
 

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 Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
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Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

Vysílání pracovníků do zahraničí   

Právní 
zpravodaj 

11. 12. 
 
. 

33..    

2018 č. 370 
 

 

Jedním z témat mezinárodní konference Mariánskolázeňské dialogy 2018, jejímž hlavním 

pořadatelem je každoročně Řemeslnická komora Dolního Bavorska a Horní Falce, bylo odstraňování 

překážek u přeshraničního poskytování služeb. V roce 2020 nabyde účinnosti novelizovaná Směrnice 

EU 2018/957 o vysílání pracovníků a její implementaci se věnovala i jedna z pracovních skupin. 

Napomoci by měly různé nástroje, mj. zřízení informační internetových stránek, na které budou 

shromážděny předpisy příslušné země včetně mzdové kalkulačky pro zahraniční podniky. Rovněž se 

předpokládá rozšíření IMI systému pro výměnu informací o vnitřním trhu o témata související  

s vysíláním pracovníků do zahraničí. 
 

Firmy, vysílající pracovníky do zahraničí, se potýkají s náročnou administrativou a mají problém  

s velkým množstvím dokumentů, které musí předložit. Na konferenci byly představeny weby, které 

usnadní přístup k předpisům či jinak pomohou orientovat se v problematice bezpečnosti práce, 

mzdových předpisů atd. V Rakousku je to web www.entsendeplattform.at, který má i českou verzi  

a jeho prostřednictvím lze také klást dotazy. Vysílající firmy, které musí v Rakousku ohlásit vyslání 

nebo dočasné přidělení zaměstnanců, mají povinnost tak učinit před začátkem prací (při vyslání nebo 

dočasném přidělení mobilních zaměstnanců v oblasti dopravy před příjezdem do Rakouska), a to 

ústřednímu koordinačnímu úřadu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání. Podklady musí být 

připraveny k předložení nebo elektronicky přístupné od začátku výkonu pracovní činnosti po celé 

období vyslání nebo dočasného přidělení. Při vyslání nebo dočasném přidělení mobilních 

zaměstnanců v oblasti dopravy musí být podklady k dispozici od příjezdu do Rakouska. Mzdové 

podklady a rozpisy pracovní doby musí být k dispozici i poté, kdy zaměstnání jednotlivých 

vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců již skončilo, ale jsou zaměstnáváni ještě jiní 

zaměstnanci. Zaměstnavatel nebo zaměstnávající subjekt, který nezajistí, aby byly výše uvedené 

doklady připraveny k předložení nebo elektronicky přístupné, musí počítat s peněžitým trestem ve 

správním řízení. V případě mzdových podkladů lze uložit peněžitý trest ve výši až 20 000 eur,  

v opakovaném případě až 50 000 eur za zaměstnance. Pro stavební firmy vysílající pracovníky do 

Německa bude nadmíru užitečný portál www.bgbau.de, kde lze nalézt nejen všechny předpisy, ale 

také požadavky na bezpečnost práce včetně různých mobilních aplikací k práci na stavbě. Zástupci 

profesního sdružení ve stavebnictví BG Bau a Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc se 

na konferenci dohodli s vedením Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, 

že uspořádají pracovní setkání, kde porovnají předpisy obou zemí a připraví v průběhu příštího roku 

česko-německou příručku, která poskytne podnikům informace o rozdílech v předpisech týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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