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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie nie je vytvorenie nového súboru právnych predpisov, ale premena 
existujúceho dohovoru, Rímskeho dohovoru I z  roku 1980 (ďalej ako „dohovor“), na nástroj 
Spoločenstva. Komisia sa zároveň snažila o modernizáciu niektorých ustanovení v dohovore, 
najmä tých, ktoré sa týkajú pracovnej zmluvy.

Návrhom predchádzali konzultácie členských štátov a občianskej spoločnosti, najmä 
prostredníctvom zelenej knihy a verejného vypočutia.1 V súvislosti so zelenou knihou prišlo 
asi 80 príspevkov od predstaviteľov vlád, univerzít, odborníkov, atď.2 Európske spoločenstvo 
má právnu právomoc prijímať nástroje Spoločenstva, ktoré sa týkajú kolíznych noriem (alebo 
súkromného medzinárodného práva) podľa článku 61 písm. c) Zmluvy o ES.

Návrh predložila Komisia 15. decembra 2005. Ako gestorský výbor v Európskom parlamente 
bol vymenovaný Výbor pre právne veci.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa rozhodol predložiť gestorskému výboru návrh 
stanoviska vzhľadom na úzku spojitosť smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb s návrhom.  Návrh sa týka aj dôležitých zmien v pravidlách rozhodného 
práva pre pracovné zmluvy.

Návrh stanoviska sa týka nedôslednosti a technických právnych častí, ktoré je možné objasniť 
s cieľom vylepšiť nariadenie. Celkovým cieľom je poskytnúť väčšiu právnu istotu pokiaľ ide 
o rozhodné právo pre pracovné zmluvy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 11

(11) Pokiaľ ide o individuálne pracovné 
zmluvy, kolízna norma musí umožniť 
identifikáciu skutočného ťažiska pracovného 
vzťahu, nielen pomyselného ťažiska. Táto 

(11) Pokiaľ ide o individuálne pracovné 
zmluvy, kolízna norma musí umožniť 
identifikáciu skutočného ťažiska pracovného 
vzťahu, nielen pomyselného ťažiska. Toto 

  
1 KOM(2002)0654 Zelená kniha o premene Rímskeho dohovoru z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné 
záväzky na nástroj Spoločenstva a jeho modernizácia.
2 Všetky príspevky sú publikované na internetovej stránke GR pre spravodlivosť a vnútorné veci;
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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norma nemá vplyv na uplatnenie 
imperatívnych noriem vysielajúceho štátu 
upravených smernicou 96/74/ES zo 16. 
decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v 
rámci poskytovania služieb.

nariadenie sa nedotýka uplatnenia
imperatívnych noriem štátu, do ktorého je 
pracovník vyslaný, upravených smernicou 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Odôvodnenie

Súvislosť so smernicou 96/71/ES a odkaz na ňu musí byť jasný.  Norma ustanovená v prvej 
vete nie je jediným dôvodom, pre ktorý by sa nariadenie nemalo dotýkať smernice o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Formulácia „nemá vplyv“ sa takisto zdá byť 
dvojznačná, a preto je vhodné zameniť ju výrazom „sa nedotýka“. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh poskytuje objasnenie smernice 96/71/ES a zabezpečuje súlad s ňou.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 11 a (nové)

(11) Smernica 96/71/ES ustanovuje 
minimálne pravidlá na ochranu 
pracovníkov vzťahujúce sa na pracovníkov, 
ktorí sú vysielaní na územie iného 
členského štátu ako toho, v ktorom za 
normálnych okolností pracujú, a nebráni 
členským štátom v uplatňovaní iných 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania zakotvených v kolektívnych 
zmluvách, ani v uplatňovaní  iných 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania, pokiaľ ide o oblasť 
ustanovení o verejnom poriadku. 
1 Ú. v. ES L 18, 21. januára 1997, s. 1.

Odôvodnenie

Toto nové odôvodnenie objasňuje špecifickú povahu predpisov stanovených v smernici 
96/71/ES, ktoré nebránia členským štátom prijať prísnejšie ochranné opatrenia na národnej 
úrovni, napríklad uplatnením iných podmienok zamestnania v oblasti ustanovení o verejnom 
poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 6 odsek 1

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 
nemôžu strany pracovnej zmluvy svojou 
voľbou rozhodného práva zbaviť 

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 
nemôžu strany individuálnej pracovnej 
zmluvy svojou voľbou rozhodného práva 
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zamestnanca ochrany, ktorú mu poskytujú 
kogentné normy právneho poriadku 
uplatniteľného pri absencii voľby podľa 
tohto článku.

zbaviť zamestnanca ochrany, ktorú mu 
poskytujú kogentné normy právneho 
poriadku uplatniteľného pri absencii voľby 
podľa tohto článku.

Odôvodnenie

Názov článku 6 je „Individuálne pracovné zmluvy“, v texte článku 6 sa však uvádza len 
„pracovná zmluva“.  Tento nesúlad existoval aj v dohovore a je do istej miery dvojznačný.
„Pracovná zmluva“ sa zdá byť širším pojmom, ktorý by v niektorých členských štátoch mohol 
zahŕňať kolektívne zmluvy v, zatiaľ čo výrazom „individuálne pracovné zmluvy“ by sa 
zabránilo uplatňovanie článku 6 na kolektívne zmluvy. Výraz „individuálne pracovné zmluvy“ 
bol pridaný kvôli dôslednosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 6 odsek 2 

2. Pri absencii voľby podľa článku 3, sa
individuálna pracovná zmluva spravuje:

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 4 sa
pri absencii voľby podľa článku 3 
individuálna pracovná zmluva spravuje:

Odôvodnenie

Slová „bez ohľadu na ustanovenia článku 4“, ktoré sú uvedené v dohovore, Komisia 
vypustila. Kvôli jasnosti a dôslednosti sa tento výraz opätovne začleňuje do textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 2 písmeno (a)

(a) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
alebo z ktorého zamestnanec obvykle 
vykonáva prácu na základe zmluvy. Za 
zmenu obvyklého miesta výkonu práce sa 
nepovažuje, ak prechodne pracuje v inom 
štáte. Výkon práce v inom štáte sa považuje 
za dočasný, ak sa očakáva, že zamestnanec 
znovu nastúpi do práce v štáte pôvodu po 
skončení svojej úlohy v zahraničí.
Uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s 
pôvodným zamestnávateľom alebo so 
zamestnávateľom, ktorý patrí do rovnakej 
skupiny spoločností ako pôvodný 
zamestnávateľ, nevylučuje, že zamestnanec 
vykonáva svoju prácu v inom štáte dočasne;

a) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
zamestnanec obvykle vykonáva prácu na 
základe zmluvy. Za zmenu obvyklého 
miesta výkonu práce sa nepovažuje, ak 
prechodne pracuje v inom štáte. Avšak jeho 
podmienky zamestnania i platové 
podmienky sa riadia právnym poriadkom 
štátu, v ktorom je dočasne zamestnaný.
Výkon práce v inom štáte sa považuje za 
dočasný, ak sa očakáva, že zamestnanec 
znovu nastúpi do práce v štáte pôvodu po 
skončení svojej konkrétnej úlohy v 
zahraničí.
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Odôvodnenie

Znenie „výkon práce v inom štáte sa považuje za dočasný, ak sa očakáva, že zamestnanec 
znovu nastúpi do práce v štáte pôvodu po skončení svojej úlohy v zahraničí“ sa v dohovore 
neuvádza. Takáto formulácia predstavuje riziko širokého výkladu slova „úlohy“. Čo ak je 
úlohou pracovníka napr. zastupovať zamestnávateľa so sídlom v členskom štáte X pri jeho 
aktivitách v členskom štáte Y? Kedy je táto úloha skončená? Potenciálne to môže byť veľmi 
dlhá doba. Začlenením slova „konkrétna“ sa zdôrazní, že dočasná činnosť v inom štáte by sa 
mala interpretovať úzko.

Tento text  sa dohovore neuvádza. V prípade sporu medzi miestnym zamestnávateľom a 
zamestnancom musí byť jediným príslušným miestom výkonu práce štát, do ktorého bol 
pracovník vyslaný. Je možné uplatniť aj iné právne normy, ale len prostredníctvom doložky o 
možnosti vypovedania v časti 3. Tento nový dodatok rozširuje, a teda znejasňuje, význam 
slovného spojenia miesto výkonu práce, ktoré je zvyčajným spojovacím faktorom. Tento 
predpis by okrem toho mohol nabádať k tomu, aby sa podpisovali pracovné zmluvy len na 
zakrytie skutočných zmlúv. Preto by sa tento predpis mal vypustiť..

Výraz „z ktorého“ je príliš nejednoznačný. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
zabrániť pravidelnému vysielaniu pracovníkov z členského štátu, v ktorom je pracovné právo 
menej rozvinuté ako v štáte, do ktorého sú pracovníci vysielaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 6 odsek 2 písmeno (a a) (nové)

(aa) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
pracovník obvykle vykonáva svoju prácu 
podľa pracovnej zmluvy, ak tento 
pracovník obvykle nevykonáva svoju prácu 
v jednom a tom istom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 6 odsek 2 pododsek 2 (nový)

ak z okolností vo všeobecnosti nevyplýva, 
že pracovná zmluva má užšiu väzbu s iným 
štátom. V tomto prípade sa uplatní právny 
poriadok tohto druhého štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 3

3. Právny poriadok určený podľa odseku 2 
sa neuplatní, ak z okolností vyplýva, že 

vypúšťa sa
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pracovná zmluva má užšiu väzbu s iným 
štátom. V tomto prípade sa uplatní právny 
poriadok tohto druhého štátu.

Odôvodnenie

Táto klauzula flexibility by mala byť vyhradená iba pre výnimočné prípady pracovníkov, ktorí 
vykonávajú prácu napríklad v lietadlách, na lodiach či ropných plošinách. Z tohto dôvodu je 
vhodnejšie zahrnúť danú klauzulu do odseku, ktorý sa týka konkrétne tejto otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 8 odsek 1

1. Imperatívna norma je taká kogentná 
norma, ktorej dodržanie pokladá štát za 
rozhodujúce pre ochranu svojho
politického, sociálneho alebo ekonomického 
zriadenia až do takej miery, že vyžaduje jej 
uplatnenie v každej situácii, na ktorú sa 
norma vzťahuje, bez ohľadu na to, ktorý 
právny poriadok je inak rozhodným právom 
pre zmluvu podľa tohto nariadenia.

1. Na účely tohto článku imperatívna norma 
je taká kogentná norma, ktorej dodržanie 
pokladá štát za nevyhnutné na ochranu 
pracovníkov alebo svojho politického, 
sociálneho alebo ekonomického zriadenia až 
do takej miery, že vyžaduje jej uplatnenie v 
každej situácii, na ktorú sa norma vzťahuje, 
bez ohľadu na to, ktorý právny poriadok je 
inak rozhodným právom pre zmluvu podľa 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Formulácia „na účely tohto článku“ bola pridaná kvôli zrozumiteľnosti a dôslednosti.  
Imperatívne ustanovenia sa vyskytujú v rôznych článkoch nariadenia, ale majú aj rôzny 
význam. Je preto dôležité stanoviť, že definícia imperatívnych noriem v článku 8 je určená len 
na účely tohto konkrétneho článku k pracovným zmluvám.

Slovo „rozhodujúce“ sa nahrádza slovom „nevyhnutné“. Smernica o vysielaní pracovníkov v 
rámci poskytovania služieb spočíva v tom, že hostiteľský členský štát môže stanoviť výnimku z 
právneho poriadku členského štátu pôvodu v prípade vyslania pracovníka. Úzka definícia 
toho, čo možno považovať za ústredné ustanovenie pracovného práva hostiteľskej členskej 
krajiny, ktoré by sa mohlo uplatniť v prípade vyslania pracovníka, by mohlo narušiť zoznam 
článku 3 ods. 1 smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb alebo zabrániť 
jej rozšírenie na iné oblasti pracovnoprávnej ochrany. Definícia imperatívnych noriem takisto 
predstavuje riziko, že členské štáty nebudú náležite  uplatňovať pracovné podmienky vo 
veciach, ktoré nie sú uvedené v článku 3 ods. 1, a to v prípade „ustanovení o verejnom 
poriadku“.

Výraz imperatívny norma sa nemôže určovať/vykladať reštriktívnym spôsobom, mal by sa 
vzťahovať aspoň na normu, ktorá je rozhodujúca pre ochranu pracovníkov.  
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