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Agenturní zaměstnanci

Omezení doby vyslání



Východiska pozice vlády

• Priorita vlády ČR: prohlubování a efektivní fungování 
vnitřního trhu EU založeného na čtyřech svobodách

• Specifická pozice: ČR více vyslaných pracovníků přijímá, než 
vysílá
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• Negativní rámcová pozice k návrhu

• Žlutá karta: odůvodněná stanoviska 11 národních 
parlamentů včetně obou komor PČR (BG, HR, CZ, DK, EE, HU, 
LT, LV, PL, RO, SK) – návrh ponechán nezměněný

• Balíček pracovní mobility: komplexní přístup k problematice 
pracovní mobility



Dopady návrhu na vnitřní trh

• narušení vnitřního trhu a volného pohybu služeb

• ohrožení konkurenceschopnosti vysílajících podniků 
(zejména MSP) z ekonomicky méně rozvinutých ČS 

-> negativní dopady na zaměstnanost

-> narušení ekonomické a sociální konvergence
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-> narušení ekonomické a sociální konvergence

-> administrativní břemeno

• prostor pro přijímání protekcionistických opatření

• ohrožení konkurenceschopnosti EU jako celku



Sociální aspekty v dopravě
• specifikum sektoru: vysoká mobilita, práce na území mnoha 

ČS v rámci jednoho dne

• neexistence jednotného výkladu EU

• vnitrostátní protekcionistická opatření (MiLoG, Loi Macron) –
značně disproporční; ztěžují volný pohyb a narušují fungování 
vnitřního trhu
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vnitřního trhu

• pozice vlády:

– vnímá národní úpravy jako protekcionistické

– podporuje EK v přezkumu slučitelnosti úprav s právem EU

• navrhované řešení:

– vyjmutí dopravy z rozsahu směrnice o vysílání pracovníků 

– sektorová legislativa (silniční balíček)



Děkuji za pozornost.

Marie Beranová

beranova.marie@vlada.cz
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