rovnováhu medzi potrebou 

podporiť slobodu poskytovať služby 

a zabezpečiť rovnosť podmienok pre 

pracovníkov a podniky pôsobiace na 

vnútornom trhu a potrebou chrániť práva 

vyslaných pracovníkov. Je naliehavo 

potrebné konať s cieľom dosiahnuť 

väčšiu zrozumiteľnosť regulácie, 

heterogenitu v oblasti uplatňovania 

pravidiel a skutočnú vzostupnú sociálnu 

konvergenciu. Popri revízii smernice 

96/71/ES by medzi priority malo patriť aj 

vykonávanie a presadzovanie smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/67/EÚ1a. 

 ___________________ 

 1a. Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 

presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb, ktorou sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému o 

vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 

v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11). 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) V oblasti vyslaných pracovníkov 

chýbajú dostatočné a presné údaje, a to 

najmä v súvislosti s informáciami o počte 

vyslaných pracovníkov v jednotlivých 

sektoroch zamestnanosti a jednotlivých 

členských štátoch. Je dôležité, aby 

Komisia začala zbierať a monitorovať 

takéto údaje a vykonala posúdenie vplyvu 

v oblasti vyslaných pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami a týkajú 

sa aj spoločností, ktoré poskytujú 

cezhraničné služby. Zásada rovnakej 

odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. To zahŕňa aj zákaz 

všetkých opatrení, ktoré môžu priamo 

alebo nepriamo viesť k diskriminácii 

občanov. Pri uplatňovaní týchto zásad by 

sa mala zohľadňovať súvisiaca 

judikatúra Súdneho dvora Európskej 

únie.  

 

Pozmeňujúci návrh   9Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Nariadením Rím I sa 

zamestnávateľom a zamestnancom vo 

všeobecnosti povoľuje zvoliť si právne 

predpisy, ktoré sa budú uplatňovať na 

pracovnú zmluvu. Zamestnancovi sa však 

nesmie odoprieť ochrana povinných 

pravidiel podľa práva krajiny, v ktorej 

obvykle vykonáva svoju prácu, alebo ak 

tomu tak nie je, v krajine, z ktorej obvykle 

vykonáva svoju prácu. Ak k takejto voľbe 

nedôjde, zmluva sa riadi právom krajiny, v 

ktorej zamestnanec obvykle vykonáva 

svoju prácu, alebo ak tomu tak nie je, v 

krajine, z ktorej obvykle vykonáva svoju 

prácu v rámci plnenia zmluvy. 

(6) Nariadením Rím I sa 

zamestnávateľom a zamestnancom vo 

všeobecnosti povoľuje zvoliť si právne 

predpisy, ktoré sa budú uplatňovať na 

pracovnú zmluvu. Zamestnancovi sa však 

nesmie odoprieť ochrana povinných 

pravidiel podľa práva krajiny, v ktorej 

obvykle vykonáva svoju prácu, alebo ak 

tomu tak nie je, v krajine, z ktorej obvykle 

vykonáva svoju prácu. Ak k takejto voľbe 

nedôjde, zmluva sa riadi právom krajiny, v 

ktorej zamestnanec obvykle vykonáva 

svoju prácu, alebo ak tomu tak nie je, v 

krajine, z ktorej obvykle vykonáva svoju 

prácu v rámci plnenia zmluvy. V nariadení 

Rím I sa tiež stanovuje, že za zmenu 

krajiny obvyklého miesta výkonu práce sa 

nepovažuje situácia, keď pracovník 

dočasne pracuje v inej krajine. Touto 

smernicou sa vytvára právna istota pri 

uplatňovaní nariadenia Rím I na 

špecifické situácie bez akejkoľvek zmeny 

uvedeného nariadenia. Pracovník 

predovšetkým bude môcť využiť ochranu 

a výhody podľa nariadenia Rím I. 

  

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 

za zmenu krajiny obvyklého miesta 

výkonu práce sa nepovažuje situácia, keď 

zamestnanec dočasne pracuje v inej 

krajine. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 
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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. 

Zamestnanec bude môcť využiť ochranu 

a výhody podľa nariadenia Rím I. 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie určitých 

úloh v rámci vyslania je potrebné uviesť, 

že na vyslanie má dočasný charakter. 

Preto by po 24 mesiacoch mali byť 

uplatniteľné všetky podmienky 

zamestnania členského štátu, na ktorého 

územie je pracovník vyslaný, s výnimkou 

podmienok týkajúcich sa uzavretia 

a ukončenia pracovnej zmluvy. 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. 

Pri vyslaniach, ktoré si vyžadujú dlhšie 

trvanie, by malo byť možné povoliť 

podnikom výnimky na základe 

odôvodnenej žiadosti predloženej 

príslušnému orgánu členského štátu, 

na územie ktorého je pracovník vyslaný. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 
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záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

primerané a nevyhnutné. 

záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

nevyhnutné a primerané.  

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Keďže práca v medzinárodnej cestnej 

doprave má vysoko mobilný charakter, 

vykonávanie smernice o vysielaní 

pracovníkov vyvoláva určité právne otázky 

a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočného spojenia s príslušným 

členským štátom). Najvhodnejšie by bolo, 

keby sa tieto výzvy riešili pomocou 

právnych predpisov špecifických pre dané 

odvetvie spolu s ostatnými iniciatívami 

zameranými na zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu cestnej dopravy. 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

cestnej doprave má vysoko mobilný 

charakter, vykonávanie smernice o 

vysielaní pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti, ktoré sa riešia 

v Komisiou predloženom návrhu 

smernice, ktorou sa mení smernica 

2006/22/ES, pokiaľ ide presadzovanie 

požiadaviek a stanovenie osobitných 

pravidiel vo vzťahu k smernici 96/71/ES a 

smernici 2014/67/EÚ o vysielaní 

pracovníkov v sektore cestnej dopravy 

[COD(2017)0121], ktorým sa majú 

zabezpečiť odvetvové právne predpisy. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov práce, ale aj na základe 

faktorov, ako sú produktivita a 

efektívnosť, či kvalita a inovácia ich 

tovaru a služieb. 

(11) Na skutočne integrovanom 

a konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb súťažia na základe 

faktorov, ako sú produktivita, efektívnosť, 

úroveň vzdelania a zručností pracovnej 

sily, ako aj kvalita a inovácia ich tovaru a 

služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. 

Vnútroštátne pravidlá odmeňovania 

vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov 

však musia byť odôvodnené potrebou 

ochraňovať vyslaných pracovníkov a 

nesmú neprimeraným spôsobom 

obmedzovať cezhraničné poskytovanie 

služieb. 

(12) Je vo výlučnej kompetencii 

členských štátov stanovovať pravidlá o 

odmeňovaní v súlade s ich vnútroštátnym 

právom a/alebo praxou. Stanovenie miezd 

patrí do výlučnej právomoci členských 

štátov a sociálnych partnerov. Osobitná 

pozornosť by sa mala venovať tomu, aby 

sa neoslabovali vnútroštátne systémy 

stanovovania miezd a sloboda 

zúčastnených strán. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Prvky odmeňovania v zmysle 

vnútroštátneho práva alebo všeobecne 

uplatniteľných kolektívnych zmlúv by 

mali byť jasné a transparentné pre všetkých 

poskytovateľov služieb. Preto je 

odôvodnené uložiť členským štátom 

povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. 

(13) Prvky odmeňovania, metóda 

výpočtu splatných odmien a, v prípade 

potreby, kvalifikačné kritériá na 

klasifikáciu rôznych mzdových kategórií 
by mali byť jasné a transparentné pre 

všetkých poskytovateľov služieb 

a vyslaných pracovníkov. Pri výpočtoch 

odmeňovania by sa mali zohľadňovať 

všetky zákonom stanovené povinné prvky, 

uplatniteľné kolektívne zmluvy či nálezy 

arbitráží, a to za predpokladu, že tieto 

prvky sa uplatňujú aj na miestnej úrovni. 

Preto je odôvodnené uložiť členským 

štátom povinnosť uverejňovať podstatné 

znaky odmeňovania, ako je vymedzené 

platným právom a uplatniteľnými 

kolektívnymi zmluvami, na jedinej 

webovej lokalite stanovenej v článku 5 

smernice o presadzovaní, keďže 

transparentnosť a prístup k informáciám 

sú nevyhnutné na zabezpečenie právnej 

istoty a presadzovania práva. Poskytnuté 

informácie na jedinej webovej lokalite by 

mali byť v súlade s vnútroštátnym právom 

a praxou a mali by rešpektovať 

autonómiu sociálnych partnerov. Každý 

členský štát by mal zabezpečil riadne 
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fungovanie svojej webovej lokality a jej 

pravidelnú aktualizáciu.  

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Smernica 2014/67/EÚ obsahuje 

množstvo ustanovení určených na 

zabezpečenie toho, aby sa presadzovali 

pravidlá o vysielaní pracovníkov a aby ich 

dodržiavali všetci poskytovatelia služieb. V 

článku 4 smernice 2014/67/EÚ sa 

nachádza prehľadný zoznam prvkov, 

ktoré by sa mali posúdiť s cieľom 

identifikovať skutočné vyslanie a 

predchádzať zneužívaniu a obchádzaniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13b) Zamestnávatelia by pred začiatkom 

vyslania mali prijať vhodné opatrenia, 

aby poskytli v súvislosti s vyslaním 

dôležité informácie o podmienkach 

zamestnania v súlade so smernicou Rady 

91/533/EHS1a. 

 _________________ 

 1a Smernica Rady 91/533/EHS o 

povinnosti zamestnávateľa informovať 

zamestnancov o podmienkach 

vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na 

pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 13 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13c) Touto smernicou sa v súvislosti so 

slobodou poskytovať služby a ochranou 

vyslaných pracovníkov zavádza vyvážený 

rámec, ktorý je nediskriminačný, 

transparentný a primeraný, pričom 

súčasne rešpektuje rôznorodosť 

vnútroštátnych pracovnoprávnych 

vzťahov. Táto smernica nebráni 

uplatňovaniu podmienok zamestnania, 

ktoré sú výhodnejšie pre vyslaných 

pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13d) Touto smernicou by nemal byť 

nijakým spôsobom ovplyvnený výkon 

základných práv uznaných v členských 

štátoch alebo na úrovni Únie vrátane 

práva na štrajk alebo slobody štrajkovať 

alebo prijímať iné opatrenia patriace do 

rozsahu pôsobnosti osobitných systémov 

pracovnoprávnych vzťahov v členských 

štátoch v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a/alebo praxou. 

Touto smernicou by tiež nemalo byť 

dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať 

a presadzovať kolektívne zmluvy ani 

právo na kolektívne akcie v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a/alebo praxou. 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(14) Pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov, správnych opatrení alebo 

kolektívnych zmlúv uplatniteľných v 

členských štátoch možno zabezpečiť, aby 

zadanie zákazky subdodávateľovi 

neumožňovalo podnikom vyhýbať sa 

pravidlám, ktoré zaručujú určité 

podmienky zamestnania vzťahujúce sa na 

odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej úrovni 

existujú takéto pravidlá o odmeňovaní, 

členský štát ich môže uplatňovať 

nediskriminačným spôsobom na podniky 

vysielajúce pracovníkov na jeho územie za 

predpokladu, že nebudú neprimeraným 

spôsobom obmedzovať cezhraničné 

poskytovanie služieb. 

(14) Pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov a vnútroštátnej praxe vrátane 

správnych opatrení alebo kolektívnych 

zmlúv uplatniteľných v členských štátoch 

možno zabezpečiť, aby zadanie zákazky 

subdodávateľovi neumožňovalo podnikom 

vyhýbať sa pravidlám, ktoré zaručujú 

určité podmienky zamestnania vzťahujúce 

sa na odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej 

úrovni existujú takéto pravidlá o 

odmeňovaní, členský štát ich môže 

uplatňovať nediskriminačným spôsobom 

na podniky vysielajúce pracovníkov na 

jeho územie. 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) S cieľom bojovať proti 

zneužívaniu v prípadoch zadania zákazky 

subdodávateľovi a v záujme ochrany práv 

vyslaných pracovníkov by členské štáty 

mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a praxou zabezpečiť, aby 

vyslaní pracovníci získali všetky náležité 

nároky. 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14b) Členské štáty by mali dôsledne a 

jednotne presadzovať predpisy a pravidlá 

týkajúce sa zadávania zákaziek. 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci sa vyjadruje zásada, že základné 

pracovné podmienky a podmienky 

zamestnania uplatniteľné na dočasných 

agentúrnych zamestnancov by mali byť 

minimálne také podmienky, aké by sa 

uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 

ich prenajímal užívateľský podnik na 

obsadenie toho istého pracovného miesta. 

Táto zásada by sa mala uplatňovať aj na 

dočasných agentúrnych zamestnancov 

vyslaných do iného členského štátu. 

(15) V smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci sa vyjadruje zásada, že základné 

pracovné podmienky a podmienky 

zamestnania uplatniteľné na dočasných 

agentúrnych zamestnancov by mali byť 

minimálne také podmienky, aké by sa 

uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 

ich prenajímal užívateľský podnik na 

obsadenie toho istého pracovného miesta. 

Táto zásada by sa mala uplatňovať aj na 

dočasných agentúrnych zamestnancov 

vyslaných do iného členského štátu. 

Členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké 

zaobchádzanie s vyslanými dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami 

zamestnanými v domácom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1)  V článku 1 ods. 3 sa písmeno c) 

nahrádza takto: 

„c) prenájom pracovníkov zo strany 

podniku, ktorý je dočasným 

zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľskou agentúrou, 

užívateľskému podniku zriadenému alebo 

činnému na území členského štátu za 

predpokladu, že medzi takým dočasným 

zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľom práce a jeho 

pracovníkom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah.“ 

„c) prenájom pracovníkov zo strany 

podniku, ktorý je dočasným 

zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľskou agentúrou, 

užívateľskému podniku zriadenému alebo 

činnému na území členského štátu za 

predpokladu, že medzi takým dočasným 

zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľom práce a jeho 

pracovníkom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah.“ 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 1 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1a)  V článku 1 sa vkladá tento 

odsek: 

 „4a. Touto smernicou sa nijakým 

spôsobom neovplyvňuje výkon základných 

práv uznaných v členských štátoch alebo 

na úrovni Únie vrátane práva na štrajk 

alebo slobody štrajkovať alebo prijímať 

iné opatrenia patriace do rozsahu 

pôsobnosti osobitných systémov 

pracovnoprávnych vzťahov v členských 

štátoch v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a/alebo praxou. 

Touto smernicou tiež nie je dotknuté 

právo vyjednávať, uzatvárať 

a presadzovať kolektívne zmluvy ani 

právo na kolektívne akcie v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a/alebo praxou. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2a Článok 2a 

Vyslanie, ktorého trvanie prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov 

Vyslanie, ktorého trvanie prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov 

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov, členský štát, na 

ktorého územie je pracovník vyslaný, sa 

považuje za krajinu, v ktorej sa jeho práca 

obvykle vykonáva. 

1. Vyslanie pracovníka je dočasné. 

Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov, členské štáty 

zabezpečia, aby podnik uvedený v článku 

1 ods. 1 pracovníkom vyslaným na ich 

územie okrem podmienok zamestnania 
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uvedených v článku 3 ods. 1 a bez ohľadu 

na to, ktoré právne predpisy sa vzťahujú 

na pracovnoprávny vzťah, zabezpečil 

všetky uplatniteľné podmienky 

zamestnania, ktoré sú platné v členskom 

štáte, v ktorom sa poskytujú služby, za 

predpokladu, že tieto podmienky 

zamestnania sú výhodnejšie pre 

pracovníka ako tie, ktoré sa uplatňujú na 

základe právnych predpisov, ktoré sa 

vzťahujú na pracovnoprávny vzťah, 

s výnimkou podmienok týkajúcich sa 

uzavretia a ukončenia pracovnej zmluvy.  

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 

nahradenia vyslaných pracovníkov, 

pokiaľ sú vyslaní na obdobie, ktoré 

skutočne trvá aspoň šesť mesiacov, 

vykonávajúcich tú istú úlohu na tom 

istom mieste, zohľadňuje súhrnné trvanie 

období vyslania príslušných pracovníkov. 

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 

nahradenia vyslaných pracovníkov 

vykonávajúcich tú istú úlohu na tom istom 

mieste zohľadňuje súhrnné trvanie období 

vyslania príslušných pracovníkov. 

 2a. Členské štáty, v ktorých sa služby 

poskytujú, môžu na základe opodstatnenej 

žiadosti poskytovateľa služieb predĺžiť 

obdobie, po ktorom sa zabezpečia 

podmienky zamestnania uplatniteľné 

v členskom štáte, ako sa uvádza v odseku 

1 na základe toho, že služby, ktoré podnik 

poskytuje, majú mať dočasný charakter 

dlhšie.  

 Členský štát takéto žiadosti vybavuje 

primeraným a nediskriminačným 

spôsobom a včas, pričom uvádza 

odôvodnenie svojho rozhodnutia. Ak 

členský štát takúto žiadosť schváli, podnik 

poskytuje aktuálne informácie o situácii 

každých dvanásť mesiacov až 

do ukončenia poskytovania týchto služieb. 

 Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu prijme rozhodnutie o takejto žiadosti 

v súlade s článkom 4 smernice 

2014/67/EÚ a s nariadením 883/2004/ES, 

a to odôvodneným, primeraným a 

nediskriminačným spôsobom.  
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 

ohľadu na právo uplatniteľné na 

pracovnoprávny vzťah podniky uvedené v 

článku 1 ods. 1 zaručili pracovníkom 

vyslaným na ich územie podmienky 

zamestnania vzťahujúce sa na nasledujúce 

oblasti, ktoré sú v členskom štáte 

vykonávania práce stanovené: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 

ohľadu na právo uplatniteľné na 

pracovnoprávny vzťah podniky uvedené 

v článku 1 ods. 1 zaručili pracovníkom 

vyslaným na ich územie rovnaké 

podmienky zamestnania, ktoré sa vzťahujú 

na tieto oblasti stanovené v členskom štáte 

vykonávania práce:  

– v zákonoch, iných právnych 

predpisoch alebo správnych opatreniach 

a/alebo 

– v zákonoch, iných právnych 

predpisoch alebo správnych opatreniach 

a/alebo 

– v kolektívnych zmluvách alebo v 

arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 

všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8: 

– v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch v zmysle odsekov 

8 a 8a: 

a) maximálna dĺžka pracovného času 

a minimálna doba odpočinku, 

a) maximálna dĺžka pracovného času 

a minimálna doba odpočinku vrátane 

osobitných opatrení týkajúcich sa nočnej 

práce, práce vykonávanej cez víkendy a 

počas sviatkov a práce na smeny; 

b) minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, 

b) minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, 

c) odmeňovanie vrátane sadzby za 

nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 

zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia, 

c) odmeňovanie vrátane sadzby za 

nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 

zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia, 

d) podmienky prenajímania 

pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov 

podnikmi pre dočasné zamestnávanie, 

d) podmienky prenajímania 

pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov 

podnikmi pre dočasné zamestnávanie, 

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri 

práci, 

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri 

práci, 

f) ochranné opatrenia, pokiaľ ide o 

podmienky zamestnania tehotných žien 

alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a 

mladých ľudí, 

f) ochranné opatrenia, pokiaľ ide o 

podmienky zamestnania tehotných žien 

alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a 

mladých ľudí, 

g) rovnaké zaobchádzanie medzi 

mužmi a ženami a iné ustanovenia o 

g) rovnaké zaobchádzanie medzi 

mužmi a ženami a iné ustanovenia o 
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nediskriminácii, nediskriminácii, 

 ga) podmienky ubytovania 

pracovníkov; 

 gb) výška príplatkov na výdavky na 

cestovanie, stravovanie a ubytovanie pre 

pracovníkov mimo obvyklého pracoviska, 

Na účely tejto smernice zahŕňa 

odmeňovanie všetky prvky odmeňovania, 

ktoré sa stali povinnými podľa 

vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný. 

Na účely tejto smernice sa pojem 

odmeňovanie vymedzuje podľa zákonov 

a/alebo praxe členského štátu, na ktorého 

územie je pracovník vyslaný.  

Členské štáty uverejňujú na jedinej 

úradnej webovej lokalite uvedenej v článku 

5 smernice 2014/67/EÚ podstatné znaky 

odmeňovania v súlade s písm. c). 

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a/alebo praxou bez 

zbytočného odkladu a transparentným 

spôsobom na jedinej úradnej webovej 

lokalite a inými vhodnými spôsobmi, ako 

je uvedené v článku 5 ods. 2 smernice 

2014/67/EÚ, uverejnia podstatné znaky 

odmeňovania v súlade s písm. c) tohto 

odseku. Členské štáty zabezpečujú, aby 

poskytnuté informácie na jedinej úradnej 

webovej lokalite boli presné a aktuálne. 

Komisia na svojej webovej lokalite 

uverejňuje adresy vnútroštátnych jediných 

úradných webových lokalít. 

 Podnik nie je zodpovedný za neuplatnenie 

alebo nesprávne uplatnenie týchto prvkov, 

ak informácie pred začiatkom vyslania na 

jedinej úradnej webovej lokalite nie sú 

poskytnuté alebo sú poskytnuté 

nesprávne. 

 Aby sa zabránilo dvojitým platbám, 

žiadnou časťou tohto článku sa 

neumožňuje vyplatenie prvku 

odmeňovania, príspevkov alebo výdavkov 

spojených s prácou mimo zvyčajného 
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pracoviska vyslanému pracovníkovi viac 

ako raz. Na pracovníka sa vzťahujú 

podmienky, ktoré sú pre neho 

výhodnejšie. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členské štáty 

môžu na základe nediskriminácie a 

proporcionality stanoviť, aby sa na takéto 

podniky vzťahovala tá istá povinnosť 

týkajúca sa zadávania zákaziek podnikom 

uvedeným v článku 1 ods. 1, ktoré 

vysielajú pracovníkov na ich územie. 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky odmeňovania, 

členské štáty môžu na základe 

nediskriminácie a proporcionality stanoviť 

rovnaké povinnosti pre podniky, ktoré 

vysielajú pracovníkov na ich územie. 

Takéto požiadavky sú uplatniteľné len na 

zamestnancov subdodávateľa, ktorí sú 

vyslaní do tohto členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1a a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1aa. V prípade využitia subdodávateľa 

dodávateľ pred začiatkom platnosti 

zmluvy o poskytovaní služieb písomne 

informuje poskytovateľa služieb z iného 

členského štátu o uplatniteľných 

podmienkach zamestnania, pokiaľ ide 

o odmeňovanie.“ 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1a b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1ab. Členské štáty Komisii oznamujú 

všetky opatrenia uvedené v tomto článku. 

Komisia o týchto opatreniach informuje 

ostatné členské štáty.  

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ca) V odseku 7 sa druhý pododsek 

nahrádza takto: 

„Prídavky, ktoré sa špecificky vzťahujú na 

vysielanie, sa považujú za súčasť 

minimálnej mzdy jedine ak sa vyplácajú 

ako náhrada skutočne vynaložených 

nákladov spojených s vyslaním, ako sú 

cestovné náklady, stravné a ubytovacie 

náklady.“ ” 

„Prídavky, ktoré sa špecificky vzťahujú na 

vysielanie, sa považujú za súčasť odmeny 

jedine ak sa vyplácajú ako náhrada 

skutočne vynaložených nákladov 

spojených s vyslaním, ako sú cestovné 

náklady, stravné a ubytovacie náklady. 

V takom prípade ich poskytuje 

zamestnávateľ a neodpočítavajú sa 

od odmeny.“  

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové) 
Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 8 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c b) Dopĺňa sa tento odsek:  

 
8a. Členské štáty môžu na základe 

vlastného rozhodnutia takisto, v súlade 

s vnútroštátnym právom a praxou 

a nediskriminačným spôsobom, 

vychádzať z kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov, ktoré sú v zmysle 

vymedzenia zavedeného členským štátom, 

v ktorom sa práca vykonáva, 

reprezentatívne v dotknutej geografickej 

oblasti, profesii alebo odvetví a 

pracovníkovi ponúkajú najvýhodnejšie 

podmienky zamestnania. 

 Členské štáty zabezpečujú, aby informácie 

o všetkých takýchto kolektívnych 

zmluvách boli dostupné na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej lokalite. 

Tieto kolektívne zmluvy sú uplatniteľné 

na vyslaných pracovníkov iba pokiaľ sú 

uverejnené na jednotnej oficiálnej 

vnútroštátnej webovej lokalite.  

 Podnik nie je zodpovedný za neuplatnenie 

alebo nesprávne uplatnenie týchto 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ak informácie pred začiatkom 

vyslania na jedinej úradnej webovej 

lokalite nie sú poskytnuté alebo sú 

poskytnuté nesprávne.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) Odsek 9 sa vypúšťa. (d)  Odsek 9 sa nahrádza takto: 

 „Okrem podmienok uvedených v odseku 1 

tohto článku môžu členské štáty 

ustanoviť, že podniky podľa článku 1 ods. 

1 musia zaručiť pracovníkom podľa 
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článku 1 ods. 3 písm. c) rovnaké 

podmienky, aké platia pre dočasných 

agentúrnych pracovníkov v tom členskom 

štáte, kde sa práca vykonáva. 

 Podniky poskytujúce dočasné zamestnanie 

alebo sprostredkovateľské agentúry 

založené v jednom členskom štáte môžu 

vyslať pracovníka užívateľskému podniku 

zriadenému alebo činnému v inom 

členského štátu za predpokladu, že 

užívateľský podnik je zriadený v tom 

členskom štáte, do ktorého je pracovník 

vyslaný. Ak je situácia iná, za hostiteľský 

členský štát vyslaného pracovníka sa 

považuje ten, v ktorom sa jeho práca 

obvykle vykonáva, bez toho, aby boli 

dotknuté akékoľvek podmienky 

zamestnania, ktoré sú pre vyslaného 

pracovníka výhodnejšie.“  

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 –písmeno d a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 10 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (da) Odsek 10 sa nahrádza takto: 

10. Táto smernica nevylučuje, aby 

členské štáty v súlade so zmluvou a na 

základe rovnosti zaobchádzania, 
uplatňovali pre vnútroštátne podniky a na 

podniky ostatných štátov nasledovné: 

10. Touto smernicou sa nevylučuje, 

aby členské štáty v súlade so zmluvou 

a s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a praxou uplatňovali pre vnútroštátne 

podniky a podniky ostatných štátov 

pôsobiacich na ich území podmienky 

zamestnania v iných záležitostiach, než sú 

uvádzané v prvom pododseku odseku 1, 

pokiaľ ide o ustanovenia politiky 

verejného poriadku. 

-  pracovné podmienky v 

záležitostiach iných, než sú uvádzané v 

prvom pododseku odseku 1, pokiaľ ide o 

ustanovenia politiky verejného poriadku, 

 

-  pracovné podmienky, ktoré boli 

zakotvené v kolektívnych zmluvách alebo 
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arbitrážnych nálezov v zmysle odseku 8 a 

týkajú sa iných činností, než sú uvedené v 

prílohe. 

 Na účely tejto smernice ustanovenia 

verejnej politiky sú nediskriminačné 

opatrenia prijaté vo verejnom záujme 

vrátane opatrení v oblastiach ochrany 

pracovníkov, rovnakého zaobchádzania, 

spravodlivej hospodárskej súťaže 

a riadneho fungovania pracovného trhu. 

Takéto opatrenia neslúžia hospodárskym 

záujmom. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e)  Odsek 10 druhý pododsek sa 

vypúšťa.  

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (2a) V článku 4 ods. 2 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

Členské štáty ustanovia opatrenia na 

vzájomnú spoluprácu medzi verejnými 

úradmi zodpovednými podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov za 

monitorovanie pracovných podmienok, 

uvedených v článku 3. Táto spolupráca 

bude pozostávať predovšetkým z 

poskytovania odpovedí na zdôvodnené 

žiadosti týchto úradov o poskytnutia 

informácií o nadnárodnom prenajímaní 

pracovníkov vrátane preukázaných 

prípadov porušenia alebo o možných 

„Členské štáty ustanovia opatrenia na 

vzájomnú spoluprácu medzi verejnými 

úradmi zodpovednými podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov za 

monitorovanie pracovných podmienok, 

uvedených v článku 3. Táto spolupráca 

bude pozostávať predovšetkým z 

poskytovania odpovedí na zdôvodnené 

žiadosti týchto úradov o poskytnutia 

informácií o nadnárodnom prenajímaní 

pracovníkov a riešenia preukázaných 

prípadov porušenia alebo možných 
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prípadoch nezákonnej nadnárodnej 

činnosti. 

prípadov nezákonnej činnosti, ako 

napríklad nadnárodné prípady nelegálnej 

práce a nepravej samostatnej zárobkovej 
činnosti. Takáto spolupráca prebieha za 

podpory európskej platformy na riešenie 

problému nedeklarovanej práce.  

 Ak kontaktná kancelária príslušného 

orgánu v členskom štáte, z ktorého je 

pracovník vyslaný, nedisponuje 

informáciami, ktoré požaduje príslušný 

orgán hostiteľského členského štátu, 

požiada o tieto informácie iné orgány 

alebo úrady. V prípade pretrvávajúcich 

omeškaní pri poskytovaní informácií 

hostiteľskému členskému štátu sa 

informuje Komisia, ktorá prijme vhodné 

opatrenia.“ 

  

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 5 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Článok 5 sa nahrádza takto: 

Ak sa členským štátom nepodarí 

zabezpečiť dodržiavanie tejto smernice, 

prijmú k tomu vhodné opatrenia. 

Hostiteľský členský štát a členský štát 

podniku sú zodpovedné za monitorovanie, 

kontrolu a presadzovanie plnenia 

povinností stanovených v tejto smernici a 

v prípade, že sa im nepodarí zabezpečiť 

dodržiavanie tejto smernice, prijmú k tomu 

vhodné opatrenia. Tieto sankcie budú 

účinné, primerané a odrádzajúce. 

Najmä zabezpečia, aby pracovníci a/alebo 

ich zástupcovia mali k dispozícii primerané 

postupy na presadenie povinností v zmysle 

tejto smernice. 

Najmä zabezpečia, aby pracovníci a/alebo 

zástupcovia pracovníkov mali k dispozícii 

primerané postupy na presadenie 

povinností v zmysle tejto smernice. 

 Členské štáty zabezpečia, aby sa 

v prípadoch, kedy vyslanie nebolo 

skutočné, bez ohľadu na to, ktoré právne 

predpisy sa uplatňujú v prípade 

pracovnoprávneho vzťahu, uplatňovali 
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podmienky členského štátu, v ktorom sa 

služba poskytuje.“ 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Vysielanie pracovníkov je špecifická forma dočasnej mobility pracovných síl na základe 

slobody poskytovať služby v zahraničí v rámci vnútorného trhu. V smernici o vysielaní 

pracovníkov z roku 1996 sa vymedzuje súbor povinných pravidiel týkajúcich sa podmienok 

zamestnania, ktoré sa majú uplatňovať na vyslaných pracovníkov. Napriek tomu, že sú 

vyslaní pracovníci zamestnaní vo vysielajúcej spoločnosti, a tým podliehajú právu 

vysielajúceho členského štátu, majú právo na súbor základných práv uplatňovaných 

v hostiteľskom členskom štáte. Tým sa má zabezpečiť ochrana týchto práv a pracovných 

podmienok v celej EÚ.  

Podľa Komisie bolo v roku 2014 zaznamenaných viac ako 1,9 milióna prípadov vyslania 

v EÚ, čo je o 10,3 % viac v porovnaní s rokom 2013 a v porovnaní s rokom 2010 je to nárast 

o 44,4 %. Odvetvie stavebníctva predstavuje 43,7 % z celkového množstva prípadov vyslania, 

pričom vysielanie pracovníkov tvorí významnú časť aj vo výrobe a v službách v oblasti 

vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.  

Hospodárska situácia a situácia na trhu práce sa v Európskej únii od roku 1996 výrazne 

zmenila. Jednotný trh zaznamenal za posledné dve desaťročia nárast a prehĺbili sa rozdiely 

v mzdách.  

Hoci vysielanie pracovníkov tvorí neoddeliteľnú súčasť vnútorného trhu, môže mať nežiaduce 

dôsledky pre určité sektory a regióny. Podľa Komisie môžu vyslaní pracovníci zarobiť 

v niektorých sektoroch alebo členských štátoch až o 50 % menej než miestni pracovníci, čím 

sa narúšajú rovnaké podmienky medzi spoločnosťami, ako aj u pracovníkov.  

V tejto súvislosti a vzhľadom na množstvo rozsudkov Súdneho dvora EÚ týkajúcich sa 

výkladu súčasných ustanovení Komisia navrhla revíziu smernice o vysielaní pracovníkov, 

ktorá dopĺňa smernicu o presadzovaní prijatú v roku 2014. 

Smernica o presadzovaní sa zameriava najmä na posilnenie praktického uplatňovania 

a presadzovania ustanovení smernice z roku 1996, a to riešením problémov spojených 

s podvodmi a obchádzaním tejto smernice a zlepšením výmeny informácií medzi členskými 

štátmi. Táto smernica, žiaľ, nebola dodnes transponovaná všetkými členskými štátmi.  

V smernici o presadzovaní sa však neriešia zásadnejšie otázky týkajúce sa rámca z roku 1996, 

pokiaľ ide o pevný základ pracovných podmienok a podmienok zamestnania, ktoré môžu 

vyslaní pracovníci využívať.  

Cieľom návrhu správy spoluspravodajkýň je naďalej rozvíjať návrh Komisie a poskytnúť 

účinný právny nástroj na zabezpečenie rovnakých podmienok v oblasti cezhraničného 

poskytovania služieb pri súčasnom zabezpečení riadnej sociálnej ochrany vyslaných 

pracovníkov.  
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, 
KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNIAM INFORMÁCIE 

 
Spoluspravodajkyne by chceli oznámiť, že počas prípravy správy sa na ne obrátili aj tieto 
zainteresované strany a lobisti. 
 
 

Subjekt a/alebo 

fyzická osoba 

Švédske ministerstvo pre zamestnanosť a integráciu 

Francúzske ministerstvo práce a zamestnanosti 

Maltské ministerstvo pre sociálny dialóg, spotrebiteľské záležitosti a občianske slobody 

Generálny sekretariát pre európske záležitosti Francúzskej republiky 

Stále zastúpenie Švédska pri Európskej únii  

Stále zastúpenie Holandska pri Európskej únii   

Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii 

Stále zastúpenie Malty pri Európskej únii 

Stále zastúpenie Poľska pri Európskej únii 

Výbor regiónov 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Hospodárska, sociálna a environmentálna rada Francúzskej republiky  

ETUC – Európska konfederácia odborových zväzov 

BusinessEurope 

Európska konfederácia súkromných služieb zamestnanosti | Eurociett/Svetová konfederácia 

pre zamestnanosť 

EFBWW – Európska federácia stavbárov a pracovníkov v drevospracujúcom priemysle 

FIEC – Európska federácia stavebného priemyslu 

Iniciatíva v oblasti mobility pracovných síl 

Konsentio Public Affairs v rámci kampane zameranej na spravodlivú dopravu v Európe 

ETF – Európska federácia pracovníkov v doprave 

CEEMET – Rada európskych zamestnávateľov kovopriemyslu, strojárenského priemyslu 

a technológií 

EBC – Európska konfederácia stavbárov  

REIF – Európske zastúpenie francúzskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia 

DGB – Nemecká konfederácia odborových zväzov 

Luxemburská zamestnanecká komora 

OGBL – Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB – Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions – zastúpenie fínskych odborových zväzov pri Európskej únii 

Dánske združenie odborových zväzov 

Bruselská kancelária švédskych odborových zväzov 

Nórske združenie odborových zväzov 

FFB – Fédération Française du Batiment  

VNO NCW – Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond 

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 

ÖGB – Rakúska federácia odborových zväzov 
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CGPME – Generálna konfederácia francúzskych MSP 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

BDA – Konfederácia združení nemeckých zamestnávateľov 

UPA – Union Professionnelle Artisanale  

TBN – Transport Belangen Nederland 

MEDEF – Hnutie francúzskych podnikov 

národné združenie cestných dopravcov, Francúzsko 

Národná federácia verejných prác, Francúzsko 

ZDH – ústredný zväz nemeckých remeselníkov 

APCMA - francúzske stále združenie remeselných komôr 
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MENŠINOVÉ STANOVISKO 

v súlade s článkom 52a ods. 4 rokovacieho poriadku 

Martina Dlabajova 

 

 

Ako jedna z tieňových spravodajcov som vo výbore hlasovala proti správe, pretože podľa 

môjho názoru nebola dosiahnutá rovnováha medzi voľným pohybom služieb a ochranou 

pracovníkov. Ako dokazujú zdržania sa hlasovania a hlasy proti, v správe sa naplno 

neodzrkadľujú otázky rôznych národných delegácií v Európskom parlamente. 

Vítam dohodu o sektorových riešeniach, pokiaľ ide o sektor dopravy, ako aj kompromis 

týkajúci sa trvania vyslania (24 mesiacov s možným predĺžením).  

So zreteľom na nedostatočné objasnenie pojmu „odmena“ schvaľujem ochrannú doložku pre 

spoločnosti, ktorou sa oslobodzujú od zodpovednosti za uplatňovanie prvkov odmeňovania 

v prípade, ak sa neuvádzajú alebo nesprávne uvádzajú na jedinej úradnej webovej lokalite. 

So znepokojením konštatujem vypustenie odkazov na voľný pohyb služieb z textu a pokus 

o obmedzenie zmluvných slobôd podľa nariadenia Rím I.  

Okrem toho sa domnievam, že záväzok uplatňovať všetky kolektívne zmluvy pri 

zahraničných podnikoch je v praxi nereálny a môže vytvoriť nespravodlivé prekážky pre 

cezhraničné poskytovanie služieb. 

V žiadnom prípade nesúhlasím s rozšírením právneho základu na sociálne kapitoly, čo vedie k 

právnej neistote pri uplatňovaní smernice. 
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MENŠINOVÉ STANOVISKO 

 

v súlade s článkom 52a ods. 4 rokovacieho poriadku 

skupiny ENF 

 

A. keďže tento návrh správy Európskeho parlamentu priniesol viaceré pozitívne zmeny, 

okrem iného rovnaké zaobchádzanie s vyslanými pracovníkmi a dočasnými agentúrnymi 

pracovníkmi v štáte, ako aj skutočnosť, že členské štáty sú oprávnené na vnútroštátnej úrovni 

rozhodnúť o tom, či chcú predĺžiť vyslanie;  

 

B. keďže však revízia tejto smernice prichádza príliš skoro, ešte pred posúdením jej 

vykonávania za rok 2014, a teda bez konkrétnych informácií o aktuálnom stave;  

 

C. keďže zmena terminológie z pojmu „minimálna mzda“ na pojem „odmena“ so zreteľom 

na veľké rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi, nebude dostatočná, aby bolo možné 

zamedziť opakovanému zneužívaniu, najmä pri vyplácaní hodinových sadzieb;   

 

keďže súhlas s tým, aby sa zodpovednosť v prípade zneužitia vyslania zo strany 

subdodávateľa rozšírila aj na zadávateľa, sa nedodržiava;  

 

keďže už od prvého dňa vyslania sa musia uplatňovať výhodnejšie právne predpisy;  

 

 

1. skupina ENF sa dištancuje od práce vykonanej na tejto správe; uznávame, že bolo 

vynaložené určité úsilie na upevnenie právnych predpisov, no domnievame sa, že tento text 

nezachádza dosť ďaleko a nemôžeme ho podporiť.  
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU  

15.6.2017 

Vážený pán Thomas Händel 

predseda 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

BRUSEL 

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu Komisie na smernicu o vysielaní 

pracovníkov (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Vážený pán predseda, 

listom z 24. marca 2017 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 

Výbor pre právne veci o overenie správnosti určenia právneho základu uvedeného v návrhu 

Komisie. 

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi, ktorá sa konala 12. júna 2017. 

Vysielanie pracovníkov sa riadi smernicou 96/71/ES, ktorá bola prijatá na základe článku 57 

ZES a článku 66 ZES. Týmto článkom v súčasnosti zodpovedajú článok 53 ods. 1 ZFEÚ 

a článok 62 ZFEÚ, ktoré Komisia uviedla ako základ pre svoj návrh na zmenu smernice. 

Súčasťou návrhu správy vypracovanom spoluspravodajkyňami z výboru EMPL bolo 

zavedenie článku 151 ZFEÚ a článku 153 ods. 1 písm. a) a b) ZFEÚ ako dodatočného 

právneho základu. Predložené boli taktiež pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom bolo pridať 

k právnemu základu článok 46 ZFEÚ, článok 56 ZFEÚ alebo celý článok 153, alebo nahradiť 

článok 53 ods. 1 článkami 54 a 56 ZFEÚ. 

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 12. júna 2017 počtom hlasov 13 za, 11 proti, zdržal sa 

11, rozhodol Vám odporučiť, aby ste ponechali právny základ navrhovaný Komisiou, t. j. 

článok 53 ZFEÚ a článok 62 ZFEÚ, pretože predstavujú správny právny základ pre 

navrhovanú zmenu smernice. Článok 153 ods. 2 ZFEÚ by sa mal považovať za dodatočný 

právny základ, najmä ak Európsky parlament ešte viac posilní dôraz na ochranu práv 

                                                 
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredsedníčka), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Laura Ferrara (podpredsedníčka), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde (náhradník Marie-Christine Boutonnetovej v súlade 

s článkom 200 ods. 2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (náhradníčka 

Tadeusza Zwiefku v súlade s článkom 200 ods. 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (náhradníčka 

Jiřího Maštálku v súlade s článkom 200 ods. 2), Merja Kyllönen (náhradníčka Kostasa Chrysogonosa v súlade 

s článkom 200 ods. 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati 

(náhradník Rosy Estaràs Ferragutovej v súlade s článkom 200 ods. 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly 

Schlein (náhradníčka Evelyn Regnerovej v súlade s článkom 200 ods. 2), József Szájer, Axel Voss a Kosma 

Złotowski. 
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vysielaných pracovníkov. Ak sa do právneho základu pridá článok 153 ZFEÚ, výbor v tomto 

prípade odporúča odkázať na článok 153 ods. 1 písm. a) a b) ZFEÚ v spojení s článkom 153 

ods. 2 ZFEÚ. 

1. Kontext 

 

Vysielanie pracovníkov sa riadi smernicou 96/71/ES, ktorá bola prijatá na základe článku 57 

ES a článku 66 ES. Týmto článkom v súčasnosti zodpovedajú článok 53 ods. 1 ZFEÚ 

a článok 62 ZFEÚ, t. j. články, ktoré Komisia uviedla ako základ pre svoj návrh na zmenu 

smernice.  

Smernica 96/71 stanovuje regulačný rámec EÚ na podporu a uľahčenie cezhraničného 

poskytovania služieb prostredníctvom dočasného vysielania pracovníkov do iného členského 

štátu. Nedávno bola prijatá smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES s cieľom 

posilniť dostupné nástroje na boj proti obchádzaniu predpisov, podvodom a zneužitiam 

v oblasti vysielania pracovníkov a na ich trestanie.  

Podľa súčasných pravidiel musia vysielajúce spoločnosti dodržiavať základný súbor práv 

hostiteľskej krajiny vrátane minimálnych mzdových taríf. Toto ustanovenie spôsobuje 

výraznú mzdovú diferenciáciu medzi vyslanými a miestnymi pracovníkmi v hostiteľských 

krajinách, ktorá je podľa odhadov v rozmedzí od 10 % do 50 % v závislosti od krajiny 

a odvetvia, čím sú narúšané rovnaké podmienky na trhu pre spoločnosti a vysielajúce 

spoločnosti tak v hostiteľských členských štátoch získavajú oproti miestnym spoločnostiam 

výhodu z hľadiska nákladov práce.  

Ako je uvedené v dôvodovej správe k návrhu, cieľom smernice 96/71 bolo „vytvorenie 

rovnováhy medzi cieľmi zameranými na podporu a uľahčenie cezhraničného poskytovania 

služieb, poskytovania ochrany vyslaným pracovníkom a zabezpečenie rovnakých podmienok 

medzi zahraničnými a domácimi konkurentmi“, teda rovnováhy, ktorú sa v súčasnosti 

nepodarilo dosiahnuť. S cieľom „vyvážiť“ smernicu by sa návrhom zaviedla zásada „rovnaké 

pravidlá odmeňovania za rovnakú prácu“, čím by sa odteraz nepožadovalo len platenie 

minimálnej mzdy a odkaz na všeobecne záväzné kolektívne zmluvy by sa rozšíril na všetky 

odvetvia.  

Návrhom by sa stanovilo, že pracovné právo hostiteľského členského štátu by sa uplatňovalo 

pri dlhodobom vysielaní trvajúcom viac než 24 mesiacov, a to na základe predpokladu, že by 

išlo o obvyklé miesto výkonu práce. Voľba 24 mesiacov je odôvodnená tým, že ide 

o obdobie, ktoré je v súlade s pravidlami koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. 

Zámerom návrhu je tiež vytvorenie rovnakých podmienok odmeňovania medzi vyslanými 

pracovníkmi v subdodávateľských reťazcoch a pracovníkmi zastupujúcimi hlavného 

dodávateľa prostredníctvom uplatňovania pracovných podmienok hlavného dodávateľa 

vrátane prípadných podmienok dohodnutých na úrovni spoločnosti a povinné uplatňovanie 

rovnakých pracovných podmienok na vyslaných dočasných agentúrnych pracovníkov ako na 

miestnych agentúrnych pracovníkov. 

 

2. Príslušné články zmluvy 

 

Návrh Komisie je založený na článku 53 a článku 62 ZFEÚ, ktoré znejú takto: 

Článok 53  

(bývalý článok 47 ZES)  
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1. S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti osôb vydajú 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom smernice na 

vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách a na 

koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských 

štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb. 

Článok 62  

(bývalý článok 55 ZES)  

Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou. 

V návrhu správy sa požadovalo doplnenie článku 151 a článku 153 ods. 1 ZFEÚ, ktoré znejú 

takto: 

Článok 151  

(bývalý článok 136 ZES)  

Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej 

sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte základných sociálnych práv 

pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, 

zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní 

dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi 

partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj 

proti vylučovaniu z trhu práce.  

Za týmto účelom Únia a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanité 

formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, a potrebu zachovania 

konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. 

Článok 153  

(bývalý článok 137 ZES)  

1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských 

štátov v týchto oblastiach:  

a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov;  

b) pracovné podmienky;  

c) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov;  

d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;  

e) informovanosť a porady s pracovníkmi; f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov 

pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane spolufinancovania, s výhradou odseku 5;  

g) podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území 

Únie;  

h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 166;  

i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké 

zaobchádzanie v práci;  

j) boj proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti;  

k) modernizácia systémov sociálnej ochrany bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c).  
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2. Na tento účel Európsky parlament a Rada:  

a) môžu prijímať opatrenia na podporu spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom 

podnetov zameraných na zvyšovanie vedomostí, rozvoja výmeny informácií a osvedčených 

postupov, podpory inovačných prístupov a vyhodnocovania skúseností s výnimkou 

zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských štátov;  

b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 

minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické 

predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také 

správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných 

podnikov.  

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom po porade 

s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.  

V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša 

jednomyseľne v súlade mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym 

parlamentom a uvedenými výbormi.  

Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne 

rozhodnúť o možnosti uplatniť riadny legislatívny postup aj na odsek 1 písm. d), f) a g).  

3. Členský štát môže poveriť sociálnych partnerov na základe ich spoločnej žiadosti 

vykonávaním smerníc prijatých podľa odseku 2, prípadne vykonávaním rozhodnutia Rady 

prijatého v súlade s článkom 155.  

V takom prípade členský štát zabezpečí, aby sociálni partneri najneskôr ku dňu, keď musia 

byť smernice alebo rozhodnutia transponované alebo vykonané, zaviedli na základe dohody 

potrebné opatrenia, aby dotknutý členský štát, od ktorého sa vyžaduje prijatie akéhokoľvek 

potrebného opatrenia umožňujúceho transpozíciu, bol kedykoľvek schopný zaručiť výsledky 

uložené takouto smernicou alebo takýmto rozhodnutím. 

Cieľom pozmeňujúcich návrhov predložených v gestorskom výbore bolo zaviesť ako 

dodatočné alebo alternatívne právne základy články 46, 54 a 56 ZFEÚ, ktoré znejú takto: 

Článok 46  

(bývalý článok 40 ZES)  

V súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym 

výborom Európsky parlament a Rada vydajú smernice alebo nariadenia o opatreniach 

potrebných na to, aby sa zabezpečil voľný pohyb pracovníkov, ako to vymedzuje článok 45, 

a to najmä:  

a) zabezpečením úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi službami zamestnanosti;  

b) odstraňovaním takých správnych postupov a praktík a stanovených lehôt na prístup 

k zamestnaniu, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

z predchádzajúcich dohôd medzi členskými štátmi, dodržiavanie ktorých by bolo prekážkou 

liberalizácie pohybu pracovníkov;  

c) odstraňovaním všetkých lehôt a iných obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych právnych 

predpisoch alebo v predchádzajúcich dohodách medzi členskými štátmi, ktoré vytvárajú 

pracovníkom iných členských štátov iné podmienky na slobodný výber zamestnania ako pre 

vlastných pracovníkov;  
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d) vytvorením vhodného mechanizmu, ktorý by umožnil prepojenie medzi ponukou 

pracovných miest a dopytu po nich a uľahčil vyrovnanie ponuky a dopytu na trhu práce tak, 

aby sa predišlo vážnejšiemu ohrozeniu životnej úrovne a zamestnanosti v rôznych regiónoch 

a priemyselných odvetviach. 

 

Článok 54  

(bývalý článok 48 ZES)  

So spoločnosťami založenými podľa zákonov členského štátu a ktoré majú svoje sídlo, 

ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v Únii, sa pre účel tejto kapitoly 

zaobchádza rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štátov.  

Spoločnosťami sa rozumejú spoločnosti založené podľa občianskeho alebo obchodného práva 

vrátane družstiev a iných právnických osôb podľa verejného alebo súkromného práva 

s výnimkou neziskových spoločností. 

 

Článok 56  

(bývalý článok 49 ZES)  

V rámci nasledujúcich ustanovení sú zakázané obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii 

vo vzťahu k štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí sa usadili v niektorom inom 

členskom štáte ako príjemca služieb.  

Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšíriť 

platnosť týchto ustanovení aj pre štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí poskytujú služby 

a sú usadení v rámci Únie. 

 

3. Judikatúra týkajúca sa právneho základu 

 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva 

(v súčasnosti Únie) musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne 

preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu“1. Voľba nesprávneho právneho 

základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu.2 

Ak preskúmanie dotknutého aktu preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve 

zložky, a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ 

alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, 

musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný 

alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.3 Ak sa však výnimočne preukáže, že akt sleduje viacero 

cieľov zároveň alebo že obsahuje viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že 

jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý alebo nepriamy, takýto akt sa musí založiť na 

rôznych príslušných právnych základoch.4 

                                                 
1 Vec C 411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I 7585, bod 45, a vec C 130/10, Európsky 

parlament/Rada, Zb. 2012, bod 42, a tam citovaná judikatúra. 
2 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5. 
3 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. 

I-7585, bod 46 a tam citovaná judikatúra; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 45; vec C-

155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08 103, bod 34. 
4 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08 913, bod 40; vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 

2009, s-I-9713, bod 47; vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 až 56. 
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Uplatnenie dvojakého právneho základu je však vylúčené, ak sú postupy ustanovené pre jeden 

alebo druhý z týchto základov nezlučiteľné a/alebo ak kumulácia právnych základov môže 

porušiť práva Parlamentu. 1 

 

4. Cieľ a obsah návrhu 

 

Smernica 96/71/ES neobsahuje žiaden článok, v ktorom by sa jasne stanovoval cieľ a účel 

tejto smernice. Ani Komisia v tejto súvislosti nenavrhla žiadne zmeny. Prvé štyri 

odôvodnenia návrhu však možno použiť ako pomôcku. Ich znenie je takéto: 

1. Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základné 

zásady vnútorného trhu v Únii zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Vykonávanie týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre 

podniky a dodržiavanie práv pracovníkov. 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa právo podnikov poskytovať služby v inom členskom 

štáte, do ktorého môžu dočasne vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby v ňom poskytovali 

uvedené služby. 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu. 

V článku 9 ZFEÚ sa Únia poveruje úlohou podporovať vysokú úroveň zamestnanosti, zaručiť 

primeranú sociálnu ochranu a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako bola smernica o vysielaní pracovníkov prijatá, je 

potrebné posúdiť, či zabezpečuje správnu rovnováhu medzi potrebou podporiť slobodu 

poskytovať služby a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov. 

Kým v prvom a druhom odôvodnení sa zdôrazňuje aspekt slobody poskytovať služby, 

v treťom a štvrtom odôvodnení sa dopĺňa rozmer sociálnej spravodlivosti a potreba „posúdiť“, 

či smernica stále „zabezpečuje správnu rovnováhu medzi potrebou podporiť slobodu 

poskytovať služby a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov“. 

Z analýzy obsahu návrhu vyplýva, že cieľ návrhu v podstate prinajmenšom zahŕňa aspekt 

„vyváženia“ podpory slobody poskytovať služby a ochrany práv pracovníkov. 

Ako bolo uvedené vyššie, cieľom návrhu je zaviesť rovnaké pravidlá odmeňovania v prípade 

dlhodobého vysielania pracovníkov a rozšíriť na všetky sektory odkaz na všeobecne záväzné 

kolektívne dohody. 

Rovnaké pravidlá odmeňovania prispejú k zvýšeniu miezd vyslaných pracovníkov, znížia 

rozdiely vo vyplácaní v porovnaní s miestnymi pracovníkmi a pomôžu vytvoriť rovnaké 

podmienky medzi spoločnosťami v hostiteľských krajinách. 

Pravidlá rovnakého zaobchádzania pri dlhodobom vysielaní dlhšom než 24 mesiacov 

a v prípade subdodávateľských reťazcov môžu navyše takisto znížiť vplyv nákladov práce 

ako faktora hospodárskej súťaže tým, že znížia konkurencieschopnosť spoločností so sídlom 

v členských štátoch s nižšími mzdami, a to najmä v odvetviach s vysokým podielom ľudskej 

práce.  

                                                 
1 Vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, bod 57; spojené veci C-164/97 a C-

165/97, Parlament/Rada, Zb. 1999, s. I-1139, bod 14; vec C-300/89 Komisia/Rada (oxid titaničitý), Zb. 1991, s. 

I-2867, body 17 až 25; vec C-338/01, Komisia/Rada, Zb. 2004 s. I-4829 (vymáhanie nepriamych daní), bod 57.  
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Konkrétne v novom článku 2a doplnenom do smernice 96/71/ES – ako sa uvádza v návrhu – 

„sa stanovuje, že pracovné právo sa má uplatňovať na vyslaných pracovníkov vtedy, ak 

predpokladané alebo skutočné trvanie vyslania prekročí 24 mesiacov“, a ďalej sa zdôrazňuje, 

že „[p]odľa súvisiacej judikatúry Súdneho dvora je potrebné, aby sa rozdiel medzi slobodou 

usadiť sa a slobodou dočasne poskytovať služby robil individuálne a aby sa pritom zohľadnilo 

nielen trvanie, ale aj pravidelnosť, periodicita a kontinuita poskytovania služieb“. 

Navyše, keďže cieľom navrhovanej smernice je tiež „zabrániť vyhýbaniu sa pravidlám 

stanoveným v odseku 1 sa v odseku 2 objasňuje, že v prípade nahradenia pracovníka 

povereného tou istou úlohou sa pri výpočte trvania vyslania musí zohľadniť súhrnné trvanie 

vyslania príslušných pracovníkov. Pravidlo stanovené v odseku 1 sa uplatní vždy, keď 

súhrnná dĺžka trvania prekročí 24 mesiacov, no v záujme rešpektovania zásady 

proporcionality sa uplatňuje len na pracovníkov vyslaných minimálne na šesť mesiacov.“ 

Návrh tiež zavádza niekoľko zmien v článku 3, písm. a) smernice, najmä pokiaľ ide 

o uloženie povinnosti „uverejňovať informácie o podstatných znakoch odmeňovania“, 

a pridáva nové pravidlo v písm. b) s cieľom poskytnúť možnosť členským štátom „uložiť 

podnikom povinnosť zadávať zákazky len dodávateľom, ktorí zaručia pracovníkom určité 

podmienky odmeňovania uplatniteľné na subdodávateľa vrátane podmienok vyplývajúcich 

z uplatniteľných kolektívnych zmlúv, ktoré sa neuplatňujú všeobecne“. 

Pokiaľ ide o nový odsek v článku 1 ods. 3 písm. c) smernice, „[s]tanovuje sa v ňom, že 

podmienky, ktoré sa majú uplatňovať na cezhraničné agentúry prenajímajúce pracovníkov, 

musia byť také, aké sa podľa článku 5 smernice 2008/104/ES vzťahujú na vnútroštátne 

agentúry prenajímajúce pracovníkov. Na rozdiel od ustanovenia článku 3 ods. 9 smernice ide 

teraz o právnu povinnosť, ktorá sa ukladá členským štátom.“ 

 

5. Stanovenie správneho právneho základu 

 

Ako sa uvádza vyššie, výber právneho základu opatrenia EÚ musí vychádzať z objektívnych 

faktorov, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu; tieto faktory zahŕňajú najmä cieľ a obsah 

opatrenia. Uplatnenie dvojakého právneho základu je navyše vylúčené, ak sú postupy 

ustanovené pre jeden alebo druhý z týchto základov nezlučiteľné a/alebo ak kumulácia 

právnych základov môže porušiť práva Parlamentu. 

Predovšetkým je potrebné overiť, či je navrhované ustanovenie zmluvy skutočne vhodné ako 

právny základ. Podľa zásady prenesenia právomoci zakotvenej v článku 5 ZEÚ Únia koná len 

vtedy, keď na ňu v zmluvách bola prenesená právomoc konať. Okrem toho článok 289 ZFEÚ 

treba chápať tak, že je nevyhnutné, aby v ustanovení zmluvy bol jasne stanovený postup na 

prijatie právneho aktu Úniou, ktorý sa týka vymedzenej oblasti. Ustanovenie zmlúv, ktoré 

neodkazuje na žiaden postup prijímania aktu, preto nemôže predstavovať právny základ pre 

smernicu. Ustanovenie zmluvy použité ako právny základ ďalej, samozrejme, musí tiež 

umožňovať prijatie opatrenia, ktorého cieľ a obsah zodpovedajú právomoci prenesenej 

v ustanovení použitom ako právny základ aktu. 

Ustanovenia navrhované Komisiou jasne spĺňajú nielen všeobecné požiadavky na právny 

základ, ale sú tiež správne s ohľadom na cieľ a obsah návrhu, pokiaľ – ako to je v prípade 

smernice 96/71/ES – pôjde naďalej o podporu slobody poskytovať služby pomocou vysielania 

pracovníkov.  

V tomto prípade je použitie dvojakého právneho základu čisto technickou záležitosťou, a to 

z dôvodu, že kapitola 3 hlavy IV o službách v ZFEÚ neobsahuje vhodný právny základ pre 
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ten druh opatrení, ktoré smernica 96/71/ES ustanovuje a ktoré má návrh za cieľ ustanoviť. 

Článok 62 ZFEÚ však rozširuje uplatniteľnosť článkov 51 až 54 ZFEÚ na kapitolu 

o službách, čím je možné použiť ustanovenia v článku 53 ZFEÚ v spojení s ustanoveniami 

v článku 62 ZFEÚ ako právny základ. 

Keďže v žiadosti Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o stanovisko k právnemu základu 

boli uvedené nielen pozmeňujúce návrhy predložené v tejto súvislosti v návrhu správy, ale aj 

pozmeňujúce návrhy predložené v gestorskom výbore, tieto budú tiež predmetom overenia. 

Dve z ustanovení navrhnutých ako právny základ, článok 54 ZFEÚ a článok 151 ZFEÚ, 

nemožno použiť ako právny základ, pretože neobsahujú žiadny odkaz na legislatívny postup, 

a preto nie je potrebné ich ďalšie overenie.  

Článok 46 ZFEÚ a článok 56 ZFEÚ odkazujú na riadny legislatívny postup. Z preskúmania 

opatrení, ktoré uvedené články umožňujú Únii prijať, však vyplynulo, že tieto opatrenia 

nezodpovedajú cieľu a obsahu návrhu. V článku 46 ZFEÚ je vymenovaných niekoľko 

opatrení, ktorých cieľom je podpora voľného pohybu pracovníkov prostredníctvom 

uľahčovania fungovania spoločného trhu práce, ale žiadne z nich nezodpovedá cieľu a obsahu 

platnej smernice, ani cieľu a obsahu návrhu. Článok 56 ZFEÚ umožňuje rozšírenie slobody 

poskytovať služby na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú usadení v Únii, čo zjavne 

nie je predmetom návrhu. Aby mohol byť uplatniteľný ktorýkoľvek z týchto článkov ako 

právny základ, zámerom by muselo byť vypracovanie úplne odlišného právneho predpisu. 

Poslednou otázkou je, či je možné pridať článok 153 ZFEÚ ako v podstate druhý právny 

základ. Odsek 2 tohto článku poskytuje právny základ na prijímanie smerníc ustanovujúcich 

„minimálne požiadavky“ v oblastiach sociálnej politiky, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto 

článku. Odsek 1 písm. a) a b), ktorý bol navrhnutý ako dodatočný právny základ, odkazuje na 

„zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov“ a na „pracovné podmienky“. Smernice, ktoré sledujú ciele vymedzené 

v písmenách a) a b), sa majú prijímať v rámci riadneho legislatívneho postupu. 

So zreteľom na cieľ návrhu, tak ako je vyjadrený najmä v úvodných odôvodneniach, ako aj na 

obsah navrhovaných zmien článkov smernice 96/71/ES, možno dospieť k záveru, že návrh 

kladie zvýšený dôraz na ochranu práv pracovníkov v porovnaní s platnou smernicou, čím by 

sa v prípade jeho prijatia naklonila rovnováha „medzi potrebou podporiť slobodu poskytovať 

služby a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov“, ako sa uvádza v odôvodnení 4 

návrhu, smerom k ochrane práv vyslaných pracovníkov.  

Odkaz v odôvodnení 4 návrhu na potrebu „posúdiť, či [smernica o vysielaní pracovníkov 

stále] zabezpečuje správnu rovnováhu medzi potrebou podporiť slobodu poskytovať služby 

a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov“, sa tiež zdá, že naznačuje, že tento aspekt 

bol jedným z dôvodov pre rozhodnutie Komisie predložiť návrh na zmenu smernice, hoci 

zabezpečenie „rovnak[ých] podmien[ok] pre podniky“ uvedené v odôvodnení 1 bolo 

pravdepodobne v tejto súvislosti tiež relevantné. 

Z toho vyplýva, že hoci podpora slobody poskytovať služby prostredníctvom vysielania 

pracovníkov zostáva cieľom návrhu, ktorý odôvodňuje právne základy navrhnuté Komisiou, 

možno tiež argumentovať, že zvýšený dôraz návrhu na ochranu práv vyslaných pracovníkov 

predstavuje dôvod na prijatie tohto aspektu ako samostatného a rovnako dôležitého cieľa, 

ktorý sa odráža v obsahu návrhu, čo by v takom prípade mohlo znamenať správnosť 

dvojakého právneho základu.  

Avšak posúdenie správnosti pridať článok 153 ZFEÚ ako de facto druhého právneho základu 

by si vyžadovalo tiež zohľadnenie pozície prijatej v Parlamente. Návrh správy 
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spoluspravodajkýň z gestorského výboru, samozrejme, isté veci v tejto súvislosti naznačuje 

a pravdepodobne má za cieľ nakloniť rovnováhu ešte viac smerom k ochrane práv vyslaných 

pracovníkov. K návrhu správy však bolo predložených takmer 500 pozmeňujúcich návrhov, 

pričom dva výbory poskytli stanoviská k správe, a preto pre konečné stanovisko by bolo 

potrebné zvážiť aj prijatú správu.  

Pokiaľ ide o článok 153 ZFEÚ ako právny základ, je potrebné poznamenať, že len na odsek 1 

tohto článku ako taký nemožno odkazovať, keďže odkazy na postup sú uvedené v odseku 2 

tohto článku. Preto, ak sa použije článok 153, treba uviesť odkaz na odsek 2 tohto článku.1 

Takisto treba poznamenať, že odsek 2 sa vzťahuje na dva rôzne postupy, riadny legislatívny 

postup a mimoriadny legislatívny postup, v závislosti od toho, ktorý cieľ uvedený 

v písmenách odseku 1 tohto článku akt sleduje. Z tohto dôvodu nie je vhodné odkazovať na 

článok 153 ZFEÚ ako celok, a ak sledovanými cieľmi sú ciele vyjadrené v písmenách a) a b) 

odseku 1 tohto článku, malo by byť jasné, že tieto ustanovenia je potrebné vykladať v spojení 

s odsekom 2 tohto článku. 

 

6. Záver 

 

Právne základy navrhnuté Komisiou, článok 53 ZFEÚ a článok 62 ZFEÚ, sú správnym 

právnym základom pre navrhovanú smernicu. Článok 153 ods. 2 ZFEÚ by sa mal považovať 

za dodatočný právny základ, najmä ak Európsky parlament ešte viac posilní dôraz na ochranu 

práv vysielaných pracovníkov. Ak sa do právneho základu pridá článok 153 ZFEÚ, výbor 

v tomto prípade odporúča odkázať na článok 153 ods. 1 písm. a) a b) ZFEÚ v spojení 

s článkom 153 ods. 2 ZFEÚ. 

 

S úctou 

Pavel Svoboda 

  

                                                 
1 Komisia tradične odkazuje len na odsek 2. Pozri, ako nedávny príklad, napríklad návrh na zmenu smernice 

2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci 

(COM(2016)0248 final). 
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15.5.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci  

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vicky Ford 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 

veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky 

a dodržiavanie práv pracovníkov. 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky 

a bojovať proti nekalej hospodárskej 

súťaži, a pritom zaistiť dodržiavanie práv 

pracovníkov. Za nekalú hospodársku 

súťaž by sa nemal považovať ani sám 

rozdiel v mzdách alebo platoch, ani 

samotný prístup ku kapitálu. 

 



 

RR\1137464SK.docx 43/87 PE582.163v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 

právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 

právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

Dočasná povaha poskytovania služieb sa 

určuje v jednotlivých prípadoch podľa 

dĺžky trvania, pravidelnosti, periodicity 

a kontinuity služby. V článku 56 ZFEÚ sa 

uvádza, že obmedzenia slobody 

poskytovať služby sú zakázané. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu. 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu vysokou úrovňou 

vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 

ľudského zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Prioritou je boj proti podvodom, 

sociálnemu dampingu, zneužívaniu 

a obchádzaniu pravidiel v oblasti 

vysielania pracovníkov. Rozvoj pravidiel 
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Únie v oblasti vysielania pracovníkov je 

preto úplne nevyhnutný. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, je potrebné posúdiť, či 

zabezpečuje správnu rovnováhu medzi 

potrebou podporiť slobodu poskytovať 

služby a potrebou chrániť práva vyslaných 

pracovníkov. 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, a so zreteľom na početné prípady 

podvodov, ako aj na nevhodné 

vnútroštátne právne predpisy, táto 

smernica stále nezabezpečuje správnu 

rovnováhu medzi potrebou podporiť 

slobodu poskytovať služby a potrebou 

chrániť práva vyslaných pracovníkov. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. Pri uplatňovaní 

týchto zásad je nutné zohľadniť a 

rešpektovať a zohľadňovať súvisiacu 

judikatúru Súdneho dvora Európskej 

únie. 
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Odôvodnenie 

Pozri okrem iného rozsudky vo veciach C-341/05, Laval, bod 60; C-490/04, bod 19.; spojené 

veci C-49/98, C-50/98, C-52/98 až C-54/98 a C-68/98 až C-71/98. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V článkoch 3 a 8 nariadenia Rím 

I sa spresňuje, že individuálna pracovná 

zmluva sa má riadiť právom zvoleným 

dotknutými stranami. Takáto voľba práva 

však nemá zbaviť zamestnanca ochrany, 

ktorá sa mu poskytuje záväznými 

právnymi normami krajiny, ktoré by sa 

však mali uplatňovať v prípade absencie 

voľby. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Možnosť zamestnávateľov a 

pracovníkov slobodne si zvoliť rozhodné 

právo by mala byť jedným zo základných 

pilierov slobodného pohybu pracovníkov a 

slobody poskytovať služby. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 

za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu 

práce sa nepovažuje situácia, keď 

zamestnanec dočasne pracuje v inej 

(7) V nariadení Rím I sa ďalej 

stanovuje, že za zmenu krajiny obvyklého 

miesta výkonu práce sa nepovažuje 

situácia, keď zamestnanec dočasne pracuje 
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krajine. v inej krajine. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Podľa judikatúry Súdneho dvora 

„vyslaní pracovníci nezískavajú žiadnym 

spôsobom prístup na pracovný trh 

hostiteľskej krajiny, ak sa po dokončení 

svojej práce vrátia do svojej krajiny 

pôvodu“. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Podľa Súdneho dvora sa dočasná 

povaha poskytovania služieb určí podľa 

trvania, pravidelnosti, periodicity a 

kontinuity služby. Poskytovateľ služieb sa 

môže v zmysle zmluvy vybaviť v 

hostiteľskom členskom štáte 

infraštruktúrou potrebnou na 

vykonávanie príslušných služieb. 

(Vec C-55/94, Reinhard Gebhard proti Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, Zb. 1995 s. I-04165, bod 39; vec C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry proti 

Elektrobudowa Spółka Akcyjna, Zb. 2015, vec C-396/13)  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7c) Jedným z cieľov smernice 

2014/67/EÚ je tiež identifikácia 

skutočného vyslania a zabránenie 
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zneužívaniu a obchádzaniu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie 

určitých prípadov 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. Zamestnanec bude 

môcť využiť ochranu a výhody podľa 

nariadenia Rím I. 

vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 

záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

primerané a nevyhnutné. 

(9) V článku 56 ZFEÚ sa vyžaduje 

zrušenie všetkých obmedzení slobody 

poskytovať služby, a to aj vtedy, ak sa 

rovnocenne uplatňujú na vnútroštátnych 

poskytovateľov služieb, ako aj na 

poskytovateľov z iných členských štátov, v 

prípade, že by tieto obmedzenia robili 

menej príťažlivými činnosti poskytovateľa 

usadeného v inom členskom štáte, v 

ktorom legálne poskytuje podobné služby, 

alebo tieto činnosti zakazovali a bránili 

im. Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov týkajúcich sa 

verejného záujmu. Takéto obmedzenia 

musia byť vhodné, primerané a 

nevyhnutné. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Smernica 2014/67/ES o 

presadzovaní smernice 96/71/ES obsahuje 

množstvo ustanovení určených na 

zabezpečenie toho, aby sa presadzovali 

pravidlá o vysielaní pracovníkov a aby ich 

dodržiavali všetci poskytovatelia služieb. V 

článku 4 smernice o presadzovaní sa 

nachádza prehľadný zoznam prvkov, 

ktoré by sa mali posúdiť s cieľom 

identifikovať skutočné vyslanie a 

predchádzať zneužívaniu a obchádzaniu. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

cestnej doprave má vysoko mobilný 

charakter, vykonávanie smernice o 

vysielaní pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočného spojenia s príslušným 

členským štátom). Najvhodnejšie by bolo, 

keby sa tieto výzvy riešili pomocou 

právnych predpisov špecifických pre dané 

odvetvie spolu s ostatnými iniciatívami 

zameranými na zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu cestnej dopravy. 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

doprave má vysoko mobilný charakter, 

vysielanie pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočných väzieb na príslušný 

členský štát). Komisia oznámila, že sa 

touto otázkou bude zaoberať 

prostredníctvom právnych predpisov 

špecifických pre dané odvetvie a tým 

spôsobom vyňať toto odvetvie z 

ustanovení smernice 96/71/ES. Z tohto 

dôvodu sú dopravné služby, ako je tranzit, 

medzinárodná doprava a spojená kabotáž, 

vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice.  

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov práce, ale aj na základe 

faktorov, ako sú produktivita a efektívnosť, 

či kvalita a inovácia ich tovaru a služieb. 

(11) Na konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov, ale aj na základe 

faktorov, ako sú poskytovanie zručností, 

produktivita a efektívnosť, a mzdy sú vždy 

založené na sérii parametrov vrátane 

skúseností, profilu, úrovne povinností, 

podmienok na trhu práce, či na kvalite a 

inovácii ich tovaru a služieb. 

Odôvodnenie 

V súlade s odpoveďou komisára Oettingera v mene Komisie na písomnú otázku (E-

008821/2016, 25.1.2017). „V inštitúciách EÚ ako v akejkoľvek inej organizácii je 

odmeňovanie založené na rade parametrov vrátane skúseností, profilu, úrovne povinností, 

podmienok na trhu práce atď.“ 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) V ZFEÚ sa výslovne uznáva 

rešpektovanie rôznorodosti 

vnútroštátnych systémov 

pracovnoprávnych vzťahov, ako aj 

autonómia sociálnych partnerov. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. Vnútroštátne 

pravidlá odmeňovania vzťahujúce sa na 

vyslaných pracovníkov však musia byť 

odôvodnené potrebou ochraňovať 

vyslaných pracovníkov a nesmú 

neprimeraným spôsobom obmedzovať 

cezhraničné poskytovanie služieb. 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. Tieto 

vnútroštátne pravidlá odmeňovania 

vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov 

však musia byť primerané, 

nediskriminačné a odôvodnené potrebou 

ochraňovať vyslaných pracovníkov a 

nesmú neprimeraným spôsobom 

obmedzovať cezhraničné poskytovanie 

služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V judikatúre Súdneho dvora sa 

stanovuje, že sociálna ochrana 

pracovníkov sa môže uznať ako závažná 

požiadavka odôvodňujúca uloženie 

povinností, ktoré môžu predstavovať 

obmedzenia slobody poskytovať služby. 

Netýka sa to však pracovníkov 

zamestnaných u zamestnávateľa, ktorí sú 
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dočasne zapojení do vykonávania prác v 

hosťujúcom členskom štáte a využívajú tú 

istú alebo v zásade podobnú ochranu na 

základe povinností, ktoré sa už vzťahujú 

na zamestnávateľa v členskom štáte, v 

ktorom je usadený. Má to mimoriadny 

význam pri predchádzaní dodatočným 

povinnostiam, za ktoré sú už podniky 

zodpovedné za rovnaké obdobie 

zamestnania v členskom štáte, v ktorom sú 

usadené. Súdny dvor tiež vylúčil 

zákonnosť vnútroštátnych ustanovení, 

ktoré sťažujú poskytovanie služieb 

podnikom z iných členských štátov než 

podnikom zriadeným na vnútroštátnom 

území, a preto bránia voľnému pohybu 

služieb. 

(Arblade, spojené veci 369/96 a 376/96 (bod 51); Seco, spojené veci 62 a 63/81, Seco SA 

proti Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité, a Raymond Vander Elst 

proti Office des Migrations Internationales, vec C-43/93.) 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12b) Súdny dvor ďalej objasnil, že 

samotné ustanovenia týkajúce sa 

kolektívnych zmlúv nemôžu predstavovať 

výnimku verejného poriadku v zmysle 

článku 3 ods. 10 smernice 96/71/ES. 

(C-319/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu, bod 

64) 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Prvky odmeňovania v zmysle 

vnútroštátneho práva alebo všeobecne 

(13) Informácie o podstatných znakoch 

odmeňovania v zmysle vnútroštátneho 
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uplatniteľných kolektívnych zmlúv by 

mali byť jasné a transparentné pre všetkých 

poskytovateľov služieb. Preto je 

odôvodnené uložiť členským štátom 

povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. 

práva alebo kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov, ktoré sú vyhlásené 

za všeobecne uplatniteľné v zmysle 

článku 3 ods. 8, by mali byť jasné, 

aktuálne, transparentné a verejne 

dostupnévšetkých poskytovateľov služieb. 

Preto je odôvodnené uložiť členským 

štátom povinnosť uverejňovať tieto 

informácie na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. Sociálni partneri sú tiež 

povinní zverejniť všetky kolektívne 

zmluvy, ktoré sú uplatniteľné podľa tejto 

smernice. Podobne by mali byť 

zahraniční subdodávatelia písomne 

informovaní o podmienkach zamestnania, 

ktoré by mali uplatňovať na vyslaných 

pracovníkoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Všetky opatrenia zavedené touto 

smernicou by mali byť odôvodnené a 

primerané, aby sa nevytvárali 

administratívne prekážky ani 

neobmedzoval potenciál podnikov, a to 

najmä malých a stredných podnikov 

(SMP), súvisiaci s tvorbou nových 

pracovných miest pri súčasnej ochrane 

vyslaných pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov, správnych opatrení alebo 

kolektívnych zmlúv uplatniteľných v 

členských štátoch možno zabezpečiť, aby 

(14) Členské štáty majú možnosť prijať 

na svojom území príslušné opatrenia 

uplatniteľné na poskytovateľov služieb 

vrátane poskytovateľov služieb z iného 
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zadanie zákazky subdodávateľovi 

neumožňovalo podnikom vyhýbať sa 

pravidlám, ktoré zaručujú určité 

podmienky zamestnania vzťahujúce sa na 

odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej úrovni 

existujú takéto pravidlá o odmeňovaní, 

členský štát ich môže uplatňovať 

nediskriminačným spôsobom na podniky 

vysielajúce pracovníkov na jeho územie za 

predpokladu, že nebudú neprimeraným 

spôsobom obmedzovať cezhraničné 

poskytovanie služieb.. 

členského štátu s cieľom zabezpečiť 

dodržiavanie uplatniteľných pravidiel 

týkajúcich sa vysielania v prípade 

subdodávateľských reťazcov. V prípade 

stavebného odvetvia sú členské štáty 

podľa smernice 2014/67/EÚ povinné 

zaviesť náležité opatrenia týkajúce sa 

zodpovednosti s cieľom zabezpečiť 

spravodlivú hospodársku súťaž a práva 

pracovníkov. Z tohto dôvodu možno 

pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov, správnych opatrení alebo 

kolektívnych zmlúv všeobecne 

uplatniteľných v členských štátoch 

zabezpečiť, aby zadanie zákazky 

subdodávateľovi neumožňovalo podnikom 

vyhýbať sa pravidlám, ktoré zaručujú 

určité podmienky zamestnania vzťahujúce 

sa na odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej 

úrovni existujú takéto pravidlá o 

odmeňovaní, členský štát ich môže 

uplatňovať nediskriminačným spôsobom 

na podniky vysielajúce pracovníkov na 

jeho územie za predpokladu, že nebudú 

neprimeraným spôsobom obmedzovať 

cezhraničné poskytovanie služieb.. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 1 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 1 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

“2.  Táto smernica sa nevzťahuje na 

podniky obchodného morského loďstva, 

pokiaľ ide o ich pracovníkov vysielaných 

na more. 

“2.  Táto smernica sa nevzťahuje na 

podniky obchodného námorného loďstva, 

pokiaľ ide o ich pracovníkov vysielaných 

na more, ako aj na dopravné služby, ako je 

tranzit, medzinárodná doprava a 

prepojená kabotáž.“ 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2a Článok 2a 

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov, členský štát, na 

ktorého územie je pracovník vyslaný, sa 

považuje za krajinu, v ktorej sa jeho práca 

obvykle vykonáva. 

1. Ak dĺžka skutočného trvania 

neprerušovanéhovyslania pracovníka 
prekročí dvadsaťštyri mesiacov, členský 

štát, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný, sa považuje za krajinu, v ktorej sa 

jeho práca obvykle vykonáva, pokiaľ sa 

strany nedohodli na uplatňovaní iného 

práva v súlade s článkom 3 ods. 1 

nariadenia Rím I. 

 1a.  Zamestnávateľ môže na základe 

opodstatnených dôvodov požiadať o 

odchýlku od lehoty dvadsiatich štyroch 

mesiacov, ktorú má udeliť príslušný 

orgán v hostiteľskom členskom štáte. 

 Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu prijme rozhodnutie o každej žiadosti 

o odchýlku v súlade s článkom 4 smernice 

2014/67/EÚ a podľa nariadenia 

883/2004/ES, a to odôvodneným, 

primeraným a nediskriminačným 

spôsobom.  

 Skôr, než prijme rozhodnutie o takejto 

žiadosti o odchýlku, príslušný orgán 

hostiteľského členského štátu konzultuje 

príslušné orgány domovského členského 

štátu zamestnávateľa v súlade s článkami 

6 a 7 smernice 2014/67/EÚ. 

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 

nahradenia vyslaných pracovníkov, 

pokiaľ sú vyslaní na obdobie, ktoré 

skutočne trvá aspoň šesť mesiacov, 

vykonávajúcich tú istú úlohu na tom 

istom mieste, zohľadňuje súhrnné trvanie 

období vyslania príslušných pracovníkov. 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 

všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8: 

- v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 

všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8, 

pokiaľ sú uverejnené na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 

2014/67/EÚ: 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)  minimálna 

ročná dĺžka platenej dovolenky, 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga)  príspevky, ktoré majú pokryť 

cestovné, stravné a ubytovacie náklady 

pracovníkov, ktorí sú preč z domova z 

profesijných dôvodov. 

 



 

PE582.163v02-00 56/87 RR\1137464SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice zahŕňa 
odmeňovanie všetky prvky odmeňovania, 

ktoré sa stali povinnými podľa 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný.“ 

V súvislosti s touto smernicou je 
odmeňovanie vymedzené podľa 

vnútroštátneho práva a/alebo praxe 

členského štátu, na územie ktorého je 

pracovník vyslaný, prostredníctvom 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný. 

 Na účely výpočtu odmeňovania v zmysle 

tejto smernice sa zohľadňujú minimálne 

mzdové tarify vrátane tarify za hodinovú 

prácu a/alebo úkolovú prácu podľa 

platobných tried a sadzieb za nadčasy, 

príspevky a bonusy, ako aj iné povinné 

prvky. Prvky použité na výpočet 

odmeňovania musia tvoriť prvky, ktoré sú 

vyplácané miestne najímaným 

pracovníkom podľa ustanovení tohto 

článku.   

 Ak z dôvodu vyslania vzniknú výdavky, 

napríklad na cestu, stravu a ubytovanie, a 

ak ich hradí zamestnávateľ, tieto výdavky 

vyplácané ako kompenzácia sa 

nepovažujú za súčasť minimálnych 

mzdových taríf. 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty uverejňujú na jedinej 

úradnej webovej lokalite uvedenej v 

článku 5 smernice 2014/67/EÚ podstatné 

znaky odmeňovania v súlade s písm. c). 

Členské štáty uverejňujú na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 2014/67/EÚ 

podstatné znaky odmeňovania, ich 

geografický a osobný rozsah pôsobnosti a 

metódu výpočtu v súlade s písm. c). 

 Pri výpočte súm, ktoré sa majú vyplatiť 

vyslanému pracovníkovi, treba zabrániť 

dvojitej platbe rovnakého alebo 

podobného charakteru. 

 Vnútroštátne orgány nebudú 

sankcionovať nesprávny výpočet súm 

alebo neuhradenie súm, ktoré sa majú 

vyplatiť vyslanému pracovníkovi, z 

dôvodu nedostupných, nesprávnych alebo 

nedostatočných informácií uverejnených 

na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej 

webovej stránke. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 - a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1-a.  Pre poskytovateľov služieb platí 

výnimka z povinnosti uhradiť pokutu 

v prípade vyplácania nižšej než 

minimálnej mzdy určenej právom 

hostiteľského členského štátu, ak existujú 

dôkazy o tom, že hostiteľský členský štát 

nesplnil povinnosť zverejniť na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 2014/67/EÚ 
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podstatné znaky odmeňovania v súlade 

s písm. c), alebo ak informácie nie sú 

poskytnuté jasným, transparentným 

a jednoznačným spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členské štáty 

môžu na základe nediskriminácie 

a proporcionality stanoviť, aby sa na 

takéto podniky vzťahovala tá istá 

povinnosť týkajúca sa zadávania zákaziek 
podnikom uvedeným v článku 1 ods. 1, 

ktoré vysielajú pracovníkov na ich územie. 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členský štát 

využívajúci možnosť uvedenú v tomto 

odseku zaistí, aby všetky podniky 

uzatvárajúce subdodávateľské zmluvy 

s iným podnikom v zmysle článku 1 ods. 1 

tejto smernice informovali tento podnik 

písomne o podmienkach zamestnania 

zahŕňajúcich odmeňovanie, ktoré je nutné 

zaručiť pred tým, ako zmluvné strany 

vstúpia do príslušného zmluvného 

vzťahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 a a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1aa. Dodávateľ je povinný poskytnúť 

subdodávateľovi informácie 

o uplatňovaných pracovných 
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podmienkach vrátane odmeňovania 

jasným, transparentným a jednoznačným 

spôsobom. 

 Pre subdodávateľa platí výnimka 

z povinnosti zaručiť niektoré podmienky 

zamestnania a pokryť odmeňovanie 

v zmysle odseku 1 zavedenú v rámci 

podniku podnikateľa, ak existujú dôkazy 

o tom, že podnikateľ nebol dodávateľom 

riadne informovaný.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 b a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1ba. Používateľ podniku informuje 

agentúru dočasnej práce jasným 

transparentným a jednoznačným 

spôsobom o regulácii uplatňovanej 

v oblasti pracovných podmienok a miezd.“ 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 b b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1bb. Posilňuje sa koordinácia 

vnútroštátnych inšpektorátov práce 

a európska spolupráca v oblasti boja proti 

podvodom v oblasti vysielania.“ 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c c (nové) 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cc) V odseku 7 sa druhý pododsek 

vypúšťa. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 „10 a. Členské štáty po konzultáciách so 

sociálnymi partnermi v súlade s 

tradíciami a postupmi každého členského 

štátu oslobodia zamestnávateľov a 

pracovníkov od splnenia povinností 

uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a 

c), ak sa činnosti zamestnávateľa a 

pracovníkov vykonávajú v jednom z týchto 

odvetví: 

 a) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

pre organizácie poskytujúce zdravotnú 

starostlivosť občanom Únie; 

 b) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

v odvetví obrany alebo v akýchkoľvek 

iných oblastiach nevyhnutných na obranu 

členského štátu alebo Únie; 

 c) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

pre odvetvie letectva a kozmonautiky; 

 d) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 
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pre odvetvie železničnej dopravy; 

 e) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých pre kritickú vnútroštátnu 

infraštruktúru jedného alebo viacerých 

členských štátov vrátane dodávok energie 

a telekomunikačných služieb; 

 f) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých na zachovanie bezpečnosti 

hraníc členského štátu alebo Únie; 

 g) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých pre zdravie a bezpečnosť 

pracovníkov alebo občanov Únie. 

Odôvodnenie 

Mnohí výrobcovia v celej EÚ predávajú svoj tovar (napríklad lekárske skenery) so zmluvou 

na doživotný servis a údržbu výrobku. Tento článok má členským štátom umožniť zaviesť pre 

vyslaného pracovníka výnimku z uplatňovania niektorých požiadaviek, ktoré by v prípade 

uplatnenia obmedzili ich schopnosť slobodne poskytovať službu v inom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 10 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 10b. Členské štáty po konzultáciách so 

sociálnymi partnermi v súlade s 

tradíciami a postupmi každého členského 

štátu zavedú pre zamestnávateľov 

a pracovníkov výnimku z povinností 

uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a 

c), ak sa činnosti zamestnávateľa a 

pracovníkov vykonávajú s cieľom 

umožniť vzdelávanie a odbornú prípravu 

pracovníkov alebo iných osôb.“ 
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Odôvodnenie 

Mnohí výrobcovia v celej EÚ predávajú svoj tovar (napríklad lekárske skenery) so zmluvou 

na doživotný servis a údržbu výrobku. Tento článok má členským štátom umožniť zaviesť pre 

vyslaného pracovníka výnimku z uplatňovania niektorých požiadaviek, ktoré by v prípade 

uplatnenia obmedzili ich schopnosť slobodne poskytovať službu v inom členskom štáte. 
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22.6.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Marie Cavada 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Úvod 

Komisia 8. marca 20161 prijala návrh na revíziu smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov.2 

Prílohou návrhu je posúdenie vplyvu.3 Komisia poukazuje na to, že smernica 96/71/ES 

dvadsať rokov po prijatí už nezodpovedá súčasným hospodárskym a sociálnym podmienkam 

v členských štátoch, a preto predložila súčasný návrh na cielenú revíziu smernice. Návrh sa 

zameriava na nápravu špecifických problémov, ktoré Komisia zistila, a to obmedzeným 

počtom pozmeňujúcich návrhov.  

Podľa Komisie je cieľom návrhu uľahčiť poskytovanie cezhraničných služieb v prostredí 

spravodlivej hospodárskej súťaže a za dodržiavania práv vyslaných pracovníkov, ktorí sú 

zamestnaní v jednom členskom štáte a vyslaní svojím zamestnávateľom na dočasnú prácu do 

iného členského štátu. Konkrétne sa tento návrh zameriava na zabezpečenie spravodlivých 

mzdových podmienok a rovnakých podmienok pre vysielajúce a miestne spoločnosti v 

hostiteľskej krajine.  

Odôvodnené stanoviská a „žltá karta“ 

Do termínu stanoveného v článku 6 protokolu č. 2 štrnásť komôr národných parlamentov 

zaslalo Komisii odôvodnené stanoviská, v ktorých sa uvádza, že návrh nie je v súlade so 

                                                 
1 Dokument COM(2016) 128 final, 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1499689764333&from=SK.  
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb, Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1. 
3 Dokument SWD(2016) 052 final. 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1499689764333&from=SK
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1499689764333&from=SK
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zásadou subsidiarity, čím sa začal tzv. postup žltej karty. Hlavnými argumentmi uvedenými v 

odôvodnených stanoviskách je, že súčasné pravidlá sú postačujúce a primerané, Únia 

nepredstavuje primeranú úroveň na prijatie opatrení, v návrhu sa jasne neuznávajú právomoci 

členských štátov súvisiace s odmeňovaním a pracovnými podmienkami a že odôvodnenie 

uvedené v návrhu je príliš stručné, pokiaľ ide o zásadu subsidiarity. Po preskúmaní 

argumentov sa však Komisia rozhodla tento návrh zachovať a vo svojom oznámení 

Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom z 20. júla 2016 uviedla, že návrh je 

v súlade so zásadou subsidiarity. 

Zlučiteľnosť s právom EÚ 

Okrem námietok národných parlamentov boli vznesené otázky aj vo výbore, pokiaľ ide o 

zlučiteľnosť návrhu s určitými prvkami právnych predpisov EÚ. To sa týka najmä vzťahu 

návrhu s týmito právnymi aktmi a normami: 

– nariadenie (ES) č. 593/2008 (ďalej len „Rím I“)1, ktoré nahradilo, so zreteľom na zmluvy 

uzavreté od 17. decembra 2009, dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky („Rímsky 

dohovor“)2, 

– nariadenie č. 1215/20123 (ďalej len „Brusel I“), ktorým sa stanovujú pravidlá o právomoci 

vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, 

smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES (ďalej len „smernica o 

presadzovaní“)4 a 

– sloboda poskytovať služby podľa článku 26 a článku 56 ZFEÚ. 

Pokiaľ ide o nariadenie Rím I, boli položené otázky najmä v súvislosti so zlučiteľnosťou 

článku 2a návrhu s článkom 8 nariadenia a s tým, či by sa tento návrh mohol považovať za 

zmenu nariadenia a či je v takom prípade vhodné meniť nariadenie smernicou. 

Pokiaľ ide o nariadenie Brusel I, hlavnou otázkou, ktorá bola položená, je, či článok 2a 

návrhu bude mať vplyv na uplatňovanie noriem o určení právomoci uvedených v článkoch 20 

až 23 nariadenia.  

Napokon, či zavedenie 24-mesačného obdobia, po uplynutí ktorého by sa na vyslaného 

pracovníka uplatňovalo pracovné právo hostiteľskej krajiny, by bolo možné považovať za 

porušenie zásady slobody poskytovať služby na vnútornom trhu obmedzením cezhraničného 

poskytovania služieb prostredníctvom vyslaných pracovníkov. 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre 

mimozmluvné záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6. 
2 Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980, Ú. v. ES L 266, 

9.10.1980, s. 1. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 

1. 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 159, 

28.5.2014, s. 11 – 31. 
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Výbor JURI je výbor zodpovedný za dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality, ako aj 

za výklad práva Únie a súlad aktov Únie s primárnym právom. V rámci tejto funkcie výbor 

preskúmal argumenty vznesené v odôvodnených stanoviskách. Dňa 29. novembra 2016 výbor 

vypočul právnu službu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o otázky poslancov o zlučiteľnosti 

návrhu s acquis a so zmluvami.   

Stanovisko spravodajcu 

Po dôkladnom preskúmaní otázok spravodajca dospel k záverom stručne uvedeným v ďalšom 

texte, ktoré sú tiež premietnuté do pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie. 

Pokiaľ ide o vzťah medzi článkom 8 nariadenia Rím I a článkom 2a návrhu, treba vziať do 

úvahy článok 23 nariadenia, ktorý znie takto: S výnimkou článku 7 toto nariadenie nemá vplyv 

na uplatňovanie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré v osobitných veciach ustanovujú 

kolízne normy pre zmluvné záväzky. V článku 23 sa objasňuje, že nariadenie Rím I má za cieľ 

stanoviť všeobecné pravidlá súkromného medzinárodného zmluvného práva v rámci EÚ. V 

odôvodnení 34 nariadenia je to ďalej objasnené v súvislosti so smernicou o vysielaní 

pracovníkov. Spravodajca usudzuje, že návrh jednoznačne predstavuje lex specialis, ktorý má 

prednosť pred nariadením Rím I. 

Pokiaľ ide o nariadenie Brusel I, nezdá sa, že by návrh bol v rozpore s pravidlami o voľbe 

súdu stanovenými v nariadení alebo že by zavádzal podstatné zmeny týchto pravidiel. V 

článku 21 uvedeného nariadenia sa vymenúvajú súdy, na ktorých zamestnanec môže žalovať 

svojho zamestnávateľa. Jednou z možností zamestnanca sú „súdy podľa miesta, kde alebo 

odkiaľ zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“. Z toho vyplýva, že ak sa miesto, kde 

pracuje zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje smernica o vysielaní pracovníkov, zmení po 24 

mesiacoch z domovského členského štátu na hostiteľský členský štát, budú súdy 

hostiteľského členského štátu príslušné na posúdenie sporu, ak si zamestnanec zvolí tento súd. 

Hoci sloboda poskytovať služby je jednou zo základných zásad práva EÚ, nie je 

neobmedzená. Súdny dvor rozhodol, že opatrenie s obmedzujúcim účinkom na slobodu 

poskytovať služby, môže byť odôvodnené „ak zodpovedá naliehavému dôvodu všeobecného 

záujmu a ak tento záujem ešte nie je chránený predpismi, ktorým poskytovateľ podlieha v 

členskom štáte, v ktorom je usadený, ak je primerané na zabezpečenie uskutočnenia cieľa, 

ktorý sleduje, a ak nezachádza nad rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie potrebné“.1 Okrem 

toho Súdny dvor uznal, že sociálna ochrana vyslaných pracovníkov predstavuje požiadavku 

vo verejnom záujme, ktorá môže odôvodniť obmedzenie slobody poskytovať služby.2   

Spravodajca preto dospel k záveru, že návrh predstavuje primerané opatrenie na dosiahnutie 

sledovaných cieľov, a že neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné, a je teda aj v súlade so 

zásadou proporcionality. 

                                                 
1 Pozri rozsudok z 30. novembra 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, bod 37; z 23. novembra 1999, 

Arblade a i., C 369/96 a C 376/96, EU:C:1999:575, body 34 a 35; zo 7. októbra 2010, dos Santos Palhota a i., C-

515/08, EU:C:2010:589, bod 45 a citovanú judikatúru; a z 3. decembra 2014, De Clercq a i., C 315/13, 

EU:C:2014:2408, bod 62. 
2 Pozri okrem iného rozsudok z 23. novembra 1999, Arblade a i., C 369/96 a C 376/96, EU:C:1999:575, bod 36; 

z 15. marca 2001, Mazzoleni a ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, bod 27. z 25. októbra 2001, Finalarte a i., C 

49/98, C 50/98, C 52/98 až C 54/98 a C 68/98 až C 71/98, EU:C:2001:564, bod 33; zo 7. októbra 2010, dos 

Santos Palhota a i., C-515/08, EU:C:2010:589, bod 47 a citovanú judikatúru; a z 3. decembra 2014, De Clercq a 

i., C 315/13, EU:C:2014:2408, bod 65. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky a 

dodržiavanie práv pracovníkov. 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

a presadzovanie týchto zásad Únia naďalej 

rozvíja s cieľom zaručiť rovnaké 

podmienky pre podniky a dodržiavanie 

práv pracovníkov a zabezpečiť slobodu 

mobility pracovných síl na vnútornom 

trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Podľa článku 153 ods. 5 ZFEÚ 

Únia nemá právomoc regulovať mzdy. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Aby sa zabezpečilo správne 

uplatňovanie tejto smernice, mala by sa 

posilniť koordinácia medzi inšpektorátmi 
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práce členských štátov, ako aj európska 

spolupráca v oblasti boja proti podvodom 

v súvislosti s vysielaním pracovníkov, a 

malo by sa overiť, či sa príslušnému 

orgánu členského štátu pôvodu pravidelne 

vyplácajú príspevky na sociálne 

zabezpečenie týkajúce sa vyslaných 

pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4)  Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, je potrebné posúdiť, či zabezpečuje 

správnu rovnováhu medzi potrebou 

podporiť slobodu poskytovať služby a 

potrebou chrániť práva vyslaných 

pracovníkov. 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, je potrebné posúdiť, či zabezpečuje 

správnu rovnováhu medzi potrebou 

podporiť slobodu poskytovať služby a 

potrebou riadne chrániť práva vyslaných 

pracovníkov. Preto sú potrebné nové a 

silnejšie nástroje, ktorými sa podporí 

spravodlivá hospodárska súťaž medzi 

spoločnosťami z EÚ, uľahčí cezhraničné 

poskytovanie služieb a zakročí proti 

podvodom a zneužívaniu v tejto oblasti v 

súlade s vykonávaním smernice 

2014/67/EÚ. Je tiež nevyhnutné vytvoriť 

európsky informačný portál vo všetkých 

jazykoch členských štátov, aby sa objasnili 

príslušné právne predpisy, vnútroštátne 

rozdiely a ďalšie kroky, ktoré majú 

podniknúť služby zamestnanosti, možní 

používatelia týchto služieb a pracovníci. 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 
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národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami a týkajú 

sa aj spoločností, ktoré poskytujú 

cezhraničné služby. EÚ podporuje 

napĺňanie týchto zásad, ktoré povedie 

k ich uplatňovaniu vo všetkých členských 

štátoch. Zásada rovnakej odmeny sa 

vykonáva pomocou sekundárnych 

právnych predpisov nielen medzi ženami a 

mužmi, ale aj medzi zamestnancami so 

zmluvami na dobu určitú a porovnateľnými 

stálymi pracovníkmi, medzi 

zamestnancami na kratší pracovný čas a 

zamestnancami na plný pracovný čas alebo 

medzi dočasnými agentúrnymi 

zamestnancami a porovnateľnými 

pracovníkmi užívateľského podniku. Pri 

uplatňovaní týchto zásad je nutné 

zohľadňovať príslušnú judikatúru 

Súdneho dvora Európskej únie týkajúcu 

sa výkladu zmlúv.  

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 

za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu 

práce sa nepovažuje situácia, keď 

zamestnanec dočasne pracuje v inej 

krajine. 

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 

za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu 

práce sa nepovažuje situácia, keď 

zamestnanec dočasne pracuje v inej 

krajine.  Nešpecifikuje ani nevymedzuje sa 

v ňom pojem „dočasne pracuje“. Je preto 

nevyhnutné, aby v prípade vyslaných 

pracovníkov, ktorí, podľa definície, 

vykonávajú prácu v inom členskom štáte 

na obmedzený čas, bolo v tejto smernici 

zavedené osobitné ustanovenie, ktorým sa 

stanoví obdobie, po ktorom sa krajina 

poskytovania služieb bude považovať za 

obvyklé miesto zamestnania. Treba 

upresniť, že toto konkrétne ustanovenie je 

nediskriminačné, transparentné, 

primerané a nemá dosah na podmienky 

zamestnania, ktoré sú priaznivejšie pre 
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pracovníka. 

Odôvodnenie 

Zavedením určitej lehoty, po uplynutí ktorej sa krajina poskytovania služieb považuje za 

obvyklé miesto zamestnania, nie je dotknuté možné trvanie dočasného poskytovania služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

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. Zamestnanec bude 

môcť využiť ochranu a výhody podľa 

nariadenia Rím I. 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie určitých 

prípadov vyslania je potrebné stanoviť, aby 

sa v prípade vyslania dlhšieho ako 18 

mesiacov hostiteľský členský štát 

považoval za krajinu, v ktorej sa práca 

vykonáva, bez toho, aby boli dotknuté 

podmienky zamestnania, ktoré sú pre 

pracovníka výhodnejšie. 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 18 mesiacov, a od prvého dňa 

nasledujúceho po uplynutí 18 mesiacov, 

keď v skutočnosti túto dĺžku prekročí, 

ak zamestnávateľ od príslušného orgánu 

hostiteľského členského štátu nezíska 

výnimku v súlade s administratívnymi 

postupmi a ustanoveniami stanovenými 

v článkoch 4, 6 a 7 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/67/EÚ1a 

a s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 883/20041b. Toto pravidlo 

nemá vplyv na právo podnikov 

vysielajúcich pracovníkov na územie iného 
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členského štátu odvolávať sa na slobodu 

poskytovať služby aj v prípade, keď je 

trvanie vyslania dlhšie ako 18 mesiacov.  

 ______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 

presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb, ktorou sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému o 

vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 

v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11). 

 1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o 

koordinácii systémov sociálneho 

zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, 

s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9)  Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 

záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

primerané a nevyhnutné. 

(9) Z dôvodu časového obmedzenia 

obdobia vyslania, ktoré zavádza tento 

návrh, by mohol byť tento návrh vnímaný 

ako obmedzenie slobody poskytovať 

služby, ktorá je stanovená v článku 56 

ZFEÚ. Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 

záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

primerané a nevyhnutné. Takéto 

obmedzenia musia byť primerané a 

nevyhnutné. Závažné dôvody týkajúce sa 

verejného záujmu, ktoré uznal súd, 

zahŕňajú ochranu pracovníkov, a to 

najmä sociálnu ochranu pracovníkov v 

stavebnom odvetví. Vzhľadom na svoj 

cieľ ochrany práv pracovníkov a na svoj 
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dočasný a vyvrátiteľný charakter spĺňa 

zavedené obmedzenie v plnej miere 

uvedené podmienky a nie je v rozpore so 

slobodou poskytovať služby.  

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

cestnej doprave má vysoko mobilný 

charakter, vykonávanie smernice o 

vysielaní pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočného spojenia s príslušným 

členským štátom). Najvhodnejšie by bolo, 

keby sa tieto výzvy riešili pomocou 

právnych predpisov špecifických pre dané 

odvetvie spolu s ostatnými iniciatívami 

zameranými na zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu cestnej dopravy. 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

cestnej doprave má vysoko mobilný 

charakter, vykonávanie smernice o 

vysielaní pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočného spojenia s príslušným 

členským štátom). Preto sa na dopravné 

služby ako napr. tranzit, medzinárodnú 

dopravu a kabotáž vzťahuje iný 

legislatívny návrh v rámci európskeho 

balíka mobility a dopravy.  

Odôvodnenie 

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti sú potrebné ustanovenia pre konkrétne odvetvie. 

Európska komisia už jasne uviedla, že k tranzitu by sa nemalo pristupovať rovnako ako k 

vysielaniu pracovníkov. Podľa správy skupiny na vysokej úrovni pre rozvoj o stave trhu 

cestnej nákladnej dopravy v EÚ by sa prepojená kabotáž mala považovať za medzinárodnú 

operáciu. Následne by sa na medzinárodnú dopravu a prepojenú kabotáž nemala vzťahovať 

predregistrácia ani smernica 96/71/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov práce, ale aj na základe 

faktorov, ako sú produktivita a efektívnosť, 

či kvalita a inovácia ich tovaru a služieb. 

(11) Na konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov práce, ale aj na základe 

faktorov, ako sú produktivita a efektívnosť, 

a mzdy sú vždy založené na rade 

parametrov vrátane skúseností, profilu, 
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úrovne povinností, podmienok na trhu 

práce, či na kvalite a inovácii ich tovaru a 

služieb. 

Odôvodnenie 

V súlade s odpoveďou komisára Oettingera v mene Komisie na písomnú otázku (E-

008821/2016, 25. 1. 2017). „V inštitúciách EÚ ako v akejkoľvek inej organizácii je 

odmeňovanie založené na rade parametrov vrátane skúseností, profilu, úrovne povinností, 

podmienok na trhu práce atď.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. 

Vnútroštátne pravidlá odmeňovania 

vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov 

však musia byť odôvodnené potrebou 

ochraňovať vyslaných pracovníkov a 

nesmú neprimeraným spôsobom 

obmedzovať cezhraničné poskytovanie 

služieb. 

(12) Je vo výlučnej kompetencii 

členských štátov stanovovať pravidlá o 

odmeňovaní v súlade s vnútroštátnym 

právom a praxou. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Prvky odmeňovania v zmysle 

vnútroštátneho práva alebo všeobecne 

uplatniteľných kolektívnych zmlúv by 

mali byť jasné a transparentné pre všetkých 

poskytovateľov služieb. Preto je 

odôvodnené uložiť členským štátom 

povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. 

(13) Prvky odmeňovania by mali byť 

jasné, aktualizované a transparentné pre 

všetkých poskytovateľov služieb. V zmysle 

tejto smernice medzi tieto prvky patria 

predovšetkým a ak je to vhodné 

minimálne mzdy, všetky príplatky a 

prídavky, ktoré sú povinné na základe 

vnútroštátnych právnych predpisov, 

správne ustanovenia alebo všeobecne 

uplatniteľné kolektívne zmluvy a rozsudky 

rozhodcovských súdov. Preto je 
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odôvodnené uložiť členským štátom 

povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. 

Odôvodnenie 

Odmeňovanie je v tejto forme vágna a neurčitá právna kategória, a preto je 

kontraproduktívne zavádzať takéto nové vymedzenie. Môžu ho tvoriť neporovnateľné prvky 

líšiace sa v jednotlivých členských štátoch, čím by prestal existovať samotný účel vymedzenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V záujme transparentnosti a v 

súlade so smernicou 2014/67/EÚ je 

nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu 

podniku vysielajúceho pracovníkov, s 

cieľom bojovať proti umelému vytváraniu 

tzv. schránkových spoločností. Okrem 

toho každý zamestnávateľ by mal byť 

schopný preukázať primerané obdobie 

odpracovaných rokov zamestnanca v 

podniku, ktorý ho vysiela.  

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14b) Malo by sa zabrániť zneužívaniu 

a právnej neistote v prípadoch reťazového 

vyslania a vyslania zahŕňajúceho 

niekoľko jurisdikcií. Z tohto dôvodu by sa 

v prípadoch, keď vyslanie podlieha viac 

než dvom vnútroštátnym jurisdikciám, 

mali uplatňovať podmienky zamestnania 

stanovené v hostiteľskom členskom štáte, 

v ktorom sa poskytuje služba, bez toho, 
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aby boli dotknuté podmienky 

zamestnania, ktoré sú pre pracovníka 

výhodnejšie podľa ustanovení, z ktorých 

nemôžu strany urobiť výnimku na 

základe dohody v zmysle vnútroštátneho 

práva, ktoré by sa inak uplatňovalo. 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci sa vyjadruje zásada, že základné 

pracovné podmienky a podmienky 

zamestnania uplatniteľné na dočasných 

agentúrnych zamestnancov by mali byť 

minimálne také podmienky, aké by sa 

uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 

ich prenajímal užívateľský podnik na 

obsadenie toho istého pracovného miesta. 

Táto zásada by sa mala uplatňovať aj na 

dočasných agentúrnych zamestnancov 

vyslaných do iného členského štátu. 

(15) V smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci sa vyjadruje zásada, že základné 

pracovné podmienky a podmienky 

zamestnania uplatniteľné na dočasných 

agentúrnych zamestnancov by mali byť 

minimálne také podmienky, aké by sa 

uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 

ich prenajímal užívateľský podnik na 

obsadenie toho istého pracovného miesta. 

Je vhodné spresniť, že v súčasnosti 

vychádzajú najavo podvody súvisiace s 

„dvojitým“ vyslaním agentúrnych 

pracovníkov. Tým, že sa zvyšuje počet 

sprostredkovateľov, je ťažšie vykonávať 

kontroly a oslabuje sa zodpovednosť. Táto 

zásada by sa preto mala uplatňovať aj na 

dočasných agentúrnych zamestnancov 

vyslaných do iného členského štátu. 

Používateľská/dodávateľská spoločnosť 

preto agentúre dočasného zamestnávania 

písomne poskytne jasné, transparentné a 

jednoznačné informácie o pravidlách, 

ktoré uplatňuje, pokiaľ ide o pracovné 

podmienky a mzdy. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2a – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov, členský štát, na 

ktorého územie je pracovník vyslaný, sa 

považuje za krajinu, v ktorej sa jeho práca 

obvykle vykonáva.  

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 18 

mesiacov, členský štát, na ktorého územie 

je pracovník vyslaný, sa považuje za 

krajinu, v ktorej sa jeho práca obvykle 

vykonáva, pokiaľ sa strany nedohodli na 

uplatňovaní iného práva podľa článku 3 

nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 591/20081a. Touto dohodou 

nie sú dotknuté žiadne podmienky 

zamestnania, ktoré sú pre pracovníka 

výhodnejšie.  

 ______________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o 

rozhodnom práve pre mimozmluvné 

záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, 

s. 6. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2 a – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Na účely odseku 2 sa pojem 

„rovnaká práca na rovnakom mieste“ 

vzhľadom na charakter poskytovanej 

služby, vykonávanej práce a – v prípade 

potreby – vzhľadom na adresu alebo 

adresy pracovísk určuje v súlade s 

článkom 9 ods. 1 písm. a) bodmi v) a vi) 

smernice 2014/67/EÚ.  

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2 a – odsek 2 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b.  Výnimočne môže zamestnávateľ 

opodstatnene podať žiadosť o výnimku 

z 18-mesačnej lehoty a príslušný orgán 

hostiteľského členského štátu ju môže 

schváliť. Príslušný orgán hostiteľského 

členského štátu svoje rozhodnutie 

o udelení takejto výnimky založí 

na objektívnych dôvodoch, ako je trvanie 

služobnej cesty, na ktorú bol pracovník 

vyslaný, po overení úplného súladu so 

smernicou 2014/67/EÚ a s nariadením 

(ES) č. 883/2004. Každé rozhodnutie je 

odôvodnené, primerané, nediskriminačné 

a založené na okolnostiach. Skôr, než 

príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu prijme rozhodnutie o takejto žiadosti 

o odchýlku, v súlade s článkami 6 a 7 

smernice 2014/67/EÚ konzultuje 

s príslušnými orgánmi domovského 

členského štátu zamestnávateľa. Každých 

šesť mesiacov od začiatku obdobia, na 

ktoré sa vzťahuje výnimka, musí 

poskytovateľ služby preukázať príslušným 

orgánom hostiteľského členského štátu, 

že je výnimka stále opodstatnená. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby bez ohľadu 

na právo uplatniteľné na pracovnoprávny 

vzťah podniky uvedené v článku 1 ods. 1 

zaručili pracovníkom vyslaným na ich 

územie podmienky zamestnania 

vzťahujúce sa na nasledujúce oblasti, 

ktoré sú v členskom štáte vykonávania 

práce stanovené:  

Členské štáty zabezpečia, aby bez ohľadu 

na právo uplatniteľné na pracovnoprávny 

vzťah podniky uvedené v článku 1 ods. 1 

zaručili pracovníkom vyslaným na ich 

územie podmienky zamestnania, ktoré sa 

vzťahujú na tieto oblasti stanovené 

v členskom štáte vykonávania práce: 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c)  odmeňovanie vrátane sadzby za 

nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 

zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia,  

c) odmeňovanie v zmysle tejto 

smernice, a to vrátane sadzby za nadčasy; 

toto písmeno sa nevzťahuje na 

zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia, 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice zahŕňa 

odmeňovanie všetky prvky odmeňovania, 

ktoré sa stali povinnými podľa 

vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný.  

Odmeňovanie sa určuje vnútroštátnym 

právom alebo postupmi členského štátu, 

na územie ktorého bol pracovník vyslaný, 

a zahŕňa všetky prvky odmeňovania, ktoré 

sa stali povinnými podľa vnútroštátnych 

zákonov, iných právnych predpisov alebo 

správnych opatrení, kolektívnych zmlúv 

alebo arbitrážnych nálezov, ktoré boli 

vyhlásené za všeobecne uplatniteľné. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty uverejňujú na jedinej úradnej 

webovej lokalite uvedenej v článku 5 

smernice 2014/67/EÚ podstatné znaky 

odmeňovania v súlade s písm. c).  

Členské štáty uverejňujú na jedinej úradnej 

webovej lokalite uvedenej v článku 5 

smernice 2014/67/EÚ podstatné znaky 

odmeňovania v súlade s písm. c). 

Poskytnuté informácie sú aktuálne, jasné 

a transparentné.  

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1a.  Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členské štáty 

môžu na základe nediskriminácie a 

proporcionality stanoviť, aby sa na takéto 

podniky vzťahovala tá istá povinnosť 

týkajúca sa zadávania zákaziek podnikom 

uvedeným v článku 1 ods. 1, ktoré 

vysielajú pracovníkov na ich územie. 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa 

ustanovenia uvedené v tejto smernici 

uplatňovali na všetky podniky pri 

vysielaní pracovníkov bez ohľadu na to, či 

konajú ako dodávateľ alebo ako 

subdodávateľ.  

 Je dôležité, aby subdodávateľ hlavnému 

dodávateľovi sprístupnil informácie o 

skutočnej povahe vyslania. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1b. Členské štáty stanovia, že podniky 

uvedené v článku 1 ods. 3 písm. c) musia 

zaručiť vyslaným pracovníkom 

podmienky, ktoré sa uplatňujú podľa 

článku 5 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 

o dočasnej agentúrnej práci na dočasných 

pracovníkov prenajatých agentúrami 

dočasného zamestnávania zriadenými v 

členskom štáte, v ktorom sa práca 

vykonáva. 

1b. Členské štáty stanovia, že podniky 

uvedené v článku 1 ods. 3 písm. c) musia 

zaručiť vyslaným pracovníkom 

podmienky, ktoré sa uplatňujú podľa 

článku 5 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 

o dočasnej agentúrnej práci na dočasných 

pracovníkov prenajatých agentúrami 

dočasného zamestnávania zriadenými v 

členskom štáte, v ktorom sa práca 

vykonáva. Členské štáty pritom 

zabezpečia, aby sa zaistilo rovnaké 

zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi 

pracovníkmi uvedenými skôr v texte a s 

vnútroštátnymi dočasnými pracovníkmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1c.  Prideľovanie pracovníka 

agentúrou dočasného zamestnávania 

alebo sprostredkovateľskou agentúrou v 

členskom štáte, ktorého je tento pracovník 

štátnym príslušníkom, by sa nemalo 

považovať za vysielanie v zmysle tejto 

smernice, s výnimkou prípadov, keď 

objektívne dôvody, ako napríklad odlišné 

obvyklé bydlisko pracovníka, odôvodňujú 

toto označenie.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 d (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1d. Keďže agentúry dočasného 

zamestnávania aj agentúry pre 

umiestňovanie pracovníkov môžu 

zamestnať iba pracovníkov so zmluvami 

na dočasnú prácu, členské štáty 

zabezpečia, aby uvedené podniky vysielali 

len pracovníkov so zmluvami na dočasnú 

prácu. “   

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Odsek 9 sa vypúšťa. vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Vkladá sa tento odsek: 

 „9a. Ak vyslanie patrí do právomoci 

viac ako dvoch členských štátov, 

podmienky zamestnania členského štátu, 

na ktorého územie je pracovník vyslaný a 

kde sa poskytuje služba, zostávajú v 

platnosti dovtedy, kým sú pre pracovníka 

výhodnejšie než pracovné podmienky 

podľa právnych predpisov, na základe 

ktorých bola uzatvorená pracovná 

zmluva.“ 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a)  Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 5a 

 Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 

ktoré vysielajú pracovníkov do iného 

členského štátu, mohli odôvodniť, že 

dostatočne primeraná časť ich obratu sa 

uskutočňuje v členskom štáte, v ktorom 

majú v súlade so zákonom sídlo.“  
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