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Rada pro konkurenceschopnost: část vnitřní trh a průmysl 
Přenositelnost on-line služeb, příprava indikátorů konkurenceschopnosti a vysílání pracovníků 

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line 

služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu je prioritou České republiky. 

Návrh nařízení byl zveřejněn 9. 12. 2015 a je součástí naplňování Strategie pro jednotný digitální 

trh. Je rovněž prvním z legislativních návrhů avizovaných ve Sdělení Evropské komise: Směřování 

k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva zveřejněném rovněž 9. 12. 2015. 

Cílem nařízení je odstranit situaci, kdy se lidé cestující po EU ocitají bez přístupu k on-line službám, 

jejichž prostřednictvím sledují filmy a sportovní vysílání, poslouchají hudbu, čtou e-knihy nebo 

hrají hry a za jejichž využívání zaplatili v zemi svého bydliště. V současné době některé z online 

služeb tuto takzvanou přenositelnost přes hranice neposkytují a cílem nařízení je tuto 

nejednotnost odstranit, nastavit jednotná pravidla pro poskytovatele takovýchto služeb a zlepšit 

dostupnost obsahu pro spotřebitele v rámci celé EU. Nařízení by podle představ EK mělo začít 

platit v roce 2017, a to přímo a ve všech 28 členských státech EU (a státech Evropského 

hospodářského prostoru, tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko). 

 

  

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb  

V souladu s Pracovním programem Evropské komise na rok 2016 předložila dne 8. 3. 2016 

Evropská komise Radě a Evropskému parlamentu návrh na revizi směrnice 96/71/ES o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb (PWD), který podstatným způsobem mění rozsah pravidel 

pro odměňování pracovníků vyslaných dočasně na území jiného členského státu v rámci 

přeshraničního poskytování služeb. Zatímco nyní se na vyslané pracovníky vztahují pravidla 

o minimálních odměnách platná v hostitelském státě, nově by podléhali všem „hostitelským“ 

pravidlům o odměňování zaměstnanců; všem všeobecně aplikovatelným (tedy sektorovým) 

kolektivním smlouvám; a v subdodavatelských vztazích dokonce i podnikovým kolektivním 

smlouvám platným u příjemce služeb. Vysílající podniky tak budou nuceny vyplácet řadu nových 

příplatků pro zaměstnance vyplývajících ze zahraniční právní úpravy a kolektivních smluv – 



například 13. platy, příplatky za práci ve špatném počasí, příplatky za senioritu zaměstnanců, 

vánoční bonusy apod. Je odhadováno, že náklady na takto vyslaného pracovníka by v mnoha 

případech vzrostly v řádu několika stovek EUR za měsíc. 

Návrh směrnice je projednáván formací Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele (EPSCO), na program jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) byl zařazen 

na podnět Maďarska a Polska z důvodu jeho významného vlivu na fungování jednotného trhu, 

silného dopadu na konkurenceschopnost a nedostatečného vyhodnocení resp. podcenění 

negativních dopadů zejména na malé a střední podniky z nízko-příjmových zemí.   

Dne 10. 5. 2016 bylo dosaženo dostatečného počtu 11 národních parlamentů, které k návrhu 

přijaly odůvodněné stanovisko (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko), aby se spustila procedura tzv. žluté 

karty. Evropská komise má nyní povinnost přezkoumat svůj návrh a následně jej stáhnout, 

pozměnit či na původním návrhu setrvat.  

 

  

 

Prověrka („check-up“) konkurenceschopnosti – aktuální situace v reálné ekonomice 

Na prezentaci Komise naváže diskuse ministrů. Hlavním tématem tohoto bodu by mělo být 

představení dosavadních aktivit souvisejících s přípravou indikátorů konkurenceschopnosti 

(„Competitiveness Scoreboard“) a téma prověrky konkurenceschopnosti „check-upu“ (produktivita 

služeb ve vazbě na jednotný digitální trh). Očekává se, že v rámci diskuze ministrů vystoupí 

lucemburská delegace k zachování tzv. mainstreaming listu. 

Nizozemské předsednictví na zasedání Rady COMPET dne 26. 5. 2016 představí krátkou informaci 

o přípravě indikátorů konkurenceschopnosti („Competitiveness Scoreboard“), které vznikly 

na základě podnětu Rakouska. Evropská komise následně představí dokument týkající se 

jednotného digitálního trhu a srovnání investic EU ve třetích zemích, o kterém bude následovat 

rozprava ministrů.  

 

Vladimíra Drbalová 

zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů 

 


