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PREDHOVOR 
 

Smernica o službách (2006/123/ES z 12. decembra 2006) týkajúca sa liberalizácie služieb na vnútornom 
trhu mala veľký vplyv na mnoho aspektov cezhraničnej mobility. Ide zrejme o jedno z najkontroverznejších 
opatrení v nedávnej histórii EÚ, keďže medzi širokou verejnosťou a sociálnymi partnermi vyvolalo veľmi 
emocionálnu diskusiu. Smernica o vysielaní pracovníkov (96/71/ES), ktorá bola prijatá pred rozšírením 
o krajiny východnej a strednej Európy, úzko súvisí s poskytovaním služieb. To platí najmä v stavebníctve. 
Na jednej strane obe smernice na pozadí kríz vyvolávajú obavy a stigmatizujú mobilitu z členských štátov 
„vyvážajúcich pracovnú silu“ („Berú nám prácu!“). Nové kolá rozširovania na druhej strane priniesli 
rozmanitosť, nové výzvy a príležitosti na jednotnom trhu. Sociálny rozmer jednotného trhu – európsky 
sociálny model – však musí zostať základným kameňom identity Európskej únie. 

 

Vo svojom stanovisku na tému „Občiansky a humanisticky zameraná politika vnútorného trhu“
1
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „EHSV“) uviedol, že to je „sektor služieb vo všeobecnosti 
(...), v ktorom je deficit dokončovania vnútorného trhu výraznejší, ale ktorý musí byť zároveň inovatívnejší, 
a to nielen pokiaľ ide o opatrenia, ale aj o potrebné nástroje.“ 

 
 Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu (ďalej len „SMJT“) bolo s podporou Európskeho 
parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie zriadené v rámci EHSV v roku 1994. Jeho úlohou je 
analyzovať fungovanie jednotného trhu, určovať problémy a prekážky a navrhovať riešenia z pohľadu 
občianskej spoločnosti s cieľom, v tomto konkrétnom prípade, vydať závery pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v máji 2014. 
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 Stanovisko EHSV 466/2012, Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 17. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.143.01.0017.01.ENG
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1. HLAVNÉ ZISTENIA 
 Európska únia by mala postupne smerovať k vzájomnému uznávaniu na jednotlivých trhoch. 
Spoločnosti vo všeobecnosti a stavebníctvu predovšetkým by prospela jednotná celoeurópska stratégia 
na boj proti medzinárodným sieťam podvodov. Je naliehavé dohodnúť na európskej úrovni spoločné 
definície, čo predstavuje skutočnú výzvu, najmä vzhľadom na riešenie dlhotrvajúcich problémov. 
Na dosiahnutie tohto cieľa sa musí prijať niekoľko opatrení: mali by sa prijať minimálne európske normy 
pre inšpekčné služby, európsky prehľad daňových a sociálnych koncepcií a európske číslo sociálneho 
zabezpečenia. Výzvam sa nemožno riadne venovať bez inštitucionálnej stability, zodpovednosti 
a bezchybného vykonávania, ani bez jednotných právnych predpisov v sociálnej oblasti. 
 

 V prípade stavebníctva možno poukázať na týchto 10 hlavných zistení vyplývajúcich 
z príspevkov, ktoré predložili príslušné organizácie občianskej spoločnosti: 
 

1 zásada krajiny určenia by sa mala uplatňovať všeobecne
2
; 

2 základom hospodárskej súťaže musí byť kvalita a rovnaké podmienky, a nie „sociálny 
damping“;  

3 pravidlá jednotného trhu sa musia celoplošne správne transponovať a vykonávať
3
; 

4 na dosiahnutie skutočne spoločného prístupu a súdržnosti sú potrebné spoločné koncepcie 
a vymedzenia; 

5 efektívna a účinná spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi je zásadná; 
6 zachovanie európskeho sociálneho modelu je nevyhnutné, ak chceme podporu a súhlas 

verejnosti; 
7 kartový systém podľa všetkého umožňuje praktické a realizovateľné možnosti na lepšie 

monitorovanie; 
8 inštitucionálna stabilita a primeraná pevnosť pri uplatňovaní pravidiel a vykonávaní kontrol

4
, 

ako aj vyššie pokuty; 
9 skutočná spolupráca medzi verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi je prejavom dobrej 

správy; 
10 zásada subsidiarity sa musí uplatňovať, aby členské štáty mohli využívať osobitné 

monitorovacie nástroje. 
 

 

                                                      
2 

 Uplatňovanie tejto zásady znamená zmenu právnych predpisov. 

3 
 Od vnútroštátnych orgánov po sociálno-ekonomické subjekty v praxi. Keby sa obidve smernice správne uplatňovali, boli by 

sa navzájom posilnili. 

4 
 Od zásady „zverejniť a pranierovať“ (sebaregulácia, sektorové kódexy správania) po trestné stíhanie a vylúčenie z trhu. 

Rozhodujúca je právna istota. 
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2. ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

 Tento prehľad obsahuje zoznam problémov a nedostatkov (zistenia) a možných riešení 
(odporúčania). Obsah dvoch strán tabuliek sa nemusí vždy zhodovať. 
 

 
Štruktúra prehľadu „Zistenia a odporúčania“

5
 

 

                                                      
5 

 Pracovný dokument útvarov EHSV: pozri http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-services-directive 

Skutočnosť, že nie je uvedená strana, znamená, že vyhlásenie pochádza z diskusií s prispievateľmi. 

6 
 Formulár A1 poskytuje dôkaz o stave príspevkov na sociálne zabezpečenie odvádzaných vyslanými pracovníkmi 

(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_sk.htm). 

7
 Európska federácia stavebného priemyslu (FIEC) a Európska federácia zamestnancov stavebného a drevárskeho priemyslu 

(EFBWW) začali pripravovať štúdiu o existujúcich kartových systémov s cieľom dokončiť takýto systém do júna 2014. 
Švédsko už takýto systém má. Dánsko a Nórsko ho plánujú zaviesť. 

NEDOSTATKY (ZISTENIA) NAVRHOVANÉ RIEŠENIA (ODPORÚČANIA) 

ADMINISTRATÍVA 
FORMULÁR A1

6
 

Formuláre A1 sa často falšujú. Členské štáty 
pôvodu neoverujú údaje vo formulári A1 ani ich 
použitie v členských štátoch určenia (32). 

Overený formulár A1 sa musí odovzdať ešte pred 
začiatkom práce. 

Spojí sa s kartovým systémom. 

Významný počet formulárov A1 je falšovaných 
alebo obsahuje chyby a sa neskontroluje (99). 

Za stanovenie zamestnaneckého postavenia by mala 
byť právne zodpovedná krajina, v ktorej sa práca 
vykonáva. Táto krajina musí rozhodnúť, či je 
súlad/monitorovanie zrejmé z pracovných 
a zmluvných podmienok. 

Kartový systém by sa mohol ukázať ako prospešný 
pri znižovaní rizika podvodu. 

KARTOVÝ SYSTÉM
7
 

Otázka ochrany osobných údajov sa javí ako 
problematická (alebo predstavuje začarovaný 
kruh), pretože by mohla brániť prístupu k určitým 
informáciám: 
– karta nezabráni podvodu, napr. falšovaniu alebo 
duplikácii (ale podvod bude ťažšie vykonať); 
– karta má obmedzené výhody, keďže mnoho 
vyslaných pracovníkov má veľmi krátkodobé 
zmluvy; 

Používanie preukazu totožnosti alebo pasu by sa 
mohlo ukázať ako praktické a realizovateľné 
núdzové riešenie, ktoré umožní príslušným orgánom 
vykonávať kontroly (38). 

Karta by mohla obsahovať štandardný súbor 
informácií. Ďalšie informácie by boli voliteľné, napr. 
odborná kvalifikácia držiteľa (43). 

Zásadná je cezhraničná interoperabilita (kartových) 
systémov. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-services-directive
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_sk.htm
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 To je prípad rozvoja elektronických verejných služieb. Nasledovaniahodnými príkladmi by okrem iných krajín mohli byť 

Estónsko a Rakúsko. 

9 
 Pozri stanoviská EHSV CESE 1068/2005, Ú. v. EÚ C 24, 31.1.2006, s. 39 a CESE 984/2011, Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 87. 

– karta si vyžaduje vyhlásenie pomocou počítača, 

ale vyhlásenia sú len v papierovej podobe
8
; 

– existujúce kartové systémy v členských štátov 
majú rozličné účely (35). 

Zaviesť zásadu farebného rozlišovania (traffic light 
principle). 

LEGISLATÍVNY A INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC 

Legislatívny a inštitucionálny rámec kontrol sa zdá 
byť obmedzený. Inými slovami, je možné pomocou 
aktuálneho legislatívneho a inštitucionálneho 
rámca riešiť problémy (napr. týkajúce sa kontrol, 
ochrany údajov, sociálneho rozmeru EÚ atď.)? 

 

VYHLÁSENIA 

45 % všetkých zahraničných pracovníkov pracuje 
v stavebníctve bez vyhlásenia (34). 

Zabezpečiť, aby 10 členských štátov, ktoré nemajú 
systém predchádzajúcich vyhlásení, takýto systém 
zaviedli, takže (32)... 

Vyhlásenie podávané pred vyslaním pracovníka 
neexistuje vo všetkých členských štátoch (36). 

…vyhlásenie o činnosti bude možné použiť všade. 

Správne vyzerajúce vyhlásenia môžu maskovať 
dvojaké účtovanie. 

Vyhlásenia by mali byť v elektronickom formáte. 

 

LEGISLATÍVNE ASPEKTY 
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY 

Tlak na malé a stredné podniky (a veľmi malé 
podniky) v odvetví stavebníctva s dlhodobými 
zamestnancami vytváraný lacnou pracovnou silou 
z východných členských štátov (s výnimkou 
regulovaných povolaní, napr. pohrebných služieb) 

 

Nadmerne vysoké náklady na sociálne 
zabezpečenie vytvárajú podmienky pre podvody 
(35) 

Nemajú prístup k cezhraničným trhom (jazyk, 
poistenie atď.) 

Zložitosť vnútroštátnych právnych predpisov 
v oblasti pracovného práva a európskych právnych 
predpisov 

EHSV opakovane podporoval uplatňovanie zásad 

inteligentnej regulácie
9
. 

SEBAREGULÁCIA 

Sebaregulácia sa ukázala byť užitočnou 
a efektívnou v mnohých oblastiach, ako je reklama 
alebo alkoholické nápoje. Umožňuje tiež istú 
flexibilitu a schopnosť reagovať, ktorá chýba 
právnym predpisom. Sebaregulácia v stavebníctve 
sa však vzhľadom na súčasné vlastnosti tohto 
odvetvia javí ako ťažko uskutočniteľná. 

Určite je možné sa poučiť z takých systémov, ktoré si 
v podstate vyžadujú „zmenu klímy“ v zmysle 
politickej odvahy a „pozitívneho sebaurčenia“ (28). 

Možnosťou môže byť zvýšená sebaregulácia. 

Právne predpisy sa len pomaly prispôsobujú novým 
trendom (napr. odklon od verejného hospodárstva 
k súkromnému). 

Sebaregulácia umožňuje lepšie reakcie (a je 
participatívnejšia). 

Európsky kódex správania založený na osvedčených 
postupoch by pomohol stanoviť normy, napr. 
pre informácie/údaje, ktoré sa majú predkladať (44). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.024.01.0039.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.248.01.0087.01.ENG
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 Pozri projekt ELIOS Európskej komisie (GR ENTR), v ktorom sa analyzuje, ako by referenčný systém mohol podporiť 

(zaisťovne) poisťovne pri hodnoteniach rizika spôsobom zlučiteľným s cieľmi vnútorného trhu (http://www.elios-
ec.eu/en/introduction). Európska komisia 31. marca 2014 prijala pracovný dokument útvarov Komisie (SWD) o prístupe 
k poisteniu: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm. 

11 
 Pracovný dokument útvarov Európskej komisie bude pripravený v prvej polovici roka 2014. To sa týka článku 23 ods. 1 

smernice 2006/123/ES a vzťahuje sa na činnosti, ktoré predstavujú bezpečnostné alebo zdravotné riziko, z čoho v podstate 
vyplýva profesijná zodpovednosť. 

12 
 Pozri stanoviská EHSV CESE 979/2008, Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 32, CESE 416/2007, Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 40, CESE 

1162/2011, Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 113. 

Riadne vykonávanie a presadzovanie platných 
právnych predpisov by bolo postačujúce aj z hľadiska 
zodpovednosti rôznych príslušných subjektov. 

PRAKTICKÉ ASPEKTY 
ONESKORENÉ PLATBY 

Stavebníctvo (a najmä MSP) čelí veľkému tlaku 
z dôvodu oneskorených platieb od súkromných aj 
verejných klientov. 

Riadne vykonávať smernicu o oneskorených platbách 
(2011/7/EÚ)  

Monitorovanie a opatrenia zo strany obchodných 
združení (súkromný sektor) a vlády (verejný sektor) 

Členské štáty s kratšími termínmi ich nesmú 
predlžovať (v smernici sa nezakazuje predĺženie 
termínov splatnosti). 

POISTENIE 

Dlhodobý problém poistenia pre spoločnosti 

(najmä MSP) pôsobiace v inom členskom štáte
10

 

 

POISTNÉ POVINNOSTI
11

 

Možné šedé zóny, pokiaľ ide o odborníkov z iných 
členských štátov (napr. z Poľska) 

 

SPOTREBITELIA 

Spotrebiteľské organizácie neprejavili žiaden 
osobitný záujem o prieskum EHSV, a to aj napriek 
tomu, že stavebné postupy a materiály sú pre 
tretie strany potenciálne nebezpečné tak pri práci, 
ako aj po dokončení. 

 

Zodpovednosť spotrebiteľov pri určovaní 
zmluvných podmienok. 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
12

 

Neustála snaha majiteľov alebo verejných 
obstarávateľov o získanie najlacnejšej ponuky 
vedie k podvodom (35). 

Pre uchádzačov s najnižšou ponukou by mali platiť 
osobitné požiadavky (alebo dôkazné bremeno) (38). 

Niektoré väčšie stavebné spoločnosti sa zmenili na 
firmy špecializované na riadenie projektov 
a zameriavajú sa na lacnú, a teda menej 
kvalifikovanú pracovnú silu, aby získali verejné 
zákazky (28). 

Podporovať „ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku“ 
spoločne s dôsledným prístupom k zamietaniu 
nezvyčajne nízkych ponúk (60) 

Balíky zákaziek verejného obstarávania sú často 
zbytočne veľké. To bráni MSP stať sa hlavnými 
dodávateľmi a príliš to obmedzuje hospodársku 
súťaž. 

ZODPOVEDNOSŤ 

Existuje trend prenášať riziká na ďalšie subjekty. 
Belgicko napríklad kladie zodpovednosť na hlavného 

Rada a Európsky parlament sa dohodli 
na zodpovednosti dodávateľa a nasledujúceho 

http://www.elios-ec.eu/en/introduction
http://www.elios-ec.eu/en/introduction
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.224.01.0032.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.161.01.0040.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.318.01.0113.01.ENG
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 Napr. pokles počtu inšpektorov práce, kontaktných miest verejných služieb atď. V podstate platí zásada, že čoraz menej ľudí 

robí čoraz zložitejšiu prácu. 

14 
 Vyhlásenie LIMOSA sa vzťahuje na vysielanie pracovníkov, služby, samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. na cezhraničnú 

prácu všeobecne. 

dodávateľa (31). subdodávateľa alebo jej prípadnom nahradení 
rovnocennými opatreniami (18). 

Z dôvodu intenzívneho konkurenčného tlaku, 
zložitosti a nedostatočnej transparentnosti sú 
zodpovednosť a záväzky oslabené, najmä v rámci 
vrstviacej sa štruktúry spoločností (41). 

Francúzsko, popri ďalších členských štátoch, sa 
rozhodlo umiestniť na popredné miesto svojho 
zoznam požiadaviek (pred dosiahnutím dohody z 9. 
12. 2013 o smernici o presadzovaní) najmä 
zodpovednosť subdodávateľov (článok 12) ako 
zásadu, ktorá má byť v odvetví stavebníctva záväzná, 
s cieľom prekaziť dômyselné podvodné stratégie 
(32). 

 

SLUŽBY NA JEDNOTNOM TRHU 
DOHĽAD NAD TRHOM 

Takmer „beztrestné“ prostredie uľahčujúce 
podvodné alebo zločinecké praktiky 

Vylúčenie z trhu (27) 

Vyššie pokuty a sankcie (19) 

Mimoriadna zložitosť trhu verejným orgánom 
sťažuje kontrolu a podvodným firmám umožňuje 
ľahšie obchádzať právne predpisy alebo vyhýbať sa 
akejkoľvek forme zodpovednosti alebo záväzku. 

Zaoberať sa naliehavou otázkou agentúr 
na sprostredkovanie práce pôsobiacich vo viacerých 
štátoch (46) 

Nejasný vzťah medzi ústupom verejnej účasti 
(napr. z dôvodu nedostatočných prostriedkov 

alebo politického odhodlania
13

) z oblastí, kde sa 
vždy očakávalo, že verejná účasť zabezpečí 
vedenie, a zhoršením všeobecných pracovných 
a životných podmienok a podmienok 
obchodovania 

Viditeľnosť verejných orgánov spoločne s lepšou 
spoluprácou medzi jednotlivými správnymi orgánmi 
na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni (26) 

Rozvoj riešení elektronickej verejnej správy 

KONTROLY 

Na vystopovanie podvodov je potrebné podrobné 
vyšetrovanie (35). 

Vytvoriť európsku agentúru inšpekcie práce, ktorá by 
pomáhala členským štátom v boji proti cezhraničným 
podvodom a zákonodarcovi by poskytovala podnety 
vyplývajúce z jednotlivých prípadov a súčasne by 
zlepšovala spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
orgánmi (najmä s tými členskými štátmi, ktoré majú 
štrukturálne problémy). 

Alebo sa rozhodnúť pre posilnenú spoluprácu medzi 
národnými inšpektorátmi práce s cieľom vyhnúť sa 
takým komplikovaným otázkam, ako sú 
vnútroštátne právomoci a národná suverenita. 

Ďalšie problémy, ako je jazyk, nedostatok 
dokumentov na stránkach, potvrdenie 
o zamestnaní atď. (35) 

Inšpirovať sa belgickým systémom LIMOSA
14

 pri 
uvažovaní o systéme na výmenu informácií a lepšiu 
kontrolu 

Nadnárodní prevádzkovatelia pôsobia 
v rôznorodom právnom prostredí, a to z dôvodu 
odlišných vnútroštátnych právnych predpisov (35). 

Bolo by užitočné vytvoriť dokument EÚ o mzdách 
vychádzajúci z databázy, ktorá členským štátom 
umožní overiť si pravdivosť údajov. 
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 Databáza DPH EÚ: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm. To by znamenalo 

prostredie bez papierových dokumentov, používateľskú jednoduchosť (napr. s červeným/zeleným farebným rozlíšením), 
pričom za riadenie by boli zodpovedné vnútroštátne orgány verejnej správy (napr. inšpektoráty práce). 

16 
 Pozri aj uplatňovanie transparentnosti zo strany Európskej komisie na prístup k regulovaným povolaniam: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_sk.htm?locale=sk. 

Spolupráca smerom nahor (vrátane sociálnych 
partnerov) a predvídavosť stále chýbajú, najmä 
vzhľadom na význam podvodov 

Využívať zásadu zverejniť a pranierovať pomocou 

databázy systému VIES
15

 ako nástroj na výber 
subdodávateľa (32) 

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane 
systémov odbornej prípravy sa musí viac rozvinúť, 
najmä z dôvodu odlišných právnych systémov 
a odkazov. 

Vyhlásenie o činnosti by sa malo používať všade (32). 

Kontrolné nástroje alebo orgány majú nedostatok 
zamestnancov a sú preťažené a spoločnosti 
podnikajúce v dobrej viere miznú z trhu (31). 

Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať 
súčasné a dodatočné monitorovacie opatrenia alebo 
administratívne formality, ktoré sa považujú 
za účinné a potrebné – a súčasne sa vyhnúť 
pridávaniu dodatočných požiadaviek (tzv. gold-
plating). 

Čím sú úlohy komplikovanejšie, tým viac zdrojov je 
potrebných. 

Preskúmať nové monitorovacie opatrenia alebo 
programy v súlade so smernicami 

REGULOVANÉ POVOLANIA
16

 

Postoj Európskej komisie k zjednodušeniu prístupu 
k regulovaným povolaniam (t. j. forma deregulácie) 
by ohrozil niekoľko odvetví činnosti vrátane 
odvetvia stavebníctva. 

Regulácia znamená vytvoriť vysoký stupeň kontroly 
(29). 

Mohlo by to tiež viesť k zahmleniu profesijných 
hraníc a povinností, čo má tendenciu narušiť 
dôveru verejnosti k poskytovateľom služieb. 

Treba si dávať pozor na dereguláciu v určitých 
odvetviach vrátane stavebníctva. 

Účinné vykonávanie novej smernice o uznávaní 
odborných kvalifikácií 

Regulované povolania sú v jednotlivých členských 
štátoch odlišné (38). 

SLUŽBY NA VNÚTORNOM TRHU 

Neexistenciou integrovaného trhu so službami 
možno vysvetliť časť rozdielov v produktivite 
medzi USA a EÚ za posledných 20 rokov 

 
 
 
Znížiť prekážky vytvorené nákladnou mozaikou 
vnútroštátnych právnych predpisov (78). 

Trhy so službami zvyknú byť intenzívne regulované. 
Existujú aj výrazné rozdiely medzi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, ktorými sa obmedzuje 
cezhraničné poskytovanie služieb 

Neschopnosť poskytovateľov služieb zaviesť nové 
organizačné metódy, ktoré maximalizujú prínosy 
IKT 

 

V smernici sa vládam ponecháva príliš veľká 
sloboda rozhodovať, čo predstavuje prekážku 
usadenia sa alebo prekážku poskytovania služieb 
cez hranice. Takéto prekážky môžu označiť 
za „primerané“ (78). 

Vzájomné hodnotenie by sa malo stať trvalým 
posudzovaním regulácie služieb s cieľom podporiť 
regulačné orgány, aby sa zbavili nadbytočných 
pravidiel a navzájom dôverovali svojim pravidlám. 

Zlé fungovanie trhov so službami oslabuje 
schopnosť eura absorbovať šoky a riadne 
fungovanie menovej únie (79). 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_sk.htm?locale=sk
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 „Táto ‚regulačná rôznorodosť‘ môže byť pre podnik zameraný na Európu veľmi nákladná – pre každú krajinu budú zvlášť 

vynaložené pevne stanovené vstupné náklady, ktoré sa budú musieť získať späť predtým, než sa investície a vstupné náklady 
stanú ziskovými. Takéto opakujúce sa pevne stanovené vstupné náklady sú mimoriadne odradzujúce pre MSP poskytujúce 
služby a prinajmenej nepomáhajú mnohým ďalším poskytovateľom. (...) Obmedzené zmiernenie regulačnej rôznorodosti 
v OECD už prináša podstatný nárast v rámci prichádzajúcich priamych zahraničných investícií“. Osobitná správa CEPS č. 67, 
s. 17. 

18 
 Pozri zoznam prekážok jednotného trhu Strediska pre monitorovanie jednotného trhu, 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.24626. 

 

Prekážok v oblasti služieb je viac ako v oblasti 
tovaru, obchodovateľnosť je nízka a selektívna, 
pričom MSP majú ťažkosti v súvislosti so slobodou 
usadiť sa (79). 

Odstránenie prekážok v rámci EÚ zásadne závisí 
od zrušenia alebo reformy právnych predpisov 
o domácich službách (79). 

To znamená rozsiahle reformy domácich služieb 
vedúce ku konkurenčnejším a lepšie fungujúcim 
trhom so službami v celej Európe, ktoré sú zásadné 
a omnoho dôležitejšie pre rast EÚ než napríklad 
vystavenie služieb v rámci EÚ cezhraničnému 
obchodu. 

Služby trpia regulačnou nerovnováhou alebo 

rozdielnosťou medzi členskými štátmi
17

 (79). 

 

Prínosy dokončenia rozvinutého vnútorného trhu 
so službami v EÚ (čiže vysoko nad rámec 
horizontálnej smernice o službách) stále nie sú 
úplne pochopené (79). Využívanie výhod plynúcich 
z lepšie fungujúcich trhov so službami nie je vždy 
len vecou vyššej konkurencie (80). 

V rámci finančných služieb podľa všetkého zatiaľ ešte 
nie sú k dispozícii žiadne nové odhady, kým v prípade 
sieťových odvetví existujú len určité ad hoc pokusy 
(poukazujúce na pomerne veľké zisky); v rámci 
odborných služieb nie sú dostupné žiadne spoľahlivé 
odhady. Vo všetkých troch uvedených oblastiach 
neexistuje nič, čo by sa dalo označiť ako skutočný 
jednotný trh, ktorý by naznačoval významné ďalšie 
zisky; teraz len začíname chápať rôzne hospodárske 
zisky zo smernice o službách a strednodobé, ako aj 
dlhodobé zisky takmer určite spolu dosiahnu 
niekoľko percentuálnych bodov HDP Európskej únie, 
ak nie aj viac. Ak pridáme dlhodobo zanedbávané 
výhody menšej regulačnej rôznorodosti v oblasti 
služieb, sú zisky omnoho vyššie. 

Pravidlá vnútorného trhu nie sú plne uplatňované
18

 

– nedostatočné vykonávanie/administratívne 
a procedurálne prekážky bránia odborníkom 
poskytovať cezhraničné služby (97) 

To si vyžaduje značné dlhodobé investície 
do infraštruktúry (plyn, elektrická energia, železnica 
a internet) v celej Únii. Ojedinelým prípadom je 
jednotný digitálny trh spolu s omnoho širšou 
Digitálnou agendou 

VYKONÁVANIE SMERNICE O SLUŽBÁCH 

Roztrieštený výklad a nedostatočné vykonávanie 
smernice o službách 

Účinné presadzovanie – inteligentný a rýchly spôsob, 
ako vytvoriť rast bez verejných výdavkov 

Zhoda medzi partnerským preskúmaním (podľa 
smernice o službách) a vzájomným hodnotením 
(podľa smernice o odborných kvalifikáciách) 

Určiť oblasti, v ktorých členské štáty neprimerane 
prekážajú v prístupe k určitým povolaniam 

Rozhodnúť sa pre vzájomné uznávanie v prípade, ak 
sa neuplatňuje harmonizácia 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.24626
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 Pozri poznámku pod čiarou 10. 

20 
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16027_en.htm. 

Učiť sa od hraničných regiónov. Cezhraničná 
spolupráca často poskytuje v menšom rozsahu cenné 
príklady toho, ako môže jednotný trh skutočne 
fungovať. 

Zaviesť zrýchlené konanie o porušení povinnosti 
v prípadoch, keď sa zistia porušenia smernice. 

Poskytovatelia služieb sú obeťami nespravodlivých 
diskriminačných postupov (štátna príslušnosť, 
miesto bydliska) 

Členské štáty musia presadzovať vykonávanie článku 
20 ods. 2 smernice o službách. 

Neprimerané cezhraničné poistenie 
poskytovateľov služieb 

Dialóg medzi zúčastnenými stranami
19

 

Ustanovenia smernice sa musia riadne uplatňovať 
a presadzovať v praxi (tzv. zásada konať podľa 
pravidiel) 

Rozhodnutie zrušiť určité obmedzenia (články 15 
a 16), ktoré v niektorých obmedzených prípadoch 
podľa smernice o službách zo závažných dôvodov 
týkajúcich sa všeobecného záujmu môžu byť 
oprávnené, sa ponecháva na členských štátoch – 
šedé zóny/protekcionizmus (83). 

Vlády a príslušné orgány musia vykonávať riadnu 
analýzu proporcionality vnútroštátnych pravidiel 
a postupov povoľovania 

Dobrovoľný prístup má svoje obmedzenia a mohol by 
byť užitočnejší na ďalšie objasnenie koncepcie 
„proporcionality“ a toho, čo presne tvorí „závažné 
dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu“. 

Otvoriť diskusiu o analýzach proporcionality, ktoré sa 
uskutočnili, a miere, do akej členské štáty využili svoj 
priestor na manévrovanie a zachovali určité 
obmedzenia, ktoré sú prinajmenšom sporné. 

Členské štáty musia vždy dodržiavať podstatu 
smernice alebo nariadenia, vyhýbať sa 
nejednoznačnosti a vkladaniu ďalších požiadaviek 
(gold-plating), čo by mohlo viesť k ďalším zbytočným 
nákladom pre podniky. 

Hoci je rozsah pôsobnosti smernice o službách 
široký, nevzťahuje sa na celý rad dôležitých 
požiadaviek, ktoré majú priamy vplyv 
na poskytovateľov služieb. 

Komisia by mala vykonať ďalšiu dôkladnú analýzu 
praktického fungovania vrátane zostávajúcich 
problémov a prekážok na trhu so službami 
vo všeobecnosti a skutočných potrieb, ktoré existujú 
v praxi (83). 

V analýze by sa mali zohľadniť všetky príslušné 
oblasti, ktorými sa nezaoberá smernica o službách, 
ako sú odborné kvalifikácie, vysielanie pracovníkov, 
smernica o elektronickom obchode, pravidlá 
na ochranu spotrebiteľov v súvislosti s rozhodným 

právom (nariadenia Rím 1 a Rím 2
20

) alebo 

jurisdikciou súdov (nariadenie Brusel I) (83). 

Prijať skutočne integrovaný prístup k službám 
v Európe (83) 

Nedostatočný tlak na členské štáty, aby pokročili 
(súlad, zblíženie, spoločný verejný záujem atď.) 

Opäť zaviesť formálne podávanie správ, ktoré 
Komisia (GR MARKT) poskytla (v rokoch 2009 a 2010) 
prostredníctvom riadnych podrobných verejných 
„informačných poznámok“ Rade 
pre konkurencieschopnosť (a Európskemu 
parlamentu) o „stave vykonávania smernice 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16027_en.htm
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 Súkromné bezpečnostné služby, mestská doprava, taxislužby, zdravotná starostlivosť, sociálne služby a služby agentúr pre 

dočasné zamestnávanie. Pozornosť sa upriamuje na ďalšie otázky, ako je nedostatočné uznávanie odborných kvalifikácií, 
počet regulovaných povolaní a špecializácií, dvojité poistenie a nedostatočné vzájomné uznávanie, ako aj nezlučiteľné 
vnútroštátne normy. 

22 
 To možno povedať o kedysi vychvaľovanom systéme Simplex v Portugalsku, ktorý trpí nedostatkom zdrojov. 

23 
 Pozri Stanovisko EHSV 1848/2011, Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 14. 

24
 http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/.  

o službách“ (83) 

Prepracované podávanie správ by sa malo zamerať 
na všeobecnejšiu tému stavu jednotného trhu 
so službami (84) 

Okrem kvantitatívnych údajov o vykonávaní by sa 
tiež mali zohľadniť skutočné výsledky/fungovanie 
trhov so službami v praxi, ako aj prekážky a ťažkosti, 
s ktorými sa stretávajú podniky a spotrebitelia, aj 
na účely vytvorenia väčšej transparentnosti 
otvorených otázok a lepšieho porovnávacieho 
hodnotenia dosiahnutého pokroku (84). 

Absencia skutočnej celoplošnej perspektívy 
jednotného trhu (t. j. služieb, na ktoré sa vzťahuje 
smernica o službách, a tých služieb, ktoré nepatria 

do jej pôsobnosti
21

) 

Integrovaný prístup k službám na jednotnom trhu 
prostredníctvom horizontálneho nástroja (83) 

Potreba súladu s ďalšími smernicami a iniciatívami EÚ 
(integrovaný alebo holistický prístup) (84) 

 

SPOLUPRÁCA 
ELEKTRONICKÁ VEREJNÁ SPRÁVA 

Rozdiel medzi členskými štátmi, pokiaľ ide 
o vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy 

Vykonávať rýchle, používateľsky jednoduché (najmä 
jednoduché pre MSP), viacjazyčné a lacnejšie riešenia 
elektronickej verejnej správy, ktoré využívajú celý 
potenciál IKT (32). 

Určité nádejné riešenia elektronickej verejnej 

správy sa ukázali ako neefektívne
22

. 

INFORMAČNÝ SYSTÉM O VNÚTORNOM TRHU (IMI) 

Systém IMI je zrejme nedostatočne využívaný (75). Lepšie využívať systém IMI na rýchlejšiu a účinnejšiu 

komunikáciu
23

. 

JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTA
24

 

Jednotné kontaktné miesta sa využívajú 
nedostatočne, sú málo známe a informácie o tom, 
ako sa obrátiť na jednotné kontaktné miesta, sú 
nepostačujúce (46). 

 Jednotný portál EÚ by bol užitočný (mohol by 
pomôcť prekonať prípadné problémy vyplývajúce 
z rozdielnych kompetencií a prístupov – najmä 
v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci – alebo noriem – napríklad týkajúcich sa 
technického vybavenia, ako sú žeriavy, veľké 
stavebné stroje, homologizácia, licencie atď. – 
na vnútroštátnej úrovni); (32) 

 Jednotné kontaktné miesta by nemali byť len on-
line, ale mali by mať aj fyzický charakter; 

 Propagačná kampaň v celej EÚ 

K problémom s fungovaním jednotných 
kontaktných miest patrí predkladanie dokladu 
totožnosti, používanie elektronických podpisov 
atď. (75). 

Zlepšiť informácie o dočasnom poskytovaní služieb 
a o technických aspektoch. 

Jednotné kontaktné miesta nestačia 
na poskytovanie kvalitatívnej pomoci 

Vybrať informácie, ktoré sú skutočne potrebné, 
napr. poskytovanie primeraných a komplexných 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.043.01.0014.01.ENG
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
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 Združenie Eurochambres poukázalo na nedostatočnú synchronizáciu medzi vykonávaním smernice a informačnými 

 kampaňami v niektorých členských štátoch. 

26 
 Združenie Eurochambres poukázalo na nedostatočnú synchronizáciu medzi vykonávaním smernice a informačnými 

 kampaňami v niektorých členských štátoch. 

27 
 Pozri tieto internetové stránky o praktikách ako fiktívna samostatná zárobková činnosť: http://www.stopsocialdumping.eu/ 

a http://www.faire-mobilitaet.de/. 

28 
 Pozri spoločnú webovú stránku EFBWW/FIEC o vysielaní pracovníkov: http://www.posting-workers.eu/.  

a adekvátnych služieb (75). informácií o vnútroštátnych pracovných právach 
a daňových opatreniach (najmä pokiaľ ide o DPH); 
(75) 

Zabezpečiť, aby jednotné kontaktné miesta boli 
skutočnými transakčnými platformami 
na dokončenie postupov, čím zďaleka presiahnu 
rámec pasívneho poskytovania informácií; 

Zvýšiť používateľskú jednoduchosť a odstrániť 
byrokraciu (v rámci jednotných kontaktných miest 
a z hľadiska skrátenia postupov vo všeobecnosti) 

Jednotné kontaktné miesta musia znamenať 
administratívne zjednodušenie (75). 

Líšia v jednotlivých členských štátoch (35). Jednotné kontaktné miesta musia poskytovať 
informácie o právnych predpisoch v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v rôznych 
členských štátoch. 

Dialóg a výmena osvedčených postupov medzi 
jednotnými kontaktnými miestami členských štátov 
musia mať rovnaké podmienky vo všetkých 
členských štátoch. 

Kampane na zvýšenie povedomia a informačné 
kampane sa uskutočňujú v súlade so smernicou 

o službách
25

 (81). 

Včasné informačné kampane zahŕňajúce subjekty, 
ako sú obchodné komory. 

Zvýšiť súlad medzi politikami a výsledkami alebo 
dôsledkami v praxi. 

Odlišné zdroje koexistujú v prípadoch, kde by 
jednotný portál (najlepšie jednotné kontaktné 
miesto) prinášal jednoznačnú pridanú hodnotu, 
pretože by všetkým stranám zjednodušoval život 
(82). 

Zaviesť koncepciu „jednotného kontaktného 
miesta“ v celom procese.  

Kampane na zvýšenie povedomia a informačné 
kampane sa uskutočňujú v súlade so smernicou 

o službách
26

 (81). 

Mala by byť možná aspoň komunikácia v angličtine, 
avšak viacjazyčnosť by vytvorila podmienky pre širšie 
publikum. 

Členské štáty by mali podpísať chartu jednotných 
kontaktných miest s kvantitatívnymi ukazovateľmi 
(84). 

KOMUNIKÁCIA 

Príslušné a užitočné webové stránky nie je ľahké 
nájsť, a to ani prostredníctvom vyhľadávačov; 
vnútroštátne spoločnosti a pracovníci nie sú 
náležite zameraní, viacjazyčnosť stále nie je 
rozšírená, aktualizácie nie sú vždy včasné atď. 
Potenciál internetu preto zostáva aj naďalej značne 

nevyužitý
27

. V súlade s článkom 4 smernice 

Príslušné vnútroštátne a európske webové stránky 
by sa mali aktualizovať prepojením s on-line zdrojmi 
informácií v členských štátoch zapojených do pohybu 

vysielaných pracovníkov
28

. 

Užšia spolupráca medzi verejnými orgánmi (napr. 
farebné rozlíšenie, databázy atď.) 

Zapojiť GR EMPL do riadenia informácií. 

http://www.stopsocialdumping.eu/
http://www.faire-mobilitaet.de/
http://www.posting-workers.eu/
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 http://www.emploi.belgique.be/sirs.aspx a http://www.economie.gouv.fr/dnlf. 

30 
 Pozri stanovisko EHSV o IMI (CESE 1848/2011, Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 14. Pozri tiež stanoviská EHSV týkajúce sa Aktu 

o jednotnom trhu (CESE 525/2011, Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 47, CESE 1583/2011, Ú. v. C 24, 28.1.2012, s. 99, CESE 1575/2012, Ú. 
v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 165, CESE 2039/2012, Ú. v. EÚ C 76, 14.3.2013, s. 24), ktoré poukazujú na skutočnosť, že sieť SOLVIT 
nemá dostatok zamestnancov a zdrojov. SOLVIT je vo všeobecnosti neviditeľná (mnoho organizácií občianskej spoločnosti 
a miestnych obchodných kom napríklad ani nevedie, že existuje). 

31 
 Pozri http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je komunikačný a informačný 

nástroj pre verejné orgány, ktorého cieľom je výmena najlepších postupov pri vykonávaní smernice (pozri nariadenie (EÚ) 
č. 1024/2012). Okrem iných oblastí sa vzťahuje na služby, vysielanie pracovníkov a odborné kvalifikácie. 

o vysielaní pracovníkov každý členský štát ustanoví 
styčný úrad, ktorý sa zaoberá vysielaním 
pracovníkov. 

Zlepšiť a zrýchliť spoluprácu prostredníctvom sietí 
medzi styčnými úradmi a monitorovacími orgánmi 
na mieste, vymieňať si informácie a údaje 
vo všetkých inštitúciách a krajinách (pozri napr. SIRS 

v Belgicku a DNLF vo Francúzsku
29

). Dohody medzi 

verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi 
predstavujú účinné opatrenia, ktoré by sa mali 
vykonať (pozri dohodu podpísanú 22. júna 2012 
v Belgicku medzi príslušnými verejnými orgánmi 
a sociálnymi partnermi v odvetví stavebníctva). 

REGIONÁLNE A MIESTNE ORGÁNY 

 Zapojiť regionálne a miestne orgány do projektov EÚ 
prostredníctvom administratívnej spolupráce (76) 

SOLVIT 

Sieť SOLVIT sa využíva nedostatočne
30

 (78). Zvýšiť počet zamestnancov a navýšiť rozpočet. 

Zlepšiť komunikáciu a informácie (vrátane 
multiplikátorov a médií). 

SPOLUPRÁCA 

Spolupráca medzi verejnými orgánmi je 

nedostatočná. Systém IMI
31

 a siete SOLVIT sa 

považujú za málo využívané (40). 

 

Spolupráca medzi hospodárskymi subjektmi 
a verejnými orgánmi je kľúčová pre rozhodné 
riešenie určitých otázok (27). 

Aktualizácia informácií o národných požiadavkách 
prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými 
jednotnými kontaktnými miestami (46). 

VZÁJOMNÉ HODNOTENIE 

Vzájomné hodnotenie je pre verejné orgány príliš 
zaťažujúce. 

Zvážiť výhody postupu vzájomného hodnotenia 
a z toho vyplývajúceho zaťaženia. 

VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE 

Vzájomné uznávanie certifikácií a povolení 
vydávaných na základe smerníc EÚ pre konkrétne 
odvetvia (fluórované skleníkové plyny, energetická 
hospodárnosť budov, činnosti súvisiace s odpadom 
atď.). 

 

 

TRH PRÁCE 
MOBILITA 

Očividný sociálny damping má negatívny vplyv na 
vnímanie EÚ (35). 

Kampane na zvýšenie povedomia zamerané 
na pracovníkov s cieľom informovať ich o rámcových 
podmienkach predtým, ako podpíšu pracovnú 
zmluvu. 

Oživenie podozrievavosti voči štátnym 
príslušníkom iných krajín na úkor prednosti práva 
(35). 

PRACOVNÉ ÚRAZY 

http://www.emploi.belgique.be/sirs.aspx
http://www.economie.gouv.fr/dnlf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.043.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.132.01.0047.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.024.01.0099.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.299.01.0165.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.299.01.0165.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0024.01.ENG
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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 To znamená, že smernica sa bude musieť zmeniť. 

33
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471. Pani M. Bernaciak v knihe „Social dumping: political catchphrase or threat to 

labour standards?“, s. 40 (2012), uvádza, že sociálny damping možno definovať ako stratégiu zameranú na zníženie sociálnych 
štandardov v prospech vyššej konkurencieschopnosti. Vynucujú si ho spoločnosti, nepriamo však zahŕňa aj ich zamestnancov 
a/alebo vlády domácich a hostiteľských krajín a má negatívny vplyv na sociálnu sféru. 

34 
 http://www.euractiv.com/socialeurope/commission-calls-eu-unemployment-news-518852.  

35 
 V smernici o presadzovaní sa spomína návrh EHSV z jeho stanoviska CESE 970/2010, Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 90. 

Členské štáty vymedzujú pracovné úrazy rôzne. To 
má vplyv na výšku odškodnenia a na niektoré 
vnútroštátne systémy zdravotníctva. 

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

Hoci je sociálne zabezpečenie vyňaté z rozsahu 
pôsobnosti smernice o službách, nie je „politicky 
nemožné prinútiť členské štáty, aby 
implementovali právne predpisy týkajúce sa služieb 
bez harmonizácie sociálneho zabezpečenia, miezd 
a podmienok atď. v celej EÚ?“ 

Riadne uplatňovať nariadenie (ES) č. 883/04 
(koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia) (11). 

Vytvoriť európsky prehľad daňových a sociálnych 
koncepcií (26). 

Vytvoriť európske číslo sociálneho zabezpečenia. 

Obchádzanie pravidiel a sociálnych záväzkov je 
rozšírené a vedie k narušeniu trhu v odvetví 
stavebníctva. 

Zaviesť mechanizmy zamerané na presadzovanie 

podmienok v hostiteľskej krajine
32

. 

SOCIÁLNY DAMPING 

Sociálny damping sa často „vymedzuje“ podľa 

subjektívneho vnímania. Vo všeobecnosti sa 
sociálnym dampingom rozumie vytváranie 
situácie, v rámci ktorej pracovníci s nízkymi 
príjmami z iného členského štátu berú prácu 
príslušníkom hostiteľského štátu. Európska 

komisia tento postup opisuje ako situáciu, pri 
ktorej zahraniční poskytovatelia služieb môžu 
ponúknuť nižšie ceny než miestni poskytovatelia 

služieb, pretože ich pracovné normy sú nižšie
33

. 

Je nevyhnutné zachovať „citlivú rovnováhu medzi 
slobodou poskytovať cezhraničné služby a potrebou 
zaviesť účinné nástroje na monitorovanie 
a presadzovanie pracovnoprávnych noriem 
v hostiteľskej krajine zakotvených v záverečnej 

dohode o smernici o službách“
34

. 

Bez ohľadu na jeho vymedzenie sa sociálny 
damping vo všeobecnosti vníma ako hrozba pre 
európsky sociálny model, a preto klesá podpora 
pre európsku integráciu (15, 25, 76., 104). 

Musí sa vykonávať článok 3 ZFEÚ a Charta 
o základných sociálnych právach. 

Často sú pracovné miesta, ktoré obsadzujú 
zahraniční pracovníci, práve tie miesta, ktoré štátni 
príslušníci hostiteľského štátu nechcú, takže 
argument „berú nám prácu“ je do značnej miery 
sporný a populistický. 

Pokúsiť sa zladiť slobody trhu a základné sociálne 
práva. 

Preskúmať myšlienku „európskeho sociálneho 
interpolu“, ktorý by podporoval činnosti 

inšpektorátov práce v rôznych členských štátoch
35

. 

Aká je funkcia/pozícia sociálnej charty 
na jednotnom trhu? Aký je sociálny rozmer 
verejného poriadku EÚ? 

 

VYSIELANIE PRACOVNÍKOV 

Vyhlásenie podávané pred vyslaním pracovníka 
neexistuje vo všetkých členských štátoch (36). 

Vytvoriť databázu, ktorá umožní sledovať 
pracovníkov – systém IMI by sa mohol ďalej rozvíjať 
v tejto súvislosti. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471.
http://www.euractiv.com/socialeurope/business-backs-commission-dispat-news-218283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
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 Je povinný vo Francúzsku a v Poľsku. 

37 
 Pozri stanovisko EHSV 2063/2012, Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 14. 

38 
 Pozri stanovisko EHSV CESE 639/2010, Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2011, s. 44. 

Doklad o kvalifikácii nie je povinný vo všetkých 

členských štátoch
36

. 

Je potrebný celoeurópsky prístup. 

Belgicko na rozdiel od iných členských štátov 
reguluje sprostredkovateľské agentúry (33). 

Propagácia nezákonných postupov prostredníctvom 
sprostredkovateľských agentúr sa musí zakázať (33). 

Vyslaní pracovníci by mali byť riadne informovaní 
o príslušných právnych predpisoch v krajine určenia 
(44). 

Neexistuje nič také, ako vyslaná samostatne 
zárobkovo činná osoba (ide o vnútorný rozpor) 

(20)
37

. 

 

 

ZNEUŽÍVANIE 
FIKTÍVNA SAMOSTATNÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ 

Veľká rozmanitosť vnútroštátnych vymedzení 
samostatnej zárobkovej činnosti. Cezhraničné 
zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo 
činnej osoby je ťažké posudzovať a stíhať (99) 
Samostatná zárobková činnosť existuje, keď sa 
preukáže, že činnosti sa vykonávajú: 

 mimo akéhokoľvek vzťahu podriadenosti, 
pokiaľ ide o výber danej činnosti; 

 mimo akéhokoľvek vzťahu podriadenosti, 
pokiaľ ide o výber podmienok odmeňovania, na 
vlastnú zodpovednosť danej osoby; 

 za odmenu vyplácanú danej osobe priamo 
a v plnej výške. 

Hoci sa niekoľko členských štátov už pokúsilo 
presne vymedziť rozdiel medzi zamestnancami 
a samostatne zárobkovo činnými osobami 
na základe súboru vopred stanovených kritérií, 
v dôsledku zložitosti a rozmanitosti skutočných 
situácií je v praxi často náročné vypracovať takúto 
definíciu. 

Vytvoriť súbor spoločných európskych kritérií, ktoré 
by poskytovali usmernenia pre určovanie povahy 
zamestnaneckého postavenia. Dodržiavať zásadu 
subsidiarity. Odporúčanie Medzinárodnej organizácie 
práce z roku 2006 sa vyznačuje všeobecnejším 
prístupom k pracovným pomerom s cieľom umožniť 
opatrenia proti fiktívnej samostatnej zárobkovej 
činnosti. (100) 
Pri určovaní, či ide o zamestnanecký vzťah, sa 
v prvom rade treba zamerať na skutočnosti týkajúce 
sa činnosti a odmeňovania zamestnanca bez ohľadu 
na to, ako je vzťah charakterizovaný napr. zmluvnými 
podmienkami (100). 
EHSV žiada: 

 získať údaje o „ekonomicky závislej samostatnej 
zárobkovej činnosti“ v EÚ; 

 identifikovať spoločné črty definície 
zamestnanca v rôznych členských štátoch EÚ; 

podporovať vypracovanie štúdií, ktoré by 
umožňovali podrobnú analýzu skúseností 
v jednotlivých členských štátoch, a najmä 

v cezhraničných oblastiach
38

. 

Skrytý pracovný pomer jestvuje v prípade, ak 
zamestnávateľ pristupuje k zamestnancovi 
so snahou zamaskovať jeho skutočné právne 
postavenie zamestnanca, pričom zmluvné 
podmienky odnímajú ochranu, na ktorú majú 
zamestnanci nárok (100). 

Spoľahlivé právne predpisy a definícia fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti by pomohla 
skutočným samostatne zárobkovo činným osobám 
a mikropodnikom. Proti fiktívnej samostatnej 
zárobkovej činnosti treba bojovať lepšou registráciou 
a monitorovaním skutočného postavenia na trhu 
práce. 

Niektoré mechanizmy, ktoré členské štáty zriadili 
na rozvoj podnikania, môžu narúšať hospodársku 
súťaž pre skutočne samostatne zárobkovo činné 
osoby, mikropodniky a MSP (101). 

Je dôležité vypracovať posúdenie vplyvu pre všetky 
tieto kategórie. 

Malo by sa posúdiť, ako by zamestnanci, ktorí sa 
stanú skutočnými samostatne zárobkovo činnými 
osobami, mohli využívať výhody zo spoločných 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.161.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.018.01.0044.01.ENG
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 Správa Európskej komisie o boji proti korupcii: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_sk.pdf 

40 
 Pozri http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2055&furtherNews=yes. 

možností vrátane systémov sociálneho zabezpečenia 
a dôchodkových systémov. 

NEKALÉ PRAKTIKY 

V niektorých extrémnych prípadoch sú pracovníci 
vykorisťovaní, žijú v extrémnej chudobe a často 
jednoducho nedostávajú (plný) plat s cieľom 
zadržať ich na stavenisku (27) 

„Zvyšovanie informovanosti a etické kódexy, rotácia 
zamestnancov, prísne dodržiavanie pravidla „štyroch 
očí“, jednoznačné predpisy týkajúce sa sponzorstva 
a zákaz prijímania darov, vytvorenie 
centralizovaných orgánov na účely súťaží/zadávania 
zákaziek, presný opis ponuky a kontrola odhadov, 
organizácia súťažných postupov vrátane 
dodržiavania tajomstva ponúk a zamedzenia 
neskoršej manipulácie s ponukami, častejšie 
využívanie elektronického obstarávania, 
dokumentácia rozhodnutí a dôsledná kontrola zo 
strany dozorných orgánov, vylúčenie podnikov 
usvedčených z trestných činov korupcie a vytvorenie 

čiernych zoznamov/korupčných registrov.“
39

 

PODVODNÉ SPOLOČNOSTI/SPRÁVANIE 

Podvodné firmy sa presúvajú z jedného členského 
štátu do druhého, aby ušli možnému trestnému 
stíhaniu. 

Domovská krajina má povinnosť zastaviť nezákonné 
činnosti. 

Zlým spoločnostiam sa MUSÍ zakázať prístup na trh. 
Podvod je kritériom pre vylúčenie.  

Nedostatočné presadzovanie právnych predpisov 
na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni. 

Riadne presadzovanie právnych predpisov je 
kľúčové. 

Zaužívané prípady zadržiavania pasov pracovníkov 
a prípady, keď sa pracovníkom uhrádza len časť 
mzdy s cieľom zadržať pracovníkov na stavenisku 
(41) 

Trestné stíhanie 

Smernica o vysielaní pracovníkov je zameraná 
na aspekt „krajiny A proti krajine B“ a nezohľadňuje 
sa v nej zložitosť podvodných spoločností 
pôsobiacich vo viacerých štátoch (37). 

PODVODY 

Podvody prostredníctvom obchádzania 
vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti 
zamestnanosti (nelegálna práca alebo fiktívna 

samostatná zárobková činnosť) (76)
40

 

– Trestné stíhanie, 
– Efektívnejší, pružnejší a jednoduchší rámec 
pre nadčasy v stavebníctve, 
– Systematické používanie faktúr na stavebné 
materiály, 
– Identifikačný preukaz na staveniskách (pozri aj 
kartový systém), 
– Odchýlenie sa od jediného kritéria ponuky 
s najnižšou cenou v rámci verejného obstarávania, 
– Prepojenie verejných databáz s bojom proti 
podvodom, 
– Spojenie zníženia sociálnych odvodov a daňových 
poplatkov s vhodnými alternatívami na zabezpečenie 
rozpočtovej rovnováhy, 

Relatívna beztrestnosť spoločností (pri ktorej 
hlavnú úlohu zohráva nadnárodný trh) vedie 
k rozkladu sociálnej štruktúry. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_sk.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_sk.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=2055&furtherNews=yes
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 Napr. v Belgicku sa udeľuje absurdne nízka pokuta vo výške 25 EUR za každého vykorisťovaného pracovníka... 

42 
 Ako sa uplatňuje napríklad v Rakúsku. 

– Podpora udržateľnej výstavby a daňových úľav 
(26). 

Prostredie takmer úplnej beztrestnosti, v ktorom 

sa darí podvodom, je skutočným problémom
41

 

(31). 

Využívať zásadu zverejniť a pranierovať pomocou 
databázy systému VIES ako nástroj na výber 
subdodávateľa (32) 

Vyššie pokuty odrádzajúce od podvodnej činnosti 

Vylúčenie firiem, ktorým boli dokázané podvody, 

z trhu
42

 (27) 
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PRÍLOHA 
_______________________________________________________ 

 
CIELE A METODIKA 

 EHSV by chcel vytvoriť realistický obraz o tejto situácii a nástrojoch (ktoré sú buď v súčasnosti 
k dispozícii, alebo sa ešte len musia vypracovať) potrebných pre rozhodnú nápravu nedostatkov. Tieto 

zistenia vychádzajú z
43

: 

 vyhodnotenia príslušných dokumentov a údajov z viacerých zdrojov (z inštitúcií, médií, od akademickej 
obce, sociálnych partnerov, záujmových skupín, skupín odborníkov atď.); 

 vyhodnotenia rozhovorov, ktoré uskutočnila delegácia členov EHSV
44

, so sociálnymi partnermi 

v odvetví stavebníctva a verejnými orgánmi v 6 členských štátoch (v Belgicku, vo Francúzsku, 
v Nemecku, Poľsku, Portugalsku a Rumunsku) a s európskymi sociálnymi partnermi, inštitúciami 
a skupinami odborníkov so sídlom v Bruseli; 

 príslušných stanovísk EHSV. 
Z rôznych dôvodov

45
 môžu byť rozdiely medzi vnímaním nedostatkov a konkrétnou situáciou v praxi (niekto 

by mohol právom povedať, že sa zaoberáme pohyblivým cieľom!), ale cieľom správy je poskytnúť tvorcom 
politík rad možných riešení, spomedzi ktorých si môžu vybrať.  

 

 

SMERNICE V SKRATKE 
Účel smernice o službách 

(2006/123/ES) 
Účel smernice o vysielaní 

pracovníkov (96/71/ES) 
Účel smernice o presadzovaní 

(COM (2012) 0131)
46

 

Umožniť poskytovateľom služieb 
uplatňovať slobodu usadiť sa 
a voľný pohyb služieb a súčasne 
zachovať vysokú kvalitu služieb. 
Zjednodušiť administratívne 
postupy. 
Odstrániť diskriminačné, 
nadbytočné alebo neprimerané 
požiadavky. 
Posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi členskými 
štátmi. 
Posilniť práva spotrebiteľov  

Umožniť voľné cezhraničné 
poskytovanie služieb a súčasne 
zabezpečiť ochranu práv 
a pracovných podmienok 
vyslaných pracovníkov v celej 
Európskej únii. 

Umožniť lepšie a jednotnejšie 
vykonávanie, uplatňovanie 
a presadzovanie smernice 
96/71/ES vrátane opatrení 
na zabránenie zneužívaniu alebo 
obchádzaniu platných predpisov 
a na ich trestanie. 
Zabezpečiť dodržiavanie 
primeranej úrovne ochrany práv 
vyslaných pracovníkov, najmä 
presadzovanie zmluvných 
podmienok zamestnania, ktoré 
sú platné na mieste, kde sa má 
služba vykonať, a súčasne 
umožniť poskytovateľom služieb 
uplatňovanie slobody 
poskytovať služby a podporovať 

                                                      
43 

 Vyhodnotenie odpovedí na otázky dotazníka sa neskôr priloží k správe ako dodatok. 

44 
 Členovia Strediska pre monitorovanie jednotného trhu: Ivan VOLEŠ, Ulrich SCHRÖDER (skupina I), Christoph LECHNER, 

Martin SIECKER, predseda Odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT, obaja skupina II), Jorge PEGADO LIZ 
(skupina III). Členovia Strediska pre monitorovanie trhu práce (SMTP): Ana BONTEA (skupina I), Denis MEYNENT (skupina II, 
podpredseda SMTP), Eugen LUCAN (skupina III). 

45 
 Nahlásené problémy môžu byť prejavom určitých hospodárskych záujmov, vnútroštátne súvislosti sa menia atď. 

46 
 Európsky parlament, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, o správe hlasoval 18. marca 2014. Pozri tiež poznámku pod 

čiarou 50. 
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čestnú hospodársku súťaž medzi 
poskytovateľmi služieb. 

 

 

SMERNICA O SLUŽBÁCH 

Touto smernicou sa vytvára všeobecný právny rámec na podporu uplatňovania slobody usadiť sa 
pre poskytovateľov služieb a voľného pohybu služieb. Je založená na týchto štyroch pilieroch: 

 uľahčiť poskytovateľom služieb slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby v EÚ; 

 posilniť práva príjemcov služieb ako ich užívateľov; 

 podporiť kvalitu služieb; 

 vytvoriť účinnú administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. 
Smernicou sa stanovuje všeobecný právny rámec pre každú službu poskytovanú za ekonomický zisk 
(s výnimkou vylúčených odvetví) a popritom sa v nej zohľadňuje osobitná povaha niektorých činností 
alebo povolaní. Táto smernica sa vzťahuje na širokú skupinu činností služieb, ktoré predstavujú približne 
40 % HDP Európskej únie a zamestnanosti. 
Vzťahuje sa na odvetvia, ako je stavebníctvo a remeslá (...), väčšinu regulovaných povolaní (právnici, 

architekti, inžinieri a účtovníci)
47

. 

 

V článku 17
48

 tejto smernice sa uvádza, že článok 16 („Členské štáty rešpektujú právo poskytovateľov 

poskytovať služby v inom členskom štáte, než v tom, v ktorom sú usadení“ „Členský štát, v ktorom sa 
poskytuje služba, zabezpečuje voľný prístup k činnosti v oblasti služieb a jej slobodné vykonávanie na svojom 
území“) sa nevzťahuje na (…) záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/71/ES (smernica o vysielaní 
pracovníkov). 

 

 

SMERNICA O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV 

 V stavebníctve platia základné podmienky stanovené v kolektívnych dohodách a právnych 

predpisoch
49

: 

 
a) maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku; 
b) minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky; 
c) minimálne mzdové tarify* vrátane sadzby za nadčasy;  
d) podmienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné 

zamestnávanie
50

; 
e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci; 
f) ochranné opatrenia týkajúce sa podmienok zamestnávania tehotných žien alebo žien, ktoré nedávno 
porodili, detí a mladých ľudí; 
g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami a iné protidiskriminačné ustanovenia. 
* Na účely tejto smernice je termín minimálne mzdové tarify vymedzený podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov a/alebo praxe členského štátu, na území ktorého je pracovník vyslaný. 

 
 

                                                      
47 

 Ďalšími oblasťami sú maloobchodný predaj, podnikové služby (napríklad údržba kancelárskych priestorov, podnikateľské 

poradenstvo a reklama), cestovný ruch, služby v oblasti nehnuteľností a súkromné vzdelávanie. 

48 
 V článku 17 ods. 6 sa uvádza, že článok 16 sa nevzťahuje na „záležitosti, na ktoré sa vzťahuje hlava II smernice 2005/36/ES, ako 

aj požiadavky v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje služba, ktoré vyhradzujú činnosť pre určitú profesiu“.  

49 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471.  

50 
 Pozri smernicu 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471
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SMERNICA O PRESADZOVANÍ 
 Účelom smernice o presadzovaní je zlepšiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice 
o vysielaní pracovníkov. 
 

Článok 4 – Identifikácia skutočného vyslania a predchádzanie zneužitiu a obchádzaniu 
51

 
1. Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES vykonajú príslušné orgány 
celkové posúdenie všetkých skutkových okolností, ktoré sa považujú za potrebné, a to najmä tých, 
ktoré sú stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku. Ich cieľom je pomôcť príslušným orgánom 
pri vykonávaní previerok a kontrol a tiež vtedy, ak majú dôvod domnievať sa, že príslušný pracovník 
nemôže byť kvalifikovaný ako vyslaný pracovník podľa smernice 96/71/ES. Tieto skutkové okolnosti sú 
orientačnými faktormi v rámci celkového posúdenia, ktoré sa má vykonať a nemožno ich preto 
posudzovať oddelene. 
 
2. Aby sa zistilo, či podnik skutočne vykonáva iné podstatné činnosti, než čisto vnútorné riadenie 
a/alebo administratívne činnosti, príslušné orgány vykonajú celkové posúdenie všetkých skutkových 
okolností, ktoré sú charakteristické pre činnosti, ktoré vykonáva podnik v členskom štáte usadenia 
a prípadne v hostiteľskom členskom štáte, pričom zohľadnia širší časový rámec. Môže ísť 
predovšetkým o takéto okolnosti: 
a) miesto, v ktorom má podnik registrované sídlo a správu, v ktorom využíva kancelárske priestory, 
v ktorom platí dane a príspevky do systému sociálneho zabezpečenia, a v ktorom má prípadne v súlade 
s vnútroštátnymi právom povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným 
členom obchodnej komory alebo profesijného subjektu;  
b) miesto, na ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci, a miesto, z ktorého sú vysielaní; 
c) právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi zamestnancami na jednej strane 
a so svojimi klientmi na strane druhej; 
d) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a v ktorom zamestnáva 
administratívnych pracovníkov; 
e) počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik 
usadený, s ohľadom na osobitnú situáciu o. i. novozaložených podnikov a MSP. 
3. S cieľom posúdiť, či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu v inom členskom štáte než je 
štát, v ktorom zvyčajne pracuje, mali by sa preskúmať všetky skutkové okolnosti, ktoré charakterizujú 
takú prácu a situáciu pracovníka. Môže ísť predovšetkým o takéto okolnosti: 
a) práca sa vykonáva po obmedzený čas v inom členskom štáte; 
b) dátum začiatku vyslania; 
c) pracovník sa vysiela do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom alebo z ktorého vyslaný 
zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu podľa nariadenia (ES) č. 593/2008 a/alebo Rímskeho 
dohovoru; 
d) vyslaný pracovník sa po ukončení práce alebo poskytovania služieb, na účely ktorých bol vyslaný, 
vracia do členského štátu, z ktorého je vyslaný, alebo má v tomto členskom štáte pokračovať v práci; 
e) povaha činností; 
f) skutočnosť, či dopravu, stravu alebo ubytovanie poskytuje alebo náklady na ne prepláca 
zamestnávateľ, ktorý pracovníka vysiela, a ak áno, akým spôsobom sa poskytuje alebo akou metódou sa 
preplácajú náklady; 
e) všetky predchádzajúce obdobia, počas ktorých bolo pracovné miesto predtým obsadené tým istým 
alebo iným (vyslaným) pracovníkom. 
4. Nesplnenie jednej alebo viacerých skutkových okolností stanovených v odsekoch 2 a 3 automaticky 
nevylučuje, že ide o situáciu, ktorá sa charakterizuje ako vyslanie. Posúdenie týchto okolností sa 
prispôsobí každému osobitnému prípadu, pričom sa zohľadnia osobitosti situácie. 
 
5. Okolnosti uvedené v tomto článku použité príslušnými orgánmi v rámci celkového posúdenia situácie 

                                                      
51 

 Article 4 of the European Parliament legislative resolution adopted on 16 April 2014 (P7_TA-PROV(2014)0415, provisional 

text).  
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ako skutočného vyslania môžu byť tiež zohľadnené na určenie toho, či sa na osobu vzťahuje platné 
vymedzenie pojmu pracovník v súlade s článkom 2 ods. 2 smernice 96/71/ES. Členské štáty by sa mali 
okrem iného riadiť skutočnosťami týkajúcimi sa výkonu práce, podriadenosti a odmeny pracovníka, 
bez ohľadu na to, ako je vzťah charakterizovaný podľa akékoľvek dojednania, zmluvného 
či nezmluvného, na ktorom sa mohli dohodnúť zmluvné strany. 

 
 

STANOVISKÁ EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO 
VÝBORU K SMERNICIAM 
 EHSV vydal niekoľko stanovísk týkajúcich sa služieb a vysielania pracovníkov. Vo svojom stanovisku 

k sociálnemu a ekologickému rozmeru vnútorného trhu
52

 zopakoval skutočnosť, že „najlepšou ochranou 

proti sociálnemu vylúčeniu je začlenenie do pracovného trhu.“ K tomuto možno dodať, že kým trh je podľa 
definície medzinárodný, práca má v súčasnosti stále vnútroštátnu povahu. To potom logicky vyvoláva 
otázku súladu a súdržnosti alebo ich nedostatku na jednotnom trhu: politiky EÚ zamerané na integráciu 
budú nevyhnutne problematické (alebo zlyhajú), ak im chýba rovnorodý cezhraničný základ. Vo svojom 

stanovisku o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb EHSV
53

 „požiadal (...) o posilnenie 
predpisov o vysielaní pracovníkov, o. i. vysvetlením a vylepšením ustanovení smernice o vysielaní pracovníkov, 
a o užšiu spoluprácu medzi úradmi členských štátov.“ Uviedol tiež, že stále existuje jasná potreba „lepšieho 
vykonávania a účinnej administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi“ najmä s cieľom zabrániť 
zbytočným administratívnym nákladom „V záujme podpory cezhraničného poskytovania služieb v prostredí 
spravodlivej hospodárskej súťaže je dôležité, aby minimálne podmienky zamestnávania vyplývajúce z právnych 
predpisov členských štátov a kolektívnych zmlúv boli rovnaké.“ 
 
 Výbor EHSV sa venoval otázke rozhodnutí Súdneho dvora o smernici o vysielaní pracovníkov 

vo svojom stanovisku na tému Sociálny rozmer vnútorného trhu
54

 a v stanovisku na tému Akt o jednotnom 

trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery
55

. Požadoval: 

 objasniť a zlepšiť ustanovenia smernice o vysielaní pracovníkov; 

 zlepšiť spoluprácu medzi úradmi členských štátov; 

 uplatňovať zásadu nediskriminácie v súvislosti s pracovnými podmienkami a mzdami; 

 konzultovať so sociálnymi partnermi; 

 nediskriminovať podniky na vnútornom trhu. 
 

PRÍSLUŠNÉ STANOVISKÁ EHSV 
STANOVISKÁ EHSV ODKAZ SPRAVODAJCA 

Smernica o službách CESE 137/2005, 
Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, 
s. 113. 

A. METZLER 
E. EHNMARK 

Služby na vnútornom trhu – požiadavky trhu 
práce a potreby ochrany spotrebiteľa 

CESE 793/2007, 
Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, 
s. 14. 

K. ALLEWELDT 

Sociálny a ekologický rozmer vnútorného trhu CESE 36/2009, 
Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2009, 
s. 1. 

A. ADAMCZYK 
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 CESE 36/2009, Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2009, s. 1. 

53 
 CESE 1387/2012, Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 61. 

54 
 CESE 970/2010, Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 90. 

55 
 CESE 1583/2011, Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 99. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2005.221.01.0113.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2005.221.01.0113.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.175.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.175.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.182.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.182.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.182.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.351.01.0061.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.024.01.0099.01.ENG
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Sociálny rozmer vnútorného trhu CESE 970/2010, 
Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, 
s. 90. 

T. JANSON 

Jednotný trh služieb CESE 1161/2011, 
Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, 
s. 109. 

M. SIECKER 

Odborné kvalifikácie CESE 1046/2012 
Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, 
s. 103. 

A. METZLER 

Vysielanie pracovníkov CESE 1387/2012, 
Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, 
s. 61. 

T. JANSON 

Európska sociálna značka CESE 1820/2012, 
Ú. v. EÚ C 76, 2.3.2013, 
s. 20. 

A. RODERT 

Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovo 
činnej osoby 

CESE 2063/2012 
Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, 
s. 14. 

M. SIECKER 

Nové tendencie v oblasti samostatnej zárobkovej 
činnosti: špecifický prípad ekonomicky závislej 
samostatnej zárobkovej činnosti 

CESE 639/2010, 
Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2011, 
s. 44. 

J. M. ZUFIAUR 
NARVAIZA 

Konkurencieschopnosť sektora stavebníctva CESE 2295/2012, 
Ú. v. EÚ C 198, 10.7.2013, 
s. 45. 

L. PLOSCEANU 

 
SÚVISIACE STANOVISKÁ EHSV 

„Akt o jednotnom trhu – stanovenie chýbajúcich 
opatrení“ 

CESE 3154/2013, 
Ú. v. EÚ C 67, 29. 5.2014, 
s. 53. 

B. FEDERSPIEL, I. VOLEŠ 
a M. SIECKER 

Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast CESE 2039/2012, 
Ú. v. EÚ C 76, 2.3.2013, 
s. 24. 

M. SIECKER, I. VOLEŠ 
a B. FEDERSPIEL 

Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery 

CESE 1583/2011, 
Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, 
s. 99. 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
a M. SIECKER 

Kľúčové kroky na ceste k Aktu o jednotnom trhu 
II 

CESE 1575/2012, 
Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, 
s. 165. 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
a M. SIECKER 

Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko 
konkurencieschopné sociálne trhové 
hospodárstvo 

CESE 525/2011 
Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, 
s. 47. 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
a M. SIECKER 

Malý podnik, veľký svet – nové partnerstvo na 
pomoc MSP pri využívaní globálnych príležitostí 

CESE 1293/2012, 
Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, 
s. 49. 

I. VOLEŠ 

Občiansky a humanisticky zameraná politika 
vnútorného trhu 

CESE 466/2012, 
Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, 
s. 17. 

J. PEGADO LIZ 

 

_____________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.318.01.0109.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.318.01.0109.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.191.01.0103.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.191.01.0103.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.351.01.0061.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.351.01.0061.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0020.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0020.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.161.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.161.01.0014.01.ENG
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