
Závěr 

 

V úvodu této diplomové práce byla kladena otázka, zda současná právní úprava 

pracovněprávních vztahů s cizím prvkem dostatečně reflektuje potřeby zaměstnavatelů 

z hlediska flexibility a liberálnosti a zda zároveň poskytuje zaměstnancům dostatečnou míru 

ochrany. 

Pokud se týká stanovení rozhodného práva v pracovněprávních vztazích s cizím prvkem je 

právní úprava jasná a přehledná a neměla by v praxi činit problémy. Rozhodujícím hraničním 

určovatelem je volba práva; zásada autonomie smluvní stran je omezena v podstatě jen 

imperativními normami. Jediným problémem představuje snad skutečnost, že kolektivní 

smlouvy nespadají pod věcnou působnost nařízení Řím I a ŘÚ. Způsobuje to štěpení 

smluvního statutu, které může mít za následek oslabení pozice vyslaného zaměstnance a 

celkově to neprospívá ke zpřehlednění právního vztahu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Naopak „evropeizace“ Římské úmluvy jejím (částečným) nahrazením 

nařízením Řím I bezesporu posílilo právní jistotu v oblasti stanovení rozhodného práva. 

V oblasti minimálně garantovaných pracovních podmínek stanovených Směrnicí          č. 

96/71/ES, které se uplatní uvnitř EU/EHP a Švýcarska, není situace, co se jejího přínosu týká, 

tak jednoznačná. Garantuje vyslaným zaměstnancům v rozsahu jí upraveném, že s nimi 

nebude zacházeno hůře než s „domácími“ zaměstnanci. Na druhou stranu, Směrnice o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb nebrání tomu aby vysílaní zaměstnanci byli 

zvýhodněni oproti zaměstnancům hostitelského státu. Principy teritoriality a výhodnosti proto 

nevyhovují potřebám volného pohybu služeb. Zvolená konstrukce bude zřejmě někdy 

v budoucnu opuštěna, stanovit ale datum, kdy se tak stane, se však momentálně jeví nemožné. 

V tomto směru evropský integrační proces ještě dostatečně nepokročil, aby mohly být rozpory 

mezi bohatšími a chudšími členy EU překonány. 

Směrnice č. 96/71/ES nevyhovuje také požadavkům na větší flexibilitu pracovního práva. Na 

zaměstnavatele klade poměrně vysoké požadavky. Zaměstnavatel se musí nejen podrobně 

seznámit s legislativou (včetně kolektivních smluv erga omnes) členské země, do které chce 

své zaměstnance vyslat, je povinen ji také porovnat s tzv. tvrdým jádrem země zaměstnanec, 

kde obvykle pracuje.  

Současný stav je výsledkem kompromisu, který sice chrání sociální smír v hostitelských 

zemích, nerespektuje ale myšlenky, na kterých by měla stát sjednocená Evropa. 



Revize koncepce poskytování nadnárodních služeb by mohla vycházet ze dvou východisek. 

Buď postupně harmonizovat pracovní právo uvnitř EU, nebo alespoň v rozsahu potřebném 

pro účely Směrnice č. 96/71/ES. Nebo přistoupit k vytvoření přímých norem, které by 

upravovaly pracovněprávní vztahy vyslaných zaměstnanců.1 Vzhledem k politické realitě 

v Evropě autor této diplomové práce neočekává brzké řešení, spíše udržování statusu quo. 

 

                                                 
1 Srov. Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 316. 
 


