
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.  

Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří 
 bnt attorneys-at-law s.r.o. 

 

 
 

daje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH SERIÁLU:                       

 

 

Vláda schválila zvýšení 

nezabavitelné částky ze mzdy 

                                           č. 394 

 

Hlavní změny, které od června 

přináší oddlužovací novela 

insolvenčního zákona        č. 395 

 

Novela zákona o léčivech má zajistit 

lepší dostupnost léků pro pacienty                                                                   

                                           č. 396 

Návrh zákona o hromadných 

žalobách – 2. kolo 

                                           č. 397 

 

AMSP ČR uplatnila zásadní 

připomínky k návrhu zákona, 

kterým se mění daňový řád  

a související zákony 

                                           č. 398 

 

Dnešní článek: 

Lepší ochrana zaměstnanců díky 

změně směrnice                 č. 399 

 

 

Příští článek:   

Projednávané urychlení procesu 

povolování staveb             č. 400 

Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 
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 Ochrana zaměstnanců a současně volný pohyb služeb? Zůstává otázkou, zda je to 

vůbec možné. 

Směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES upravuje, do jaké míry se na vyslané 

pracovníky uplatní „jádro kogentních ustanovení“ hostitelského členského státu, 

nezávisle na tom, jaké právo je na pracovní vztah aplikovatelné podle nařízení Řím I. 

Dne 9. července 2018 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. Termín implementace do národního práva byl 

podle čl. 3 směrnice stanoven do 30. července 2020. Podle návrhu Komise je hlavním 

oficiálním cílem reformy směrnice “stejná mzda za stejnou práci na stejném místě” – 

tedy platnost stejných mzdových podmínek v rámci jednoho členského státu, nezávisle 

na tom, zda se jedná o domácího či vyslaného pracovníka. V čl. 1 směrnice jsou navíc 

stanoveny následující cíle: podpora volného pohybu služeb, zajištění rovných podmínek 

hospodářské soutěže a ochrana pracovníků na základě sociální konvergence. Vysílání 

pracovníků do jiných států v rámci poskytování služeb se týká především činností 

vázaných na určitou lokalitu, jako jsou stavební práce, bezpečnostní služby, ostraha 

budov, osobní služby jako ošetřovatelská péče a přepravní služby. V roce 2016 bylo  

v rámci EU vysláno zhruba 2,3 miliónů pracovníků; hlavní cílovou zemí je Německo, 

hlavními zeměmi původu jsou Polsko a další země střední a východní Evropy. Počet 

případů vyslání od roku 2010 několikanásobně vzrostl. Nejdůležitější změny se týkají 

především úplné rovnosti mezd vyslaných pracovníků, zavedení maximální doby, po 

jejímž překročení se na vyslání uplatní veškeré právní předpisy hostitelského státu. 

Dojde i k rozšíření kogentní platnosti předpisů pro vysílání v obecně závazných 

kolektivních smlouvách na všechna hospodářská odvětví a vyšší transparentnosti 

pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání. Řada členských států vnímá přijatou 

změnu velmi kriticky. Důvodem je především skutečnost, že se sice zvýší ochrana 

zaměstnanců, současně však ztratí institut vyslání pro podniky na atraktivitě. Je proto 

pravděpodobné, že klesne počet případů vyslání. Polsko a Maďarsko proto podaly 

žalobu na neplatnost směrnice u Evropského soudního dvora. 
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