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Úvod

Cílem této práce je analyzovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze 

dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o službách“), 

zhodnotit proces její implementace do českého právního řádu a posoudit přínos 

směrnice z hlediska jejího hlavního deklarovaného účelu, kterým je usnadnění výkonu 

volného pohybu služeb a svobody usazování v rámci vnitřního trhu.

Směrnice o službách je významným nástrojem práva EU, který měl sloužit jako důrazný 

prostředek k dokončení vnitřního trhu. Ačkoli svoboda usazování a svoboda volného 

pohybu služeb byla zaručena primárním právem prakticky od založení Evropského 

hospodářského společenství, fakticky naráželo její uplatňování i přes bohatou judikaturu 

Soudního dvora EU v této oblasti na řadu překážek a omezení zakotvených v právních 

řádech jednotlivých členských států EU.

Směrnice o službách z větší části pouze provádí ustanovení primárního práva vztahující 

se ke svobodě usazování a svobodě volného pohybu služeb, a proto první kapitola mé 

práce je věnována obecnému pojednání o těchto dvou základních svobodách vnitřního 

trhu, potřebě přijetí směrnice o službách a historii procesu přijetí této směrnice.

Výsledná podoba směrnice o službách je v podstatě kompromisem, který byl přijat po 

téměř 3 letech složitých vyjednávání v Radě EU a Evropském parlamentu.

Kapitola druhá přináší rozbor jednotlivých institutů směrnice v pořadí tak, jak jsou 

uváděny ve směrnici o službách. Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné zabývat se 

jednotlivými aspekty směrnice o službách detailně a stručně jsou tedy uvedeny vždy 

pouze vybrané z nich.

V kapitole třetí byla pozornost zaměřena na samotný proces implementace směrnice

o službách v České republice. Přijetí rámcového zákona o volném pohybu služeb, 

kterým jsou implementovány horizontální aspekty směrnice, předcházel věcný záměr 

tohoto zákona, který určil v zásadní míře budoucí podobu a rozsah zákona. Kromě 

přijetí rámcového zákona byla provedena novelizace řady dalších zvláštních zákonů. 

Změny vyvolané směrnicí jsou prezentovány na příkladu stavebního zákona, konkrétně 

služby autorizovaného inspektora. Na závěr kapitoly třetí jsem zaměřila na průběh a 
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některé aspekty implementace směrnice o službách ve třech vybraných státech EU, a to 

Maďarsku, Rakousku a Slovensku. 

Závěrem má práce shrnuje dosažené poznatky a snaží se zhodnotit proces implementace 

směrnice v České republice a přínos směrnice o službách pro poskytovatele a příjemce 

služeb v rámci vnitřního trhu EU.

Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo k přečíslování a přejmenování ustanovení 

primárního práva, ze kterých směrnice o službách vychází. Pro jednodušší orientaci 

uvádím současné číslování a dnešní názvy smluv. V případech, kdy by mohlo být 

použití současné terminologie a číslování zavádějící, upozorňuji na dřívější stav 

v odkazu v poznámce pod čarou. 



4

1 Přehled vývoje

Směrnice o službách se vztahuje jak na oblast svobody usazování v jiném členském 

státě upravenou v článcích 49 až 55 Smlouvy o fungování Evropské unie1 (dále také 

„SFEU“), tak na oblast svobody poskytování služeb podle čl. 56 až 62 SFEU.2 Je třeba 

zdůraznit, že hlavním cílem směrnice o službách nebylo umožnit přeshraniční usazování 

či poskytování služeb, neboť tato možnost již byla plně zakotvena v primárním právu, 

ale pouze odstranit přetrvávající překážky a zajistit poskytovatelům právní jistotu 

nutnou pro praktické uplatňování těchto dvou základních svobod Smlouvy.3 Dříve než 

přistoupím k úpravě obsažené ve směrnici, považuji za vhodné stručně charakterizovat 

obě svobody, na kterých je tato úprava postavena.

1.1 Svoboda usazování a svoboda poskytování služeb

Právo usazování a svoboda poskytování služeb představují základní svobody v rámci 

vnitřního trhu Evropské unie. Svoboda usazování i svoboda poskytování služeb úzce 

navazují na ustanovení čl. 18 SFEU, který stanoví, že v rámci použití Smluv je 

zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.4

Svoboda usazování (podnikání) zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem

a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků, za podmínek stanovených pro vlastní 

státní příslušníky právem země usazení. Současný článek 49 SFEU byl převzat 

z dosavadních Smluv, konkrétně z čl. 43 Smlouvy o ES (dále jen „SES“), který tvořil 

integrální a konstitutivní součást primárního práva již od založení Evropského 

hospodářského společenství (dále jen „EHS“). To ale neznamená, že se právní úprava

v této oblasti od založení EHS nezměnila. Naopak, prošla výraznou proměnou, a to 

prostřednictvím jak judikatury Soudního dvora, tak národních soudů členských států na 

straně jedné a prostřednictvím sekundárních právních norem na straně druhé. K tomu, 

                                               
1 bývalý čl. 43 až 48 Smlouvy o založení ES
2 bývalý čl. 49 až 55 Smlouvy o založení ES
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu. In Úř. věst. 2006, L 376, preambule bod 5
4 Čl. 49 a 56 SFEU je konkretizací obecného zákazu diskriminace podle č. 18. srov. viz SCHWARZE, J. 
EU Kommentar, str.688
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aby se v daném případě aplikovalo unijní právo, musí být dán unijní prvek, ustanovení 

tohoto článku se nevztahuje na vnitrostátní případy.5

Usazení není jen pouhé zahájení existence určitého podniku v jiném členském státě, ale 

zahrnuje profesionální výkon činnosti samostatně výdělečně činné osoby na území 

jiného členského státu. Osoby, státní příslušníci jiného členského státu, se mohou

v souladu s touto definicí usadit, což předpokládá jejich přesídlení do jiného členského 

státu, a provozovat průmyslovou řemeslnou, zemědělskou, obchodní a jinou 

živnostenskou činnost, stejně jako činnost svobodného povolání.6 Usazení je samostatné

a skutečné vykonávání hospodářské činnosti prostřednictvím pevně daného zařízení

v jiném členském státě na dobu neurčitou.7 Usazení přitom implikuje možnost stabilně

a trvalým způsobem se podílet se podílet na hospodářském životě (…) a mít z toho 

užitek8. Znak trvalosti odlišuje svobodu usazování od svobody poskytování služeb, 

které je podle čl. 57 pododstavec 3 SFEU uskutečňováno dočasně.

Omezení svobody usazení znamená, že příslušník jiného členského státu nebo 

společnost se sídlem v jiném členském státě mají horší postavení než tuzemský občan 

nebo tuzemské právnické osoby. Nevýhodou mohou být rozdíly ve správních řízeních

a postupech státních orgánů a větší nejistota při jinak rovnocenném právním postavení. 

Stejně tak diskriminační je požadavek zaručení vzájemnosti podmínek či předpokladů

usazení9. Obsah ochrany podle článku 49 se nicméně neomezuje pouze na příkaz 

stejného zacházení, ale obsahuje obecný zákaz omezujících opatření.10

Svoboda poskytování služeb je jednou z původních svobod vnitřního trhu a je stejně 

jako svoboda usazování primárním právem zaručena již od založení EHS v 50. letech

dvacátého století. Původní záměr tvůrců zakládacích smluv Evropských společenství

svědčí o chápání svobody služeb jako o osobní svobodě a o tom, že volný pohyb služeb 

                                               
5 SYLLOVÁ, PÍTROVÁ, PALDUSOVÁ a kol. Lisabonská smlouva. Komentář, 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2010
6 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, str. 
497
7 ZACKER, Christian; WERNICKE, Stephan. Examinatorium evropského práva. Praha: LexisNexis, 
2005. str. 159; Sbírka rozhodnutí ESD 1991, věc C-221/89 Factortame, S. 3907, marg. č. 20
8 Sbírka rozhodnutí ESD 1995, věc C-55/94 Gebhard, s. 4165, marg. č. 25
9 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, str. 
499
10 SCHWARZE, J. EU Kommentar, Baden-Baden : Nomos, 2000, str.688
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byl pojímán jako doplněk svobody usazování.11 Služby s unijní dimenzí lze tedy 

zásadně poskytovat ve dvou režimech. Dočasně – beze změny místa usazení. Trvale –

usazením v jiném členském státu EU. Smlouva o fungování EU12 rezignuje na definici 

služeb a vymezuji je jako zbytkovou kategorii k ostatním základním svobodám. Podle 

čl. 57 Smlouvy o fungování EU se tak za služby pokládají výkony poskytované 

zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, 

kapitálu a osob.

Původní chápání vycházelo z velmi úzké definice služby a volného pohybu služeb, která 

zahrnovala pouze aktivní část této svobody, tj. poskytování služeb. K ní je však třeba 

připočíst ještě druhou část, a to tzv. pasivní svobodu služeb (přijímání služeb). Kromě 

toho se čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování EU13 vztahují na tzv. související výkony

a konečně čtvrtou součástí této svobody jsou obdobné výkony.14 Pouze první z těchto 

čtyř součástí – poskytování služeb – je výslovně zakotvena ve Smlouvě o fungování 

EU, která stanoví, že poskytovatel služby může za účelem jejích poskytnutí dočasně 

provozovat svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována za stejných 

podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.15 Zbylé tři 

součásti svobody volného pohybu služeb byly dovozeny judikaturou Soudního dvora

EU.

Společná pro všechny čtyři součásti této svobody je okolnost přeshraničního pohybu, 

nezáleží však už na tom, zda hranici překračuje poskytovatel služby, její příjemce či 

pouze služba samotná. Charakteristické pro službu je nehmotné plnění. Znakem služby 

je zpravidla rovněž její úplatnost, nicméně není již rozhodující, zda odměna je 

poskytována přímo příjemcem nebo třetí osobou.16

                                               
11 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, str. 
505
12 Stejně jako předchozí Smlouva o ES
13 dříve čl. 49 a násl. Smlouvy ES
14 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, str. 
506
15 čl. 50 třetí pododstavec Smlouvy ES, čl. 57 SFEU
16 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, str. 
511
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Skutečnost, že služba se poskytuje „dočasně“, zatímco usazení má trvalý charakter, 

slouží ke zřetelnému vzájemnému odlišení obou svobod.17 Kritérium trvalosti nemá být 

chápáno jenom časově. Daleko spíše vyplývá z hospodářské funkce svobody usazení. 

U svobody usazení mají být využity výrobní faktory národního hospodářství

v přijímajícím státě. Pokud má naproti tomu být nějaké definovatelné plnění určitého 

podniku, nikoli tento podnik sám, začleněn do cizího národního hospodářství, pak jde

o službu. Přechodný charakter služby je třeba posuzovat s přihlédnutím k jejímu trvání, 

její četnosti, jejímu pravidelnému opakování a její kontinuitě. Nevylučuje ani možnost, 

že by se poskytovatel nějaké služby mohl vybavit určitou infrastrukturou, jako je 

kancelář nebo praxe, pokud je taková infrastruktura potřebná k poskytování dotčeného 

plnění. Pro aplikaci volného pohybu služeb je rozhodující, na rozdíl od svobody

usazení, že účast dotčených osob na hospodářském životě přijímajícího členského státu 

není stabilní a kontinuální. Rozlišení mezi nimi je důležité také proto, že účastník 

hospodářského života nemůže obejít předpisy práva svobody usazení, jež bývají vesměs 

přísnější (např. povinnost dodržovat profesní úpravy) tím, že se vydává za 

poskytovatele služeb.18

Beneficienty svobody usazování a svobody volného pohybu služeb jsou fyzické

i právnické osoby. Originárními beneficienty jsou příslušníci členských států EU 

(u svobody poskytování služeb se jedná konkrétně o poskytovatele a příjemce služeb), 

příslušníci třetích zemí, pokud tak stanoví zvláštní dohoda, kterou EU s takovým třetím 

státem nebo skupinou států uzavře (např. dohoda o Evropském hospodářském prostoru). 

Odvozenými beneficienty jsou rodinní příslušníci výše uvedených osob bez ohledu na 

národnost a v rámci svobody volného pohybu služeb rovněž studenti v jiných členských 

státech EU, aby se tam mohli připravit na svoje zaměstnání, např. budoucího 

poskytovatele služeb, stážisté a důchodci.19

                                               
17 Rozsudek ve věci C-55/94 Gebhard,bod. 27
rozsudek ve věci C-131/01, Komise v. Itálie „Patentoví zástupci“, bod 23
18 ZACKER, Christian; WERNICKE, Stephan. Examinatorium evropského práva. Praha: LexisNexis, 
2005. str. 161
19 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, Praha: C. H. Beck 2010, str. 212 a 225



8

1.2 Potřeba přijetí směrnice

Již samotná kategorie svobody služeb zakazuje v rámci své působnosti přímou

a nepřímou diskriminaci a omezení. Svoboda služeb působí vůči omezením členského 

státu, přičemž hledisko pro zjišťování takovéhoto působení není státní příslušnost, ale

v souladu s konstantní judikaturou Soudního dvora EU srovnání, zda poskytování 

služeb mezi členskými státy není ve srovnání s poskytováním služeb v tuzemsku 

ztíženo20. Každou diferenciaci podle státní příslušnosti nebo podle bydliště je třeba 

stejnou měrou klasifikovat jako omezení. Čl. 49 SFEU je bezprostředně aplikovatelný21

a má horizontální přímý účinek, tj. je použitelný mezi jednotlivci navzájem.22

I před přijetí směrnice tak byla zakázána veškerá neoprávněná omezení poskytovatelů 

služeb v rámci vnitřního trhu. Omezeními volného pohybu služeb podle čl. 56 SFEU

jsou veškeré předpisy, které ztěžují poskytování služby a současně neslouží veřejnému 

zájmu, zejména nejsou v poměru k tomu, co si zasluhuje objektivně zachovávání 

veřejného zájmu, nebo nepřihlížejí ke srovnatelným požadavkům, které poskytovatel 

služby již splnil v členském státě svého původu.23 Proto je bez dalších úvah třeba např. 

každý požadavek bydliště, usazení se, připuštění nebo úředního povolení 

charakterizovat jako omezení.

Pro ospravedlnění omezujícího opatření se mohou členské státy odvolávat výhradně na 

výslovně normovaná ustanovení o výjimkách v čl. 51, 52, 58, 91 odst. 2 a 106 SFEU. 

Čl. 51 pododstavec 1 SFEU vyjímá z oblasti aplikace svobody usazení jednotlivé 

činnosti z oblasti veřejné moci. Čl. 62 výslovně odkazující na použití čl. 52 SFEU24

obsahuje výčet výjimek ze zákazu omezení, kterými jsou veřejný pořádek, veřejná 

bezpečnost a ochrana zdraví.

                                               
20 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, 928 
s., str. 512–513
judikáty Soudního dvora EU C-381/93 Komise v. Francie, C-158/96 Kohll
21 Což Soudní dvůr dovodil ve svém rozhodnutí Reyners (2/74)
22 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, Praha: C. H. Beck 2010, str. 211
36/74 Walrave; C-309/99 Wouters
23 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo, Praha: C. H. Beck. 2006, 928 
s., str. 515
24 dříve čl. 55 odkazující na použití čl. 46 Smlouvy ES
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Nezbytným korektivem aplikace čl. 52 jsou také podmínky známé z ostatních oblastí 

primárního práva. Jedná se zejména o vhodnost, potřebnost a přiměřenost (viz čl. 5 

SEU), neboť právní úprava svobodného usazování patří do sdílené pravomoci Unie

a členských států. Všechny tato znaky tak musí případný právní nebo správní akt brát

v potaz a kumulativně tyto podmínky splňovat.25

Soudní dvůr sám nerozlišuje mezi omezením a diskriminací, nýbrž přímo klade otázku, 

zda lze danou úpravu členského státu „ospravedlnit“. Například nejde o nepřímou 

diskriminaci, je-li sledován legitimní cíl s přiměřenými prostředky, přičemž cíl nesmí 

mít spojení se zakázaným kritériem. Takto přesouvá Soudní dvůr přezkum do oblasti 

naléhavých obecných zájmů.26 Jako důvody obecného zájmu, které mohou ospravedlnit 

nediskriminační opatření, byly uznány např. ochrana spotřebitele, poctivost

v obchodním styku, ochrana životního prostředí, účinná daňová kontrola, zachování 

národního historického nebo kulturního dědictví. Seznam dosud uznaných výjimek není 

vyčerpávající. Je totiž především v kompetenci členských států, aby jmenovaly své 

obecné zájmy; mají k tomu prostor k posouzení. Kritériem naléhavých obecných zájmů 

lze zajistit flexibilitu dalekosáhlého zákazu omezování.27

Primární právo je pro členské státy v celém svém rozsahu závazné. Svoboda usazení se 

a svoboda poskytování služeb a závazky z nich vyplývající se obracejí ke státu. Články 

43 a 49 SES byly aplikovatelné přímo, úřady a soudy členských států je v rámci svých 

kompetencí byly povinny dodržovat. Aktivita EU na tomto poli se proto mohla jevit 

zbytečnou. Evropská Unie však před přijetím směrnice postrádala efektivní prostředky

k tomu, aby zaručila, že jak toto samotné primární právo, tak všechny rozsudky 

Evropského soudního dvora vykládající znění Smlouvy ES v oblasti volného pohybu 

služeb, budou členskými státy (resp. všemi jejich úřady a právo aplikujícími orgány na 

všech úrovních) plně respektovány. Podnikatelé se pak často při poskytování služeb na 

území cizích států setkávali s diskriminací, a to buď přímou (na základě národnosti či 

sídla) či nepřímou (z řady jiných, například jazykových důvodů). Takové zacházení 

                                               
25 SYLLOVÁ, PÍTROVÁ, PALDUSOVÁ a kol. Lisabonská smlouva. Komentář, 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2010, s. 322
26 srov viz BRIGOLA, A. Das System der EG-Grundfreiheiten: Von Diskriminierungsverbot zum 
spezifischen Beschränkungen, str. 77-108 a rovněž Tomášek, M.: Přípustné výjimky ze základních svobod 
vnitřního trhu EU, in: Právní rozhledy, příl. Evropské právo č. 7/2003
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cizích státních orgánů přeshraniční poskytování služeb a usazování buď zcela 

znemožňuje, nebo od něj odrazuje natolik, že poskytovatelé možností vnitřního trhu se 

službami raději vůbec nevyužijí.28

Bylo proto shledáno, že je nutné odstranit překážky bránící poskytovatelům ve svobodě 

usazování v členských státech a překážky bránící volnému pohybu služeb mezi 

členskými státy, jakož zajistit příjemcům a poskytovatelům právní jistotu nutnou pro 

praktické uplatňování těchto dvou základních svobod Smlouvy.29 Tyto překážky nelze 

odstranit pouhým spoléháním na přímé použití článků 49 a 56 SFEU, neboť na jedné 

straně by jejich řešení případ od případu prostřednictvím řízení pro nesplnění povinnosti 

proti dotčeným členským státům bylo pro vnitrostátní orgány i orgány Společenství 

zvláště po rozšíření velmi složité, a na straně druhé vyžaduje předchozí koordinaci 

vnitrostátních právních soustav, včetně zavedení správní spolupráce.30

Účelem směrnice o službách bylo proto stanovit obecný právní rámec, který umožní 

postupnou a koordinovanou modernizaci vnitrostátních právních systémů pro činnost 

poskytování služeb, jež je nezbytná pro dosažení skutečného vnitřního trhu služeb do 

roku 2010.31

1.3 Proces přijetí měrnice

Počátek vzniku úvah o zlepšení právní regulace v oblasti služeb na úrovni EU můžeme 

nalézt již v roce 2000, kdy byla představiteli členských států na jarním summitu EU

v portugalském hlavním městě schválena tzv. Lisabonská strategie, která si kladla za cíl 

vybudovat do roku 2010 v Evropské unii nejkonkurenceschopnější, na znalostech 

založenou ekonomiku světa.

Služby vytvářejí téměř 70 % unijního HDP i pracovních příležitostí a nabízejí značný 

potenciál růstu a vytváření pracovních míst. Proto již v prosinci 2000 reagovala Komise 

na výzvu lisabonského summitu vypracováním Strategie vnitřního trhu v oblasti 

                                                                                                                                         
27 ZACKER, Christian; WERNICKE, Stephan. Examinatorium evropského práva. Praha: LexisNexis, 
2005. str. 160
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
29 Směrnice o službách preambule bod 5
30 Směrnice o službách preambule bod 6
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služeb32, která si kladla za cíl umožnit, aby pohyb služeb přes hranice jednotlivých států

v rámci Unie byl tak jednoduchý, jako pohyb v rámci jednoho členského státu.

V červenci 2002 Evropská komise ve své zprávě o „Stavu vnitřního trhu služeb“

sestavila soupis velkého počtu překážek, které brání rozvoji služeb mezi členskými státy

nebo jejich rozvoj zpomalují a došla k závěru, že deset let po předpokládaném završení 

vnitřního trhu existuje velká propast mezi vizí integrované ekonomiky EU a realitou, 

jak ji vnímají občané Evropy a evropští poskytovatelé služeb.33

V listopadu 2002 se ze závěry Komise ztotožnila i Rada EU pro konkurenceschopnost, 

která vyzvala Komisi k vytvoření legislativy upravující poskytování služeb. V květnu 

2003 Evropská komise vydala sdělení adresované Radě, Evropskému parlamentu, 

Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané Strategie vnitřního trhu 

– priority 2003–200634, ve kterém se zavázala k vypracování návrhu směrnice

o službách na vnitřním trhu EU do konce roku 2003. Tato směrnice měla být jasným

a vyváženým rámcem zacíleným na usnadnění podmínek pro usazení a přeshraniční 

poskytování služeb. Směrnice měla být založena na vzájemném uznávání, správní 

spolupráci, harmonizaci, tam kde je to nezbytně nutné a podpoře evropských kodexů 

chování/ profesionálních pravidel. 

To bylo splněno v lednu 2004, kdy návrh směrnice o službách předložil tehdejší 

komisař pro vnitřní trh Nizozemec Frits Bolkestein.35 Návrh předpokládal široký rozsah 

působnosti směrnice, která se měla vztahovat na všechny sektory služeb, kromě 

finančních služeb, služeb a sítí elektronických komunikací a dopravních služeb s tím, že 

tyto sektory již podléhají poměrně rozsáhlé komunitární úpravě.36

Návrh směrnice stanovil tzv. princip země původu, který měl novým koncepčním

způsobem prohloubit dosavadní pojetí přeshraničního poskytování služeb. Princip země 

                                                                                                                                         
31 Směrnice o službách preambule bod 7
32 An Internal Market Strategy for Services COM(2000)888 of 29. 12. 2000 str. 4
33 The State of the Internal Market for Services COM(2002) 441 final
Směrnice o službách preambule bod 3
34 Internal Market Strategy – Priorities 2003–2006 COM(2003) 238 final, str. 11
35 Viz Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal 
market, COM(2004) 2 final, 13.1.2004.
36 srov. rovněž Hatzopoulos, Vassilis. Legal Aspects in Establishing the Internal Market for 
services.str.14



12

původu je protikladem principu země určení a znamená, že zboží nebo služby jsou 

povinně akceptovatelné na celém trhu, pokud splňují požadavky státu původu 

v okamžiku, kdy byly dány do oběhu, tj. ocitly se na trhu.37

Základní koncept principu země původu spočíval v tom, že hostující poskytovatel měl 

podléhat v hostitelském státě v určitém okruhu záležitostí - tzv. koordinované oblasti -

jen požadavkům právního řádu svého domovského státu, a nikoli pravidlům 

hostitelského státu. Definice koordinované oblasti v návrhu směrnice o službách byla 

klíčovým prvkem právní konstrukce principu země původu. Podle jejího vymezení se 

princip země původu měl vztahovat na vnitrostátní ustanovení, která se týkají přístupu 

k činnosti poskytování služeb a jejímu výkonu, zejména požadavků, kterými se řídí 

jednán poskytovatele, kvalita nebo obsah služeb, reklama, smlouvy odpovědnost 

poskytovatele.38 Navrhovaný princip země původu vyvolala širokou diskuzi, včetně 

mnoha kritických hodnocení.39

Návrh měl také vyřešit otázky vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb tak, aby 

odpadly doposud uplatňované byrokratické překážky, které členské státy neoprávněně

uplatňovaly proti vysílaným pracovníkům.

V únoru 2006 se konalo 1. čtení návrhu směrnice v Evropském parlamentu. Výsledkem 

byla parlamentní verze návrhu směrnice, která se ve značné míře odklonila od 

původních liberálních idejí. Evropský parlament navrhl vyloučení řady sektorů služeb

z působnosti směrnice, bylo navrženo odstranění principu země původu a jeho 

nahrazení principem svobody poskytování služeb, byla odstraněna úprava vysílání 

pracovníků a navrženo bylo také odstranění screeningu.

Jarní zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2006 následně řešilo otázku, 

kterým směrem se má konečný návrh směrnice ubírat, zda se přiklonit k původnímu 

návrhu Komise či zda respektovat první čtení v Evropském parlamentu. Hlavy 

                                               
37 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J.; VLASTNÍK, J: Princip země původu v komunitárním právu, str.12
38 viz tamtéž, str. 57
39 viz např. Beaumont, P.: European Parliament Hearing on proposed Directive on Služby in Internal 
Market on 11 November 2004 / Position Paper by Paul Beaumont, Professor of European Union and 
Private International Law, University of Aberdeen;
Davies, G.: The Services Directive: extending the country of origin principle and reforming public 
administration
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členských států se shodly, že revidovaný návrh Komise by měl být založen převážně na 

pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu s tím, že by měl současně respektovat 

pozice členských států. 

Komise předložila revidovaný návrh směrnice o službách dne 4. dubna 2006.

V revidované verzi byly zohledněny návrhy Evropského parlamentu na vyloučení řady 

sektorů služeb, nahrazení principu země původu svobodou poskytování služeb

a odstranění úpravy vysílání pracovníků, dále pak na odstranění úpravy úhrad za 

mimonemocniční péči poskytnutou v zahraničí. Naopak nebyl zohledněn návrh 

Evropského parlamentu na odstranění screeningových povinností ze směrnice či

v případě kapitoly o administrativní spolupráci byly vzaty v úvahu především návrhy 

členských států.

Dne 29. května 2006 byla na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost po 

intenzivních jednáních dosažena politická dohoda o textu návrhu směrnice, která byla 

následně stvrzena přijetím společného postoje Rady EU. Evropský parlament

respektoval společný postoj Rady EU a ve druhém čtení vyslovil souhlas s návrhem 

směrnice v té podobě, v jaké byl odsouhlasen členskými státy. Oproti návrhu Rady EU 

došlo pouze ke změnám v oblasti komitologie, kdy byl posílen vliv Evropského 

parlamentu v oblasti přijímání prováděcích předpisů ke směrnici.40

Směrnice byla definitivně schválena Radou EU na jejím zasedání dne 11. prosince 2006

a následně zveřejněna pod číslem 2006/123/ES v Úředním věstníku EU. Dnem 28. 

prosince 2006 začala běžet tříletá transpoziční lhůta, během níž mají členské státy 

povinnost implementovat ustanovení směrnice do svých národních právních řádů.

                                               
40 viz Důvodová zpráva k zákonu č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
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2 Směrnice o službách

Návrh směrnice o službách provádí ustanovení primárního práva. Kromě těch

ustanovení směrnice, která v zásadě rozvádějí obsah primárního práva, zavádí směrnice 

také několik nových institutů, které by měly usnadnit poskytování služeb na vnitřním 

trhu. Tyto nové instituty z primárního práva vyvodit nelze, jejich konstrukce je zcela 

originálním přínosem směrnice. Jedná se zejména o administrativní spolupráci mezi 

členskými státy, jednotná kontaktní místa či vznik oprávnění uplynutím lhůty. Jedním

z cílů směrnice je vytvořit podmínky právní jistoty jak pro poskytovatele, tak pro 

příjemce služeb.

Právním základem pro přijetí směrnice byl čl. 53 a čl. 62 SFEU.41 Článek 53 SFEU je se 

primárně vztahuje k úpravě svobody usazování. Pro volný pohyb služeb se použije na 

základě odkazu v článku 62 SFEU. Vzhledem k tomu, že jedná o směrnici, jejímž 

účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, mohl by dle mého názoru být právním 

základem směrnice být rovněž čl. 114 SFEU42 i když není v preambuli směrnice 

výslovně zmíněn.43

Obecně lze říct, že směrnice má rámcový a horizontální charakter, omezený pouze 

hranicemi vnitřního trhu a výslovnými výjimkami. Vzhledem množství a ekonomické 

důležitosti služeb vyloučených z působnosti směrnice se ale lze setkat i názorem, že 

horizontální a rámcový charakter směrnice je více právní fikcí než skutečností.44

Závazkem členského státu ve smyslu čl. 288 SFEU je dosáhnout výsledku zamýšleného 

směrnicí. 

Směrnice se týká jak výkonu svobody usazování v oblasti služeb (jde např. o založení 

společnosti nebo pobočky společnosti v zahraničí za účelem trvalého působení na 

daném trhu), tak dočasného přeshraničního poskytování služeb do jiného státu (typicky 

                                               
41 dříve čl. čl. 47 a čl. 55 SES
42 čl. 95 SES
43 Pokud bychom připustili, že právním základem směrnice by mohl být i čl. 114 SFEU, mělo by to dle 
mého názoru ten význam, že za podmínek v tomto článku stanovených by bylo možné se odchýlit při 
transpozici směrnice od úpravy v ní obsažené bez ohledu na to, zmiňuje-li se o této možnosti samotná 
směrnice, či nikoli.
44

Hatzopoulos, Vassilis. Legal Aspects in Establishing the Internal Market for services. str. 22
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jde o situace, kdy podnikatel zůstává usazen ve svém domovském státě, ale dostane 

zakázku v zahraničí).

2.1 Působnost směrnice o službách

Působnost směrnice o službách je vymezena v čl. 2, podle kterého se směrnice vztahuje 

na všechny služby poskytované poskytovateli usazenými v některém členském státě

s výjimkou těch, které jsou z ní výslovně vyňaty. Nicméně ustanovení směrnice týkající 

se svobody usazování a volného pohybu služeb se použijí pouze tehdy, jsou-li dotyčné 

činnosti otevřeny hospodářské soutěži a pouze na služby, které jsou poskytovány za 

hospodářské protiplnění. Směrnice se navíc vztahuje pouze na požadavky, které se 

dotýkají přístupu k činnosti poskytování služeb nebo jejího výkonu a naopak se 

nevztahuje na požadavky, které neupravují činnost poskytování služeb ani se jí 

konkrétně nedotýkají, avšak které musí poskytovatelé při výkonu své výdělečné činnosti 

dodržovat stejným způsobem jako jednotlivci jednající jako soukromé osoby.45

Směrnice nestanoví žádné požadavky, které by byly v rozporu s dosavadní judikaturou 

Soudního dvora v této oblasti.

Oblast působnosti směrnice je tedy v souladu s výše uvedeným vymezena v čl. 2 odst. 1 

směrnice o službách jednak pozitivně, tj. směrnice se vztahuje na služby poskytované 

poskytovateli usazenými v některém členském státě Evropské unie, jednak negativně

tím, čl. 2 odst. 2 směrnice stanoví výčet služeb, na které se směrnice nevztahuje.46

Kromě výslovně vyjmenovaných služeb jsou vyloučeny rovněž činnosti spjaté

s výkonem veřejné moci ve smyslu článku 51 SFEU. Kategorii služeb spjatých

s výkonem veřejné moci je však třeba pojímat úzce restriktivně. Blíže viz kapitola 3.2 

na případu autorizovaného inspektora.

                                               
45 Směrnice o službách, preambule bod 8, 9 a 17
46 Směrnice tak výslovně nedopadá na služby obecného zájmu nehospodářské povahy, finanční služby, 
služby a sítě elektronických komunikací, služby v oblasti dopravy, služby agentur na zprostředkování 
dočasné práce, zdravotní služby, audiovizuální služby, hazardní hry, které vyžadují peněžité vklady, 
činnosti spojené s výkonem veřejné moci podle článku 51 SFEU, sociální služby, soukromé bezpečnostní 
služby a služby poskytované notáři a soudními vykonavateli, kteří jsou jmenováni úředním aktem vlády. 
Zcela vyloučena je rovněž oblast daní.
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Je třeba ale zdůraznit, že záležitosti vyloučené z oblasti z oblasti působnosti směrnice

o službách i nadále plně podléhají Smlouvě o fungování EU. Na vyloučené služby se

i nadále vztahuje svoboda usazování a volný pohyb služeb. Vnitrostátní právní předpisy 

upravující tyto činnosti poskytování služeb musí být v souladu s články 49 až 62 SFEU

a je nutno respektovat zásady, které Soudní dvůr vypracoval na základě uplatňování

těchto článků. Je na členských státech, aby zajistily, že jejich právní předpisy jsou

v souladu se Smlouvou, jak ji vykládá Soudní dvůr.47 Zjištění použitelné úpravy tedy 

proběhne v tomto pořadí: 1. speciální odvětvová úprava (zejména ta zmíněná v čl. 2 a 3 

směrnice), 2. směrnice, je-li aplikovatelná, 3. čl. 56 a násl. SFEU o poskytování služeb, 

čl. 49 a násl. SFEU o usazování.48

Česká republika při projednávání návrhu směrnice prosazovala co nejširší rozsah 

směrnice. Vycházela přitom z předpokladu, že při posuzování otázky, jaké další sektory 

služeb by měly být z rozsahu působnosti vyňaty, je nutné mít na paměti, že sektory, na 

něž se směrnice nebude vztahovat, nebudou moci využít výhod a zjednodušení, které 

směrnice nabízí. Jde zejména o využití služeb jednotných kontaktních míst či možnosti 

navázání administrativní spolupráce v rámci kontroly a dohledu nad poskytovateli

a poskytovanými službami.49

Zásadním pro vymezení oblasti působnosti směrnice jsou definice pojmů. Klíčovým je 

zejména pojem služby, který je definován v čl. 4 směrnice o službách. „Služba“ podle 

čl. 4 odst. 1 znamenají „jakoukoliv samostatně výdělečnou činnost ve smyslu čl. 57

SFEU, která spočívá v poskytování služby za úplatu.“ Není nutná žádná rozsáhlejší 

definice, jelikož tento pojem je definován jednak v samotné Smlouvě a jednak je 

předmětem rozsáhlé judikatury Soudního dvora. V čl. 3 odst. 3 směrnice je výslovně 

stanoveno, že členské státy použijí ustanovení této směrnice v souladu s ustanoveními 

Smlouvy týkajícími se práva usazování a volného pohybu služeb a tím je přímo na výše 

uvedené vymezení Smlouvy odkazováno. Toto je třeba mít na paměti, neboť všem

právním pojmům obsaženým ve směrnici je třeba přisuzovat význam, který mají

                                               
47 Příručka k provedení Směrnice o službách. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007, str. 8. 
Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
48 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, Praha: C. H. Beck 2010, str. 229
49Rámcová pozice České republiky k návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu, zdroj Eklep
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v unijním právu a nikoli význam, který mají ve vnitrostátním právu jednotlivých 

členských států.50

2.2 Správní zjednodušení

Kapitola II směrnice o službách (články 5 až 8) požaduje, aby členské státy 

zjednodušily správní postupy, vytvořily jednotná kontaktní místa jako partnery pro 

poskytovatele služeb, umožnily splnit postupy na dálku a pomocí elektronických 

prostředků a zajistily, aby informace o vnitrostátních požadavcích a postupech byly pro 

poskytovatele a příjemce služeb snadno a přístupné.

Ve snaze o administrativní zjednodušení ukládá směrnice členským státům povinnost 

prozkoumat svou legislativu v oblasti přístupu k výkonu činnosti a v případě, že je příliš 

složitá, ji zjednodušit. Ustanovení čl. 5 směrnice stanoví požadavek, aby členské státy 

zjednodušily administrativní postupy, na jejichž základě dochází k usazení

poskytovatelů služeb na jejich území. Pokud členský stát vyžaduje, aby poskytovatel 

nebo příjemce služby předložil doklad o splnění určitých požadavků, musí takový 

hostitelský stát přijmout dokument z jiného členského státu, který je srovnatelný.

Členské státy mají rovněž posoudit počet jednotlivých správních postupů, jimiž se 

poskytovatel služeb musí zabývat, jejich možné překrývaní, náklady, srozumitelnost

a dostupnost, zda je nutné požadovat, aby poskytovatel služeb musel všechny důkazy 

předložit sám, nebo zda by již některé informace nemohly byt dostupné z jiných zdrojů

(např. od jiných příslušných orgánů). Zda je odůvodněné požadovat, aby některé důkazy 

byly předloženy ve zvláštní podobě, např. v podobě originálu, ověřené kopie nebo 

ověřeného překladu, nebo zda by postačovalo předložit neověřenou kopii nebo 

neověřený překlad. 51

Originální doklady, jejich ověřené kopie či ověřené překlady smějí členské státy na 

cizím poskytovateli služeb vyžadovat pouze tehdy, pokud je to opodstatněno 

naléhavými důvody obecného zajmu nebo v případech stanovených jiným nástrojem 

                                               
50 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, 2002, str. 37
51 Příručka k provedení Směrnice o službách. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 17 
Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
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EU. Správnímu orgánu budou tedy muset stačit neověřené překlady do některého

z domácích úředních jazyků. Účelem tohoto administrativního zjednodušení je zbavit 

poskytovatele služeb nákladné a časově náročné procedury obstarávání úředně 

ověřených překladů. Napříště bude na členském státě, aby si pomocí elektronického

systému spravovanému Evropskou komisí (Internal Market Information System – IMI

systém)52 sám ověřil, zda předložený doklad je skutečně kopií existujícího originálu

a zda je předkládající osoba skutečným držitelem tohoto osvědčení, dokladu či 

potvrzení.

Výrazným nástrojem, který směrnice zavádí v oblasti správního zjednodušení je 

povinnost zřízení jednotných kontaktních míst. Pojem jednotných kontaktních míst 

neznamená, že členské státy musí na svém území zřídit jeden jednotný centralizovaný 

subjekt. Členské státy se mohou rozhodnout, že budou mít několik jednotných 

kontaktních míst. Jednotné kontaktní místo však musí být jediné z hlediska jednotlivého 

poskytovatele, tj. poskytovatel služeb by měl být schopen splnit veškeré postupy pouze 

na jediném kontaktním místě.

Některých diferenciací je však třeba se zřejmě vyvarovat, např. zřízení různých 

jednotných kontaktních míst pro zahraniční a vnitrostátní poskytovatele služeb by 

mohlo vést k diskriminaci. K diskriminaci může rovněž dojít, pokud by členské státy 

zřídily různá jednotná kontaktní místa pro záležitosti týkající se usazování a pro otázky 

související s přeshraničním poskytováním služeb.53

Jednotná kontaktní místa budou plnit pouze koordinační úlohu, mohou jim nicméně být 

svěřeny i určité rozhodovací pravomoci. Směrnice nebrání ani tomu, aby úloha 

jednotných kontaktních míst byla svěřena soukromým hospodářským subjektům54, nebo 

mohou zřídit JKM pouze elektronicky.

Dle mého názoru právě kapitolu II lze označit jako jeden ze zásadních přínosů směrnice 

o službách. Transpozicí v ní obsažených institutů jsou členské státy de facto nuceny 

k přistoupit k přezkumu svých správních řízení a k jejich modernizaci zavedením 

                                               
52 Systém je pro pracovníky správních úřadů přístupný na stránce https://webgate.ec.europa.eu/imi–net/
53 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 18
54 v tomto případě by musela být dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek týkající se veřejných 
zakázek na služby
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elektronických prostředků, které umožní splnit potřebné postupy na dálku. Členským 

států se tak nabízí šance využít směrnici k „odbyrokratizování“.55 Blíže k tomu, jak se 

podařilo tohoto cíle dosáhnout v České republice a některých státech EU viz kapitola 3 

směrnice.

2.3 Svoboda usazování pro poskytovatele

Ustanovení kapitoly III (články 9 až 15 směrnice) se týkají pouze případů usazování, 

nikoliv případů přeshraničního poskytováni služeb, jimiž se zabývá kapitola IV

směrnice. Usazení je definováno v čl. 4 odst. 5 směrnice jako skutečné provozování 

výdělečné činnosti podle článku 49 SFEU poskytovatelem po neurčitou dobu

a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně 

vykonávána.

Povolovací režimy jsou jednou z nejběžnějších formalit, které se vztahují na 

poskytovatele služeb v členských státech a mohou omezovat svobodu usazování56. 

Ustanovení kapitoly III směrnice se vztahují na všechny požadavky týkající se usazení

poskytovatele služeb bez ohledu na to, zda jsou uloženy na vnitrostátní, regionální nebo 

místní úrovni. Povolovací režim je definován v v čl. 4 odst. 6 směrnice a rozumí se jím 

každý postup, podle kterého musí poskytovatel nebo příjemce postupovat, aby od 

příslušného orgánu získal formální nebo implicitní rozhodnutí o přístupu k činnosti 

poskytování služeb nebo o jejím výkonu. Jedná se tedy o každý postup, který musí 

poskytovatel nebo příjemce služby podstoupit proto, aby mohl službu vykonávat či 

přijmout (typicky půjde např. o řízení o udělení živnosti vedené před živnostenským 

úřadem). Z působnosti článků 9 až 13 jsou přímo vyloučeny ty aspekty povolovacích 

režimů, které jsou upraveny přímo či nepřímo jinými nástroji EU.

Účelem článků 9 až 13 směrnice je zajistit, aby byly z právních řádů členských států 

odstraněny povolovací režimy, které nesplňují požadavky směrnice. Ty, které budou 

chtít státy zachovat, nesmí být diskriminační, musí pro ně existovat naléhavý důvod

veřejného zájmu a sledovaného cíle nelze dosáhnout méně omezujícím opatřením, 

                                               
55 Význam správního zjednodušení dovozují i některé německé studie viz např. Göbel, A., Wörpel, C. Die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie: Eckpunkte, Effekte und mögliche Handlungsfelder, str. 254
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zejména z toho důvodu, že k následné kontrole by docházelo příliš pozdě na to, aby byla 

skutečně účinná. Všechny tyto tři podmínky stanovené v čl. 9 směrnice musí být 

splněny kumulativně. 

V čl. 10 směrnice jsou uvedena kritéria pro podmínky, které musí poskytovatelé služeb 

splnit, aby jim bylo povolení uděleno. Kritéria, stejně jako samotné povolovací režimy,

nesmí být diskriminační, musí být ospravedlnitelná naléhavým důvodem veřejného 

zájmu, přiměřená ve vztahu k tomuto zájmu, navíc musí být jasná, objektivní, předem 

zveřejněná, průhledná a přístupná. Podmínky pro udělení povolení usazení navíc 

nesmějí být duplicitní s těmi, které již subjekt splnil v jiném členském státě. Povolení 

má mít v zásadě (až na výjimky) platnost pro celé území členského státu. Musí být 

uděleno, jakmile došlo ke zjištění splnění podmínek. 

Článek 11 směrnice se týká doby platnosti povolení. Povolení má být zásadně 

udělováno na dobu neurčitou. Z tohoto pravidla však platí určité výjimky, např. je-li

automaticky obnovováno nebo je-li podmíněno trvalým plněním požadavků, je-li 

omezen počet dostupných povolení nebo časové omezení platnosti je ospravedlněno 

naléhavým důvodem veřejného zájmu. Článek přitom nic nemění na možnosti, aby 

členský stát odejmul povolení v případech, kdy poskytovatel přestane splňovat 

podmínky pro udělení povolení.

Ustanovení čl. 12 směrnice upravuje výběr mezi více uchazeči při udělování povolení, 

jejichž počet je omezen. Tato situace může nastat z nedostatku přírodních zdrojů nebo 

je dána technickou kapacitou. V těchto případech musí členské státy zajistit nestranné

a transparentní řízení při udělování povolení, jehož konání musí být předem dostatečně 

zveřejněné. 

Článek 13 směrnice je věnován procesním náležitostem řízení o povolení. Je stanoveno, 

že povolovací řízení a související formality musí být jasné, předem zveřejněné, se 

zárukami nestranného a objektivního zacházení se žádostmi poskytovatelů služeb. 

Řízení a formality nesmí být odrazující a neúměrně složité, nesmí zdržovat poskytování 

                                                                                                                                         
56 opakovaně judikováno Soudním dvorem viz např. rozsudek ze dne 22. ledna 2002, Canal Satélite, věc 
C-390/99
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služby. Související poplatky musí být přiměřené nákladům na povolovací řízení. 

Žádosti musí být zpracovány co nejdříve, avšak nejpozději v předem stanovené lhůtě. 

Povolovací postupy a formality musejí žadatelům poskytovat záruku, že jejich žádost 

bude vyřízena co nejrychleji a v každém případě během přiměřené lhůty, která je pevně 

stanovena a předem zveřejněna. Stanovení lhůt, během nichž orgány musí postupy 

splnit, si stanoví samostatně jednotlivé členské státy (čl. 13 odst. 3). To, jaká lhůta může 

být pro daný druh povolovacího postupu považována za přiměřenou, bude záviset na 

složitosti postupu v konkrétním případě, a je zřejmé, že členské státy si mohou pro 

jednotlivé druhy povolovacích režimů stanovit různé lhůty.57 Čl. 13 odst. 4 směrnice 

obsahuje institut vzniku oprávnění k poskytování služby, pokud během lhůty stanovené 

pro udělení povolení nebyla žadateli správním orgánem poskytnuta žádná odpověď.

V takovém případě směrnice zavádí právní domněnku, že povolení bylo uděleno, neboť 

výslovně stanoví, že povolení se považuje za udělené. Tento institut byl v podkladových 

pracovních materiálech českých orgánů ke směrnici58 dle mého názoru poněkud 

nepřesně označován jako procedura tichého souhlasu a chápán jako nástroj správního 

zjednodušení, jeho vymezení ve směrnici by však spíše odpovídalo nástroji ochrany 

poskytovatele služeb proti nečinnosti správního orgánu (blíže viz kapitola 3.2.).

V procesu přijímání směrnice právě institut vzniku oprávnění k poskytování služby

marným uplynutím lhůty jedním z témat, ke kterým probíhaly největší diskuze.

Pokud jde o povolovací režimy, směrnice rozlišuje v čl. 14 a 15 dva druhy požadavků:

1. požadavky absolutně zakázané, jejichž existenci v právních řádech členských států 

nelze ničím ospravedlnit,

2. požadavky podléhající hodnocení, tj. požadavky, které za určitých okolností 

ospravedlněné být mohou..

Členské státy během lhůty pro provedení ustanovení směrnice do svých právních řádů 

proto byly povinny přezkoumat svou legislativu, aby zjistily, zda se v jejich právních 

systémech některé z těchto požadavků nevyskytují. Pokud by byl zjištěn jakýkoli ze 

                                               
57 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 27
58 viz např. Rámcová pozice České republiky k návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu; Návrh 
implementace směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu a její implementace (příloha usnesení 
vlády č. 440/2007)
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zakázaných požadavků, je třeba jej neprodleně zrušit. Zakázané požadavky nejsou nově 

zaváděny až směrnicí o službách, vycházejí přímo z primárního práva a jsou rozvedeny 

předchozí judikaturou Soudního dvora v této oblasti. Dalo by se říct, že směrnice v této 

části je v podstatě převedením ustanovení primárního práva a judikatury Soudního 

dvora do formy sekundárního práva. Čistě teoreticky pojato by tedy žádný ze 

zakázaných požadavků reálně již neměl v právních řádech členských států figurovat. 

Nebývale rozsáhlá a stále se až na určité nuance opakující judikatura Soudního dvora 

právě v oblasti omezení přístupu na trh v důsledku různých nepovolených požadavků 

však svědčí o opaku. 

Směrnice proto stanoví taxativní výčet, který uvádí:

 zákaz požadavků založených přímo nebo nepřímo na státní příslušnosti,59

 zákaz požadavků omezujících usazení poskytovatelů na jeden členský stát,60

 zákaz požadavků omezujících svobodu poskytovatele zvolit si mezi hlavní

a vedlejší provozovnou,61

 zákaz podmínek reciprocity,62

 zákaz individuálně prováděných ekonomických prověrek,63

 zákaz přímého nebo nepřímého zapojení konkurenčních hospodářských subjektů 

do rozhodování o povolení,64

 zákaz povinnosti získat finanční záruky nebo pojištění od hospodářských 

subjektů usazených v témže členském státě,65 a

 zákaz povinnosti být po určitou dobu předběžně registrován nebo již dříve po 

určitou dobu vykonávat danou činnost v témže členském státě.66

                                               
59 např. rozsudek ze dne 7. března 2002, Komise v. Itálie, věc C -145/99, týkající se zákonů, které
podmiňují přijeti právníků do advokátní komory státní příslušností konkrétního státu
60 např. rozsudek ze dne 30. dubna 1986, Komise vs. Francie, věc 96/85, týkající se režimu, který 
odborníkům (v tomto konkrétním případě zubním lékařům) ukládal zrušení jejich zápisu nebo registrace
v jiném statě, aby mohli vykonávat činnost v daném členském státě
61 např. rozsudek ze dne 18. ledna 2001, Komise v. Itálie, věc C -162/99
62 např. rozsudek ze dne 13. února 2003, Komise v. Itálie, věc C -131/01, v oblasti patentových zástupců. 
V této věci měl soud za to, že v rozporu se svobodou usazováni jsou právní předpisy, jež zástupcům, kteří
neměli bydliště v Itálii, umožňovaly zapsat se do italského rejstříku patentových zástupců pouze tehdy, 
jsou-li státními příslušníky států, které italským zástupcům povolily zapsat se za stejných podmínek
63 např. rozsudek ze dne 15. června 2006, Komise v. Francie, věc C -255/04, týkající se služeb v oblasti 
zprostředkování práce umělcům
64 např. rozsudek ze dne 15. ledna 2002, Komise v. Itálie, věc C -439/99, týkající se uspořádání veletrhů.
65 např. rozsudek ze dne 1. prosince 1998, Ambry, věc C -410/96, případ týkající se usazováni pořadatelů
zájezdů ve Francii
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Druhá skupina požadavků, požadavky podléhající hodnocení uvedené v článku 15 

představuji závažné překážky pro svobodu usazování a často mohou byt nahrazeny 

méně omezujícími prostředky. I v těchto případech Soudní dvůr v minulosti shledat tyto 

požadavky neslučitelnými se svobodou usazování. Toto však nelze vyslovit kategoricky 

pro všechny případy, neboť za určitých okolností a v určitých případech mohou být tyto 

požadavky opodstatněné. 

Směrnice uvádí následující požadavky: 

 množstevní nebo územní omezení, 

 povinnost poskytovatele mít určitou právní formu,67

 požadavky související s držením podílu na kapitálu společnosti,68

 požadavky vyhrazující přístup k poskytování služeb pouze určitým 

poskytovatelům z důvodu zvláštní povahy této činnosti, 

 zákaz vlastnit více než jednu provozovnu na území stejného státu,69

 požadavky stanovující minimální počet zaměstnanců,70

 povinnost poskytovatele dodržovat pevně stanovené minimální nebo maximální 

sazby71 a

 povinnost poskytovatele poskytovat společně se svou službou i jiné zvláštní 

služby.

V případě požadavků podléhajících hodnocení je nezbytné v následné zprávě Komisi 

notifikovat ty požadavky, které mají být zachovány. Jejich existence musí být ve zprávě 

pečlivě zdůvodněna v kontextu kritérií nediskriminace, nezbytnosti a přiměřenosti. 

Směrnice rovněž výslovně stanoví, že „členské státy nezavedou od 28. prosince 2006 

žádný nový požadavek odpovídající druhu požadavků uvedených v odstavci 2, pokud 

tento požadavek nesplní podmínky stanovené v odstavci 3.“ Toto výslovné ustanovení 

je odráží dosavadní judikaturu Soudního dvora, neboť od vstupu směrnice v platnost již 

                                                                                                                                         
66 Rozsudek ze dne 8. července 1999, Komise v. Belgie, věc C -203/98
67 např. rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Komise v. Portugalsko, věc C -171/02 a rozsudek ze dne 26. 
ledna 2006, Komise v. Španělsko, věc C-514/03.
68 tamtéž
69 Usneseni ze dne 2. prosince 2005, Seidl, věc C-117/05
70 Rozsudek ze dne 26. ledna 2006, Komise v. Španělsko, věc C-514/03
71 Rozsudek ze dne 5. prosince 2006, Cipolla, spojené věci C-94/04 a C-202/04.
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členské státy nejsou oprávněny přijmout žádné opatření, které by bylo v přímém 

rozporu s ustanovením směrnice nebo by mohlo ohrozit její provedení.72

Při pokusu o zhodnocení kapitoly III směrnice o službách, která na první pohled 

nepřináší žádnou přidanou hodnotu a téměř doslovně vychází z dosavadních rozsudků 

Soudního dvora, se ztotožňuji s některými autory, kteří poukazují na to, že dostatečným 

přínosem této kapitoly je již samotná kodifikace judikatury Soudního dvora do textu 

směrnice, neboť transpozicí směrnice do národního práva se základní principy 

primárního práva rozvedené směrnicí přiblíží jak poskytovatelům služeb, tak správním 

orgánům členských států. Navíc směrnice nabízí některé praktické detaily aplikace 

principů primárního práva, s čímž se v judikatuře Soudního dvora můžeme setkat pouze 

zřídka.73

2.4 Volný pohyb služeb

Směrnice potvrzuje svobodu přeshraničního poskytování služeb. Tento princip byl 

zakotven již Smlouvou o založení ES, ale v praxi nebyl často členskými státy náležitě 

zajištěn. Poskytovatelé služeb museli často čelit administrativním překážkám, které buď 

velmi stěžovaly, nebo prakticky znemožňovaly dočasné přeshraniční poskytování 

služeb v jiných státech EU. 

Směrnice upravuje přeshraniční poskytování služeb, tj. případy, kdy poskytovatel 

služeb není usazen v členském statě, v němž své služby poskytuje, a možné výjimky

z této svobody, v kapitole IV, článcích 16 až 21. Čl. 16 směrnice se zaměřuje jednak na 

přístup k činnosti, jednak na omezení volného pohybu služeb jako takového. 

Směrnice proto výslovně stanoví, že členské státy nesmějí podmiňovat přístup

k činnosti poskytování služeb nebo její výkon na svém území žádnými požadavky, které 

nedodržují zásady:

 nepřípustnosti diskriminace, 

 nezbytnosti a

                                               
72 např. C-129/96 Inter-Environnement Wallonie – je povinností členských států během implementační 
lhůty neohrozit výsledek předpokládaný směrnicí
73 blíže viz Hatzopoulos, Vassilis. Legal Aspects in Establishing the Internal Market for services. str. 25-
26
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 přiměřenosti. 

Směrnice výslovně uvádí příklady nedovolených požadavků, kterými mohou být: 

povinnost poskytovatele být usazen na území, na kterém je služba poskytována, 

povinnost získat povolení nebo registraci74, zákaz zřídit infrastrukturu, použití 

zvláštních smluvních ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, která omezují 

poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými, povinnost poskytovatele 

být držitelem zvláštního průkazu totožnosti, požadavky, které ovlivňují používání 

zařízení a materiálu nebo omezení příjemců služeb.

Směrnice se však neomezuje na výše uvedené příklady a vyžaduje, aby členské státy 

upustily od ukládání jakýchkoli národních požadavků na poskytovatele služeb

s výjimkou případů, kdy je to opodstatněno čtyřmi důvody vyjmenovanými v čl. 16 

odst. 3. 

Těmito důvody jsou pouze:

 veřejný pořádek, 

 veřejná bezpečnost, 

 veřejné zdraví a

 ochrana životního prostředí,

i ty však pouze za podmínky že jsou v souladu se zásadou nepřípustnosti diskriminace

a jsou nezbytné a přiměřené k dosažení sledovaného cíle. 

To se vztahuje na jakoukoliv podobu požadavku, bez ohledu na druh nebo úroveň 

dotčených právních předpisů nebo uzemní omezeni, v jejichž rámci by tato vnitrostátní 

pravidla platila. Výrazy „veřejný pořádek“, „veřejná bezpečnost“ a „ochrana zdraví“

jsou pojmy evropského práva, které pramení přímo z primárního práva. Tyto pojmy 

Soudní dvůr ustáleně vykládá v restriktivním smyslu, tj. tak, že musí existovat skutečná

a závažná hrozba, již je dotčen základní společenský zájem, a je na členském státu, 

který se těchto cílů veřejného zájmu dovolává, aby dotčená rizika prokázal. Soudní dvůr

také jasně vyjádřil, že členské státy nemohou jednostranně stanovit jejich rozsah: 

„pojem „veřejný pořádek“ v kontextu Společenství, zejména je-li použit jako 

odůvodnění výjimky ze základní zásady práva Společenství, je nutno vykládat přesně 

                                               
74 s výjimkou případů stanovených ve směrnici o službách nebo v jiných nástrojích práva EU
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tak, aby jeho rozsah nemohl členský stát stanovit jednostranně, bez jakékoliv kontroly 

orgány Společenství“.75

Výčet konkrétních taxativně uvedených výjimek z čl. 16 obsahuje čl. 17 směrnice. 

Jedná se zejména o případy, kdy je určitá činnost či některý její aspekt upraven jiným 

právním předpisem práva EU.76

Směrnice dále upravuje možnost individuálních výjimek ze svobody poskytování 

služeb, které lze uplatnit vůči konkrétním zahraničním poskytovatelům v jednotlivých 

situacích, kdy by byla ohrožena bezpečnost služeb a orgány státu usazení by nebyly 

schopny včas reagovat. V konkrétní specifické situaci tak může členský stát omezit 

přeshraniční poskytování služeb, avšak pouze s ohledem na konkrétní poskytovanou 

službu a konkrétního poskytovatele. Služba musí představovat nebezpečí, kterému nelze 

zabránit opatřeními přijatými v souladu s ustanoveními o správní spolupráci, tj.

mechanismem vzájemné pomoci mezi správními orgány dotčených členských států.

Omezení na základě opatření přijatých ohroženým členským státem musí vyhovět 

následujícím podmínkám: opatření musí být přiměřené a omezené na to, co je nezbytné 

pro ochranu před nebezpečím, členský stát usazení nepřijal žádné opatření nebo pouze 

opatření nedostatečné a opatření zajišťují vyšší úroveň ochrany příjemce, než by 

poskytovalo opatření přijaté členským státem usazení. To vše za předpokladu, že 

vnitrostátní právní předpisy, v souladu s nimiž je opatření přijato, nebyly předmětem 

harmonizace v rámci EU v oblasti bezpečnosti služeb.

Pro svobodu volného pohybu služeb ovšem nestačí, aby tato svoboda byla zaručena 

pouze poskytovatelům služeb, je třeba ji zaručit rovněž příjemcům těchto služeb.77

Příjemce služeb je definován v čl. 4 odst. 3 jako jakákoli fyzická osoba, která je státním 

příslušníkem členského státu nebo která požívá práv, jež jí přiznávají právní předpisy 

EU, nebo jakákoli právnická osoba podle článku 54 SFEU, usazená v některém 

                                               
75 Rozsudek ze dne 4. prosince 1974, Van Duyn, věc 41/74, odstavec 18 s ohledem na volný pohyb
pracovníků
76 např. v poštovním odvětví na služby, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/67/ES; v odvětví elektřiny na služby, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/54/ES; ) v plynárenském odvětví na služby, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/55/ES; na služby zpracování odpadů, na záležitosti upravené nařízením Rady (EHS) č. 
259/93; úplný výčet viz čl. 17 odst 1 až 15 směrniceo službách
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členském státě, jež pro profesní nebo neprofesní účely využívá nebo si přeje využívat 

službu. 

Oddíl 2 kapitoly IV směrnice o službách zakotvuje posílení práv příjemců služeb, 

zejména spotřebitelů. Cílem tohoto oddílu je odstranit překážky pro příjemce, kteří

chtějí využít služeb poskytovaných poskytovateli služeb usazenými v jiných členských 

státech, a zrušit diskriminační požadavky založené na základě státní příslušnosti nebo 

místa bydliště příjemce. Tento oddíl rovněž stanoví členským státům povinnost, aby 

příjemci služeb měli přístup k obecným informacím o požadavcích, jež poskytovatele 

služeb z jiných členských států musí splnit, což příjemcům umožní rozhodovat se na 

základě těchto informaci, když zvažují možnost využít služeb poskytovatele usazeného

v jiném členském státě.78

Ke kapitole IV směrnice je třeba si položit otázku, zda tato kapitola (podobně jako 

předchozí kapitola III) je více méně přenesením judikatury Soudního dvora z oblasti 

volného pohybu služeb do podoby sekundárního práva nebo zda přináší něco nového. 

V tomto směru je možné si povšimnout určitého posunu ve smyslu zpřísnění úpravy 

zakotvené ve směrnici.79 Zatímco výčet výjimek z volného pohybu služeb založený

dosavadní judikaturou není taxativní80 a záleželo tedy vždy v konkrétním případě na 

tom, zda odůvodnění tím kterým veřejným zájem bude Soudním dvorem uznáno jako 

přijatelné, směrnice stanoví taxativně pouze čtyři důvody, a to veřejný pořádek, 

veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví a ochranu životního prostředí.81 Bude proto velmi 

zajímavé sledovat v uvedeném směru novou judikaturu Soudního dvora a jeho přístup 

k omezení důvodů stanovený směrnicí.

                                                                                                                                         
77 judikatura Soudního dvora potvrzuje, že svoboda příjemců přijímat služby je nedílnou součástí 
základních svobod zakotvených v článku 49 Smlouvy o ES, viz např. rozsudek ze dne 2. února 1989, 
Cowan v. Trésor Public
78 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 41
79 srov rovněž Craig, P., P.; de Búrca, G.: EU law: text, cases, and materials, 4. vydání, Oxford 
University Press, Oxford, str. 844
80 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, Praha: C. H. Beck 2010, str. 168
81 viz rovněž výklad Evropské komise, který vyloučení jiných cílů veřejnépotvrzuje. Příručka k provedení 
Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 35
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2.5 Kvalita služeb

Kapitola V (čl. 22 až 27) směrnice na straně jedné ukládá poskytovatelům služeb řadu 

závazných povinnosti a na straně druhé vybízí poskytovatele k určitým dobrovolným 

opatřením.82 Závazné povinnost se týkají poskytování informací, a to jak těch, které 

jsou poskytovatelé povinni poskytovateli zpřístupnit83, tak dodatečných informací, které 

je poskytovatel povinen sdělit na žádost příjemce. 

Oddíl, upravující kvalitu služeb, zavazuje členské státy rovněž k odstranění zbytečných 

omezení, týkajících se obchodních sdělení za předpokladu, že bude nadále zajištěna 

nezávislost a bezúhonnost regulovaných povoláni, a k odstranění požadavků, které 

omezují výkon různých činností společně nebo v partnerství, jsou-li tato omezení

neopodstatněná, a současně zajistit předcházení střetu zájmů a neslučitelnosti

a zabezpečit nezávislost a nestrannost, jež je u některých činností poskytování služeb 

nezbytná.

Článek 26 směrnice stanoví rámec pro dobrovolná opatření ke zvyšování kvality, která 

budou muset být podporována členskými státy ve spolupráci s Komisí. Odkazuje 

zejména na certifikaci nebo posouzení činnosti poskytovatele služeb nezávislými nebo 

akreditovanými subjekty, vypracování charty kvality nebo značek kvality profesními 

subjekty a na dobrovolné evropské normy s cílem usnadnit slučitelnost služeb 

poskytovaných poskytovateli v různých členských státech.

S oddílem týkajícím se kvality služeb úzce souvisí ustanovení čl. 37 směrnice týkající 

se evropských kodexů chování. Kodexy chování mají stanovit minimální společná 

pravidla chování na úrovni Evropské unie podle zvláštností jednotlivých povolání nebo 

odvětví služeb. To nevylučuje možnost, aby členské státy nebo vnitrostátní profesní

sdružení stanovily ve vnitrostátních právních předpisech nebo kodexech chování

podrobnější pravidla usilující o větší ochranu.

Hlavním cílem kapitoly V směrnice je zvýšení důvěry příjemců v přeshraniční 

poskytovatele služeb. Poskytovatelům byla proto ustanovena rozsáhlá informační 

povinnost týkající se poskytování údajů o sobě samých. Zavedení této informační 

                                               
82 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 44
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povinnosti lze hodnotit jako jednoznačný přínos směrnice a jako účinný prostředek 

pomoci rozvoje přeshraničního poskytování služeb, a to již od data implementace 

směrnice do právních řádů jednotlivých členských států. Na druhou stranu dobrovolná

opatření ke zvyšování kvality (jako jsou certifikace či značky kvality) jsou dle mého 

názoru spíše vizí Evropské komise do budoucna a jejich zavedení a praktický přínos 

bude spíše otázkou dalších let.

2.6 Správní spolupráce

Jedním z důvodů, proč vnitřní trh se službami nefungoval, i když svoboda volného 

pohybu služeb byla zakotvena v primárním právu, byla nedostatečná důvěra v právní 

rámec a dohled nad poskytovateli v jiných členských státech, která vedla ke zmnožení 

pravidel a zdvojení kontrol přeshraničních činností. Správní spolupráce zaváděná 

směrnicí o službách má zajistit účinný dohled nad poskytovateli služeb a zabránit 

nepoctivým poskytovatelům vyhýbat se dohledu nebo obcházet platné vnitrostátní 

předpisy. Zároveň by tato spolupráce měla zamezit několikanásobným kontrolám 

poskytovatelů. Kapitola VI (články 28 až 36) směrnice tak členským státům ukládá

povinnost poskytovat si vzájemně pomoc, zejména odpovídat na žádosti o informace

a v případě potřeby provádět kontroly skutkového stavu, inspekce a šetření.

Směrnice rozlišuje:

 vzájemnou pomoc členského státu usazení,84

 dohled členského státu usazení v případě dočasného poskytování služeb

poskytovatelem v jiném členském státě85 a

 dohled členského státu, v němž je služba poskytována.86

Zřejmě nejčastější formou správní spolupráce mezi orgány jednotlivých členských států

jsou žádosti o poskytnutí informací. Směrnice proto stanoví povinnost, že pokud 

členské státy obdrží od příslušných orgánů jiného členského státu žádost o pomoc, 

zajistí, aby poskytovatelé usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům 

                                                                                                                                         
83 v čl. 22 odst. 1 směrnice o službách
84 čl. 29 směrnice o službách
85 čl. 30 směrnice o službách
86 čl. 31 směrnice o službách
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veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich 

vnitrostátními právními předpisy.87 Směrnice rovněž zavádí řadu pravidel, aby výměna 

informací byla pokud možno rychlá a nebyrokratická. Žádosti mohou byt podávány

v souvislosti se svobodou usazování: např. pokud členský stát potřebuje vědět, zda je 

poskytovatel služeb, který se chce usadit na jeho území, již usazen v souladu se 

zákonem v jiném členském statě, a zda jsou doklady, kterými se prokazuje, pravé. 

Mnoho žádostí bude rovněž podáno v souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb, 

např. pokud členský stát, v němž jsou služby poskytovány, potřebuje vědět, zda je 

poskytovatel ze zákona oprávněn poskytovat určité služby nebo zda podle vědomí

členského státu usazení nevykonává svou činnost nezákonně.88

V případě přeshraničního poskytování služeb jsou úkoly v oblasti dohledu rozděleny 

mezi členský stát, v něm je poskytovatel usazen a členský stát, v němž poskytuje své 

služby. Články 30 až 31 směrnice tak rozlišují úkoly v oblasti dohledu podle toho, které 

požadavky kterého členského státu platí podle článků 16 a 17. Podle těchto článků

každý členský stát v zásadě odpovídá za dohled a vymáhání vlastních požadavků, tj. 

požadavků, které je oprávněn stanovit vůči poskytovatelům služeb ve svém právním 

řádu. Druhý členský stát musí při účinném dohledu spolupracovat.

Na druhou stranu ve vztahu k případům, kdy je členskému státu, v němž je služba 

poskytována, bráněno – podle článků 16 a 17 – v uplatňování vlastních požadavků na 

poskytovatele služeb z jiných členských států, musí členský stát usazení poskytovatele 

služeb zajistit shodu se svými vlastními vnitrostátními požadavky (čl. 30 odst. 1) a musí

např. zajistit, aby poskytovatel služeb měl potřebná povolení. Jak bylo uvedeno výše,

členský stát usazení nemůže upustit od opatření v oblasti dohledu, např. z toho důvodu, 

že služba je poskytována (a škoda může vzniknout) v jiném členském statě.89

Čl. 18 směrnice navíc umožňuje členským státům přijmout v konkrétních případech 

vůči poskytovatelům služeb opatření týkající se bezpečnosti služeb. Zvláštní postup 

správní spolupráce pro tyto případy tzv. individuálních výjimek je stanoven v čl. 35 

směrnice. 

                                               
87 článek 29 odst. 4 směrnice o službách
88 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 50
89 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. str. 51
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V rámci správní spolupráce zavádí směrnice institut výstražného mechanismu, podle

kterého, pokud se některý členský stát dozví o závažných konkrétních činech nebo 

okolnostech týkajících se činnosti poskytování služeb, které by na jeho území nebo na 

území jiných členských států mohly vážně poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost 

osob nebo životní prostředí, uvědomí o tom v co nejkratší možné době členský stát 

usazení, ostatní dotčené členské státy a Komisi.

V čl. 34 směrnice je ustaveno zavedení elektronický systém pro výměnu informací mezi 

členskými státy spravovaného Evropskou komisí (Internal Market Information System –

IMI systém).90

Co se týče zhodnocení přínosu kapitoly VI poukazují některé názory na to, že 

odstraněním principu země původu se směrnice ztratila tato kapitola, jejímž původním 

posláním bylo především poskytnout právní úpravu kontroly vyplývající principu země 

původu, částečně na významu.91 Domnívám se však, že již samotné rozdělení 

pravomocí mezi stát usazení stát a stát, v němž je služba poskytována systému je možné 

označit jako výrazný posun oproti současnému stavu. Je ovšem pravdou, že praktické 

uskutečňování dohledu bude záležet na konkrétní spolupráci správních úřadů a 

faktickém využití IMI systému.92

                                               
90 blíže k IMI Systému viz http://www.mpo.cz/dokument582.html
91 ZACHOVAL, M.: Směrnice o službách na vnitřním trhu, Diplomová práce, PFMU, 2008/2009. str.38
92 Jeho používání je však dosud pouze ojedinělé (za období leden až srpen 2010 Česká republika odeslala 
18 a přijala 3 žádosti týkající se směrnice o službách). Viz http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/statistics_2010_en.pdf
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3 Implementace směrnice o službách

Směrnice o službách je horizontální právní akt a jako takový ze své podstaty zasahuje 

do řady právních předpisů a institutů a dotýká se mnoha právních odvětví. Jednotlivé 

články směrnice vycházejí z ustáleného výkladu Smlouvy o ES v judikatuře Soudního 

dvora, sdělení Komise a dalších závazných i nezávazných právních aktů EU. 

Návrh implementace směrnice93 zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu 

rozlišoval dva typy ustanovení směrnice – pozitivní a negativní. V případě pozitivních

ustanovení zavádí směrnice nové prvky, které poskytování služeb na vnitřním trhu 

usnadní. Tyto nové instituty doposud povětšinou neměly v právních řádech členských 

států oporu. Směrnice je tak nově definuje a uvozuje povinnost je zavést či vytvořit. 

Jedná se o instituty různého charakteru jako např. jednotná kontaktní místa, vznik 

oprávnění uplynutím lhůty či administrativní spolupráce. 

Jako negativní ustanovení lze nazvat ty články směrnice, které obsahují povinnost 

členských států změnit či případně zcela zrušit některá ustanovení jejich právních řádů.

Jedná se především o ta ustanovení, která se týkají povolovacích režimů (např. 

diskriminace zahraničních poskytovatelů služeb) či požadavků na poskytovatele služby 

při přeshraničním výkonu služby.

I když podle čl. 288 SFEU členské státy EU mají volnost forem a prostředků dosažení 

výsledku požadovaného směrnicí, judikatura Soudního dvora tuto volnost volby 

poněkud omezila a vyžaduje, aby transpoziční opatření mělo až na výjimky formu 

obecně závazného předpisu. Forma transpozičního opatření v České republice musí 

navíc respektovat i vnitrostátní požadavky vyplývající z Listiny základních práv

a svobod., konkrétně z čl. 4 odst. 1 Listiny, že „povinnosti mohou být ukládány toliko 

na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Z článku 2 odst. 2 Listiny pak vyplývá, že „státní moc lze uplatňovat jen v případech

a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“94

                                               
93 Návrh implementace směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu schválený usnesení vlády č. 
440 ze dne 25. dubna 2007
94 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, 2002, str. 
73
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Výše uvedené znamená, že v případech, na které dopadají uvedené články Listiny, 

přichází do úvahy jako jediná možná forma transpozičního opatření zákon. 

Nejvhodnější formou transpozice se jevil rámcový zákon transponující tzv. „pozitivní“ 

ustanovení směrnice, která si vyžadují obecnou právní úpravu. K nim patří zejména 

následující otázky:

 ustavení jednotných kontaktních míst,

 administrativní zjednodušení (předkládání originálů, ověřených kopií a překladů),

 práva příjemců služeb,

 některé otázky související se zajištěním kvality služeb (zejm. informační povinnost 

poskytovatele),

 administrativní spolupráce (zejména pokud jde o vymezení pravomocí kontrolních 

orgánů ve vztahu k přeshraničním poskytovatelům služeb).

Ostatní ustanovení směrnice, jako např. vznik oprávnění marným uplynutím lhůty, 

zjednodušení administrativních postupů či odstranění zakázaných požadavků, 

vyžadovala dílčí novely dotčených předpisů, jejichž provedení bylo předpokládáno buď

v rámci rámcového implementačního zákona nebo formou jednoho samostatného 

změnového zákona.95

Jedním ze stěžejních nástrojů, které sloužily k zajištění řádné implementaci směrnice do 

národní legislativy, byla povinnost členských států provést přezkum svých právních 

řádů. Tato povinnost je zakotvena ve vztahu ke čtyřem ustanovením směrnice – čl. 9 

odst. 1 (povolovací režimy), čl. 15 odst. 2 (požadavky na usazení podléhající 

hodnocení), čl. 16 odst. 1 a 3 (požadavky na přeshraniční poskytování služeb), čl. 25 

odst. 1 (požadavky na víceoborové činnosti). Splnění této povinnosti vyžadovalo

prozkoumání české legislativy a odstranění neopodstatněných požadavků. Požadavky, 

které si Česká republika chtěla zachovat, bylo následně nutné oznámit Komisi a řádně 

odůvodnit nezbytnost jejich zachování s odkazem na příslušný naléhavý důvod 

obecného zájmu.

                                               
95 Návrh implementace směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu schválený usnesení vlády 
č. 440 ze dne 25. dubna 2007
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Ve vztahu k ustanovením čl. 15 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 a 3 byla navíc členským státům 

uložena i notifikační povinnost, která znamená, že členské státy budou muset Komisi 

oznámit veškeré dotčené požadavky, které nově přijmou po vstupu směrnice v platnost.

3.1 Věcný záměr zákona o volném pohybu služeb

K zajištění náležité transpozice (tj. aby bylo včas a plně dosaženo výsledku 

požadovaného směrnicí) bylo rozhodnuto, že samotnému návrhu zákona 

transponujícímu směrnici bude předcházet zpracování věcného záměru tohoto zákona. 

Dle Legislativních pravidel vlády vypracovávají věcný záměr zákona (dále jen „věcný 

záměr“) ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a předkládají jej k projednání 

vládě před vypracováním návrhu zákona v případě, že dosavadní zákon má být 

nahrazen koncepčně novou zákonnou úpravou, nebo obsah návrhu zákona má spočívat

v úpravě věcí, které dosud nejsou v právním řádu upraveny. Do Plánu legislativních 

prací vlády se věcný záměr nezařadí, i když jsou splněny předchozí podmínky, jestliže 

převážná část obsahu návrhu zákona bude zajišťovat implementaci práva Evropské 

unie. Z hlediska funkce věcného záměru je třeba obsah věcného záměru omezit jen na 

základní okruhy budoucí právní úpravy, řazené podle jejich obecnosti a důležitosti. Na 

základě vládou schváleného věcného záměru vypracuje příslušné ministerstvo nebo jiný 

ústřední orgán státní správy návrh zákona.96

V rámci implementace směrnice o službách do právního řádu měla být řešena na 

horizontální úrovni úprava věcí, které dosud nejsou v právním řádu upraveny. Protože 

se však jednalo o implementaci práva Evropské unie, nebylo nezbytně nutné věcný 

záměr zpracovávat. Rozhodnutí, že v uvedeném případě přesto zpracován bude, lze 

hodnotit výrazně pozitivně.

Věcný záměr zákona o volném pohybu služeb vycházel z usnesení vlády č. 440 ze dne 

25. dubna 2007 k postupu při implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Uvedeným usnesení bylo rozhodnuto, že

relevantní ustanovení směrnice o službách budou transponována obecně za účelem 

zjednodušení domácího podnikatelského prostředí, a nikoliv pouze ve vztahu

                                               
96 Legislativní pravidla vlády čl. 3 a 7
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k poskytovatelům služeb z jiných členských států a ve vztahu k službám zahrnutým do 

směrnice. Účelem této rozšířené implementace mělo být zejména obecné zjednodušení

a zpřehlednění podnikatelské prostředí a to z toho důvodu, že většina ustanovení 

směrnice míří na zjednodušení administrativního procesu předcházejícího vstupu do 

podnikání, ať se již jedná o udělené povolení, licence, nebo splnění jiných podmínek.

Úvahy směřující k rozšířené transpozici vycházely z pojetí směrnice jako pramene 

práva EU, který upravuje vztahy na vnitřním trhu EU, tj. vztahy s určitým 

přeshraničním prvkem. Nicméně při implementaci směrnic je často vhodné vztáhnout 

některé jejich prvky na vnitrostátní vztahy, aby nedocházelo k zvýhodňování 

zahraničních subjektů před domácími. Takovým případem je i směrnice o službách, 

která obsahuje některá ustanovení, která bylo vhodné implementovat bez rozdílu jak pro 

domácí, tak pro zahraniční subjekty. Mezi ustanovení, jejichž transpozici bylo nutné

provést také ve vztahu k domácím subjektům, patří ustanovení týkající se otázek práv 

příjemců služeb nebo poskytování informací příjemcům služeb. Jejich implementaci 

nelze oddělit a implementovat ustanovení jen ve vztahu k zahraničním subjektům. 

Povinnosti poskytovatelů služeb ve vztahu k příjemcům bylo třeba stanovit obecně. 

Stejné je to např. s ustanoveními týkajícími se obchodních sdělení regulovaných 

povolání, omezení restrikcí víceoborových činností nebo s ustanoveními týkajícími se 

řešení sporů.97

Další otázkou, která musela být řešena, bylo, zda vznik oprávnění uplynutím lhůty

zavést pouze ve vztahu k zahraničním poskytovatelům služeb, jak to požaduje směrnice, 

nebo i pro domácí podnikatele. Např. v případě povolovacích režimů upravených 

živnostenským zákonem se jako racionální jevilo zavedení jednotného procesního 

systému ve vztahu ke všem živnostem. Vzhledem k možnostem výjimek ze vzniku 

oprávnění uplynutím lhůty toto řešení v žádném případě nepředjímalo, že tato procedura 

by měla být zavedena ve vztahu ke všem koncesovaným živnostem, povolovací režimy 

vztahující se k jednotlivým koncesovaným živnostem byly přezkoumány jednotlivě. 

Naopak ohlašovací živnosti požadavky na zavedení procedury tichého souhlasu již 

splňovaly, ba dokonce šly nad rámec toho, co požaduje směrnice.

                                               
97 Návrh implementace směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu str. 19
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Směrnice dále nebrání členským státům, aby ustanovení směrnice vztáhla i na sektory, 

které byly z jejího rozsahu vyloučeny.98 V této souvislosti se tedy nabízela otázka, zda 

nezjednodušit podmínky přístupu k činnosti a jejího výkonu i v oblastech nespadajících 

pod směrnici o službách, a to v případě, že to bude znamenat zjednodušení také pro 

domácí podnikatele. Rovněž posledně uvedená otázka byla zodpovězena ve prospěch 

využití některých institutů zaváděných směrnicí (konkrétně jednotných kontaktních 

míst) i na služby vyloučené směrnicí samotnou z oblasti její působnosti.

Na základě výše uvedeného vymezil věcný záměr budoucího zákona negativně oblasti, 

na které se instituty a ustanovení navrhovaného zákona nebudou zcela nebo zčásti 

vztahovat. Jednalo se o finanční služby99, loterie a hry, oblast daní, zdravotní služby, 

služeb pronajímání pracovníků (služby agentur práce), služby notářů a soudních 

exekutorů a služby, které jsou detailně regulovány komunitární úpravou (např. služby

v oblasti elektronických komunikací).

Všechny ostatní služby byly zahrnuty do působnosti zákona, a to bez ohledu na 

skutečnost, že ze směrnice jsou vyloučeny. Uplatnění zvláštního režimu se 

předpokládalo pouze v oblasti přeshraničního poskytování některých služeb a to tam, 

kde existuje buď důvod obecného zájmu, nebo úprava úrovni EU.100

Směrnice obsahuje v čl. 4 definice pojmů. Ve věcném záměru bylo třeba určit, které

z těchto pojmů bude vhodné přenést do zákona o volném pohybu služeb a zda bude 

možné přenést tyto definice doslovně nebo zda bude nutná jejich úprava tak, aby 

zapadaly do českého právního řádu. V této souvislosti bylo třeba mít zejména na 

paměti, že úpravou definic pojmů obsažených ve směrnici nesmí dojít k zúžení jejich

významu. Věcný záměr předvídal definici služby, poskytovatele služby, příjemce 

služby, ohrožení bezpečnosti státu, usazení a přeshraničního poskytování služeb.

                                               
98 viz. čl. 20 odst. 4 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, který zní: „Transpozici provedenou tak, že 
úprava obsažená v transpozičním předpisu má širší osobní, věcnou, popř. místní působnost, než 
transponovaná směrnice, lze provést, pokud není v rozporu s právem Evropské unie.“
99 Finančními službami však nejsou míněny všechny služby, které spadají do působnosti Ministerstva 
financí nebo České národní banky. Jde o finanční služby ve smyslu článku 2 odst. 2 písm. b) směrnice 
2006/123/ES
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Pojem „služba“ bylo ve věcném záměru navrženo definovat jako jakoukoliv samostatně 

výdělečnou činnost poskytovanou za úplatu. Legislativní rada vlády nicméně ve svém 

stanovisku k věcnému záměru upozornila, že u definice pojmu „služba“ nelze převzít 

doslovné znění směrnice o službách, neboť pojem „samostatně výdělečná činnost“ je

v našem právním řádu spojena pouze s činností fyzických osob a nepokrývá náležitě 

poskytování služeb právnickými osobami. Pojem služba nelze též bez dalšího definovat 

jako například „podnikání“, protože na rozdíl od podnikání může být služba 

poskytována dočasně nebo příležitostně, tudíž chybí znak soustavnosti.101 Ve vládou 

schváleném věcném záměru zákona nicméně navržené vymezení pojmu služba zůstalo 

zachováno s tím, že bude řešeno dále při přípravě samotného návrhu zákona.

Dle původního návrhu předkladatele rozesílaného do mezirezortního připomínkového 

řízení měl navrhovaný zákon obsahovat garanci práva pro fyzické a právnické osoby

pocházejícím z členských států EU trvale se usadit na území České republiky, a to za 

transparentních, předem daných a nediskriminačních podmínek a obsahovat definici

pojmu „usazení“ ve smyslu evropského práva a související judikatury Soudního dvora 

EU. I v tomto případě byla navržená definice předmětem připomínky Legislativní rady 

vlády, neboť právo usadit se na území kteréhokoli členského státu EU a provozovat tam 

svou podnikatelskou činnost dává poskytovatelům služeb již primární právo. Nepřímo 

vyplývá také z ustanovení směrnice o službách konkrétně z článku 9 a následujících. 

Zakotvení tohoto oprávnění do zákona o volném pohybu služeb by tak tuto svobodu 

pouze deklarovalo. V případě této definice bylo proto rozhodnuto o jejím nezahrnutí do 

budoucího zákona. Zákon o volném pohybu služeb proto nedefinoval tuto svobodu, jež 

je zaručena primárním právem, protože je to nadbytečné a protože pojem „usazení“ je

běžně užíván v desítkách českých právních předpisů bez větších problémů.102

Svoboda přeshraničně poskytovat služby ve smyslu směrnice o službách (a zcela shodně 

také ve smyslu evropského primárního práva) znamená, že poskytovatel, který je usazen 

na území jednoho členského státu EU, může dočasně nebo příležitostně poskytovat své 

                                                                                                                                         
100 Tyto případy neměly být řešeny v rámcovém zákonu, ale ve zvláštních předpisech, ve kterých měla 
zachována odlišná úprava, která by byla vůči zákonu o službách speciální (zvažováno bylo např. zavedení 
notifikační povinnosti nebo nutnosti registrace přeshraničního poskytovatele služeb). Po zvážení však 
k těmto opatřením nebylo přistoupeno.
101Stanovisko LRV k věcnému záměru zákona o volném pohybu služeb, k podbodu 1.3.
102 Stanovisko LRV k věcnému záměru zákona o volném pohybu služeb, k podbodům 2.1. a 2.2.
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služby také na území jiného členského státu, aniž by se tam musel usadit. Obecně je 

možno říci, že koncept přeshraničního poskytování služeb do jisté míry „ignoruje“ 

existenci státních hranic – přeshraniční poskytovatel služby tak nesmí být podroben 

požadavkům, které členský stát jinak uplatňuje na poskytovatele služeb usazené na jeho 

území, včetně poskytovatelů domácích. Přeshraniční poskytovatel služby tak může při 

poskytnutí služby naprosto ignorovat skutečnost, že se nachází na území jiného 

členského státu (pokud tam službu poskytuje pouze dočasně nebo příležitostně) –

nepotřebuje žádné speciální povolení ani autorizaci od orgánu toho státu.

Z tohoto pravidla existují výjimky v těch případech, kdy by byla ohrožena existence 

naléhavého důvodu obecného zájmu, potom by orgán cizího státu mohl vyžadovat 

splnění určitých požadavků. Přeshraniční poskytování služeb je ale omezeno několika 

limity, po jejichž překročení již členské státy mohou na poskytovateli služeb vyžadovat, 

aby se na území jejich státu usadil nebo alespoň splnil požadavky potřebné k získání 

povolení a toto prokázal v řízení před správním orgánem. Tyto limity, které musí být 

vždy posuzovány případ od případu, jsou dány výkladem pojmu „dočasné nebo 

příležitostné poskytování služeb“ Soudním dvorem EU.103

V souvislosti s přípravou návrhu věcného záměru zákona o volném pohybu služeb 

vyvstala otázka, zda pro účely zlepšení přehledu českých úřadů zavést nebo nezavést 

notifikační povinnost pro dočasné přeshraniční poskytovatele usazené v EU, přestože 

její zavedení přímo nevyplývá ze směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. 

Podle notifikační povinnosti by podnikatel, který hodlá poskytnout službu přeshraničně 

na území České republiky, musel tuto skutečnost notifikovat specializovanému 

kontaktnímu místu. Smyslem této povinnosti bylo zajistit, aby dozorové orgány měly 

informaci, že se poskytovatel nachází na území, které je v jejich dozorové kompetenci. 

Tato právní jistota dozorových orgánů by byla nicméně na úkor zjednodušení 

přeshraničního poskytování služeb. Po zvážení bylo proto zvoleno řešení nezavádět 

plošně notifikační povinnost podle zákona o volném pohybu služeb. Důvodem bylo, že 

obecnou notifikační povinnost pro všechny regulované profese měl po vstupu v platnost 

novely v souvislosti s implementací směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací obsahovat zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Přestože 

                                               
103 Věcný záměr zákona o službách str. 13–14
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jde o oznamovací povinnost pro účely uznávání kvalifikace104, zatímco oznamovací 

povinnost podle zákona o volném pohybu služeb by sloužila spíše pro účely dohledu, 

znamenalo by plnění dvou notifikačních povinností nadměrnou zátěž pro příslušníky 

regulovaných profesí. Obecná úprava notifikační povinnosti v zákoně o volném pohybu 

služeb by také byla v rozporu se stanoviskem Evropské komise poskytnutým 

Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci konzultací v březnu 2008, která ji v každém 

případě považuje za nepřiměřenou překážku přeshraničního poskytování služeb. Zákon

o volném pohybu služeb však nebude vylučovat sektorově upravenou notifikační 

povinnost ve zvláštních předpisech, pokud je taková notifikační povinnost 

odůvodnitelná v souladu se směrnicí o službách některým ze čtyř naléhavých důvodů 

veřejného zájmu, tedy ochranou veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného 

zdraví nebo životního prostředí.105

Budoucí zákon měl výslovně kodifikovat zásadu uvozenou směrnicí o službách 

(pocházející ovšem již z primárního práva) spočívající v zákazu vyžadování těch 

požadavků, které již poskytovatel splnil v jiném členském státě (tzv. duplicitní 

požadavky). Jedná se o splnění požadavků k udělení povolení k poskytování služby, 

předkládání dokladů, profesní pojištění odpovědnosti, ověření obsahu listiny

u příslušného úřadu členského státu EU prostřednictvím elektronického systému.

Pokud bude možné obsah listiny ověřit u příslušného úřadu členského státu EU 

prostřednictvím elektronického systému k tomu určenému, navrhoval věcný záměr, že

zákonem bude stanovena možnost předložení její neověřené kopie nebo neověřeného

překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka. Umožnit předkládání 

překladů dokumentů do anglického nedoporučila původně Legislativní rada vlády do

návrhu zákona o volném pohybu služeb zapracovat, neboť podle § 16 správního řádu se

v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou 

jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Zajímavé je, že

v zákoně o volném pohybu služeb byla nicméně nakonec stanovena možnost předložit 

                                               
104 Dočasný nebo příležitostný výkon regulovaných činností je upraven v hlavě VIII. zákona o uznávání 
odborné kvalifikace. Ustanovení § 36a zákona upravuje institut oznámení, jehož podání činí oprávněným 
dočasný nebo příležitostný výkon činnosti na území v rámci poskytování služeb. Uplatní se nicméně 
pouze v případě, že zvláštní zákon upravující konkrétní regulovanou činnost nebude požadovat ověření a 
uznání odborné kvalifikace. Viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/docasny-nebo-prilezitostny-
vykon-regulovaneho-povolani-tj-poskytovani-sluzeb
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kopii dokumentu bez překladu, nebo kopii a neověřený překlad v úředním jazyce 

jakéhokoli z členských států, pokud s tím správní orgán souhlasí.106

Věcný záměr dále zakotvil, že v budoucím rámcovém zákonu budou upraveny některé 

nové povinnosti poskytovatelů služeb ukládané jim směrnicí o službách:

 povinnost poskytovatele služby zpřístupnit příjemci před poskytnutím služby 

určité informace, především co do povahy služby, ale také informace, které jej 

umožní i v budoucnu identifikovat;

 výslovný zákaz diskriminovat příjemce služby na základě jejich státní 

příslušnosti nebo místa pobytu;

 zákaz podmínek, které diskriminují v přístupu k poskytovaným službám. Může 

jít např. o obchodní podmínky poskytovatele, které jsou součástí návrhu na 

uzavření smlouvy a které jsou diskriminující v tom, že znevýhodňují cizí státní 

příslušníky nebo domácí občany mající bydliště v jiném členském státě. Typicky 

se jedná o zákaz dvojích cen. Rozdíly v podmínkách k přístupu ke službě je 

možné aplikovat pouze v případě, že jsou opodstatněné objektivními kritérii 

(např. rozdíl v ceně služby v závislosti na vzdálenosti od sídla poskytovatele 

služby).

Dalším z institutů směrnice o službách, který se Česká republika rozhodla transponovat 

prostřednictvím rámcového zákona, je institut jednotných kontaktních míst. Věcný 

záměr v kapitole 6 proto vymezil, že zákon stanoví, která existující Centrální registrační 

místa107 budou vykonávat funkci jednotných kontaktních míst a že bude zřízeno

specializované jednotné kontaktní místo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jako 

                                                                                                                                         
105 Předkládací zpráva k věcnému záměru zákona o službách
106 § 9 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
107 K názoru, kdo bude zastávat funkci jednotných kontaktních míst, proběhla široká diskuze. 
Hospodářská komora ČR uplatnila zásadní připomínku v tom smyslu, aby funkci jednotných kontaktních 
míst vykonávala kontaktní místa Hospodářské komory v jednotlivých krajích vykonávající agendu Czech 
POINT. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor implementace směrnice tuto zásadní připomínku 
neakceptovalo, neboť zastávalo názor, že zřízení jednotných kontaktních míst na 14 živnostenských 
úřadech obcí v sídlech krajů a v Praze je nejefektivnější a nejreálnější z hlediska finančních nákladů
a účelu, kterému mají jednotná kontaktní místa sloužit. Viz. Předkládací zpráva k věcnému záměru 
zákona o volném pohybu služeb
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jednotné kontaktní místo má být zákonem určeno 14 centrálních registračních místech 

(živnostenských úřadů obcí v sídlech krajů a v Praze).108

Činnost jednotných kontaktních míst měla být vymezena zákonem tak, že tato budou 

poskytovat základní informace nezbytné pro výkon činnosti poskytovatele služby (resp. 

vstup do povolání) a zprostředkovávat všechny náležitosti, které jsou nezbytné pro to, 

aby poskytovatel mohl službu poskytovat. Zákonem měly být upraveny procesní 

aspekty činnosti jednotných kontaktních míst a to zejména stanovením lhůt, ve kterých 

jednotné kontaktní místo předá podání příslušnému úřadu (jednotné kontaktní místo 

nebude posuzovat úplnost ani věcnost podání) a stanovením povinnost příslušných 

orgánů komunikovat po přijetí žádosti přímo s poskytovatelem služby. Činnost 

specializovaného jednotného kontaktního místa byla upravena tak, že specializované 

jednotné kontaktní místo podává informace týkající se zahájení přeshraničního 

poskytování služeb na území ČR.

Směrnice o službách obsahuje podrobná ustanovení týkající se rozdělení dohledových 

pravomocí mezi stát usazení a stát, kde je služba dočasně poskytována, tedy ve vztahu

k poskytovatelům služeb, kteří na vnitřním trhu EU využívají svobody přeshraničního 

poskytování služeb. Věcný záměr předvídal zákonnou úpravu jednak dohledu nad 

poskytovateli služeb z jiných členských států EU poskytujícími dočasně služby v ČR, 

jednak dohledu nad poskytovateli služeb usazenými v ČR, kteří přeshraničně poskytují 

služby v jiných členských státech EU.

Zákonem je třeba upravit pravomoc českých úřady provádět z vlastní iniciativy či na 

žádost státu usazení kontroly, inspekce nebo šetření vůči poskytovatelům služeb 

usazeným v jiném členském státě EU, kteří na území ČR poskytují služby přeshraničně. 

Je třeba rozlišovat 3 situace:

1) zda jsou poskytovatelům služeb z jiných členských států EU ukládány českým

právním řádem specifické požadavky ve veřejném zájmu – v takovém případě 

budou ke kontrole dodržování a vynucování takových požadavků vždy příslušné 

úřady ČR;

                                               
108 dvě v Praze, dále v Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Hradci Králové, Liberci, Ostravě, 
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2) případy vzniku ohrožení bezpečnosti služeb – opatření vůči poskytovatelům služeb

budou však moci úřady přijímat pouze určitých zákonem stanovených podmínek

a nejprve budou povinni požádat o přijetí opatření příslušný úřad členského státu 

usazení;

3) v případě vzniku bezprostředního ohrožení bezpečnosti služeb – české úřady proti 

tomuto poskytovateli zakročit ihned bez předchozí spolupráce s příslušným úřadem 

domovského státu poskytovatele. O přijatých opatřeních vyrozumí v co nejkratší 

možné době Komisi a členský stát usazení s uvedením důvodů, proč se jedná

o naléhavý případ.

V případě dohledu nad poskytovateli služeb usazenými v ČR, kteří přeshraničně 

poskytují služby v jiných členských státech EU, je třeba zákonem upravit oprávnění 

příslušného úřadu ČR požádat o provedení inspekce nebo šetření příslušný úřad jiného 

členského státu EU nebo naopak vyhovět žádosti příslušného úřadu jiného členského 

státu EU 

Na závěr lze shrnout, že věcným záměrem byly vymezeny všechny hlavní oblasti, které

měly být v budoucím zákoně o volném pohybu služeb upraveny. Jednalo se 

konkrétně o:

 zřízení jednotných kontaktních míst, kde bude moci poskytovatel služeb jednak 

získat potřebné základní informace související se vstupem do podnikání, a dále mu 

zde bude zprostředkováno vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení 

činnosti, a to i elektronickou formou;

 odstranění diskriminačních, nepřiměřených a neopodstatněných požadavků v

povolovacích režimech, např. podmínky dosažení určitého věku pro výkon činnosti; 

odstranění omezené doby platnosti povolení; zrušení stanovené lhůty pro dočasné 

poskytování služeb nebo zajištění právního nároku na udělení povolení;

 uznávání splnění povinnosti, tzn. je-li vyžadováno splnění určitých požadavků pro 

získání povolení k poskytování služeb a poskytovatel služeb už takové požadavky 

splnil v jiném členském státě, budou se tyto požadavky považovat za splněné;

 uznávání dokladů o splnění určitého požadavku, pokud tyto doklady potvrzují 

splnění tohoto požadavku v jiném členském státě;

                                                                                                                                         
Olomouci, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Jihlavě a Zlíně
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 uznání pojištění – pokud je pro výkon předmětné činnosti nutné pojištění profesní 

odpovědnosti a poskytovatel doloží pojištění z jiného členského státu, bude tato 

povinnost považována za splněnou;

 možnost předložit neověřenou kopii listiny za předpokladu, že její obsah lze ověřit 

prostřednictvím elektronického systému výměny informací v rámci vnitřního trhu 

EU (tzv. IMI systém);

 možnost předložit neověřený překlad listiny do českého, slovenského nebo 

anglického jazyka za předpokladu, že jeho správnost lze ověřit prostřednictvím 

elektronického systému výměny informací v rámci vnitřního trhu EU (tzv. IMI 

systém);

 zákaz diskriminačních opatření vůči příjemcům služeb;

 povinnost poskytnout nebo zpřístupnit příjemcům stanovené informace

o poskytovateli služby a poskytované službě;¨

 vymezení dohledových pravomocí mezi kompetentními úřady jednotlivých 

členských států nad poskytovateli, kteří poskytují své služby přeshraničně;

 zakotvení fungování elektronického systému výměny informací v rámci vnitřního 

trhu EU (tzv. IMI systém), prostřednictvím kterého si budou kompetentní úřady 

vyměňovat informace o poskytovatelích služeb.109

Dále bylo konstatováno, že v souvislosti s přijetím připravovaného zákona o volném 

pohybu služeb a k zajištění slučitelnosti právních předpisů v této oblasti se směrnicí

o službách, byla identifikována potřeba provést novelizaci více než 40 zvláštních 

zákonů.110 V těchto zákonech bylo třeba zejména upravit vznik oprávnění uplynutím 

lhůty v případě, že marně uplyne lhůta pro rozhodnutí o žádosti, a měl v nich být 

jednoznačně vyjádřen právní nárok na udělení povolení v případě, že žadatel splnil 

všechny podmínky pro vydání příslušného povolení. Dále tam, kde to bylo možné, měla 

být zrušena omezená platnost vydaných povolení, popřípadě zaveden institut 

                                               
109 věcný záměr zákona o službách str. 4–5
110 To, že názor na přijetí rámcového zákona vedle novelizace zvláštní zákonů nebyl přijímán bez výhrad 
je zřejmé ze stanoviska LRV k věcnému záměru zákona o volném pohybu služeb „Doporučuje se zvážit 
nezbytnost obecného zákona vedle více jak 40 novel zvláštních zákonů. Pokud bude vypracována obecná 
právní úprava, je třeba zajistit, aby neztěžovala aplikaci zákonů v praxi, tzn., že obecná úprava by měla 
obsahovat pouze věci, které jsou společné ve vztahu ke všem zvláštním úpravám, a to bez jakékoliv 
výjimky.“
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automatického obnovování povolení tak, jak to předpokládá směrnice o volném pohybu 

služeb. Blíže ke změně zvláštních zákonů viz kapitola 3.3.

3.2 Rámcový zákon

Směrnice o službách byla do českého právního řádu transponována zákonem 

č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb (dále jen „zákon o volném pohybu služeb“)

a na něj navazujícím zákonem č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, které vyšly ve Sbírce zákonů 

dne 20. července 2009. Účinnost těchto zákonů byla stanovena na den, kdy skončí 

transpoziční lhůta směrnice, a to na 28. prosince 2009. 

Vymezení věcné působnosti zákona o volném pohybu služeb je provedeno § 2 zákona

a spočívá v taxativním vymezení typů služeb či činností, na které se instituty

a ustanovení navrhovaného zákona zcela nevztahují. 

Zákon se tak nevztahuje na činnosti, které provádí banka, na investiční služby, na 

shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného 

investování a činnosti hodnocení kvality investičního nástroje nebo zajišťovací činnosti; 

provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a provozování činnosti institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, na loterie, sázky a jiné podobné hry. Ze zákona 

jsou vyloučeny služby elektronických komunikací, služby rozhlasového a televizního 

vysílání. Ze zákona je vyloučeno rovněž uznávání odborné kvalifikace a jiné 

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků 

jiných států.

Některé další služby jsou ze zákona vyloučeny s výjimkou použití ustanovení

o jednotných kontaktních místech.

Ustanovení § 13 až 17 zákona se proto použije na:

 a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke 

zprostředkování zaměstnání (agentury práce),

 poskytování zdravotní péče,

 činnost notářů a soudních exekutorů,
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 služby v dopravě,

 sociální služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, které směrnice o službách vylučuje ze své 

působnosti, rozhodla se Česká republika v tomto směru pro přesahující transpozici 

směrnice. O přesahující transpozici směrnice jde totiž tehdy, kdy členský stát 

dobrovolně, aniž by ho k tomu směrnice zavazovala nebo výslovně opravňovala, 

podrobuje úpravě vymezené ve směrnici i vztahy, na které tato směrnice nedopadá

a rozšiřuje tak působnost úpravy obsažené ve směrnici.111 Otázkou, kterou bylo třeba si 

položit je, zda bylo možné k této rozšiřující transpozici přistoupit. Směrnice brání 

členskému státu v transpozici za prvé tehdy, jestliže by tato přesahující transpozice 

vedla k uložení určité ve směrnici stanovené povinnosti či určitého omezení i v těch 

situacích, resp. vůči těm subjektům, které směrnice z takové povinnosti nebo takové 

omezení vyjímá, za druhé, jestliže by touto transpozicí došlo k ohrožení nebo zhoršení 

právního postavení těch subjektů, na které se směrnice vztahuje a jejichž právní 

postavení upravuje.112 Rozšířením působnosti jednotných kontaktních míst i pro služby 

vyloučené z ostatních ustanovení zákona nedojde ani k jedné situaci uvedené výše. 

Přesahující transpozici v tomto případě je dle mého názoru v tomto případě tedy možná

a lze ji hodnotit ve většině uvedených činností kladně, neboť bude usnadněn přístup

k poskytování širšímu okruhu poskytovatelů služeb.

Bez ohledu na výše uvedené považuji za překvapivé zařazení činnosti exekutorů a 

notářů pod činnosti, na něž dopadají ustanovení zákona o jednotných kontaktních 

místech. V důvodové zprávě k zákonu o volném pohybu služeb je pouze stručně 

uvedeno, že přestože činnost exekutorů a notářů není považována za poskytování 

služby, ale výkon státní moci, bude moci oprávnění k výkonu těchto činností 

zprostředkovat také jednotné kontaktní místo. Vzhledem k právní úpravě přístupu 

k činnosti exekutorů a notářů v České republice si však praktické využití jednotných 

                                               
111 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, 2002, str. 
29
112 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, 2002, str. 
43
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kontaktních míst pro získání oprávnění k výkonu uvedených činností lze dle mého 

názoru představit jen stěží.113

Zákon se nedotýká pravidel, jimiž se řídí vstup a pobyt cizince na území České 

republiky. Stejně tak se zákon nevztahuje na práva a povinnosti upravené jinými 

právními předpisy a předpisy EU o daních a poplatcích. Smyslem druhého 

z jmenovaných vynětí je transparentně stanovit, že oblast správy daní a poplatků není 

požadavkem, který by bránil svobodě přeshraničního poskytování služeb.

Všechny ostatní služby jsou zahrnuty do působnosti zákona. Zvláštní režim se pouze 

uplatní v oblasti přeshraničního poskytování některých jiných služeb (§ 5 zákona), a to 

tam, kde existuje buď důvod obecného zájmu, nebo evropská úprava. V takových 

případech je ve zvláštních předpisech zachována vůči zákonu o službách odlišná –

speciální úprava (např. notifikační povinnost, nutnost registrace přeshraničního 

poskytovatele služeb, nebo obecně jiné omezení).114

Osobní rozsah zákona je určen definicemi poskytovatele a příjemce služby uvedenými

v § 3 zákona. Poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která 

je usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor a Švýcarské konfederace.115 Příjemcem služby je každý (tedy jak 

spotřebitel, tak podnikatel), který využívá nebo hodlá využívat službu.

Ačkoli příprava zákona trvala více než dva roky, předcházel mu věcný záměr zákona

i rozsáhlá analýza právního řádu ČR, doznal návrh zákona určitého posunu v rámci 

mezirezortního připomínkové řízení a dále v rámci projednání v Legislativní radě vlády. 

Vzhledem k tomu, že změny nebyly jen legislativní povahy ale přímo se dotýkaly 

                                               
113

Kromě otázky praktického využití je zařazení těchto činností do zákona překvapující s ohledem na 

řízení o porušení Smlouvy 2006/2230, ve kterém Komise namítala, že Česká republika omezuje výkon 

povolání notáře podmínkou státního občanství, porušuje čl. 43 ve spojení s čl. 45 Smlouvy o založení ES 

a ve vztahu k povolání notáře neúplným způsobem provedla v rámci vnitrostátního právního řádu 

směrnici Rady 89/48/EHS. Česká republika v toto řízení setrvala na svém názoru, že v případě povolání 

notáře je v České republice legitimním způsobem aplikována výjimka podle čl. 45 SES.

114 Důvodová zpráva k zákonu 222/2009 Sb.
115 Osobám usazeným na území Švýcarské konfederace jsou tato práva přiznána v rozsahu závazků 
vyplývajících z Dohody mezi Evropským společenstvím, na straně jedné, a Švýcarskou konfederací, na 
straně druhé, o volném pohybu osob
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způsobu transpozice směrnice o službách, považuji za vhodné některé z nich zmínit, a to

zejména z toho důvodu, že zákon byl v Parlamentu ČR schválen v podstatě přesně ve 

znění změn navržených Legislativní radou vlády.116

Podle původního návrhu neměly být do rámcového zákona promítnuty články 9 až 13

směrnice o službách, kterými se stanoví obecné zásady pro povolovací režimy

a udělování povolení s tím, že bude postačovat promítnutí těchto článků do zvláštních 

právních předpisů upravujících jednotlivé povolovací režimy. Odbor kompatibility 

Úřadu vlády k tomu uplatnil zásadní připomínku v tom smyslu, že směrnice nejen 

stanoví jednotlivá práva, nýbrž také obecné povinnosti pro členský stát, které jsou 

takové povahy, že mají poskytovatelům služeb zaručit právní jistotu nejen v praxi 

správních a jiných orgánů, ale také v právních vztazích obecně na území tohoto 

členského státu a že z toho důvodu články 9 až 16 směrnice o službách vyžadují 

zakotvení v zákoně v podobě obecných principů a zásad, které se uplatní na přístup

k poskytování služeb a na svobodu usazování, podobně jako je tomu např. v případě 

správního řádu či zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Upozornil 

rovněž, že implementace navrhovaná změnou zvláštních zákonů na základě tzv. 

screeningu postihne pouze ty právní předpisy, které byly jeho předmětem. Stav 

povolovacích režimů platný po ukončení screeningu se však bude v budoucnu měnit

s přijímáním nových právních úprav, a je proto vhodné upravit povinnosti vyplývající 

pro členský stát ze směrnice rovněž pro futuro. Souvisejícím důvodem je nezbytnost 

provést ustanovení směrnice právně závazným způsobem (C-97/84 Komise v Nizozemí),

a to na základě judikatury Soudního dvora také pro všechny (nestátní) orgány veřejné 

správy a dokonce pro asociace a organizace, které nejsou předmětem úpravy veřejného 

práva, avšak překážky volného pohybu vyplývají z jejich právní autonomie. Vyjádřil 

domněnku, že z hlediska komplexního pokrytí právních vztahů v oblastech, které 

směrnice upravuje, se jedná o nedostatečnou transpozici, kdy pro případy, že nepůjde

o přímý vertikální vztah poskytovatele ke státu a o kritérium přímo zmíněné v zákoně, 

je vhodné výslovně uvést obecné interpretační zásady (vztahující se na subjekty dle 

personálního vymezení zákona), které umožní účinnou ochranu práv zaručených 

                                               
116 Na základě pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 715/1 byla pouze upravena účinnost zákona 
a to tak, že byla posunuta na den, kdy uplyne implementační lhůta směrnice a provedeny tři drobné 
legislativně technické úpravy.
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směrnicí. Totéž platí i de lege ferenda, kdy nelze opominout, že při přijímání budoucích 

legislativních aktů bude třeba vždy mí na paměti slučitelnost se směrnicí. To lze zajistit 

stanovením obecných zásad, v jejichž světle bude nutno vykládat práva a povinnosti 

osob, na které se tyto zásady vztahují.117 Na základě této připomínky byl do zákona 

doplněn nový § 4, který zakotvuje do zákona obecné zásady povolovacích režimů, které 

musí být dodrženy vždy, pokud jiný právní předpis nestanoví výjimku. Konkrétně se 

jedná se o zásadu zákazu diskriminace poskytovatelů služeb, přiměřenosti

a nezbytnosti, zásadu, že v případě omezeného počtu povolení je třeba poskytovatele 

vybrat řádným a transparentním postupem, zásadu, že oprávnění se vydává pro celé 

území ČR a na dobu neurčitou. 

Do zákona je rovněž výslovně zakotveno pravidlo pro posuzování dočasnosti

a příležitostného výkonu služby. Zákon vymezuje pojem přeshraničního poskytování

služby jako dočasné nebo příležitostné poskytování služeb na území jiného členského 

státu, než členského státu, ve kterém je poskytovatel usazený. V § 5 zákona o službách 

bylo přistoupeno k deklaraci oprávnění poskytovatele služby poskytovat na území ČR 

služby v rozsahu a na základě oprávnění státu usazení. Toto právo by poskytovali, 

nicméně bylo zaručeno i bez této deklarace v zákoně, na základě čl. 56 SFEU. 

Z této zásady existují tři výjimky: 

1) výjimka v případě služeb obecného hospodářského zájmu

2) výjimka dle ustanovení o bezpečnosti služeb, která jsou obsažená přímo v zákoně

o volném pohybu služeb

3) výjimky upravené zvláštními právními předpisy118

V § 6 až 9 stanoví zákon uznávání splnění povinností, dokumentů, pojištění a listin.119

Konečné znění zákona se v podstatě neodchyluje od rozsahu vymezení těchto 

ustanovení ve věcném záměru zákona o volném pohybu služeb. 

                                               
117 Stanovisko odboru kompatibility ÚV ze dne 11. srpna 2008 k návrhu zákona o volném pohybu služeb
118 Obecný režim volného přeshraničního poskytování služeb se uplatní, pokud zvláštní zákon neupraví 
přeshraniční poskytování služeb jinak. Odlišná úprava může však být zdůvodněna pouze ochranou 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo životního prostředí (viz např. regulace 
hazardních her nebo regulace činností vztahujících se k nakládání s odpadem)
119 těmito ustanoveními jsou transponovány čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 3 a čl. 23 odst. 1 a 2 směrnice 
o službách
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V § 10 a 11 ukládá zákon poskytovatelům služeb zpřístupnit určité informace o sobě a 

o poskytované službě. V § 12 je zakotven princip zákazu diskriminace příjemců služeb 

na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště vycházející z primárního práva

a převzatý směrnicí o službách.

V § 14 až 17 zákon zřizuje jednotná kontaktní místa na obecních živnostenských 

úřadech stanovených prováděcím předpisem a stanoví jejich působnost. Jednotná 

kontaktní místa nemají rozhodovací pravomoci k posouzení podání, proto jejich úloha 

spočívá v okamžitém předání podání příslušným správním orgánům. Jejich charakter 

určitého „mezičlánku“ jim umožňuje vykonávat výhradně zprostředkovatelskou funkci.

Jejich výčet ani rozsah působnosti se neodchýlil od vymezení stanoveného ve věcném 

záměru zákona o volném pohybu služeb (viz kapitola 3.1.)

V § 18 až 27 zákona zákon implementuje ustanovení článků 28 až 35 směrnice

o službách, které upravují správní spolupráci. Dozorová spolupráce přímo mezi 

příslušnými úřady členských států je stanovena pro ověřování a zjišťování informací,

v oblasti sdílení dohledu nad poskytovateli služeb, v případě ohrožení bezpečnosti 

služeb a v případě tzv. „výstražného mechanismu“. Technickým prostředkem pro 

zajištění spolupráce je Informační systém vnitřního trhu (tzv. IMI systém).120

Jedním z institutů, které požaduje směrnice zavést do právních řádů národních států je 

fikce udělení povolení v případě, že během stanovené lhůty není žadateli poskytnuta 

žádná odpověď. Jiná úprava může být přijata pouze v případech opodstatněných 

naléhavými důvody obecného zájmu, včetně oprávněného zájmu třetích stran.121

V původním návrhu zákona předloženém ke schválení vládě navrhovalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu jako gestor implementace směrnice transponovat tento institut 

jednak ve zvláštních zákonech, jednak v zákoně o volném pohybu služeb, kde navrhlo 

zavedení zvláštního řízení o vzniku oprávnění uplynutím lhůty. Řízení o vzniku 

oprávnění uplynutím lhůty se mělo aplikovat v případě, že na toto řízení odkáže jiný 

zákon. V tomto smyslu se jednalo dle mého názoru o návrh chybné transpozice 

požadavku směrnice, neboť do zákona bylo třeba jednoznačně zakotvit vznik oprávnění 

marným uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí v případě, že tak bude stanoveno ve 

                                               
120 blíže viz http://www.mpo.cz/dokument582.html
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zvláštním zákoně upravujícím jednotlivý povolovací režim.122 Schválený návrh váže 

vznik oprávnění k poskytování služby marným uplynutím lhůty pouze na případy, kdy

to bude výslovně ve zvláštním zákoně stanoveno.

Postup správního orgánu při vzniku oprávnění je zvláštní úpravou ve vztahu ke 

správnímu řádu, proto se na otázky, které nejsou upravené zákonem o volném pohybu 

služeb, se aplikuje subsidiárně správní řád.123

Žadateli o oprávnění k poskytování služeb bude vždy vydáno potvrzení o přijetí žádosti, 

které obsahuje pro žadatele podstatné údaje týkající se lhůt. Žadatel ta ví, kdy podal 

žádost, a ví, kdy bylo zahájeno řízení. V návaznosti na tyto informace může žadatel 

oprávněně očekávat rozhodnutí úřadu nebo v případech stanovených zákonem vznik 

oprávnění marným uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí. Správnímu orgánu je

stanovena povinnost vydat osvědčení o vzniku oprávnění uplynutím lhůty, a to na 

žádost podnikatele/žadatele.

Pokud nastane situace, kdy oprávnění vznikne i tomu žadateli, který nesplnil zákonem 

stanovené hmotně-právní náležitosti pro jeho udělení, může správní orgán rozhodnout

o zániku oprávnění, a to do tří let od uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti.124

Otázkou je, zda vznik oprávnění uplynutím lhůty ve smyslu směrnice je nástrojem 

administrativního zjednodušení nebo nástrojem ochrany žadatele o povolení před 

nečinností. Zatímco v důvodové zprávě k návrhu zákona o volném pohybu služeb se 

uvádí „v případě, kdy správní úřad po zahájení řízení posoudí předložené doklady

k žádosti jako úplné a dostačující a nebude potřeba zjišťovat ještě další skutečnosti, 

může v zájmu šetření nákladů státní správy nechat uplynout lhůtu a vznik oprávnění 

nastane jejím uplynutím“, Legislativní rada vlády ve svém stanovisku doporučovala

v důvodové zprávě k zákonu nehovořit o „tichém souhlasu“, neboť účelem vzniku 

                                                                                                                                         
121 čl. 13 odst. 4 směrnice
122 původní návrh „Stanoví-li tak jiný právní předpis, postupuje se v řízení o udělené povolení 
k poskytování služby podle následujících odstavců.“ návrh po projednání v LRV „Stanoví-li tak jiný 
právní předpis, oprávnění k poskytování služby vzniká marným uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí.“
123 např. lhůta k vydání povolení marným uplynutím lhůty je v některých případech stanovena ve 
zvláštním zákoně, který upravuje příslušný povolovací režim. Na ty povolovací režimy, které nemají 
speciální lhůtu, se aplikuje správní řád. Běh lhůt se však vždy řídí správním řádem. 
124 Na tento postup se obdobně aplikují ustanovení správního řádu o zahájení a průběhu přezkumného 
řízení
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oprávnění ze zákona je v návaznosti na směrnici ES ochrana proti nečinnosti správního 

orgánu, nikoliv to, aby se správní rozhodnutí nevydávala tam, kde se vydávat mají

a mohou, nutno proto hovořit jen o vzniku oprávnění ze zákona, neboť pojem „tichý 

souhlas“ implikuje právě to, že správní orgán nechá úmyslně marně uplynout 

stanovenou lhůtu, bude-li mít za to, že podmínky pro vznik oprávnění jsou splněny.125

Osobně se přikláním spíše k výkladu institutu v pojetí Legislativní rady vlády

a domnívám se, že institut vznik oprávnění uplynutím lhůty byl do směrnice zařazen 

jako nástroj ochrany poskytovatele služeb před případnou nečinností správních 

orgánů.126

Zákon o volném pohybu nabyl platnosti dne 20. července 2009, účinnosti dne 

28. prosince 2009. Implementační lhůta pro provedení směrnice tak byla dodržena

a směrnice o službách byla do českého právního řádu promítnuta náležitým 

transpozičním předpisem včas.

K zákonu o volném pohybu služeb byl vydán jediný prováděcí předpis, a to vyhláška 

č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst. Funkci 

jednotných kontaktními místy tak na základě této vyhlášky vykonává 15 obecních

živnostenských úřadů.

3.2.1 Metodický pokyn

Směrnice o službách obsahuje některá specifická ustanovení upravující další principy

a požadavky na volný pohyb služeb, které vzhledem k jejich charakteru nelze zakotvit 

přímo do zákona, ale které je nezbytné dodržet při legislativní tvorbě a legislativních 

úpravách právního předpisu, který upravuje výkon některé z činností spadajících pod 

rozsah zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Formou usnesení vlády byl 

proto přijat Metodický pokyn k doplnění implementace směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, do českého právního 

                                               
125 Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona o volném pohybu služeb
126 i když bod 43 preambule v tomto směru umožňuje obojí naznačený výklad institutu
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řádu, a členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo 

řídit se tímto metodickým pokynem.127

Metodický pokyn se skládá ze šesti oddílů a upravuje obecná kritéria kladená na 

povolovací režimy, pravidla pro povolovací režimy upravující usazení poskytovatele 

služby, přeshraniční poskytování služeb, princip vzniku oprávnění uplynutím lhůty

a dále notifikaci povolovacích režimů.

První oddíl je věnován obecným ustanovením, stanoví účel metodického pokynu

a vymezení pojmů jako jsou povolovací režim, usazení, požadavek a naléhavé důvody 

obecného zájmu. Metodický pokyn se u vymezení pojmů odvolává na čl. 4 směrnice

o službách obsahující definice. Zatímco v případě pojmu „požadavek“ a „naléhavý 

důvod obecného zájmu“ definice obsažené ve směrnici v podstatě pouze přejímá,

v případě pojmu „usazení“ definici ze směrnice přeformulovává a v případě pojmu

„povolovací režim“pak uvádí navíc demonstrativní výčet těchto povolovacích režimů.

Oddíl II upozorňuje na obecné zásady, které se uplatní v případě, že přístup

k poskytování služby má být omezen jakýmikoli požadavky vůči poskytovateli služby. 

Jedná se o zásady nediskriminace, opodstatněnosti naléhavým důvodem obecného 

zájmu a přiměřenosti. Tyto zásady se uplatní vůči usazenému i vůči přeshraničně 

působícímu poskytovateli služby a musí být naplněny současně.

Oddíly III a IV upravují samostatně požadavky na povolovací režimy a přeshraniční 

poskytování služeb. Oddíl V stanoví postup zakotvení zásady vzniku oprávnění marným 

uplynutím lhůty do zákona a poslední oddíl VI rozebírá postup notifikace změny

v povolovacím režimu. 

Přijetí Metodického pokyn nebylo nezbytně nutným krokem pro implementaci směrnice

a vzhledem k jeho poměrné stručnosti a schematičnosti, by ani nebyl dostačujícím pro 

legislativce, jehož úkolem by bylo upravit určitý povolovací postup. Dle mého názoru 

bude vždy třeba při zavedení nového nebo právní úpravě stávajícího povolovacího 

režimu porovnat navrhovaný povolovací režim na prvním místě s požadavky zákona

                                               
127 Metodický pokyn k doplnění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES
o službách na vnitřním trhu do českého právního řádu – Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 
2010 č. 3
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o volném pohybu služeb, který bude třeba vždy vykládat v souladu s ustanoveními 

směrnice. Metodický pokyn svými odkazy na konkrétní články směrnice o službách 

tento můj závěr potvrzuje. Snahu upozornit závazným pokynem na tuto povinnost však 

nelze hodnotit jinak než kladně.

3.3 Změna zvláštních zákonů

Zákony upravující povolovací režimy, které spadají pod rozsah směrnice, jsou v gesci 

téměř všech ústředních správních úřadů. Z tohoto důvodu byl v rámci transpozice 

směrnice o službách proveden rozsáhlý screening české legislativy upravující činnosti 

dle směrnice, jehož výsledkem byla identifikace ustanovení, jež nebyla v souladu se 

směrnicí. Po prověření legislativy na základě usnesení vlády č. 440 ze dne 25. dubna 

2007128 došlo k vytipování 112 činností, které lze považovat za služby ve smyslu 

směrnice o službách, a které jsou upraveny v 65 zvláštních zákonech. Tyto zvláštní 

zákony upravují nejen vstup do podnikání, ale i podmínky výkonu činností, kompetence 

státních orgánů, dozorové pravomoci a sankce za porušení stanovených povinností.

Příslušná ustanovení jednotlivých zákonů byla novelizována prostřednictvím zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 

(dále jen „změnový zákon“). Celkem došlo ke změně 36 zákonů upravujících způsob 

získání oprávnění, ve kterých byly odstraněny rozpory se směrnicí o službách.129

Uvedené změny vedly k odstranění diskriminačních, nepřiměřených

a neopodstatněných požadavků v povolovacích řízeních, která byly v rozporu s články 9 

až 15 směrnice o službách. 

Je možno říci, že celkový počet ustanovení českého právního řádu, která byla

s požadavky směrnice o službách v přímém rozporu, byl relativně nízký, protože řada 

takových požadavků byla odstraněna již v rámci screeningu legislativy před vstupem 

České republiky do Evropské unie. Přesto výsledný seznam obsahoval řadu konkrétních 

změn, které vedle toho, že zajistily implementaci směrnice o službách, přispěly také ke 

                                               
128 Prověření právních předpisů proběhlo na všech ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní 
správy za koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu do 31. října 2007
129 Předkládací zpráva k materiálu "Metodický pokyn k doplnění implementace směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu do českého právního řádu", in e-Klep
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snížení administrativní zátěže kladené na podnikatele a umožní skutečné otevření 

evropského trhu se službami. 

Konkrétně se jednalo o následující instituty:

1) Odstranění podmínky dosažení určitého věku pro výkon činnosti

Požadavek dosažení určitého věku lze ve smyslu článku 10 směrnice o službách 

považovat za diskriminační podmínku pro udělení povolení, tudíž bylo v dotčených 

právních předpisech navrženo jeho zrušení.130 Za účelem ochrany veřejného zájmu byl 

požadavek určitého věku nahrazen kriterium potřebné praxe.

2) Odstranění omezené doby platnosti povolení

Platnost povolení na dobu určitou je zakázána v článku 11 směrnice o službách. 

Výjimky lze stanovit jen ve vymezených případech, jako je zejména automatické 

prodlužování s výhradou nepřetržitého plnění požadavků. Omezení doby platnosti 

povolení bylo obsaženo v řadě českých právních předpisů. Po uplynutí určené doby 

musel žadatel, pokud měl zájem stále poskytovat služby, požádat o povolení znovu. 

Opakované podání žádosti ovšem pro žadatele znamenalo administrativní zátěž, stejně 

tak jako znamenalo zátěž pro rozhodující orgán. Argument, že dozorující orgán (který 

většinou také uděluje povolení) si byl v tomto okamžiku schopen ověřit, zda žadatel 

nadále splňuje všechny podmínky pro výkon činnosti, nebylo možné považovat za 

dostačující, protože dozorující orgán měl povinnost odejmout povolení kdykoli, kdy 

poskytovatel přestal splňovat podmínky nutné pro výkon poskytování služeb (tedy 

nikoli pouze v určitých periodických intervalech). Proto tam, kde to bylo možné, byl ve 

zvláštních předpisech zaveden institut automatického obnovování povolení nebo 

povolení na dobu neurčitou tak, jak to předpokládá směrnice o službách. 

3) Zrušení stanovené lhůty pro dočasné poskytování služeb
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V některých právních předpisech byla stanovena konkrétní lhůta 1 rok na vymezení 

dočasnosti přeshraničního poskytování služeb. Tato lhůta byla ovšem zavádějící, 

protože neodráží povahu poskytované služby. Např. jedna zakázka na stavbu rodinného 

domu v ČR může trvat tři roky, ale jde o jednorázový výkon služby, protože po jejím 

dokončení se německý poskytovatel vrací do svého státu usazení a v ČR už další 

zakázky neprovede. Naopak pokud poskytovatel z Německa chodí každý týden stříhat 

klienta v ČR po dobu jednoho roku, nelze už mluvit o dočasnosti a takovýto 

poskytovatel má povinnost se na území ČR usadit. Na základě výše uvedeného byla

roční hranici pro přeshraniční poskytování služeb odstraněna. Pro výklad pojmu 

přeshraničního poskytování služeb se použije definice v zákoně o volném pohybu 

služeb.

4) Zajištění právního nároku na udělení povolení

Ustanovení, že na udělení povolení není právní nárok, lze ve smyslu článku 10 směrnice

o službách považovat za diskriminační podmínku pro udělení povolení, a proto bylo

v dotčených právních předpisech navrženo jeho vypuštění. Taková konstrukce 

povolovacího režimu je totiž netransparentní a v konkrétním případě může rozhodující 

orgán takto nejasně formulované kritérium zneužít v neprospěch poskytovatele služby. 

5) Zakotvení vzniku oprávnění uplynutím lhůty (tzv. procedura tichého souhlasu)

Ustanovení o vzniku oprávnění uplynutím lhůty vyplývá z čl. 13 směrnice o službách. 

Toto ustanovení je implementováno prostřednictvím § 32 zákona o volném pohybu 

služeb, který se použije ovšem pouze v případě, že tak bude stanoveno ve zvláštním 

zákoně.131

                                                                                                                                         
130 viz např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě nebo zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
131 Důvodová zpráva k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném 
pohybu služeb
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3.3.1 Exkurz: Implementace směrnice ve vztahu k činnosti autorizovaného 

inspektora

Jednou ze služeb, jejíž právní úprava přístupu k výkonu služby v České republice 

neodpovídala požadavkům směrnice, byla činnost autorizovaného inspektora upravená

ve stavebním zákoně. Považuji za zajímavé právě na příkladu této činnosti přiblížit 

proces implementace směrnice o službách do českého právního řádu v oblasti změny 

zvláštních zákonů.

Činnost autorizovaného inspektora byla do českého právního řádu zavedena až novým 

stavebním zákonem z roku 2006. Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě 

smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad osvědčit způsobem stanoveným v § 117

stavebního zákona, že navrhovaná stavba může být provedena, zpracovat odborný 

posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle 

stavebního zákona, dohlížet na provádění stavby. Prvotní nejasností ve vztahu k činnosti 

autorizovaného inspektora, kterou bylo třeba vyřešit, byla otázka, zda tato činnost vůbec 

spadá do rozsahu působnosti směrnice o službách. Činnost autorizovaného inspektora je

v podstatě přenesením některých dosavadních pravomocí stavebních úřadů, které vedle 

těchto úřadů mohou vykonávat rovněž autorizované osoby. Podle prvotního názoru

Ministerstva pro místní rozvoj, do jehož působnosti spadá oblast stavebního řádu, na 

činnost autorizovaných inspektorů vůbec neměla směrnice o službách dopadat, a to

z toho důvodu, že tuto činnost není možné považovat za výkon regulovaného povolání, 

ale za činnost spojenou s výkonem veřejné moci. Podle čl. 2 odst. 2 písm. i) směrnice o 

službách se tato směrnice nevztahuje na činnosti spojené s výkonem veřejné moci podle 

článku 45 Smlouvy (dnes čl. 51 SFEU). 

Vyloučení služeb spojených s výkonem veřejné moci se v souladu s judikaturou 

Soudního dvora EU týká pouze zvláštních činností a nezahrnuje celá povolání. To, zda 

jsou zvláštní činnosti přímo nebo konkrétně spojeny s výkonem veřejné moci, nemůže

byt jednostranně určeno členským státem, nýbrž je nutno posoudit na základě obecných 

kriterií zavedených soudním dvorem EU. Pouhá skutečnost, že členský stát považuje 

činnost za výkon veřejné moci nebo že činnost je zajišťována státem, státním organem 

či subjektem, jenž byl pověřen veřejnými úkoly, neznamená, že se na činnost vztahuje 

článek 51 SFEU. Dle stanoviska Evropské komise, pokud se členské státy setkají
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s případy, kdy musí posoudit, zda se na činnost poskytování služby 51 SFEU vztahuje,

a zda je tudíž vyloučena ze směrnice o službách, měly by mít na paměti, že Soudní dvůr

tomuto článku přisuzuje úzkou oblast působnosti.132

Na základě výše uvedeného se Česká republika rozhodla vznést dotaz k Evropské 

komisi, zda dle jejího názoru lze činnost autorizovaného inspektora zahrnout pod 

činnosti považované za výkon veřejné moci. V případě kladného výsledku posouzení by 

nemuselo dojít ve vztahu k této činnosti k žádné úpravě, neboť požadavky směrnice by 

se na tuto činnost nevztahovaly. Odpověď Evropské komise byla jednoznačná. Činnost 

je autorizovaného inspektora je třeba považovat za regulované povolání a požadavky 

směrnice je tak třeba plně vztáhnout i na přístup a podmínky výkonu této činnosti. 

Přístup k činnosti autorizovaného inspektora je upraven v § 143 a násl. zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Před novelou 

implementující požadavky směrnice bylo rozhodnutí, zda určitá osoba bude či nebude 

jmenována autorizovaným inspektorem ponecháno na správním uvážení příslušných 

osob, konkrétně ministra pro místní rozvoj po předchozím vyjádření České komory 

architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě. Na jmenování nebyl právní nárok ani po splnění všech podmínek 

předepsaných ve stavebním zákoně.133 Tento stav byl v rozporu s čl. 10 směrnice

o službách, který požaduje, aby podmínky pro udělení povolení byly jasné

a jednoznačné, objektivní, předem zveřejněné, průhledné a přístupné.

Po novele je jmenování autorizovaným inspektorem nadále vyhrazeno ministru pro 

místní rozvoj. Pokud však žadatel splní podmínky, jež mu stanoví zákon v § 143 odst. 1 

písm. a) až f) stavebního zákona, má na jmenování právní nárok.134 Odstraněním 

správního uvážení je posílena právní jistota žadatele. Vyjádření příslušné profesní 

komory bylo nahrazeno povinností prokázat kromě trestní bezúhonnosti nově rovněž 

disciplinární bezúhonnost.

                                               
132 Příručka k provedení Směrnice o službách, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky ES, 2007. s. 12
133 § 143 odst. 1 stavebního zákona před novelou: „Autorizovaným inspektorem může ministr pro místní 
rozvoj, po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (dále jen "Komora"), jmenovat fyzickou osobu, která…“.
134 § 143 odst. 1 stavebního zákona po novele: „Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní 
rozvoj fyzickou osobu, která…“.
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Dalším problematickým bodem bylo omezení jmenování do funkce autorizovaného 

inspektora pouze na dobu deseti let, v tom, že tato doba mohla být na jeho žádost 

opětovně prodloužena bez potřeby vykonání zkoušky pouze na dalších 10 roků, ale jen

v případě, že autorizovaný inspektor po dobu prvních 10 let činnost inspektora 

soustavně vykonával. Na prodloužení však nebyl právní nárok ani v případě 

soustavného výkonu této činnosti, prodloužení záviselo zcela na správním uvážení 

příslušného orgánu.135 Tento stav přímo odporoval čl. 11 směrnice o službách, podle 

kterého povolení udělené poskytovateli nesmí mít omezenou dobu platnosti, s výjimkou 

případů, kdy se povolení automaticky prodlužuje nebo platí pouze s výhradou 

nepřetržitého plnění požadavků; počet dostupných povolení je omezen z naléhavých 

důvodů obecného zájmu; nebo omezenou dobu platnosti povolení lze opodstatnit 

naléhavým důvodem obecného zájmu.

Vzhledem k obsahu činnosti autorizovaného inspektora bylo rozhodnuto zachovat 

omezenou dobu platnosti povolení k výkonu činnosti autorizovaného inspektora bez 

nutnosti složit znovu zkoušku na dobu deseti let a zůstala rovněž zachována potřeba 

podání žádosti o prodloužení. Nově však byl žadateli přiznán právní nárok na 

prodloužení doby pro výkon činnosti autorizovaného inspektora, jestliže prokazatelně 

činnost autorizovaného inspektora soustavně vykonával.136

Vzhledem k odlišnému právnímu posouzení činnosti autorizovaného inspektora před 

implementací směrnice o službách (jako činnosti spojené s výkonem veřejné moci) a po 

ní (jako regulovaného povolání) bylo třeba do stavebního zákona doplnit ustanovení, že

při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje 

ministerstvo pro místní rozvoj podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě, 

že bude zjištěn podstatný rozdíl v obsahu vzdělání a přípravy podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, pak se úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro 

                                               
135 § 143 odst. 4 stavebního zákona před novelou: „Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován
s působností pro celé území České republiky na dobu 10 let. Tato doba může být na jeho žádost 
prodloužena bez vykonání zkoušky nejvýše o deset roků, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného 
inspektora soustavně vykonával.“
136 § 143 odst. 4 stavebního zákona po novele: Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován
s působností pro celé území České republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena 
bez vykonání zkoušky nejvýše o deset roků, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného inspektora 
soustavně vykonával.
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výkon povolání autorizovaného inspektora ověří rozdílovou zkouškou137. Rozdílovou 

zkoušku je možno vykonat buď v českém, nebo slovenském jazyce. 

Činnost autorizovaného inspektora není živností a může být vykonávána jako svobodné 

povolání. Právnické osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost 

autorizovaného inspektora, jen pokud zabezpečí její výkon osobami, které byly 

jmenovány autorizovaným inspektorem. Požadavek určité právní formy patří dle čl. 15 

směrnice o službách mezi tzv. požadavky podléhající hodnocení. Tyto požadavky musí 

splňovat podmínky nepřípustnosti diskriminace, nezbytnosti a přiměřenosti. Činnost 

autorizovaného inspektora je činností, která by mohla být potenciálně vysoce riziková

z hlediska ochrany veřejného zdraví. Souhlas ministerstva, kterému podléhají všechny 

právnické osoby bez ohledu na to, ve kterém členském státu jsou usazeny, vyhovuje 

požadavku nepřípustnosti diskriminace. Nepřekračuje ani rámec toho, co je pro 

dosažení daného cíle nezbytné. Povolovací režim byl rovněž notifikován Evropské 

komisi souladu s požadavky směrnice.

Novela v rámci zjednodušení povolovacího režimu se nicméně odstranila potřebu 

souhlasu ministerstva, tj. dvoustupňový povolovací režim, v případě, kdy budou 

autorizovaní inspektoři vykonávat svou činnost v rámci veřejné obchodní společnosti. 

Nově bylo rovněž výslovně doplněno, že autorizovaní inspektoři mohou vykonávat 

svoji činnost společně ve sdružení.

Je tedy možné uzavřít, že v důsledku prověření provedeného na základě požadavků 

směrnice o službách došlo k přehodnocení dosavadní pohledu na činnost 

autorizovaného inspektora a k uvedení přístupu k této činnosti do souladu jak

s požadavky primárního práva, tak požadavky směrnice. Je však třeba uvést, že

v případě autorizovaného inspektora se nepředpokládá nijak rozsáhlý výkon této činnost 

poskytovateli usazenými v ostatních členských státech, a to zejména z toho důvodu, že 

tato činnost je jako regulované povolání upravena pouze v mizivém počtu členských 

států. 

                                               
137 Z důvodů ochrany veřejného zájmu nebyla umožněna druhá možnost předvídaná směrnicí o uznávání 
odborné kvalifikace, kterou je adaptační období.
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3.4 Implementace směrnice v některých státech EU

Implementace směrnice vyžadovala zásadní legislativní změny v právních řádech všech 

členských států Evropské unie. Před provedením konkrétní změn bylo třeba provést 

podrobnou analýzu právní úpravy v oblasti služeb, jejímž cílem bylo především 

identifikovat a zhodnotit všechny požadavky kladené nejen na podnikatele, jež se 

hodlají v jejich státě usadit, ale i na ty, co poskytují své služby přeshraničně. Hlavním 

cílem bylo zjednodušit poskytování služeb v rámci Evropské unie a změnit nebo zrušit 

ty požadavky, které byly neodůvodněné, diskriminační nebo nepřiměřené. Celkem bylo 

ve všech členských státech identifikováno téměř 16 000 požadavků, kladených na 

usazeného podnikatele, a přes 19 000 požadavků pro přeshraniční poskytování 

služeb.138

Za účelem zajištění vnitrostátní transpozice směrnice o službách bylo ve všech 

členských státech EU změněno na 600 právních předpisů. Změny se týkaly především 

oblastí, jako jsou služby maloobchodu, turistické služby, služby ve stavebnictví, služby 

regulovaných profesí apod. Došlo nejen k administrativnímu zjednodušení139, ale

i k odstranění překážek usazení a přeshraničního poskytování služeb. 

Všechny členské státy došly na základě zhodnocení své současné legislativy k závěru, 

že je nezbytné zrušit, popř. změnit, některé stávající právní předpisy tak, aby byl jejich 

právní řád v souladu se směrnicí o službách. Většina členských států se rozhodla jít 

stejnou cestou jako Česká republika a přijmout k tomuto účelu horizontální rámcový 

zákon v kombinaci s pozměňující legislativou dle jednotlivých sektorů služeb. Naproti 

tomu Francie harmonizuje svůj právní řád pouze tím, že novelizuje stávající dílčí právní 

předpisy (tzn., nevytváří horizontální legislativu). 

                                               
138 Dle informace Evropské komise (viz Information note 6817/10 ze dne 26. února 2010 – Services 
Directive – State of play of transposition) začátkem roku 2010 téměř všechny členské státy dokončily 
analýzu svých právních řádů. Revize právního řádu nebyla dokončena ve dvou členských státech –
v Řecku a ve Slovinsku.
139 Pro snazší orientaci zřídila Evropská komise webový portál, který od ledna 2010 umožňuje firmám a 
podnikatelům připojení na kontaktní místa jednotlivých členských států viz 
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
viz rovněž Mišúr, P.: Současný stav transpozice směrnice o službách v členských zemích EU z pohledu 
Evropské komise, in: Obchodněprávní revue
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Pro implementaci směrnice přijetím horizontální legislativy se rozhodlo celkem 26 

členských států.140 Ve všech členských státech došlo rovněž ke změnám v sektorových 

zákonech. K výraznějšímu zpoždění oproti termínu implementace došlo v 9 státech 

(Rakousko, Kypr, Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko

a Slovinsko) a sektorová legislativa nebyla ke dni implementace směrnice dokončena. 

Obecně lze říci, že více než tři měsíce po uplynutí transpoziční lhůty nebyla ve většině 

členských států zajištěna úplná a řádná aplikace směrnice o službách. Podle 

zveřejněných údajů zaslala Evropská komise formální upozornění na nedostatečnou 

implementaci směrnice celkem 15 členským státům.141 Dle Montiho zprávy142 by 

přitom právě urychlená implementace směrnice o službách měla být nejvyšší politickou 

prioritou všech členských států, ve kterých nebyly předpisy plně transponující směrnici 

dosud přijaty. 

Nástrojem pro získávání konkrétnějších informací o stavu implementace směrnice

o službách je tzv. vzájemné hodnocení. Hlavním cílem tohoto procesu je získat detailní 

informace o zrušených, změněných a zjednodušených povolovacích režimech

v souvislosti s implementací směrnice do jednotlivých právních řádů členských států 

EU.

Dalším cílem vzájemného hodnocení je identifikace konkrétních bariér, které v oblasti 

služeb přetrvaly i po implementaci směrnice o službách. Na základě rozdělení Evropské 

komise byly členských státy rozděleny do slupin. Česká republika byla ve skupině se 

Slovenskem, Slovinskem, Maďarskem a Rakouskem. Konečným formálním výstupem 

vzájemného hodnocení bude zpráva Evropské komise směřující k Radě a Evropskému 

parlamentu o úspěšnosti či neúspěšnosti implementace směrnice o službách doplněná

o návrhy na dodatečné iniciativy.

                                               
140 16 členských států přijalo do března 2010 svůj horizontální: zákon. Belgie, Bulharsko, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Itálii, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko a Velká Británie; v 6 členských státech se nachází rámcový zákon v Parlamentu: 
Kypr, Lotyšsko, Lucembursko Polsko, Rakousko a Řecko; 2 členské státy – Irsko a Portugalsko – zatím 
ještě nedokončily přípravu zákona.
141 Zpráva o stavu implementace směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu v ostatních členských
státech EU – zpráva vlády pro parlament E-klep č. j. MPO 10271/10/06300/01000
142 Monti, M.: A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe’s Economy and Society, 
Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso by Mario Monti, str. 53
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3.4.1 Implementace směrnice v Maďarsku

Prvotní příprava procesu implementace směrnice tj. screening legislativy byla, 

vzhledem k širokému rozsahu služeb spadajících do působnosti směrnice a skutečnosti, 

že národní maďarská legislativa upravující služby je podle své povahy upravena v rámci 

jednotlivých sektorů, úkolem jednotlivých maďarských ministerstev za koordinace

ministerstva zahraničních věcí. V květnu 2008, v polovině transpoziční doby, maďarská

vláda přijala usnesení vlády o úkolech vyplývajících z implementace směrnice

o službách, které stanovilo odpovědnost jednotlivých pracovních skupin ustavených pro 

implementaci směrnice.

Podle maďarských legislativních pravidel mohou být práva a povinnosti stanoveny 

pouze právními předpisy, dvěma největšími skupinami v této oblasti jsou právní přepisy 

přijímané na celostátní úrovni (zákony, vládní nařízení a ministerské vyhlášky) a na 

předpisy přijímané na místní úrovni (obecní vyhlášky). Jednotlivá ministerstva měla za 

úkol identifikovat, které národní předpisy v oblasti jejich působnosti by mohly být 

implementací dotčeny. Byla zpracována jednotná metodika přezkumu, na základě které 

mělo být identifikován zejména: přený počet a název dotčených právních aktů, právní 

základ dotčeného předpisu, vládní orgán (ministerstvo) zodpovědné za právní úpravu, 

příslušné ustanovení směrnice o službách a dotčené ustanovení národního právního 

předpisu a zda je tu notifikační povinnost podle čl. 39 směrnice. Na základě toho bylo 

identifikováno a přezkoumáno přibližně 350 předpisů přijatých na celostátní úrovni

a byl získán celkový přehled o tom, kterých konkrétních ustanovení právních předpisů 

se směrnice dotýká a které z nich budou muset být změněny. Vzhledem k velkému 

počtu dotčených právních předpisů bylo rozhodnuto, přijmout změny dotčených zákonů

a vyhlášek v jednom legislativním balíčku a ne každou z nich jednotlivě. V případě 

obecních vyhlášek byly úkoly uvedené výše provedeny na úrovni obcí za koordinace 

Ministerstvem pro obce.

Z důvodu horizontálního a rámcového charakteru směrnice o službách došlo Maďarsko

k závěru, že pro řádnou transpozici směrnice nebude postačovat pouze změna 

sektorových zákonů a rozhodlo se pro přijetí rámcového zákona. Rámcový zákon 
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implementující směrnici o službách přijalo Maďarsko dne 22. června 2009143 jako třetí

z členských států. Účinnosti nabyl tento zákon dne 1. října 2009, tedy ještě před 

uplynutím implementační lhůty směrnice o službách. Ke stejnému datu nabyl účinnosti

i další maďarský zákon, který v širokém rozsahu měnil správní řízení.144

Z hlediska notifikačních povinností podle čl. 39 směrnice byly rámcovým zákonem 

transponovány zejména pravidla udělování povolení stanovená v čl. 9 a násl. směrnice. 

Jako zásada je stanoveno, že v oblasti usazování se není potřeba žádné povolení. Tato 

svoboda může být v souladu se směrnicí omezena, pouze pokud je potřeba 

povolovacího režimu opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájmu, přičemž toto 

omezení může být stanoveno pouze zákonem. 

Výraznou změnou upravenou v rámcovém zákoně je úprava ohlášení jako nového 

právního institutu. Základním cílem zákonodárce bylo dosáhnout zachování ochrany 

veřejných zájmů za použití co nejméně omezujících prostředků. Podstatou ohlášení je, 

že poskytovatel služeb může začít poskytovat služby bez ohledu na ohlášení, za 

předpokladu, že splní požadavky příslušných právních předpisů. Absence ohlášení sama

o sobě nezpůsobuje ztrátu práva vykonávat činnost. Orgán odpovědný za dohled nad tou 

kterou službou je povinen bezprostředně po obdržení ohlášení ověřit, zda ohlášení má 

stanovené náležitosti (formální přezkum). Pokud ohlášení má stanovené náležitosti, je 

poskytovateli služeb zaslána verifikace, pokud je nemá, je poskytovatel upozorněn na 

nedostatky. Orgán odpovědný za dohled nad poskytovatelem z úřední povinnosti zapíše 

do registru bez ohledu na to, zda ověřil, že poskytovatel skutečně splňuje požadavky 

stanovení stanovené právními předpisy pro výkon činnosti. Oprávnění k výkonu 

činnosti totiž vzniká nezávisle na ohlášení samotným splněním požadavků stanovených 

pro výkon činnosti právními předpisy. Výše uvedená úprava byla zavedena ve vztahu

k 52 službám v případech týkajících se usazení.

Rámcovým zákonem jsou transponovány rovněž ustanovení čl. 15 směrnice obsahující 

požadavky podléhající hodnocení, ustanovení maďarského zákona v podstatě přejímá 

text směrnice. Dalším čl. provedeným v rámcovém zákoně je čl. 16 směrnice týkající se 

                                               
143 Act LXXVI of 2009 on general rules on taking up and pursuit of service activities
144 Act CXL of 2004 on the general rules of administrative proceedings and services, and Act CXI of 
2008 on its amendment.
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volného pohybu služeb. V zákoně je výslovně uvedeno, že v případě přeshraničního 

poskytování služeb není zásadně třeba žádného povolení nebo ohlášení pro poskytování 

služby. Odlišný postup může být stanoven pouze zvláštním zákonem. 145Svoboda 

přeshraničního poskytovatele poskytovat služby v Maďarsku může být omezena pouze

z důvodu ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví 

nebo ochrany životního prostředí.

Do termínu nabytím účinnosti rámcového zákona byly upraveny sektorové zákony 

vztahující se ke službám, celkem bylo v Maďarsku revidováno a změněno 90 takových 

zákonů. Novela těchto zákonů byla provedena formou jednoho změnového zákona,

jehož proces přijetí byl paralelní s přijetím rámcového zákona. V souvislosti s úpravou 

sektorových zákonů byl zcela revidován obchodní zákon146 a přijat nový zákon

o samostatných podnikatelích a podnicích jednotlivců.147K úpravě podzákonných 

předpisů, konkrétně vládních nařízení, bylo přijato jedno celkové vládní nařízení, 

kterým byly měněny a rušeny určité vládní nařízení v souvislosti se změnou zákona

o správním řízení a službách a s transpozicí směrnice o službách.148

Podle směrnice jsou členské státy povinny určit své povolovací režimy a uvést důvody 

prokazující jejich slučitelnost s požadavky stanovenými v čl. 9 směrnice. Maďarsko 

takto notifikovalo povolovací režimy ve 184 případech, z toho 168 případů se týkalo 

usazení a 16 případů jak usazení tak přeshraničního poskytování služeb. V maďarských 

právních předpisech se nevyskytuje situace, že by povolení bylo vyžadováno pouze

v případě přeshraničního poskytování služeb. Ve 13 případech z výše uvedených je 

povolení požadováno pouze v případě usazení, zatímco pro přeshraniční poskytování 

služby stačí pouze ohlášení, poskytovatel tak může začít poskytovat službu okamžitě.149

                                               
145 Tato koncepce je shodná s úpravou v českém zákoně o volném pohybu služeb.
146 Act CLXIV of 2005 on trade
147 Act CXV of 2009 on individual entrepreneurs and sole proprietorships
148 Government Decree 182/2009. (IX. 10.) amending and repealing certain Government Decrees in the 
context of the entry into force of Act CXI of 2008 amending Act CXL 2004 on the general rules of 
administrative proceedings and services, and the transposition of Directive 2006/123/EC on services in 
the internal market
149 Zdroj k celé kapitole : Self-assessment – Hungary, nepublikováno
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3.4.2 Implementace směrnice v Rakousku

Rakousko se jako většina ostatních členských států EU rozhodlo pro implementaci 

směrnice o službách jednak prostřednictvím rámcového zákona, jednak změnou 

sektorových zákonů upravujících přístup k jednotlivým službám. Přezkoumání

rakouských právních předpisů za účelem posouzení jejich souladu se směrnicí

o službách, proběhlo v letech 2008 až 2009. Legislativní úpravy jednotlivých předpisů 

na úrovni spolku i jednotlivých zemí probíhaly do konce roku 2009 (potřebu úpravy 

jednotlivých předpisů bylo možné dle rakouské notifikace Evropské komisi označit jako 

minimální). Jejich předmětem bylo zejména nahrazení dosavadních povolení pouze 

ohlášením, byla zrušena přednostní práva pro usazené poskytovatele a zavedena fikce 

udělení povolení po marném uplynutí lhůty.

Rakouský parlament nicméně téměř rok a půl od uplynutí implementační lhůty směrnice

o službách dosud neschválil návrh rámcového zákona a směrnice o službách tak nebyla

v Rakousku řádně a včas provedena a Rakousku reálně hrozí řízení o porušení Smlouvy.

Důvod zpoždění s implementací je zejména politické povahy. Návrh rámcového zákona 

nově upravuje kompetence mezi federací (Bund) a spolkovými zeměmi a potřebuje tak 

ke svému schválení souhlas dvoutřetinové většiny jak v Národní radě (Nationalrat), tak

ve Spolkové radě (Bundesrat).150

Návrhem rakouského rámcového zákona151 mají být transponovány tzv. horizontální 

prvky směrnice o službách, zejména, ustavení jednotný kontaktních míst včetně 

informačních povinností těchto jednotných kontaktních míst, obecná ustanovení

o udělování povolení k poskytování služby, přeshraniční správní spolupráce mezi úřady 

členských zemí EU, informace, které jsou povinni poskytovat jednotliví poskytovatelé 

služeb. Na přání poskytovatele služeb má být umožněno v souladu s čl. 8 směrnice 

provést řízení o povolení v elektronické formě.152 Rámcovým zákonem má být 

                                               
150 Většiny potřebné ke schválení návrhu se současné rakouské koaliční vládě dosud nepodařilo 
dosáhnout.
151 Návrh rakouského rámcového zákona 
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00523/fname_173867.pdf
152Ve smyslu schválené předběžné minimální transpozice směrnice o službách – viz usnesení vedoucího 
zemského úřadu (Beschluss der Landesamtsdirektoren) z dubna 2008 – budou nejdříve zpřístupněny
k elektronickému vyřízení pouze taková řízení která jsou v Rakousku prováděny častěji než pětkrát za 
rok.



66

transponován institut vzniku oprávnění uplynutím lhůty (fikce udělení povolení). Je jím 

rovněž zřizován zvláštní poradní sbor (Beirat) při Ministerstvu pro hospodářství rodinu

a mládež153 složený ze zástupců vybraných ministerstev, hospodářské komory

a zástupce každého rakouského spolkového státu. Spolu s ním je navrhována novela 

zákona o cenách ochraně spotřebitele (Preisauszeichungs- und Konsumenten-

schutzgesetz).

Jednotné kontaktní místo podle navrhovaného rakouského zákona o službách je pouze 

servisním místem, není úřadem a není proto oprávněno přijmout žádné právní 

rozhodnutí. Jednotné kontaktní místo poskytuje všeobecné a aktuální informace pro 

zahájení a výkon služby a přijímá písemná podání a postupuje je dále příslušným 

úřadům/místům. Jednotná kontaktní místa jsou ustavena u vlád jednotlivých spolkových 

zemí. Rakousko se nicméně ve vztahu k tomuto institutu rozhodlo pouze pro 

implementaci v rozsahu požadované směrnicí a jednotná kontaktní místa tak bude 

možné využít pouze pro služby, na které se vztahuje směrnice o službách.154 Jednotná 

kontaktní místa v Rakousku začala již fakticky vykonávat některé své činnosti, 

vzhledem k prodlení s transpozicí směrnice ale s výhradou, že dokud nenabude 

účinnosti rakouský zákon o službách, je sice možno zasílat podání na tato místa, která je 

neprodleně postoupí dál, ale pouze na vlastní nebezpečí poskytovatele služeb, který 

podání posílá. Proto je nadále poskytovatelům služeb doporučováno, aby se raději 

obraceli přímo na příslušné úřady.155

Směrnice o službách je tedy v současné době v Rakousku implementována pouze 

částečně a to pouze v rovině jednotlivých zvláštních zákonů upravujících konkrétní 

požadavky na určité služby. Podle zprávy odeslané Rakouskem Evropské komisi 156 se 

provedené změny týkají zejména následujících oblastí. 

V oblasti stavebních výrobků (stavební služby, služby vztahující se k nemovitostem,

velkoobchod a maloobchod) – různých zemské zákony již nepožadují, aby 

poskytovatelé těchto služeb byli usazeni v Rakousku.

                                               
153 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
154 Česká republika se v tomto směru rozhodna pro rozšiřující transpozici viz kapitola 3.1. 
155 http://www.eap.gv.at/eap.html
156 Self-Assessment: Austria, nepublikováno
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V oblasti cestovního ruchu – byly zrušeny požadavky některých zemských zákonů pro 

zřizování a provozování kempinků, různé zemské zákony nově nepožadují, aby 

pořadatelé soutěží a závodů měli určitou právní formu.

V oblasti soukromých vzdělávacích služeb – u provozování lyžařských škol povinnost 

vyslechnout konkurenčního provozovatele byla nahrazena pouhou informační 

povinností a u tanečních škol může být provozováno několik podniků.

Obecně lze říci, že legislativní změny se týkaly zejména požadavků nepřiměřených 

požadavků na sídlo společnosti v Rakousku, pravidel přímého a nepřímého zapojení 

konkurenčních poskytovatelů služeb, požadavků, aby poskytovatel služby měl určitou 

právní formu, a zákazů několika podniků v jednom členském státě. 

3.4.3 Implementace směrnice na Slovensku

Rovněž Slovensko se rozhodlo pro implementaci směrnice o službách jak změnami 

jednotlivých právních předpisů upravujících konkrétní služby, tak rámcovým zákonem, 

kterým by do slovenského právního řádu byly zakotveny horizontální instituty 

směrnice.157 Spolu s rámcovým zákonem byla přijata rozsáhlá změna živnostenského 

zákona a 36 dalších zákonů. Všechny tyto zákony nabyly účinnosti ke dni 1. června 

2010. Slovensko tedy nestihlo implementovat směrnici v předepsané lhůtě, nicméně 

zpoždění s implementací nebylo tak výrazné jako v některých jiných členských státech.

Výsledkem přijatých změn bylo zejména zjednodušení některých postupů a požadavků 

vůči poskytovatelům služeb, připuštění alternativních forem vzdělání nebo kvalifikace, 

zrušení některých poplatků požadovaných po poskytovatelích a zrušení omezení doby 

licence (na 5 let) v některých případech.158

Zákonem o službách na vnútornom trhu byla ustavena jednotná kontaktní místa pro 

všechny poskytovatele služeb, jejich funkce byla svěřena živnostenským úřadům v sídle 

osmi krajských měst. Funkci jednotných kontaktních míst v omezeném rozsahu již od 

1. 10. 2007 plnily všechny živnostenské úřady (50) obvodních úřadů na Slovensku, ale 

                                               
157 Zákon č.136/2010 Z. z. z 3. marca 2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákon
158 Self-assessment – Slovakia, nepublikováno
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pouze ve vztahu ke službám, spadajícím do působnosti živnostenského zákona. 

Zákonem o službách na vnitřním trhu tak byla rozšířena možnost obracet se na vybrané 

živnostenské úřady i v případech, kdy služba je poskytována podle jiných zákonů, které 

jsou v působnosti různých státních orgánů či profesních komor.159

Byl zjednodušen postup k získání oprávnění, a to ve čtyřech případech:

 uznávání osvědčení a dokladů potřebných pro vydání povolení získaných v jiných 

členských státech

 uznání splnění podmínek nutných k získání oprávnění v jiném členském státě

 v případě povinnosti uzavřít pojištění bude stačit, pokud má již uzavřené pojištění, 

které je srovnatelné

 žádost o povolení je možné podávat přímo příslušnému orgánu nebo 

prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Zákonem jsou dále stanoveny další povinnosti požadované směrnicí o službách jako je 

povinnost poskytovat příjemci služby určité informace před uzavřením smlouvy resp. 

samotným poskytnutím služby, povinnost poskytovatele služby zabezpečit stejné 

podmínky pro přístup ke službě bez ohledu na státní příslušnost příjemce služby160. 

V § 8 v odst 1 zákona o službách na vnútornom trhu je zakotveno právo přeshraničního 

poskytovatele služeb poskytovat služby na území Slovenské republiky, pokud splní 

podmínky na poskytování těchto služeb podle práva státu usazení, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. ,Ustanovení odstavce 1 se neztahuje na služby obecného 

hospodářského zájmu (jako jsou např. poštovní služby nebo služby v oblasti energetiky) 

a na služby advokátů a auditorů.161 V neposlední řadě zákon stanoví pravidla pro 

spolupráci mezi orgány jednotlivých členských států i ve vztahu k Evropské komisi. Jde 

zejména o přijímání opatření, která mohou omezit poskytovaní služeb s cíle ochránit 

jejich příjemce. 

                                               
159 Důvodová zpráva k zákonu č. 136/2010 Z.z. z 3. marca 2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákon, Portál právnych predpisov, Ministerstvo spravodlivosti SR
160 Sankcí za porušení této povinnosti je pokuta pro poskytovatele služeb v rozsahu od 100 € do 3000 €
161 § 8 v odst 1 zákona o službách na vnútornom trhu
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Co se týče povolovacích režimů horizontální povahy dle zprávy Slovenska zaslané 

Evropské komisi162, spadá 90 procent všech služeb, které patří do působnosti směrnice

o službách, pod živnostenský zákon. Před přijetí novely živnostenského zákona byly 

tyto služby rozděleny do čtyř skupin:

1) skupina: obecná kvalifikace (min 18 let, bezúhonnost a právní způsobilost)

2) skupina: obecná kvalifikace + zvláštní kvalifikace získaná profesním vzděláním

3) skupina: obecná kvalifikace + jiná zvláštní kvalifikace

4) skupina: obecná kvalifikace + jiná zvláštní kvalifikace (většinou spojená s držením 

zbraně).

Účinností novely živnostenského zákona pak došlo ke sloučení třetí a čtvrté skupiny do 

jediné. 

Na základě přehodnocení dosavadního udělování povolení uskutečněného na základě 

čl. 9 směrnice o službách došlo k významné změně slovenského živnostenského 

zákona163 Koncesované živnosti byly zrušeny s tím, že podmínky regulace dosavadních 

koncesovaných živností v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy bude možné 

zachovat v rámci jejich zařazení do živností vázaných. Nově bylo stanoveno, že 

oprávnění k provozování všech živností (tedy i těch, které byly dříve zařazeny do 

kategorie živností koncesovaných) vzniká právnickým osobám zapsaným do 

obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují

a fyzickým osobám dnem ohlášení, případně pokud je v ohlášení uvedený pozdější den, 

tak tímto dnem.164 Za den ohlášení se považuje den, kdy ohlášení splňuje všechny 

náležitosti stanovené v § 45, 45a a 46 živnostenského zákona. Tím odpadá nutnost 

transponovat ze směrnice o službách na vnitřním trhu princip vzniku oprávnění 

uplynutím lhůty.165

                                               
162 Self-assessment – Slovakia, nepublikováno
163 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/zivnostenske_podnikanie_zuborova/
Uplne_znenie_zivnostenskeho_zakona.pdf
164Osobám, které mají stanovenu povinnost zápisu do obchodního rejstříku, vzniká oprávnění dnem 
tohoto zápisu, přičemž při splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem se jim ještě před 
zápisem vydá osvědčení o živnostenském oprávnění
165 Důvodová zpráva k zákonu č. 136/2010 Z.z. z 3. marca 2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákon, Portál právnych predpisov, Ministerstvo spravodlivosti SR
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Závěr

Je možné dojít k závěru, že směrnice o službách a její implementace představovala pro 

Českou republiku i ostatní členské státy velkou výzvu a je oprávněně možno ji označit 

za významný právní nástroj pro dokončení vnitřního trhu EU.

Kromě zopakování základních zásad vyplývajících ze svobody usazování a svobody 

volného pohybu služeb zakotvených v primárním právu EU přinesla směrnice několik 

nových institutů k usnadnění poskytování služeb na vnitřním trhu. Tyto nové instituty

z primárního práva vyvodit nelze, jejich konstrukce je zcela originálním přínosem 

směrnice. Jedná se zejména o administrativní spolupráci mezi členskými státy, jednotná 

kontaktní místa nebo vznik oprávnění uplynutím lhůty

K implementaci směrnice přistoupila Česká republika velmi zodpovědně, což zdaleka 

nelze vzhledem k poměrně vysokému transpozičnímu deficitu ČR v oblasti směrnic 

vnitřního trhu považovat za samozřejmé. Přijetí samotných transpozičních opatření 

předcházel návrh implementace směrnice o službách schválený formou usnesení vlády

a věcný záměr zákonné transpoziční úpravy. Díky přezkoumání celého právního řádu, 

identifikaci jednotlivých povolovacích režimů a zhodnocení souladu uplatňovaných 

požadavků se směrnicí o službách došlo v České republice 5 let od jejího přistoupení

k EU k uvedení úpravy fakticky všech povolovacích režimů do souladu s požadavky 

zakotvenými v primárním právu EU, neboť z něj a z široké judikatury Soudního dvora 

EU směrnice ve své části týkající se povolovacích režimů vychází. 

Česká republika se stejně jako většina ostatních členských států rozhodla pro 

implementaci směrnice jednak rámcovým zákonem, kterým byla transponována 

horizontální ustanovení směrnice, jednak formou změn zvláštních zákonů upravujících 

jednotlivé povolovací režimy. Kromě obecných poznámek k institutům směrnice 

implementovaným pomocí změn zvláštních zákonů, byly konkrétní úpravy představeny 

na příkladu činnosti autorizovaných inspektorů. V důsledku prověření provedeného na 

základě požadavků směrnice o službách došlo k přehodnocení dosavadní pohledu na 

činnost autorizovaného inspektora a k uvedení přístupu k této činnosti do souladu jak

s požadavky primárního práva, tak požadavky směrnice.
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Je možné konstatovat, že Česká republika provedla náležitou transpozici a implementaci 

směrnice službách, neboť přijala včas náležité transpoziční opatření, toto transpoziční 

opatření má náležitou formu, v podstatě správně promítá obsah směrnice a je zajištěna 

jeho náležitá aplikace, dodržování a efektivní vymahatelnost. Nicméně otázkou zůstává, 

zda bylo skutečně dosaženo účelu směrnice, tj. maximálního možného snadnění výkonu 

volného pohybu služeb a svobody usazování v rámci vnitřního trhu. Tato otázka se 

nabízí zejména ve srovnání české právní úpravy povolovacích režimů s režimy, které se 

uplatňují v jiných členských státech EU. Například úpravu provedenou ve slovenském 

živnostenském zákoně, kdy byla zcela zrušena kategorie koncesovaných živností a 

oprávnění k provozování všech živností (tedy i těch, které byly dříve zařazeny do 

kategorie živností koncesovaných) vzniká v zásadě dnem ohlášení, je možné považovat 

zcela jistě za úpravu méně omezující přístup k výkonu těchto činností než současnou 

úpravu v České republice. Rovněž maďarskou úpravu ohlášení, a přesun významného 

počtu služeb do režimu ohlášení, je možno označit za inspirativní. Považovala bych 

proto za vhodné přihlédnout k těmto úpravám při změnách relevantních právních 

předpisů a v případě kladných zkušeností Slovenska a Maďarska s novou úpravou, 

zvážit i v České republice návrh méně omezující postupů.

Kladně lze hodnotit, že Česká republika přijala transpoziční opatření k provedení 

směrnice včas a to zejména ve světle toho, že většina ostatních členských států tříletou 

lhůtu pro řádnou implementaci směrnice nedodržela (formální upozornění na 

nedostatečnou implementaci směrnice zaslala Evropská komise celkem 15 členským 

státům). Ze tří vybraných států EU, jejichž proces implementace směrnice a hlavní 

změny vyvolané touto implementací byly stručně popsány, pouze Maďarsko přijalo své 

transpoziční předpisy v předstihu před uplynutím předepsané implementační lhůty, na 

Slovensku došlo v jejich přijetí k půlročnímu zpoždění a v Rakousku dokonce není 

návrh rámcového implementačního zákona schválen dodnes.

V průběhu roku 2010 probíhalo vzájemné hodnocení implementace směrnice 

v jednotlivých členských státech EU. Z těchto vzájemných hodnocení vyplynulo, že ve 

všech členských státech bylo identifikováno téměř 16.000 požadavků kladených na 

usazeného podnikatele a přes 19.000 požadavků pro přeshraniční poskytování služeb.
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Pro uvedení národních právních řádů do souladu se směrnicí o službách bylo třeba 

změnit na 600 národních právních předpisů. 

Směrnice o službách obsahuje ustanovení, že do 28. prosince 2011 a následně každé tři 

roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o uplatňování 

této směrnice. Komise posoudí rovněž potřebu dalších opatření pro záležitosti 

vyloučené z oblasti působnosti této směrnice a případně zprávu doplní o návrhy na 

změnu této směrnice za účelem dotvoření vnitřního trhu služeb. Tato zpráva bude 

významným dokumentem pro posouzení skutečných přínosů směrnice pro vnitřní trh. 

Nicméně již dnes je možné, a to jak vzhledem k množství zrušených omezujících 

požadavků v právních řádech všech členských států EU, tak k zavedení nástrojů správní 

spolupráce mezi členskými státy, hodnotit směrnici jako výrazný přínos usnadnění 

poskytování služeb na vnitřním trhu.
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 EU Evropská unie

 EHS Evropské hospodářské společenství

 IMI systém Internal Market Information System

 LRV Legislativní rada vlády

 eKLEP Elektronická knihovna Úřadu vlády



80

Summary

Benefit and Implementation of the Directive on Services

The purpose of my thesis is to analyse benefit and implementation of the Directive on 

Services in the Internal Market. The Directive on Services is a significant legal EU act 

aimed at removing barriers to the freedom of establishment for providers in Member 

States and obstacles to the free movement of services between Member States and 

providing guarantee of the legal certainty necessary for the exercise in practice of two 

fundamental freedoms of the internal market in practice to recipients and providers.

The thesis is composed of three chapters. Chapter One is subdivided into thee parts. The 

first part offers a basic overview of two fundamental freedoms of the internal market -

the freedom of establishment and free movement of services. The second part deals with 

the necessity of adoption of a new EU regulation. The third part describes the process of 

adoption of the Directive on Services. The Directive was approved after three years of 

complex negotiations. 

Chapter Two is subdivided into six parts and explains selected provisions of the 

Directive, especially instruments of administrative simplification e.g. points of single 

contact, the review of authorisation schemes, allowed derogations from the freedom to 

provide services or supervision by Member States.

Chapter Three deals with the implementation of the Directive into the Czech legal order 

and describes relevant Czech implementing legislation. The chapter consists of four

parts. Part One focuses on preparation of the implementing Act on Free Movement of 

Services and Part Two illustrates the adopted Act on Free Movement of Services. Part 

Three addresses the amendment to other acts affected by the Directive with example of 

the Building Code. Part Four describes briefly the implementation of the Directive in 

tree EU Member States – Hungary, Austria and Slovakia. 

The results of my study might be summarized in the conclusion that the Directive on 

Services in the Internal Market was implemented properly and in due time and that the 

implementing measures reflect the requirements of the Directive correctly.



81

Název práce v češtině

Přínos a implementace směrnice o službách

Název práce v angličtině

Benefit and Implementation of the Directive on Services

Tři klíčová slova v češtině

Směrnice o službách

Zákon o volném pohybu služeb

Implementace

Tři klíčová slova v angličtině

Directive on Services

Act on Free Movement of Services

Implementation


	Úvod
	Přehled vývoje
	Svoboda usazování a svoboda poskytování služeb
	Potřeba přijetí směrnice
	Proces přijetí měrnice

	Směrnice o službách
	Působnost směrnice o službách
	Správní zjednodušení
	Svoboda usazování pro poskytovatele
	Volný pohyb služeb
	Kvalita služeb
	Správní spolupráce

	Implementace směrnice o službách
	Věcný záměr zákona o volném pohybu služeb
	Rámcový zákon
	Metodický pokyn

	Změna zvláštních zákonů
	Exkurz: Implementace směrnice ve vztahu k činnosti autorizovaného inspektora

	Implementace směrnice v některých státech EU
	Implementace směrnice v Maďarsku
	Implementace směrnice v Rakousku
	Implementace směrnice na Slovensku


	Závěr
	Seznam pramenů a literatury:
	Seznam zkratek
	Summary



