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1.  Úvod 
 
 
Oblast služeb má klíčový význam pro národní hospodářství jednotlivých členských 
států i hospodářství Unie v důsledku svého významného a stále rostoucího podílu 
na celkové produkci. Tato oblast je přitom zajímavá i z právního hlediska, jelikož 
pohyb služeb mezi členskými státy je již padesát let předmětem liberalizačních 
snah, a to nejen v právu Evropských společenství, popřípadě Evropské unie, ale i 
v právu mezinárodního obchodu. Především však v posledních dvaceti letech 
přinesly tyto snahy konkrétní výsledky, které se odrážely nejen v dynamickém 
vývoji judikatury Soudního dvora v této oblasti, ale rovněž v přijetí vícestranného 
právního rámce pro mezinárodní obchod službami. V posledních deseti letech se 
navíc Unii podařilo přijmout základní právní rámec, který otázky volného pohybu 
služeb mezi členskými státy komplexně upravuje. 
 
Předmětem zájmu této práce v oblasti služeb jsou nicméně konkrétní otázky 
volného pohybu služeb spojené s vnitrostátními požadavky na odbornou kvalifikaci 
uplatňujícími se při přístupu k dané činnosti nebo v rámci jejího výkonu na území 
státu, v němž je služba poskytována, ve vztahu k poskytovatelům služeb, kteří na 
území tohoto státu nemají stálou podnikatelskou základnu. Jelikož jsou tyto otázky 
ve vícestranných instrumentech práva mezinárodního obchodu upraveny jen 
okrajově, zaměří se tato práce především na právní úpravu uznávání odborných 
kvalifikací v Evropské unii. Evropské unii se totiž v dotčené oblasti podařilo 
přijmout komplexní soubor obecně závazných právních norem, jenž je i ve 
světovém měřítku z hlediska míry právní ochrany, kterou poskytuje jednotlivcům, 
jedinečný1.  
 
Velký počet právních aktů obsahujících takové normy přijatých tehdy ještě 
Společenstvím vyvolává i velké množství otázek zejména v souvislosti s jejich 
výkladem a uplatněním v praxi. Není přitom účelem této práce pojednat o 
veškerých předpisech upravujících tuto oblast na úrovni současné Unie, ale zaměřit 
se a vysvětlit fungování těch předpisů, které představují stěžejní součásti právní 
úpravy Unie v této oblasti. Výklad je proto zaměřen horizontálním způsobem, a 
nezabývá se právní úpravou konkrétních povolání nebo činností. Určitou výjimkou 
z tohoto horizontálního zaměření je výklad věnovaný lékařským povoláním, jejichž 
právní režim je nicméně „prototypem“ následně obdobně uplatněným i ve vztahu 
k některým dalším vysoce kvalifikovaným povoláním.  
 
Požadavky na odbornou způsobilost pro výkon některých činností a právní úprava 
uznávání odborné kvalifikace se týkají především osoby samotného poskytovatele; 
kvality jeho služeb se tyto požadavky dotýkají jen nepřímo. Proto bude předmětem 
zájmu této práce výhradně právní úprava, která se zabývá požadavky stanovené 

                                                 
1 Nicolaïdis, Kalypso: Managed Mutual Recognition: The New Approach to the Liberalization of Professional 

Services, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Working Papers, 1996/1997. 
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samotným poskytovatelům, nikoliv však požadavky, které se přímo vztahují ke 
službám jako takovým. V důsledku toho se výklad v této práci omezuje na právní 
předpisy vydané na základě ustanovení Smlouvy o založení Evropského 
společenství v jejích mnohých historických podobách (nyní Smlouvy o fungování 
Evropské unie2, dále jen „SFEU“) týkajících se volného pohybu osob a služeb, a 
vyjma některých okrajových zmínek se nezabývá předpisy vydanými zejména 
v oblasti finančních služeb nebo v oblasti dopravy.  
 
Pokud je řeč o systému uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii, je třeba na 
úvod předeslat, že se tento systém oproti tradičním systémům uznávání studia nebo 
vzdělání existujícím v členských státech vyznačuje mnohými odlišnostmi. V tomto 
smyslu je nutné rozlišovat mezi systémy akademického a profesního uznávání3. 
Profesní uznávání se používá v případech, kdy je třeba pro účely výkonu povolání 
nebo jiné činnosti doložit, že odborná kvalifikace získaná v zahraničí odpovídá 
odborné kvalifikaci požadované k přístupu do profese podle práva cílového státu. 
Odborná kvalifikace přitom mohla být získána studiem, praktickým výcvikem, 
nebo v rámci výkonu odborné praxe, nebo kombinací těchto prvků. Akademické 
uznávání je naproti tomu možno definovat jako uznávání rovnocennosti diplomů, 
kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vysokoškolské instituce s diplomy, 
kvalifikacemi či částmi studijních programů jiné vysokoškolské instituce. Obvykle 
je takové uznání považováno za základ pro přijetí na další studium v druhé instituci 
nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium 
některých částí programu. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o 
tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat 
konkrétní povolání nebo činnost. Výsledkem procesu akademického uznávání je 
rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání 
poskytovanému v uznávajícím členském státě. 
 
Před přijetím právních předpisů o uznávání odborných kvalifikací bylo v členských 
státech akademické uznávání jediným normativně upraveným postupem uznávání 
kvalifikace4. Z pohledu současnosti je však tento způsob uznávání kvalifikace 
v Unii nevyhovující, jelikož členské státy k zahájení výkonu odborné činnosti často 
požadují i jiné druhy odborného vzdělávání a přípravy, než samotné studium. 
Uznávání všech složek odborné kvalifikace by bylo příliš administrativně náročné a 
zatěžující pro osoby hledající přístup na trh druhého členského státu. Pravidla 
přijatá tehdejším Společenstvím v oblasti přístupu k výdělečným činnostem a jejich 
výkonu v členských státech proto vyvinula výše uvedenou metodu profesního 
uznávání. Na unijní úrovni byly rovněž vydány i některé předpisy a vyvinuty 

                                                 
2 Konsolidované znění SFEU je k nalezení v Úř. věst. 2008, C 115, s. 47. 
3 Viz sdělení Komise o uznávání diplomů za akademickými a profesními účely, KOM (94) 596 konečné. Ke 

vzájemným souvislostem mezi systémy akademického a profesního uznávání, viz závěry Rady ze dne 6. 
května 1996 týkající se synergií akademického a profesního uznávání kvalifikací ve Společenství (Úř. věst. 
1996, C 195, s. 6). 

4 Rozsudky ze dne 28. dubna 1977, 71/76, Thieffry, Recueil, s. 765, a ze dne 28. června 1977, 11/77, Patrick, 
Recueil, s. 1199. 
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některé právně nezávazné nástroje usnadňující uznávání akademických kvalifikací5. 
Nicméně, ani tyto předpisy a nástroje nespadají do předmětu zkoumání této práce, 
kterým jsou výlučně systémy profesního uznávání. 
 
Z uvedeného vyplývá, že předmětem přezkumu a uznávání v rámci systému 
profesního uznávání zpravidla nebude všeobecné vzdělání nebo části akademického 
vzdělání, ale ukončené odborné vzdělání, které opravňuje v daném členském státě 
k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti. Soudní dvůr ve své ustálené 
judikatuře uznává, že mezi odborné vzdělání spadá zejména vysokoškolské a vyšší 
vzdělání6. Odborné vzdělávání je přitom předmětem jedné z politik Unie, v níž 
Unie disponuje pouze podpůrnými pravomocemi, které v této oblasti zejména 
vylučují harmonizaci (čl. 165 odst. 4 první odrážka a čl. 166 odst. 4 SFEU)7. 
V následujícím textu je pojem odborného vzdělávání v souladu s terminologií 
předpisů sekundárního práva často nahrazen pojmem „odborná příprava“, 
popřípadě „vzdělání a odborná příprava“. Tyto pojmy jsou používány v obdobném 
smyslu. 
 
Cílem této práce je popsat a zhodnotit uplatnění existujícího právního rámce Unie 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací v situacích zahrnujících přeshraniční 
pohyb služeb mezi členskými státy zejména z hlediska obecných metod, které tento 
právní rámec využívá, jakož i zásad, na nichž spočívá. Za tímto účelem bude 
nejdříve přezkoumán normativní obsah zásady volného pohybu služeb, jak je 
zakotven v zakládací Smlouvě. Poté bude nebytné připomenout relevantní 
judikaturu Soudního dvora v oblasti volného pohybu osob týkající se konkrétně 
vnitrostátních požadavků na odbornou kvalifikaci, nebo požadavků souvisejících 
s odbornou kvalifikací. V tomto rámci bude třeba přezkoumat, v jakém rozsahu lze 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací uplatnit výjimky ze základních svobod 
výslovně uvedené ve Smlouvě. 
 
Další části se věnují předpisům sekundárního práva upravujícím uznávání 
odborných kvalifikací v rámci volného pohybu služeb. Jelikož je třeba tyto právní 
předpisy vykládat i uplatňovat s přihlédnutím k jejich historickým souvislostem, a 
jelikož většina v současnosti platných ustanovení týkajících se uznávání odborné 
kvalifikace jen přebírá právní úpravu obsaženou v již zrušených směrnicích, bude 
rozbor jednotlivých systémů uznávání, včetně zásad, na nichž spočívají, a metod, 

                                                 
5 Tzv. „Evropský kvalifikační rámec“ představuje soubor aktů vydaných Společenstvím za účelem zvýšení 

transparentnosti akademických a jiných kvalifikací udělovaných v členských státech spočívající především 
na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci 
Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) (Úř. věst. L 390, s. 6). 

6 Rozsudky ze dne 2. února 1988, 24/86, Blaizot, Recueil, s. 379, body 15 až 20; ze dne 27. září 1988, 42/87, 
Komise v. Belgie, Recueil, s. 5445, body 7 a 8; ze dne 7. července 2005, C-147/03, Komise v. Rakousko, 
Sb. rozh. s. I-5969, bod 33, a ze dne 11. ledna 2007, C-40/05, Lyyski, Sb. rozh. s. I-99, bod 29. 

7 Soudní dvůr již před časem zahrnul podmínky přístupu k odbornému vzdělávání do oblasti působnosti 
základních svobod, viz rozsudky ze dne 13. února 1985, 293/83, Gravier, Recueil, s. 593, bod 25; ze dne 1. 
července 2004, C-65/03, Komise v. Belgie, Sb. rozh. s. I-6427, bod 25, a ze dne 7. července 2005, C-147/03, 
Komise v. Rakousko, Sb. rozh. s. I-5969, bod 32. 
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jež používají, jakož i dalších podrobností jejich výkladu, proveden v kapitole 
týkající se v současnosti již zrušených právních předpisů.  
 
Zcela zvláštní kapitola pak pojednává o právním rámci platném v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací v současnosti. V rámci tohoto výkladu bude kladen důraz 
zejména na vysvětlení rozdílů, které tento nový rámec přinesl oproti stávající 
právní úpravě. Nejvýznamnější z těchto změn je přitom právě nový právní režim 
poskytování služeb, který bude předmětem podrobného výkladu. Vzhledem 
k významným horizontálním změnám, které zákonodárce během posledních deseti 
let provedl za účelem usnadnění volného pohybu služeb v oblastech jiných, než je 
uznávání odborné kvalifikace, bude konečně třeba provést rozbor těchto změn a 
přezkoumat jejich dopad na oblast uznávání odborné kvalifikace. V této souvislosti 
bude zmíněna hojně diskutovaná směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o 
službách na vnitřním trhu. 
 
Za účelem dalšího výkladu je konečně třeba uvést několik upřesňujících poznámek 
k terminologii používané v této práci. Je třeba mít na paměti, že právní 
terminologie Evropské unie je ve srovnání s terminologií používanou v čistě 
vnitrostátním kontextu neurčitější i obecnější. Existují proto pádné důvody 
spočívající ve skutečnosti, že se právní řády, jejich relevantní právní instituty, jakož 
i systémy odborné přípravy jednotlivých členských států mezi sebou značně liší. 
Z důvodů nezbytnosti subsumpce srovnatelných, v praxi však nikoliv nezbytně 
totožných, právních institutů jednotlivých členských států pod jednotné a často 
autonomně vykládané pojmy práva Unie je proto třeba k unijní terminologii 
přistupovat s určitou mírou shovívavosti. Totéž platí i ve vztahu k následujícímu 
výkladu, který z této terminologie ve značné míře vychází.  
 
Několik terminologických poznámek je třeba věnovat i označování relevantních 
pramenů primárního práva v této práci, a konkrétně odkazům na zakládací 
smlouvu, kterou je nynější SFEU. Jelikož se tato práce zabývá otázkami, které jsou 
v současné době vesměs výlučně upraveny ustanoveními SFEU, je třeba označením 
„Smlouva“ rozumět uvedenou smlouvu, nebo její právní předchůdkyně 
v rozhodném znění. Ustanovení Smlouvy o založení Evropského hospodářského 
společenství jsou v dalším textu označována jako ustanovení „Smlouvy o EHS“, 
ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství jsou označována jako 
ustanovení „Smlouvy o ES“, a konečně, ustanovení Smlouvy o ES ve znění 
Amsterodamské smlouvy8 jsou označována pouze doplňkem „ES“ (např. „článek 
10 ES“). 
 
Další upřesnění se týkají označení základní svobody, jejímž výkonem se tato práce 
zabývá. V následujícím textu se hovoří zpravidla o „volném pohybu služeb“ nebo o 
„svobodě poskytování služeb“. V některých případech je upřednostněno zdůraznění 

                                                 
8 Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství 

a některé související akty (Úř. věst. 1997, C 340, s. 1). 
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skutečnosti, že v kontextu uznávání odborných kvalifikací je třeba volný pohyb 
služeb vnímat v souvislosti s osobní svobodou pohybu státních příslušníků 
členských států na území Unie, spíše než s pohybem služby jako takové, a proto je 
upřednostněn pojem „svoboda poskytování služeb“. V jiných případech je však 
zejména ze stylistických důvodů použit výraz „volný pohyb služeb“, nebo dokonce 
„volné poskytování služeb“. Stejně tak jsou v kontextu volného pohybu služeb 
zcela zaměnitelné pojmy „členský stát původu“ a „členský stát usazení“ 
poskytovatele služeb, a jako takové jsou v této práci užívány.  
 
Ve vztahu k výkladu týkajícímu se volného pohybu příslušníků lékařských 
povolání je konečně nutno předeslat, že zatímco příslušné předpisy sekundárního 
práva hovoří o „odborném lékaři“, či „oborech odborného lékařství“, hovoří se 
v této práci zpravidla o „specializovaném lékaři“, či „lékařských specializacích“. 
Důvodem je jednoznačné odlišení těchto pojmů od obecných pojmů „odborné 
přípravy“, „odborné činnosti“ a „odborné praxe“ v zájmu přehlednosti a jasnosti 
výkladu. Případná další terminologická upřesnění budou učiněna v souvislosti 
s konkrétními otázkami řešenými v následujícím textu. 
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2. Volné poskytování služeb v primárním právu a 
 v judikatu ře Soudního dvora 
 
 
2.1  Pojem volného poskytování služeb a jeho modality 
 
2.1.1 Pojem přeshraničního poskytování služeb 
 
Volné poskytování služeb je v článcích 56 a 57 SFEU (dříve články 49 ES a 50 ES) 
vymezeno svým cílem (zákaz omezení volného pohybu služeb a zákaz 
diskriminace poskytovatele služeb na území hostitelského členského státu), svým 
předmětem (výkony poskytované za úplatu) a svým vztahem k ostatním základním 
svobodám vnitřního trhu (subsidiarita), jakož i oprávněnými osobami, na něž se 
tato svoboda vztahuje (státní příslušníci členských států). Smlouva však pouze 
dílčím, neúplným způsobem zmiňuje, co se rozumí vlastním „pohybem“ služby. 
 
Službami se podle prvního a druhého pododstavce článku 57 SFEU rozumí výkony 
poskytované zpravidla za úplatu, přičemž zahrnují zejména činnosti průmyslové či 
obchodní povahy, řemeslné činnosti, jakož i činnosti svobodných povolání. 
Z tohoto výčtu, kterému je v souladu s jeho zněním třeba přiznat demonstrativní 
povahu, vyplývá, že žádný druh činnosti není z pojmu „služba“ a priori vyloučen. 
Podmínkou však je, že se musí jednat o činnosti poskytované v hospodářském 
styku, musí se tedy jednat o úplatné výkony. Hlavním znakem úplaty je přitom 
skutečnost, že představuje protiplnění za poskytnuté služby. Toto protiplnění musí 
být přitom skutečné a nikoliv jen nevýznamné; výkon činnosti totiž musí směřovat 
k zaručení hospodářské nezávislosti poskytovatele9. Takové činnosti označuje 
Soudní dvůr ve své judikatuře jako „hospodářské činnosti“. Mezi tyto hospodářské 
činnosti samozřejmě patří i výkon povolání, včetně regulovaných povolání.  
 
Podle prvního a třetího pododstavce článku 57 SFEU je pak pojem služby 
negativně vymezen v tom smyslu, že pod tento pojem spadají jen takové činnosti, 
které nejsou upraveny ustanoveními Smlouvy o volném pohybu zboží, kapitálu a 
osob. Úmyslem Smlouvy je tak pojmout poskytování služeb jako zbytkovou 
kategorii, do níž nebudou spadat činnosti, které bude třeba posuzovat z hlediska 
jiných základních svobod vnitřního trhu. Smlouva však tímto nezamýšlí vyloučit 
z pojmu služeb určitou konkrétní skupinu činností, ale spíše určité způsoby jejich 
výkonu (vyloučeny tak jsou zejména činnosti vykonávané v závislém postavení, 
tedy na základě pokynů jiné osoby, kterými je poskytovatel vázán, a činnosti 
vykonávané soustavně na území jiného členského státu pro osoby v tomto 
členském státě usazené), nebo některé aspekty jejich výkonu, které jsou za daných 
podmínek konkrétního případu spjaty s jinými základními svobodami (činnosti, 
které jsou za daných skutkových okolností svou podstatou úzce spjaty s pohybem 

                                                 
9 K povaze „úplaty“, viz zejména rozsudky ze dne 5. října 1988, 196/87, Steymann, Recueil, s. 6159, a ze dne 7. 

prosince 1993, C-109/92, Wirth, Recueil, s. I-6447. 
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zboží či kapitálu). V tomto smyslu existuje mezi volným poskytováním služeb a 
ostatními základními svobodami vnitřního trhu vztah subsidiarity.  
 
K úplnému vymezení pojmu služby však výše uvedená kritéria nestačí. Je třeba 
rovněž určit, co se rozumí „volným pohybem“ služeb, jehož omezení mají být 
zakázána. Činnosti, které spadají pod pojem služby, jak byl vymezen výše, a jsou 
vykonávány v rámci členského státu, pro osoby usazené v tomto členském státě 
státním příslušníkem tohoto státu, pod ustanovení Smlouvy spadat nebudou, jelikož 
k tomu, aby mohly být takto kvalifikovány, je zapotřebí tzv. přeshraničního (neboli 
komunitárního) prvku (zásada mobility)10. V tomto ohledu je třeba vycházet z cíle 
ustanovení o volném pohybu služeb, jak je vymezen v prvním pododstavci článku 
56 a ve třetím pododstavci článku 57 SFEU. Podle prvního uvedeného ustanovení 
jsou zakázána omezení volného pohybu služeb „uvnitř Společenství pro příslušníky 
členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce 
služeb“. Podle druhého uvedeného ustanovení je pak zakázána diskriminace 
poskytovatele služby, který může „za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat 
svou činnost ve státě, kde je služba poskytována“. Namísto „volného poskytování 
služeb“ by se tedy mělo spíše přesněji hovořit o volném „přeshraničním“ 
poskytování služeb. 
 
Za účelem aplikace ustanovení Smlouvy o volném poskytování služeb není 
nezbytné, aby bylo omezeno poskytnutí služby konkrétnímu příjemci, ani není 
nezbytné, aby byl příjemce omezen v přijímání konkrétní služby. Právo poskytovat 
služby zahrnuje rovněž právo služby nabízet nebo vyhledávat, vztahuje se tedy i na 
potenciální, budoucí služby a na služby nabízené předem neurčenému okruhu 
subjektů, a nejen na služby, které již byly předem sjednány11. 
 
Svobodu poskytování služeb si mohou nárokovat pouze státní příslušníci členských 
států. To vyplývá jednak ze skutečnosti, že se základní svobody podle znění 
příslušných ustanovení Smlouvy vztahují pouze na tyto státní příslušníky, a jednak 
a contrario ze skutečnosti, že čl. 57 druhý pododstavec SFEU dovoluje Radě na 
návrh Komise rozšířit použitelnost této svobody na státní příslušníky třetích zemí, 
kteří jsou usazeni ve Společenství. Tuto možnost Rada dosud nevyužila, i když 
byly v tomto směru dříve zpracovány některé legislativní návrhy Komise (viz 
podrobněji kapitola věnovaná osobní působnosti systémů uznávání odborných 
kvalifikací). To však neznamená, že by státní příslušníci třetích zemí nemohli 
z volného poskytování služeb odvozovat prospěch nepřímo. Jelikož za účelem 
aplikace svobody poskytování služeb není nutné, aby byla omezena služba určená 
konkrétnímu příjemci nebo aby byl příjemce omezen v přijímání konkrétní služby, 
                                                 
10 Tomášek, M.: Posilování pasivní strany volného pohybu finančních služeb v evropském právu, Právník 

5/2000, s. 441, s. 444. 
11 Viz např. rozsudky ze dne 10. května 1995, C-384/93, Alpine Investment, Recueil, s. I-1141, body 19 a 21; ze 

dne 24. listopadu 1998, C-274/96, Bickel a Franz, Recueil, s. I-7637; ze dne 11. července 2002, C-60/00, 
Carpenter, Recueil, s. I-6279. Viz rovněž např. Tomášek, M., Právník, 5/2000, s. 444; Hatzopoulos, V. a Do, 
T.U.: The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005, CMLR 43 (2006) 923, 
s. 925-926. 
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chrání článek 56 SFEU v důsledku toho i případy aktivního poskytování služeb, 
pokud je v daném případě státní příslušník třetí země příjemcem služby, a případy 
pasivního poskytování služeb, pokud je v daném případě státní příslušník třetí země 
poskytovatelem služby12. 
 
2.1.2 Modality přeshraničního poskytování služeb 
 
V souladu s výše uvedenými kritérii se pak v praxi orgánů Společenství (včetně 
extenzivní judikatury Soudního dvora) vyvinulo komplexní pojetí volného 
poskytování služeb, které bude v následujících kapitolách vysvětleno. Aniž by 
v tomto okamžiku bylo nezbytné vylíčit vývoj této praxe orgánů Společenství, je 
třeba na úvod učinit schématický přehled jednotlivých modalit poskytování služeb, 
a tedy rámcově kategorizovat případy, které spadají pod ustanovení Smlouvy o 
volném pohybu služeb. Tyto kategorie případů budou označeny jako modality nebo 
způsoby poskytování služeb13. 
 
2.1.2.1 „Korespondenční“ služby 
 
Mezi poskytování služeb patří zejména situace, kdy je přes hranice poskytována 
sama služba, avšak její poskytovatel i příjemce zůstávají ve svých členských 
státech. Přítomnost poskytovatele na území členského státu, v němž je služba 
poskytována, není nutná. Tato modalita volného pohybu služeb se velmi blíží 
situaci volného pohybu zboží, jelikož přes vnitřní hranice putují produkty, nikoliv 
osoby. Nabízí se tak analogické použití judikatury z oblasti volného pohybu 
zboží14. Tato modalita poskytování služeb není nijak časově omezena, do 
působnosti článku 56 SFEU proto spadají i některé vztahy mezi poskytovatelem a 
příjemcem udržované dlouhodobě nebo soustavně15.  
 
Do této kategorie služeb spadají zejména služby, jejichž výsledek je možno předat 
příjemci poštou, v současnosti se však tato modalita vyznačuje převážně vzájemnou 
komunikací pomocí telekomunikačních prostředků (telefon16, televizní signál17, 

                                                 
12 Randelzhofer, A. a Forsthoff, U., in: Grabitz, E. a Hilf, M.: Das Recht der EU, C.H.Beck, Mnichov, 2001, Art. 

49/50 EGV, marg. č. 15 a 16; Holoubek, M., in: Schwarze, J.: EU-Kommentar, 2000, Artikel 49 EGV, 
marg. č. 25, a Pache, E., in: Ehlers, D.: Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, de Gruyter Lehrbuch, 
2003, § 11, II-3, marg. č. 30. 

13 Někdy také označovány jako „formy“ poskytování služeb: viz Müller-Graf, P.-C.: Dienstleistungsfreiheit und 
Erbringungsformen grenzüberschreitender Dienstleistung, in: Leßmann, H.; Großfeld, Bernhard; Vollmer, 
Lothar: Festschrift für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, Kolín na Rýnem, 1989, s. 471. 

14 Viz např. Tomášek, M.: Expanze doktríny vzájemného uznávání v evropském právu, Právník 3/2001, s. 238, 
viz zejména s. 239-241. 

15 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645, bod 26, a ze dne 
11. prosince 2003, C-215/01, Schnitzer, Recueil, s. I-14847, bod 30. Viz rovněž Randelzhofer/Forsthoff, in: 
Grabitz/Hilf, 2001, Art. 49/50 EGV, marg.č. 33; Roth, W.-H.: Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, 
in: Dauses, M.: Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, C.H.Beck, Mnichov, 2002, marg. č. 99. 

16 Např. rozsudky ze dne 25. července 1991, C-76/90, Säger v Dennemeyer, Recueil, s. I-4221, a Alpine 
Investment, citován výše. 

17 Např. rozsudky ze dne 30. dubna 1974, 155/73, Sacchi, Recueil, s. 409 (televizní signál); ze dne 18. března 
1980, 52/79, Debauve, Recueil, s. 833; ze dne 26. dubna 1988, 352/85, Bord van Adverteerders, Recueil, 
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internet18). Spadají sem však rovněž i i bankovní služby a služby pojištění, které 
jsou dnes souhrnně nazývány „finanční služby“19.  
 
V souvislosti se soustavnou přeshraniční činností, která je namířena na území 
jiných členských států, než členského státu, v němž je usazen poskytovatel, může 
docházet k problému vzájemné konkurence právních řádů, jelikož se poskytovatel 
služby v zásadě může usadit v členském státě s nejliberálnější právní úpravou a 
v souladu s ní pak poskytovat své služby do všech ostatních členských států. 
Vyvstává tak legitimní otázka, zda členský stát příjemce služeb nemůže takovému 
poskytování služeb stanovit určité meze. V rozsudcích Veronica a TV1020 Soudní 
dvůr v souvislosti s televizním vysíláním připustil, že členský stát může přijmout 
opatření proti poskytovateli služeb, jehož činnost je namířena zcela nebo převážně 
na území tohoto prvního členského státu a který se usadil na území jiného 
členského státu, aby se tak vyhnul použití právních předpisů prvního členského 
státu, které by se ve vztahu k němu použily, kdyby zde byl usazen. I když i tato 
situace spadá do působnosti svobody poskytování služeb, může takový členský stát 
uvedené právní předpisy v zásadě vztáhnout i na výše uvedeného poskytovatele 
služeb, jako kdyby byl na jeho území usazen21. Podle pozdější judikatury Soudního 
dvora však platí, že pouhá skutečnost, že poskytovatel služeb využil možností 
nabízených právem Společenství a zejména základních svobod, nemůže být bez 
dalších relevantních důkazů považována za obcházení práva členského státu22. 
 
2.1.2.2 Pasivní poskytování služeb 
 
Ustanovení o volném pohybu služeb rovněž chrání právo státních příslušníků 
členských států přijímat přeshraničně služby. V této souvislosti se někdy hovoří o 

                                                                                                                                                         
s. 2085, a ze dne 2. června 2005, C-89/04, Mediakabel BV, Sb. rozh. s. I-4891. Viz také úpravu služeb 
televizního vysílání ve směrnici Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, s. 23; 
Zvl. vyd. 06/01, s. 224). 

18 Např. rozsudek ze dne 29. ledna 2008, C-275/06, Promusicae, Sb. rozh. s. I-271. Viz také úpravu služeb 
informační společnosti ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399). 

19 Tomášek, M.: Právník 5/2000, s. 445-446; Tomášek, M.: Právník 3/2001, s. 243-246. 
20 Rozsudky ze dne 3. února 1993, C-148/91, Veronica, Recueil, s. I-487, a ze dne 5. října 1994, C-23/93, TV10, 

Recueil, s. I-4795. 
21 Veronica, bod 12, a TV 10, bod 20; viz rovněž již dřívější rozsudky ze dne 3. prosince 1974, 33/74, Van 

Binsbergen, Recueil, s. 1299, bod 13, a ze dne 26. listopadu 1975, Coenen a další, 39/75, Recueil, s. 1547, 
bod 9. Viz rovněž Wattel, P.: Case C-23/93, TV 10 SA, CMLR 32 (1995) 1257 a násl. 

22 V oblasti svobody usazování viz rozsudky ze dne 10. června 1986, 79/85, Segers, Recueil, s. 2375, body 16 
a 17; ze dne 9. března 1999, C-212/97, Centros, Recueil, s. I-1459, body 26 až 29; ze dne 30. září 2003, C-
167/01, Inspire Art, Recueil, s. I-10155, bod 96 a bod 137 až 139. Soudní dvůr však jasně odlišuje otázku, 
která ustanovení Smlouvy se vztahují na skutkové okolnosti konkrétního případu, od otázky, zda může 
členský stát přijmout opatření s cílem předcházení tomu, aby jeho státní příslušníci neoprávněně unikli 
použití jeho právních předpisů tím, že využijí možností nabízených Smlouvou (viz Centros, bod 18, a 
Inspire Art, bod 98). Podrobněji viz rovněž Kjellgren, A.: On the border of abuse: The jurisprudence of the 
Court of Justice on Circumvention, Fraud and Abuse of Community Law, in: Andenas, M.; Roth, W.-H.: 
Services and Free Movement in EU Law, Oxford University Press, 2003, 245-278. 
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„svobodě přijímání služeb“23. Do této kategorie spadá jednak situace, v níž se 
příjemce či spotřebitel nalézá v členském státě svého bydliště a pouze přijímá 
služby od zahraničního poskytovatele („pasivní spotřebitel“). Situace pasivního 
spotřebitele však obvykle nebývá předmětem řízení před Soudním dvorem, jelikož 
členské státy jen zřídkakdy na svém území omezují své vlastní subjekty v přijímání 
služeb od zahraničních poskytovatelů, přestože ani takové případy nelze vyloučit 
(např. podpůrné uložení sankcí příjemci služby v hostitelském členském státě 
v případě, že využil služeb poskytovatele, který nesplnil požadavky tohoto 
členského státu na zápis do příslušného rejstříku)24. Tato situace je navíc vlastně 
odrazem práva poskytovatele služeb aktivně poskytovat služby osobně na území 
jiného členského státu, než ve kterém je usazen (viz níže v bodě C), a jako taková 
je i zpravidla posuzována Soudním dvorem. Omezení pasivního spotřebitele jeho 
vlastním členským státem má totiž přímé důsledky pro právo poskytovatele 
z jiného členského státu poskytovat služby.  
 
Do kategorie pasivního poskytování služeb však spadají především situace, v nichž 
se spotřebitel za účelem přijetí služby odebere do členského státu poskytovatele 
(„aktivní spotřebitel“)25. Případ aktivního spotřebitele může zahrnovat jak situace, 
v nichž chce dotyčný spotřebitel v jiném členském státě přijmout konkrétní službu 
(např. využití lékařské péče v jiném členském státě26), tak situace, v nichž se 
dotyčný spotřebitel do jiného členského státu odebere, aby zde přijímal předem 
neurčený počet služeb různé povahy (např. turisté27).  
 
Otázkou, která v této souvislosti vyvstává, je, zda je i pobyt příjemce služeb na 
území členského státu poskytovatele časově omezen kritériem dočasnosti, stejně 
jako je tomu v opačném případě osobní přítomnosti poskytovatele služeb na 
území členského státu příjemce služby (viz níže v bodě C)28. Situaci příjemce 
služeb sice nelze z hlediska volného pohybu služeb zcela přirovnávat k situaci 
poskytovatele služeb, jelikož příjemce služeb na rozdíl od poskytovatele svou delší 
přítomností v hostitelském členském státě nehodlá získat přístup na zdejší trh 
nabídky služeb anebo se vyhnout použití právních předpisů členského státu 
regulujících přijímání služeb, ale nanejvýš sem hodlá trvale přesunout své bydliště 
nebo zde najít zaměstnání, což je však případ spadající do jiných oblastí práva 
                                                 
23 Viz např. rozsudky ze dne 31. ledna 1984, 286/82 a 26/83, Luisi a Carbone, Recueil, s. 377, bod 16, a ze dne 

16. května 2006, C-372/04, Watts, Sb. rozh. s. I-4325, bod 87. Viz rovněž Pache, E., in: Ehlers, D., 2003, 
§ 11, II-3, marg. č. 28. 

24 Viz zejména rozsudky ze dne 3. října 2000, C-58/98, Corsten, Recueil, s. I-7919; ze dne 9. března 2000, C-
358/98, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-1255, a Schnitzer, citován výše. 

25 Tomášek, M.: Právník 3/2001, s. 240. 
26 Viz např. rozsudky ze dne 28. dubna 1998, C-158/96, Kohll, Recueil, s. I-1931; Watts, citovaný výše. 
27 Viz např. rozsudky ze dne 2. února 1989, 186/87, Cowan, Recueil, s. 195; ze dne 30. května 1991, C-68/89, 

Komise v. Nizozemsko, Recueil, s. I-2637, bod 10, a ze dne 19. ledna 1999, C-348/96, Calfa, Recueil, s. I-
11, bod 16; viz také Tichadou, Evelyne: Der Schutz des Touristen, ZEuS 2(2002), s. 299. 

28 Z judikatury Soudního dvora (rozsudek ze dne 17. února 2005, C-215/03, Oulane, Sb. rozh. s. I-1215, bod 51), 
jakož i ze sekundárních předpisů práva Společenství přijatých k provedení zásady volného pohybu osob [čl. 
4 odst. 2 směrnice Rady ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků 
členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (73/148/EHS) (Úř. věst. L 172, 
s. 14; Zvl. vyd. 05/01, s. 167)] vyplývá, že právo pobytu odpovídá délce poskytovaného plnění. 
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volného pohybu osob. Na druhou stranu však Soudní dvůr ve své judikatuře 
naznačil i možnost, že dlouhodobé využívání služeb v jiném členském státě 
zpravidla nebude z hlediska zásady volného poskytování služeb posuzováno29.  
 
Další související otázkou je, zda se pasivního poskytování služeb může případně 
dovolávat i sám poskytovatel služby vůči členskému státu, v němž se nachází jeho 
obchodní základna (usazení), v hypotetickém případě, že jej tento stát omezuje 
v nabízení a poskytování služeb cizím státním příslušníkům (nebo osobám 
s bydlištěm v jiných členských státech) na svém území. Přestože tyto situace budou 
spíše vzácné a přestože se podle ustálené judikatury Soudního dvora svoboda 
poskytování služeb standardně použije v situace, kdy jsou služby poskytovány 
v jiném členském státě, než členském státě, v němž je poskytovatel usazen30, je 
třeba mít za to, že i uvedená situace by spadala pod svobodu poskytování služeb 
vzhledem k tomu, že se na ní zřejmě nevztahuje svoboda usazování, a vzhledem 
k tomu, že příjemce i poskytovatel služby pocházejí z různých členských států, 
čímž je dána existence tzv. přeshraničního prvku potřebného pro aplikaci 
základních svobod. 
 
2.1.2.3 Přítomnost poskytovatele na území členského státu, v němž je 
služba poskytována 
 
Zdaleka nejběžnější modalitou poskytování služeb, která bývá předmětem řízení 
před Soudním dvorem a která se i nejvíce dotýká oblasti uznávání odborné 
kvalifikace, je výkon činnosti, v níž spočívá poskytnutí služby, poskytovatelem na 
území členského státu, v němž je služba poskytována. Uvedená modalita je 
výslovně upravena ve třetím pododstavci článku 57 SFEU, který stanoví, že „[a]niž 
jsou dotčena ustanovení […] týkající se práva usazování, může poskytovatel služby 
za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba 
poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním 
příslušníkům“. Osobní přítomnost poskytovatele na území hostitelského členského 
státu může být dána jednak přítomností fyzické osoby, která je buď sama 
podnikatelem, nebo která je zaměstnancem podnikatele poskytujícího služby31. 
 

                                                 
29 Viz rozsudek ze dne 17. června 1997, C-70/95, Sodemare, Recueil, s. I-3395, bod 38. 
30 Viz rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659, bod 9; Komise v. Itálie, 

C-180/89, Recueil, s. I-709, bod 8; C-198/89, Komise v. Řecko, Recueil, I-727, bod 9; ze dne 5. června 
1997, C-398/95, Ergasias, Recueil, s. I-3091, bod 8, a ze dne 28. října 1999, C-55/98, Vestergaard, Recueil, 
s. I-7641, bod 19. 

31 Soudní dvůr proto aplikuje článek 49 ES (nyní článek 56 SFEU) i na omezení vztahující se na zaměstnance 
poskytovatele služeb, viz například rozsudky ze dne 9. srpna 1994, C-43/93, Vander Elst, Recueil, s. I-3803 
(požadavek vydání pracovního povolení pro zaměstnance poskytovatele služeb, kteří jsou státními 
příslušníky jiných než členských států); ze dne 9. března 2000, C-355/98, Komise v. Belgie, Recueil, s. I-
1221 (požadavek bydliště a vydání zvláštního průkazu pro zaměstnance bezpečnostních agentur 
poskytujících služby); ze dne 7. října 2007, C-189/03, Komise v. Nizozemsko, Sb. rozh. s. I-9289 
(požadavek ověření odborné kvalifikace a vydání zvláštního průkazu totožnosti pro zaměstnance 
bezpečnostních agentur poskytujících služby). 
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Charakteristickým prvkem této modality poskytování služeb je dočasná povaha 
práva osobní přítomnosti na území hostitelského členského státu. Prvek dočasnosti 
odlišuje tuto modalitu poskytování služeb od výkonu práva usazování, v jehož 
rámci je činnost v nezávislém postavení na území hostitelského členského státu 
provozována soustavně. Judikatura ohledně podmínky dočasnosti poskytování 
služeb přitom prošla zajímavým vývojem. 
 
Podle závěrů Soudního dvora ve věci Gebhard32 je třeba pojem usazení vykládat 
široce tak, že umožňuje státnímu příslušníku členského státu účastnit se trvale a 
nepřetržitě na hospodářském životě jiného členského státu než jeho členského státu 
původu, a přispívat tak k vzájemnému hospodářskému a sociálnímu prolínání 
v rámci Společenství. V situaci, kdy se dotčená osoba odebere do jiného členského 
státu, aby tam provozovala svou činnost, aplikují se ustanovení o svobodě 
poskytování služeb jen potud, pokud je tato činnost vykonávána dočasně. Přitom je 
třeba dočasnou povahu dotčených činností určit nejen z hlediska délky trvání 
poskytování služeb, ale zároveň z hlediska jeho pravidelnosti, opakované povahy a 
nepřetržitosti. Skutečnost, že poskytování služeb je pouze dočasné, neznamená, že 
by se poskytovatel služeb nemohl v hostitelském členském státě vybavit určitou 
formou infrastruktury, pokud je tato infrastruktura nezbytná pro poskytování 
dotčených služeb (bod 27)33. Vnitrostátní ustanovení zakazující zřízení takové 
infrastruktury je v rozporu s volným pohybem služeb34. Konečně, skutečnost, že se 
dotčená osoba nepodrobila požadavkům hostitelského členského státu, které se 
uplatní na osoby v tomto státě usazené, nebrání kvalifikaci této osoby jako 
„usazené v hostitelském členském státě“ ve smyslu Smlouvy. Členství v profesní 
organizaci sice může být podmínkou spojenou se zahájením soustavné činnosti, 
nemůže však samo o sobě zakládat status usazené osoby, jelikož ten vyplývá 
z faktické situace předpokládané Smlouvou (body 29 až 31). 
 
V souladu se zněním třetího pododstavce článku 57 SFEU a starší judikaturou byl 
tedy obecně zastáván názor, že na činnost poskytovatele služeb na území 
hostitelského členského státu přesahující rámec „dočasnosti“ lze použít ustanovení 
o svobodě usazování. Takový obecný závěr však nebyl Soudním dvorem nikdy 
formulován. Soudní dvůr takovou možnost výslovně připustil pouze v případě, že 
by činnost poskytovatele služeb byla převážně nebo výlučně směřována na území 
hostitelského členského státu a že se poskytovatel takové služby usadil v jiném 
členském státě proto, aby unikl použití předpisů hostitelského členského státu35. 
 
Odlišení svobody poskytování služeb a svobody usazování na základě kritéria 
dočasnosti však není tak jednoznačné, jak by mohlo jevit na základě znění třetího 
                                                 
32 Rozsudek ze dne 30. listopadu 1995, C-55/94, Gebhard, Recueil, s. I-4165. 
33 Potvrzeno v rozsudku ze dne 12. prosince 1996, C-3/95, Reisebüro Broede, Recueil, s. I-6511, body 20 a 21. 
34 Rozsudky ze dne 7. března 2002, C-145/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-2235, bod 22 a 23, a ze dne 

21. března 2002, C-298/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-3129, bod 56. 
35 Viz judikaturu citovanou výše v poznámce pod čarou 21 a rovněž rozsudek ze dne 4. prosince 1986, 205/84, 

Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), Recueil, s. 3755, bod 22. Viz rovněž 
Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, Art. 49/50 EGV, marg.č. 35 a 36. 
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pododstavce článku 57 SFEU a uvedených závěrů Soudního dvora. Aby totiž 
činnost subjektu spadala pod ustanovení Smlouvy o svobodě usazování, je podle 
téhož soudu nezbytné, aby tento subjekt v hostitelském členském státě disponoval 
pevnou a stálou infrastrukturou nebo základnou, přičemž nehraje roli, zda má tato 
infrastruktura formu pobočky či obchodního zastoupení, jak stanoví první 
pododstavec článku 49 SFEU, či pouze stálé kanceláře otevřené veřejnosti.  
 
Ve věci Komise v. Německo36 Soudní dvůr posuzoval činnost zahraničního 
zprostředkovatele služeb pojištění, který v hostitelském členském státě hodlal své 
služby poskytovat předem neurčenému okruhu subjektů a po neurčitou dobu. 
Soudní dvůr uvedl, že podnik usazený v jiném členském státě, který udržuje 
v dotčeném členském státě trvalé zastoupení, spadá do působnosti ustanovení 
Smlouvy o svobodě usazování, i když toto zastoupení nemá formu pobočky nebo 
obchodního zastoupení, ale spočívá pouze v provozu kanceláře vedené vlastními 
zaměstnanci podniku nebo nezávislou osobou, která je oprávněna za podnik stále 
jednat (bod 21). V daném případě však Soudní dvůr dospěl k závěru, že skutkový 
stav bylo třeba věc posoudit z hlediska svobody volného poskytování služeb, 
jelikož se jednalo o situaci pojišťovny, jejíž činnost nebyla ani výlučně nebo 
převážně směřována na území členského státu, ve kterém byla služba v daném 
případě poskytována, ani provozována prostřednictvím trvalého zastoupení v tomto 
členském státě (bod 24). V rozsudku ve věci Factortame vydaném v vztahu ke 
svobodě usazování tak měl Soudní dvůr za to, že „pojem usazování […] zahrnuje 
skutečný výkon hospodářské činnosti v jiném členském státě prostřednictvím stálé 
provozovny na neurčitou dobu“37. 
 
Dále v rozsudku ve věci Ergasias38 Soudní dvůr posuzoval vnitrostátní právní 
předpis vztahující se na průvodce v cestovním ruchu, jimž bylo příslušné oprávnění 
vydáno v Řecku, který na základě dohody mezi sociálními partnery průvodcům pro 
výkon jejich činnosti předepisoval formu zaměstnání. Soudní dvůr rozhodl, že 
dotčený skutkový stav je třeba posoudit z hlediska svobody poskytování služeb, a 
sice s ohledem na průvodce usazené v jiných členských státech, kteří však získali 
příslušné oprávnění v Řecku (a vztahuje se tak na ně dotčené vnitrostátní opatření) 
a kteří zde chtějí poskytovat služby. Skutečnost, že dotyčné osobě bylo v členském 
státě, v němž je služba poskytována, vydáno oprávnění k výkonu činnosti (a že 
získala odbornou kvalifikaci vyžadovanou v tomto členském státě od osob 
provozujících dotčenou činnost trvale), nemusí nutně znamenat, že by v tomto státě 
nemohla dočasně poskytovat služby ve smyslu třetího pododstavce článku 60 
Smlouvy (nyní článku 57 SFEU), pokud je usazena v jiném členském státě39.  
 
                                                 
36 Rozsudek ze dne 4. prosince 1986, 205/84, Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), Recueil, s. 3755. 
37 Bod 20 rozsudku ze dne 25. července 1991, C-221/89, Factortame a další, Recueil, s. I-3905. 
38 Rozsudek ze dne 5. června 1997, C-398/95, Ergasias, Recueil, s. I-3091. 
39 Obdobně rozsudek Gebhard, citovaný výše, body 29 až 31, v nichž Soudní dvůr v podstatě uvádí, že členství 

v profesní organizaci sice může být podmínkou pro výkon některých činností poskytovatelů služeb na území 
hostitelského členského státu, toto členství však nemůže samo o sobě znamenat, že je dotčená osoba v tomto 
státě usazena. 
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Z novější judikatury Soudního dvora pak vyplývá, že bez existence této pevné 
základny činnost dotyčného subjektu pod ustanovení týkající se usazení spadat 
nemůže, nehledě na skutečnost, že, jak bylo uvedeno výše, zejména v případě 
obcházení práva může hostitelský členský stát na poskytovatele služeb vztáhnout 
ustanovení svých právních předpisů, která by se jinak použila pouze na osoby 
v tomto členském státě usazené. 
 
Klíčovým rozsudkem v tomto ohledu je rozsudek ve věci Schnitzer40. Dotčený 
skutkový stav se týkal dlouhodobé zakázky na omítání fasád v rámci stavebních 
projektů na území jednoho členského státu, která byla zadána subjektu usazenému 
v jiném členském státě. Poskytovatel služeb, jemuž byla zakázka zadána, přitom 
nesplnil požadavek právního řádu hostitelského členského státu, aby se zde nechal 
zapsat do příslušného živnostenského rejstříku. Délka trvání těchto prací dosáhla 
téměř tří let.  
 
V dotčeném případě tak vznikla otázka, zda je třeba činnost výše uvedeného 
poskytovatele služeb posoudit z hlediska ustanovení o poskytování služeb či 
ustanovení o usazování. Soudní dvůr odkázal na dřívější judikaturu, podle níž se o 
usazení jedná v případě, že dotčený subjekt v hostitelském členském státě 
disponuje stálou základnou, z níž poskytuje své služby předem neurčenému okruhu 
příjemců z tohoto členského státu, a vyvodil, že pokud naopak poskytovatel služeb 
jedná ve prospěch konkrétního subjektu a svou činnost provozuje z podnikatelské 
základy členského státu původu, bude se jednat o poskytování služeb. O případ 
obcházení právních předpisů hostitelského členského státu by se podle názoru 
zastávaného v této práci mohlo jednat zejména tehdy, provozuje-li poskytovatel 
svou činnost na území hostitelského členského státu po delší časové období a jedná 
za tímto účelem prostřednictvím subjektu usazeného v hostitelském členském státě, 
který jeho služby objednal jako subdodávky pro své vlastní výkony, ve prospěch 
předem neurčeného okruhu subjektů a pokud používá k tomu jeho stálou 
infrastrukturu. Skutkové okolnosti věci v původním řízení však nenaznačovaly, že 
by tomu tak bylo.  
 
V daném případě bylo rovněž třeba posoudit otázku, zda závěry Soudního dvora 
učiněné ve vztahu ke službám poskytovaným pouze dočasně a jen jednorázově, 
podle něhož v takových případech může být při splnění požadavku odborné 
kvalifikace podle příslušné směrnice zápis do rejstříku požadován pouze tehdy, 
pokud tento zápis nemůže v důsledku správního řízení způsobit žádné zpoždění či 
prodražení poskytování služeb, platí obdobně i ve vztahu k činnosti poskytovatele 
služeb, který svou činnost v hostitelském členském státě provozuje po delší časové 
období a případně i ve prospěch více příjemců služeb, i když v takových případech 
lze sotva tvrdit, že by taková zdržení či dodatečné náklady mohly mít natolik 
odrazující účinek, že by se poskytování služby nevyplácelo. S tím je i spojena 
otázka, na základě jakého kritéria by měl být určen případný předěl mezi skutečně 

                                                 
40 Rozsudek ze dne 11. prosince 2003, C-215/01, Schnitzer, Recueil, s. I-14847. 
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dočasnou či ojedinělou činností a soustavnou činností například v případě, že na 
základě úspěšného provedení jedné služby získá dotčený poskytovatel 
v hostitelském členském státě další zakázky, a zda je vůbec třeba takový předěl 
činit. 
 
Generální advokát Mischo se ve svém stanovisku opíral o podmínku dočasnosti a 
byl toho názoru, že by mělo být možné na dotyčného poskytovatele služeb 
vztáhnout ustanovení vnitrostátního právního řádu, která se jinak uplatní vůči 
osobám zde usazeným, pokud jeho činnost od určitého okamžiku, který musí určit 
vnitrostátní soud na základě kritérií stanovených Soudním dvorem v rozsudku 
Gebhard, ztratí svoji dočasnou povahu.  
 
Soudní dvůr však takové rozlišování v zásadě odmítl s tím, že pojem služby může 
zahrnovat činnosti rozličné povahy, přičemž některé z nich je třeba provádět po 
delší dobu, dokonce po dobu několika let, pokud se například jedná o velký 
stavební projekt. Rovněž poukázal na skutečnost, že některé služby lze poskytovat 
osobám usazeným v jiných členských státech zcela pravidelně, jako například 
konzultační služby (bod 30) (viz modalitu uvedenou výše v bodě A). Soudní dvůr 
dále uvedl, že žádné ustanovení Smlouvy neumožňuje obecně určit dobu nebo 
počet výkonů, při jejichž překročení se již nemůže jednat o poskytování služeb ve 
smyslu Smlouvy, a přiznal proto rozhodující význam okolnosti, zda má dotyčný 
poskytovatel v hostitelském členském státě stálou infrastrukturu, která mu 
umožňuje provozovat v tomto členském státě soustavnou činnost ve prospěch 
předem neurčeného okruhu subjektů. Pouhá skutečnost, že podnik usazený v jiném 
členském státě na území hostitelského členského státu poskytuje své služby 
víceméně často nebo pravidelně, nestačí k tomu, aby mohl být považován za 
usazeného v hostitelském členském státě (body 31 a 32).  
 
Soudní dvůr navíc shledal, že na činnost dotčeného podniku se vztahuje jeho 
dřívější judikatura, v níž nebyla dočasná povaha činnosti poskytovatele 
zpochybňována. Poukázal mimo jiné na to, že v okamžiku, kdy poskytovatel služeb 
hodlá dodávat své služby v hostitelském členském státě a je prováděn přezkum 
splnění podmínek pro přístup k dotčeným činnostem, je často obtížné posoudit, zda 
tyto služby budou dodány pouze jednou nebo velmi ojediněle, nebo zda budou 
poskytovány opakovaně a víceméně pravidelně. Soudní dvůr tedy přiznal volnému 
poskytování služeb široký význam, přičemž v zásadě odmítl rozlišování mezi 
dočasnou a ojedinělou činností, na straně jedné, a opakovanou či pravidelnou 
činností, na straně druhé, a to nejen pro účely posuzování, zda mají být použita 
ustanovení o svobodě poskytování služeb či usazování, ale i v rámci posuzování 
proporcionality dotčených vnitrostátních opatření. (body 36 až 39). Tento posledně 
uvedený důsledek jeho rozhodnutí je zvláště pochybný, jelikož podle názoru 
zastávaného v této práci nelze vyloučit, že délka výkonu činnosti na území 
hostitelského členského státu nebude mít žádný dopad na proporcionalitu 
vnitrostátních opatření. Je totiž zjevné, jak uvedl generální advokát v bodech 51 a 
52 svého stanoviska, že případná omezení vyplývající z požadavků právního řádu 
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hostitelského členského státu budou mít na poskytovatele služeb odlišný 
hospodářský dopad podle toho, zda je jeho činnost na území tohoto státu pouze 
ojedinělá nebo naopak víceméně pravidelná. 
 
V rozsudku ve věci Komise v. Portugalsko41, která se týkala vnitrostátní právní 
úpravy týkající se činnosti bezpečnostních agentur, která se vztahovala na všechny 
subjekty poskytující dotčené služby na území tohoto členského státu po dobu delší 
než jeden rok a která po těchto subjektech požadovala, aby byly právnickými 
osobami se sídlem nebo organizační složkou v dotčeném členském státě, Soudní 
dvůr tomu odpovídajícím způsobem rozhodl, veškeré činnosti, které nejsou 
provozovány stálým a nepřetržitým způsobem „z místa podnikání“ v cílovém 
členském státě, jsou poskytováním služeb ve smyslu článku 56 SFEU (bod 25). 
Poskytováním služeb ve smyslu uvedeného článku 56 tak mohou být služby, které 
poskytuje hospodářský subjekt usazený v jednom členském státě víceméně často 
nebo pravidelně, dokonce i během delšího období, osobám usazeným v jiném nebo 
jiných členských státech. Žádné ustanovení Smlouvy totiž neumožňuje obecným 
způsobem určit dobu trvání nebo četnost, od které již nelze poskytování služby 
nebo určitého druhu služeb v jiném členském státě považovat za poskytování 
služeb ve smyslu Smlouvy42. 
 
Ve světle novější judikatury tak při posouzení, zda mají být skutkové okolnosti 
konkrétního případu posouzeny z hlediska svobody usazování nebo volného 
poskytování služeb, ztrácí kritérium dočasnosti na významu ve prospěch kritéria 
pevné základny (stálé infrastruktury) na území hostitelského členského státu. Proto 
je třeba kritérium dočasnosti do budoucna vnímat spíše ve smyslu příležitostné 
povahy činnosti, která vylučuje pouze stálou činnost provozovanou z místa 
podnikání v hostitelském členském státě. I přes výslovné znění třetího pododstavce 
článku 57 SFEU, ze kterého vyplývá, že činnost hospodářského subjektu na území 
členského státu, kde má být služba poskytována, má být posouzena jako 
poskytování služeb jen subsidiárně ve vztahu ke svobodě usazování, pokud je tato 
činnost vykonávána dočasně, je proto v současné době třeba vycházet z toho, že 
bez ohledu na délku trvání výkonu činnosti poskytovatele na území hostitelského 
členského státu bude jeho činnost posouzena z hlediska svobody poskytování 
služeb, pokud tento poskytovatel nemá na území tohoto členského státu stálou 
infrastrukturu. Svoboda poskytování služeb tak ve vztahu k svobodě usazování 
vlastně do jisté míry ztrácí svoji subsidiární povahu43. 
 

                                                 
41 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko (bezpečnostní agentury), Recueil, s. I-

5645. 
42 Rozsudek Komise v. Portugalsko (bezpečnostní agentury), bod 26, a Schnitzer, body 30 a 31. 
43 Hatzopoulos/Do: The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005, CMLR 43 

(2006) 923, s. 927; ve vztahu k volnému pohybu zboží obdobně viz Hatzopoulos, V.: Case C-275/92, Her 
Majesty’s Customs and Excise v. Gehart a Jörg Schindler, CMLR 32(1995) 841, s. 846. 
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2.1.2.4 Jiné modality poskytování služeb 
 
Kromě výše uvedených modalit poskytování služeb článek 56 SFEU chrání i jiné 
situace, které jsou v podstatě kombinací výše uvedených modalit. Především sem 
jednoznačně spadají situace, v nichž se jak poskytovatel, tak příjemce služby 
pocházejí z téhož členského státu a odeberou se za účelem poskytnutí, respektive 
přijetí služeb do jiného členského státu. V rozsudcích týkajících se omezení výkonu 
činnosti průvodců v cestovním ruchu Soudní dvůr ve vztahu k případu cestovní 
kanceláře, která osobám usazeným v témže členském státě jako ona sama nabízí 
zájezdy do jiného členského státu upřesnil, že se článek 59 Smlouvy (nyní 
článek 56 SFEU) navzdory svému doslovnému znění rovněž vztahuje na situace, 
v nichž je poskytovatel i příjemce služby usazen ve stejném členském státě a 
k vlastnímu poskytování služby dochází v jiném členském státě. Ustanovení článku 
59 Smlouvy totiž musí být použitelné na všechny případy, v nichž osoba 
poskytující služby své služby nabízí v jiném členském státě než v tom, v němž 
usazen, nezávisle na tom, kde jsou usazeni příjemci těchto služeb44. 
 
Zrovna tak je třeba posuzovat situace, v nichž se poskytovatel z jednoho členského 
státu a příjemce z druhého členského státu za účelem poskytnutí, respektive přijetí 
služeb odeberou do třetího členského státu (např. případ vzdělávacího kurzu 
nabízeného subjektem usazeným v jednom členském státě současně osobám 
v několika dalších členských státech, pokud se tento kurz má konat na území 
třetího členského státu)45. V obou těchto situacích je totiž splněna podmínka 
vyplývající z judikatury Soudního dvora pro použitelnost článku 56 SFEU, totiž 
aby byly služby poskytovány na území jiného členského státu než státu, v němž je 
usazen jejich poskytovatel, nezávisle na tom, kde jsou usazeni příjemci těchto 
služeb. 
 
Do působnosti uvedeného článku však mohou spadat i jiné modality poskytování 
služeb. Ačkoliv sem zřejmě nebude spadat služba poskytovaná subjektem 
usazeným v členském státě osobám usazeným v témže členském státě, pokud má 
k plnění dojít na území třetího státu, který není členem Společenství, jelikož 
v takovém případě jsou všechny skutkové okolnosti spjaty pouze s jedním 
členským státem (a chybí zde komunitární prvek), bude třeba jinak posoudit situaci, 
kdy je stejná služba nabízena i osobám z jiných členských států. Skutečnost, že 
k vlastnímu plnění má dojít ve třetím státě, aplikaci článku 56 SFEU nemůže 
bránit, jelikož i v těchto případech bude splněna podmínka, podle níž musí být 
služba nabízena subjektem usazeným v jednom členském státě subjektům 
usazeným v jiných členských státech. 
 
Lze si představit i jiné kombinace výše uvedených modalit, které budou spadat do 
působnosti ustanovení o volném poskytování služeb. Služba může být například 

                                                 
44 Viz výše uvedené rozsudky Komise v. Francie, bod 10; Komise v. Řecko, bod 10, a Komise v. Itálie, bod 9. 
45 Viz výše uvedený rozsudek Vestergaard. 
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poskytována korespondenčně na území jen některých členských států, přičemž 
subjekty z členských států, ve kterých služba není takto korespondenčně 
poskytována, se mohou odebrat do státu, v němž mohou takové služby přijmout.  
 
Vzhledem ke stále rostoucímu významu a podílu na hrubém domácím produktu 
odvětví služeb v členských státech, k rozšiřování informačních a 
telekomunikačních technologií a k postupující hospodářské integraci vnitřního trhu 
může mít poskytování služeb mnoho rozličných forem. V souladu s cílem 
uskutečnění a rozvíjení vnitřního trhu a v souladu s klíčovou úlohou základních 
svobod v tomto ohledu je pak třeba pojímat volné poskytování služeb široce tak, 
aby mohlo všechny výše uvedené modality zahrnout. Jakmile bude naplněna 
podmínka přeshraničního prvku, jakmile se tedy vztah, který je předmětem řízení 
před příslušným soudem, bude týkat alespoň dvou členských států, není v zásadě 
žádný důvod k zamítnutí aplikace pravidel o volném poskytování služeb. 
 
2.1.3  Několik poznámek ke vztahu volného poskytování služeb k ostatním 
svobodám vnitřního trhu 
 
Předtím, než výklad přejde k vlastnímu normativnímu obsahu svobody poskytování 
služeb, je třeba ještě učinit několik doplňujících poznámek ke vztahu této svobody 
k ostatním svobodám vnitřního trhu. Přitom je třeba mít na mysli, že volný pohyb 
služeb může být jednak pojímán jako součást svobody pohybu osob v tom aspektu, 
v němž umožňuje pohyb poskytovatelů a příjemců přes hranice členských států, a 
jednak jako součást volného pohybu produktů v tom aspektu, v němž umožňuje 
pohyb samotného plnění, v němž spočívá služba, přes hranice členských států. 
V rámci rozboru vztahu volného poskytování služeb ve vztahu k ostatním 
svobodám vnitřního trhu je tedy třeba vycházet z tohoto dvojakého pojetí. 
 
O rozdílu mezi volným poskytováním služeb a svobodou usazování bylo již stručně 
pojednáno výše v souvislosti s modalitou poskytování služeb spočívající 
v přítomnosti poskytovatele služeb na území hostitelského členského státu. 
 
Pokud jde o volný pohyb pracovníků, liší se tato oblast od svobody usazování a 
poskytování služeb (vnímaného v jeho „personálním“ aspektu) v podstatě pouze 
v jediném prvku, a sice ve skutečnosti, že je dotčená činnost vykonávána 
v závislém postavení (výkony prováděné pro jinou osobu podle jejích pokynů 
s odpovídajícím protiplněním v podobě odměny46). Podle Soudního dvora nelze 
činnosti uvedené v článku 56 odlišit od činností podle článku 45 SFEU na základě 
jejich povahy, ale jenom na základě skutečnosti, že jsou vykonávány mimo 
zaměstnanecký poměr47. Proto Soudní dvůr v některých případech posuzuje 
skutkový stav zároveň z hlediska volného pohybu pracovníků i volného 

                                                 
46 Např. rozsudek ze dne 3. července 1986, 66/85, Lawrie-Blum, Recueil, s. 2121, body 17 a 18. 
47 Viz rozsudek ze dne 12. prosince 1974, 36/74, Walrave a Koch, Recueil, s. 1405, bod 23. 
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poskytování služeb48. Nicméně vzhledem k tomu, že – zejména z důvodů svého 
odlišného účelu – svoboda pohybu pracovníků nerozlišuje mezi soustavným a 
dočasným výkonem činnosti, lze jí paralelně vykládat především se svobodou 
usazování. Mnoho závěrů učiněných Soudním dvorem v kontextu těchto posledně 
uvedených svobod je proto použitelných v analogických situacích i v oblasti 
volného pohybu pracovníků a naopak49. To se týká zejména oblasti uznávání 
odborné kvalifikace v případě, že je pro výkon závislé činnosti požadována50. 
Z toho vyplývá, že i vnitrostátní opatření přijatá k provedení požadavku 
vzájemného uznávání odborné kvalifikace vyplývajícího z práva Společenství 
v oblasti svobody usazování a volného poskytování služeb by proto měla být 
použitelná i ve vztahu k výkonu zaměstnání v rámci volného pohybu pracovníků. 
 
Pokud jde o volný pohyb zboží a volný pohyb kapitálu, liší se od nich volný pohyb 
služeb (pojímaný v jeho „materiálním“ aspektu) povahou plnění, které putuje přes 
hranice členských států. Služby se oproti volnému pohybu zboží a kapitálu 
vyznačují plněním, které je abstraktní povahy51, jde tedy o abstraktní výsledky 
lidské činnosti, na rozdíl od volného pohybu zboží, v jehož rámci představuje 
plnění materiální výsledky lidské činnosti (výrobky), a volného pohybu kapitálu, 
v jehož rámci se mezi členskými státy pohybují finanční prostředky jako 
protiplnění za výše uvedené „produkty“ nebo jako investice.  
 
Soudní dvůr ve své judikatuře zpravidla aplikuje ustanovení o volném pohybu 
služeb, zboží či kapitálu podle toho, který druh plnění v konkrétním právním 
vztahu převažuje. V souladu s prvním pododstavcem článku 57 SFEU by měl sice 
dát vždy, pokud je to možné, přednost ustanovením o volném pohybu zboží či 
kapitálu, ale vzhledem ke zvláštní povaze plnění dotčeného v konkrétním případě 
to není vždy dobře možné. Toto plnění totiž může být svou povahou vedlejší ve 
vztahu k plnění v rámci hlavního právního vztahu (tzv. zásada auxiliarium 
principali sequitur). Dotčenou situaci je proto třeba posoudit z hlediska plnění 
v rámci hlavního právního vztahu52. V mnohých případech proto Soudní dvůr 
aplikuje volný pohyb služeb přednostně před volným pohybem zboží či kapitálu53, 
nebo dokonce souběžně s nimi54. V praxi, pokud jde o řízení o předběžné otázce, 

                                                 
48 Walrave a Koch, citovaný výše; rozsudek ze dne 14. července 1976, 13/76, Donà v. Mantero, Recueil, s. 1333; 

Komise v. Belgie (bezpečnostní agentury), citovaný výše. 
49 Viz např. rozsudek ze dne 15. prosince 1995, C-415/93, Bosman, Recueil, s. I-4921, bod 97. 
50 Viz například rozsudky ze dne 15. října 1987, 222/86, Heylens a další, Recueil, s. 4097, body 11 a 12, a ze dne 

8. července 1999, C-234/97, de Bombadilla, Recueil, s. I-4773, bod 29, v nichž byly v souvislosti s volným 
pohybem pracovníků aplikovány závěry učiněné v judikatuře v oblasti svobody usazování.. 

51 Pache, E., in: Ehlers, D., 2003, § 11, II-3, marg. č. 23. 
52 Hatzopoulos, V.: Case C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise v. Gehart a Jörg Schindler, CMLR 

32(1995) 841, s. 845-846. 
53 V rozsudcích Sacchi, citovaný výše, bod 6; ze dne 24. března 1994, C-275/92, Schindler, Recueil, s. I-1039, 

body 22 až 24, a ze dne 28. dubna 1998, C-118/96, Safir, Recueil, s. I-1897, bod 22, tak Soudní dvůr 
vzhledem k povaze plnění podal výklad výlučně ve vztahu k volnému pohybu služeb.  

54 V rozsudcích ze dne 9. července 1997, C-34/95 až C-36/95, de Agostini, Recueil, s. I-3843, body 39 a 48; ze 
dne 28. října 1999, C-6/98, ARD, Recueil, s. I-7599, bod 49; ze dne 8. března 2001, C-405/98, Gourmet 
International, Recueil, s. I-1795, bod 38, a ze dne 22. ledna 2002, C-390/99, Canal Satélite Digital, Recueil, 
s. I-607, bod 32, tak Soudní dvůr podal výklad z hlediska volného pohybu služeb i zboží. V rozsudku ze dne 
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bude volba příslušných ustanovení Smlouvy ze strany Soudního dvora často rovněž 
záviset na formulaci předběžné otázky vnitrostátním soudem a tedy na tom, jaká 
ustanovení Společenství si vnitrostátní soud přeje interpretovat55. 
 
K odlišení volného pohybu služeb od jiných svobod souvisejících s pohybem 
produktů bude učiněno několik poznámek i v dalším výkladu níže. Oblast uznávání 
odborné kvalifikace, která se týká požadavků stanovených ve vztahu k osobě, jež 
příslušnou činnost provozuje, a nikoli ve vztahu k produktům, které tato osoba 
v podobě výrobků nebo služeb dodává, je však spjata především s „personálním“ 
aspektem volného pohybu služeb, takže následující analýza se bude jeho 
„materiálním“ aspektem zabývat pouze v míře nezbytné k rozboru dosahu této 
základní svobody56. 
 
 
2.2 Vývoj normativního obsahu volného poskytování služeb 
 
2.2.1  Počáteční vývoj volného poskytování služeb 
 
Na počátku 70. let, kdy nabyla přímého účinku ustanovení Smlouvy o založení 
EHS týkající se volného pohybu služeb (jakož i svobody usazování), byl 
normativní obsah těchto základních svobod podle Smlouvy o založení EHS vnímán 
jako omezený na případy přímé a nepřímé, popřípadě skryté diskriminace. 
Výrazem a vlastně i příčinou této skutečnosti je samotné znění základních svobod, 
které buď členským státům přikazují, aby s příslušníky jiných členských států 
zacházely stejně jako s vlastními státními příslušníky, nebo zakazují „omezení“ 
pohybu mezi členskými státy, což však zejména v době zavedení základních 
svobod nebylo možno chápat absolutně, ale spíše naznačovalo potřebu širšího 
pojetí zákazu diskriminace tak, aby zahrnul i nepřímo nebo skrytě diskriminační 
opatření členských států. 
 
Konkrétní podoba byla svobodě poskytování služeb dána již v Obecném programu 
pro odstranění omezení svobody volného pohybu služeb z roku 196157, který na 
základě zmocnění v článku 63 Smlouvy o založení EHS stanovil harmonogram pro 

                                                                                                                                                         
14. listopadu 1995, C-484/93, Svensson a Gustavsson, Recueil, s. I-3955, bod 11, Soudní dvůr ve vztahu 
ke službě poskytování hypotečních úvěrů aplikoval volný pohyb služeb souběžně s volným pohybem 
kapitálu. 

55 Například v rozsudku ze dne 9. července 1997, C-222/95, Parodi, Recueil, s. I-3899, tak Soudní dvůr podal 
výklad pouze ve vztahu k volnému pohybu služeb, i když se v konkrétním případě jednalo o poskytnutí 
hypotečního úvěru, který spadá do oblasti volného pohybu kapitálu. 

56 Pro podrobnější rozbor proto viz např. Oliver, P.: Goods and Services: Two Freedoms Compared, in: 
Mélanges en hommage Michel Waelbroeck, Bruylant, Brusel 1999, s. 1377; Barnard, C.: Fitting the 
remaining pieces into the goods and persons jigsaw? (2001) 26 European Law Review 35–59, Mattera, A.: 
De l’arrêt « Dassonville » à l’arrêt « Keck » : l’obscure clarté d’une jurisprudence riche en principes 
novateurs et en contradictions, Revue de Marché Unique Européen 1/1994, s. 117, nebo Svoboda, P.: Hlavní 
problémy volného pohybu zboží v Evropském společenství roku 2000, Právník 8/2000, 797. 

57 Úř. věst. 1962, č. 2, s. 32. Viz rovněž současně přijatý Obecný program pro odstranění omezení svobody 
usazování (Úř. věst. 1962, č. 2, s. 36). 
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odbourání omezení volného poskytování služeb během přechodného období pro 
zavedení společného trhu. Jeho Hlava III, bod A obsahuje vymezení pojmu 
„omezení“, která měla být podle příslušných ustanovení tehdejší Smlouvy o 
založení EHS v oblasti poskytování služeb zakázána. Použití tohoto pojmu je však 
ze současného hlediska zavádějící, jelikož jde v zásadě pouze o vnitrostátní 
opatření diskriminační povahy. Pojem „omezení“ zahrnoval tři případy zakázaných 
opatření: 
 
1) Opatření omezující činnost poskytovatele služeb z jiného členského státu a 

spočívající v rozdílném zacházení s tímto poskytovatelem ve srovnání 
s domácími poskytovateli, která jsou buď stanovena právním předpisem, anebo 
je toto omezení účinkem takového předpisu nebo úředního postupu58. 

2) Opatření omezující činnosti související s poskytováním služeb, pokud se 
aplikují pouze na zahraniční poskytovatele služeb59. 

3) Opatření omezující činnost poskytovatele služeb z jiného členského státu, která 
přestože se aplikují bez ohledu na státní příslušnost, brání výlučně nebo 
převážně poskytování služeb cizími poskytovateli60. 

 
Z těchto tří uvedených situací je zřejmé, že všechny odráží základní požadavek 
rovného zacházení, jelikož ze všech tří vyplývá nutnost srovnávání situace 
domácího a zahraničního poskytovatele služby. Jsou tak postižena zejména přímo 
diskriminační vnitrostátní opatření, která výslovně rozlišují mezi domácími a 
zahraničními poskytovateli na úkor druhé jmenované kategorie – zacházejí tedy 
s oběma kategoriemi poskytovatelů rozdílně z důvodu státní příslušnosti nebo místa 
jejich usazení. Pod tato opatření spadají tedy jak opatření zmíněná v prvním 
pododstavci (nerovné zacházení na základě státní příslušnosti je přímo stanoveno 
ve vnitrostátním právním předpisu) (kategorie uvedená ad 1), tak ve čtvrtém 
pododstavci (kategorie uvedená ad 2) Hlavy II, bodu A Obecného programu.  
 
Postižena jsou však rovněž taková opatření, která přestože výslovně nerozlišují 
z důvodu státní příslušnosti, zakládají účinky, z nichž toto nerovné zacházení 
vyplývá – tedy nepřímo nebo skrytě diskriminační vnitrostátní opatření. Pod 
kategorii nepřímo diskriminačních omezení je kromě případu zmíněného v prvním 
pododstavci (nerovné zacházení vyplývá z aplikace vnitrostátních opatření – 
kategorie uvedená ad 1) třeba podřadit i případy uvedené v posledním pododstavci 
hlavy III, bodu A Obecného programu (kategorie uvedená ad 3). Tyto případy se 
sice týkají právních předpisů, které se aplikují bez ohledu na státní příslušnost 

                                                 
58 Jako příklady těchto omezení jsou uvedeny dodatečné požadavky, které se v rozhodné době běžně aplikovaly 

na cizí poskytovatele služeb: zákaz poskytování služeb, podmínka vydání zvláštního průkazu zahraničního 
poskytovatele služeb, podmínka splnění dodatečných požadavků, složení finanční záruky, atp. 

59 Jako příklady těchto omezení jsou uvedena diskriminační opatření, pokud jde o právní způsobilost k uzavírání 
smluv a smluvní právo vůbec, zadávání veřejných zakázek nebo koncesí, nabývání movitých a nemovitých 
věcí, výkon práv duševního vlastnictví, přístup k úvěrům, apod. 

60 U této kategorie sice Obecný program neuvádí žádné konkrétní příklady, ale je zřejmé, že jde o jakousi 
zbytkovou kategorii omezujících opatření, jejichž účinek má výlučně nebo převážně negativní dopad na 
poskytování služeb zahraničními poskytovateli, a která jsou tedy nepřímo nebo skrytě diskriminační. 



 22 
 

poskytovatele služeb, ale jejich účinkem musí být výlučné nebo převážné omezení 
v poskytování služeb zahraničních poskytovatelů. I zde tedy bylo třeba prokazovat 
diskriminační dopad dotčeného vnitrostátního opatření na zahraničního 
poskytovatele služeb.  
 
Soudní dvůr začal aplikovat článek 59 Smlouvy (nyní článek 56 SFEU) po uplynutí 
přechodného období ode dne 1. 1. 1970 a během prvních deseti let jeho aplikace se 
zdálo, že se Soudní dvůr spokojí s normativním obsahem pojmu „omezení volného 
poskytování služeb“ tak, jak byl vymezen v Obecném programu.  
 
Jedním z prvních rozsudků Soudního dvora v oblasti volného pohybu služeb byl 
rozsudek van Binsbergen61, který se týkal přezkumu požadavku nizozemského 
práva, aby právní zástupce v řízení před soudy tohoto státu, v nichž není účast 
advokáta povinná, měl své obvyklé bydliště na území Nizozemí. Soudní dvůr 
v tomto případě rozhodl, že s ohledem na zvláštní povahu služeb, které mají být 
poskytovány, nemohou být zvláštní požadavky uložené poskytovateli služby 
považovány za neslučitelné s články 59 a 60 Smlouvy, pokud je jejich účelem 
prosazování v cílovém členském státě obecně závazných profesních pravidel (tzv. 
opatření použitelných bez rozdílu na domácí i zahraniční poskytovatele, jak 
vyplývá z pozdější judikatury), která jsou odůvodněna „obecným blahem“, jako 
jsou pravidla týkající se organizace, kvalifikace, profesní etiky, dohledu a 
odpovědnosti, jejichž použití by poskytovatel služeb unikl, pokud by byl usazen 
v jiném členském státě (bod 12, viz také bod 14). Mimo jiné tak uznal oprávněnost 
požadavků na odbornou kvalifikaci stanovených členským státem, které se aplikují 
bez rozdílu na všechny osoby usazené (soustavně poskytující služby) na území 
tohoto členského státu. Tímto svým závěrem Soudní dvůr otevřel v oblasti volného 
pohybu služeb dveře nastolení „pravidla rozumu“, které umožňuje členským 
státům, aby za určitých podmínek i nadále uplatňovaly některé odůvodněné 
požadavky a k jehož klasickému vyjádření došlo v judikatuře z konce 70. let. 
 
Soudní dvůr v tomto rozsudku však rovněž učinil zásadní kroky k uvolnění pohybu 
služeb mezi členskými státy, které lze shrnout následovně:  
- Zaprvé Soudní dvůr jasně uvedl, že článek 59 první pododstavec a článek 60 

třetí pododstavec Smlouvy62 vyjadřuje úmysl odstranit po uplynutí přechodného 
období omezení volného poskytování služeb. Článek 59, jehož použití mělo být 
usnadněno směrnicemi vydanými během přechodného období, v tomto ohledu 
členským státům stanoví jasně formulovanou povinnost a proto se po uplynutí 
tohoto období stal bezpodmínečným. Neexistence uvedených směrnic nemůže 
ohrozit nebo zpozdit plnění uvedeného závazku (body 23, 24 a 26 rozsudku). 
Soudní dvůr tak článku 59 přiznal přímý účinek63. 

                                                 
61 Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, 33/74, Van Binsbergen, Recueil, s. 1299. 
62 Ve spojení s obecnými ustanoveními čl. 8 odst. 7 tehdejší Smlouvy o založení EHS. 
63 Zatím se však jednalo jen o „vertikální“ přímý účinek. Pro rozbor možného horizontálního účinku základních 

svobod, viz zejména Forsthoff, U.: Drittwirkung der Grundfreiheiten: Das EuGH-Urteil Angonese, EWS 
2000, s. 389; Streinz, R., Leible, S.: Die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten, EuZW 2000, s. 459; 
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-  Zadruhé Soudní dvůr podal jedno z prvních vysvětlení k výkladu článku 59 
Smlouvy, když uvedl, že ustanovení uvedeného článku zakazují jakoukoliv 
diskriminaci vůči poskytovateli služby z důvodu jeho státní příslušnosti nebo 
skutečnosti, že je usazen (příp. má obvyklé bydliště) v jiném členském státě než 
členském státě, v němž má být služba poskytována (bod 25). Vycházel tedy 
z normativního obsahu svobody poskytování služeb, jak vyplýval z výše 
uvedeného Obecného programu, a interpretoval tuto svobodu z hlediska zákazu 
diskriminace z důvodu státní příslušnosti, respektive místa bydliště (usazení) 
poskytovatele. Při této příležitosti jasně uvedl, že požadavek, aby poskytovatel 
služby měl obvyklé bydliště v členském státě, v němž má být služba 
poskytována, je obecně v přímém rozporu se zájmy, které sledují ustanovení 
Smlouvy o volném poskytování služeb. 

-  Zatřetí Soudní dvůr zavedl ve vztahu k výše uvedeným opatřením, která mohou 
být odůvodněna „obecným blahem“, podmínku proporcionality, přiměřenosti. 
V projednávaném případě to konkrétně znamenalo, že požadavek bydliště 
představoval nepřiměřené omezení volného poskytování služeb, jelikož 
poskytování dotčené služby v hostitelském členském státě nepodléhalo žádné 
kvalifikaci nebo žádným pravidlům profesní etiky, jejichž dodržování by bylo 
nutné zajistit prostřednictvím stálé přítomnosti dotčené osoby na území 
hostitelského členského státu (body 14 a 15). V takovém případě bylo možno 
řádný výkon spravedlnosti dostatečně zajistit i méně omezujícími opatřeními, 
jako je určení adresy pro doručování v cílovém členském státě (bod 16). Je 
vhodné připomenout, že se v projednávaném případě nejednalo o otázku služeb 
advokátů, ale o služby právních zástupců v řízeních před vnitrostátními soudy, 
v nichž nebyla nutná přítomnost advokáta. 

 
V rozsudku ve věci Coenen64, která se rovněž týkala požadavku bydliště 
v hostitelském členském státě, tentokrát pro výkon činnosti zprostředkovatele 
pojištění, Soudní dvůr potvrdil, že i v případě činností, které obecně podléhají 
zvláštním profesním pravidlům, může být požadavek bydliště přijat jen jako 
výjimka a jen v rozsahu, v němž je tento požadavek nejméně omezujícím 
prostředkem k zajištění dodržování uvedených pravidel (bod 9). V souladu se 
zásadou proporcionality tedy musí být i pravidla vztahující se na činnosti 
podléhající zvláštní profesní regulaci. 
 
Soudní dvůr pak v průběhu 70. let potvrdil, že svoboda poskytování služeb je 
v podstatě zákazem omezení diskriminujících poskytovatele služeb právně či 

                                                                                                                                                         
Lane, R., Shuibhne, N. N.: Case C-281/98, Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, CMLR 
37 (2000) 1237; Körber, Torsten: Innerstaatliche Anwendung und Drittwirkung der Grundfreiheiten?, 
Europarecht 6/2000, s. 932; Oliver P., Roth, W.-H.: The Internal Market and the Four Freedoms, CMLR 
41(2004) 407, s. 421-429. Viz rovněž výše citované rozsudky Walrave a Koch, bod 17 a 18; Donà v. 
Mantero, bod 18; a rozsudky ze dne 11. dubna 2000, C-51/96 a C-191/97, Deliège, Recueil, s. I-2549, bod 
47; ze dne 6. června 2000, Angonese, C-281/98, Recueil, s. I-4139, bod 32, a ze dne 19. února 2002, C-
309/99, Wouters a další, Recueil, s. I-1577, bod 120. 

64 Rozsudek ze dne 26. listopadu 1975, 39/75, Coenen a další, Recueil, s. 1547. 
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fakticky z důvodu jeho státní příslušnosti nebo místa bydliště (usazení)65. Výklad 
věcného rozsahu zákazu diskriminace byl však zatím spíše opatrný, jak ukazuje 
rozsudek Köstler66. V této věci se jednalo o překážku nevymahatelnosti před 
německými soudy pohledávek vzniklých ze spekulativních obchodů s cennými 
papíry na burze jiného členského státu. Soudní dvůr rozhodl, že nevymahatelnost 
pohledávek ze spekulativních obchodů před soudy členského státu, pokud se 
v tomto členském státě aplikuje z důvodů veřejného pořádku bez rozdílu na 
všechny obdobné případy, nelze považovat za diskriminaci, a to ani faktickou67. 
Především však dodal, že Smlouva, která přestože zakazuje diskriminaci, neukládá 
povinnost zacházet se zahraničním poskytovatelem služeb v rámci vnitrostátního 
práva lépe, než s  poskytovatelem služeb usazeným na jeho území (bod 5 druhý 
pododstavec). 
 
2.2.2  Zavedení zásady vzájemného uznávání 
 
Po těchto poměrně „skromných“ začátcích došlo v oblasti volného pohybu služeb 
k zásadnímu vývoji vydáním rozsudku ve věci van Wesemael68, který o jeden 
měsíc předcházel vydání rozsudku Soudního dvora zvaného Cassis de Dijon69 
v oblasti volného pohybu zboží70. Předmětem sporu v původním řízení byly právní 
předpisy vyhrazující činnost zprostředkování vystoupení komiků v zábavních 
představeních pouze osobám, kterým bylo za tímto účelem vydáno povolení. 
Soudní dvůr připomněl, že podle jeho dosavadní judikatury článek 59 Smlouvy 
zakazuje jakoukoli diskriminaci poskytovatele služby z důvodu jeho státní 
příslušnosti nebo skutečnosti, že je usazen v jiném členském státě (bod 27), a že 
v případě určitých služeb zvláštní povahy nemohou být konkrétní pravidla uložená 
poskytovatelům služeb považována za neslučitelná se Smlouvou, pokud je jejich 
účelem použití profesních předpisů odůvodněných obecným zájmem nebo zájmem 

                                                 
65 Viz např. rozsudky Donà v. Mantero, bod 20, a rozsudek ze dne 24. října 1978, 15/78, Köstler, Recueil, 

s. 1971, bod 4 čtvrtý pododstavec. Viz rovněž Oliver/Roth, CMLR 41(2004) 407, s. 411; Oppermann, T., 
Europarecht, Beck, 1991, s. 575 (marg.č. 1492). 

66 Rozsudek ze dne 24. října 1978, 15/78, Köstler, Recueil, s. 1971. 
67 Obdobně viz rozsudek ze dne 18. března 1980, Debauve a další, 52/79, Recueil, s. 833, bod 12 a 13. 
68 Rozsudek ze dne 18. ledna 1979, Van Wesemael a další, 110/78 a 111/78, Recueil, s. 35. 
69, Rozsudek ze dne 20. února 1979, Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein („Cassis de 

Dijon“), 120/78, Recueil, s. 649, viz zejména bod 8.  
70 Mezi oblastmi volného pohybu služeb a volného pohybu zboží však existovaly významné odlišnosti. 

V oblasti volného pohybu zboží se od doby vydání rozsudku ze dne 11. července 1974, 8/74, Dassonville, 
Recueil, s. 837, ustálila praxe, že za vnitrostátní opatření porušující článek 30 Smlouvy (nyní článek 34 
SFEU) jsou považována nejen ustanovení, která mezi domácími a zahraničními výrobky přímo či nepřímo 
diskriminují, ale rovněž ustanovení, která přímo či nepřímo, skutečně či potenciálně volný pohyb zboží 
omezují – k tomu viz rovněž Mattera, A.: L’Union européenne assure le respect des identités nationales, 
régionales et locales, en particulier par l’application et la mise en œuvre du principe de la reconnaissance 
mutuelle, Rev.Dr.U.E. 2/2002, 217, s. 229-231, který poukazuje na podobnost uvedené formulace Soudního 
dvora s článkem 3 směrnice Komise 70/50/EHS ze dne 22. prosince 1969 založené na čl. 33 odst. 7 
Smlouvy o zrušení opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu, na která se nevztahují 
jiné předpisy přijaté na základě Smlouvy o EHS (Úř. věst. L 13, s. 29; Zvl. vyd. 02/01, s. 3). Mezi oběma 
oblastmi však byly již dříve identifikovány vzájemné „přesahy“ v oblasti televizní reklamy, viz rozsudek ze 
dne 30. dubna 1974, 155/73, Sacchi, Recueil, s. 409, bod 8 (potvrzeno v rozsudku Debauve, citovaný výše, 
bod 8). 
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na zajištění ochrany osoby, pro kterou je zprostředkováno zaměstnání, která jsou 
závazná pro každou osobu usazenou v uvedeném státě (bod 28). Požadavek vydání 
povolení podle vnitrostátního práva tak podle něj mohl být považován za slučitelný 
se Smlouvou pouze tehdy, pokud by byl objektivně odůvodněn zájmem na 
dodržování uvedených profesních předpisů (bod 29). 
 
Namísto zdůraznění požadavku proporcionality dotčeného vnitrostátního opatření 
Soudní dvůr poprvé v oblasti služeb rozhodl, že požadavek vydání zvláštního 
povolení v členském státě, v němž je služba poskytována, nemůže být slučitelný se 
Smlouvou, pokud je poskytovatel služeb ve svém členském státě usazení podřízen 
obdobným požadavkům, tedy v projednávané věci, pokud mu bylo v členském státě 
usazení vydáno oprávnění k provozování téže činnosti za srovnatelných podmínek 
a jeho činnost je ze strany členského státu usazení podřízena dohledu, který se 
vztahuje i na činnosti prováděné v jiných členských státech (bod 30). Soudní dvůr 
tak v oblasti volného poskytování služeb zavádí zásadu zákazu dvojích kontrol71, 
jejíž dodržení se do budoucna stává neodmyslitelnou podmínkou slučitelnosti 
vnitrostátních opatření72. 
 
Zásadu zákazu dvojích kontrol, která je takto připojená k výčtu požadavků, jež 
musí splnit vnitrostátní opatření diskriminující z důvodu usazení v jiném členském 
státě, aby nebylo prohlášeno za neslučitelné se Smlouvou, lze vnímat buď jako 
samostatný dodatečný požadavek v tomto výčtu, nebo jako jedno z kritérií 
přezkumu proporcionality dotčených vnitrostátních opatření. Podle názoru 
zastávaného v této práci je zákaz dvojích kontrol svou podstatou pouze zvláštním 
výrazem zásady proporcionality, jelikož k zajištění veřejného zájmu, na němž je 
založeno dotčené omezující vnitrostátní opatření členského státu, ve kterém je 
služba poskytována, není nezbytné (a tudíž ani proporcionální), aby poskytovatel 
podléhal aplikaci uvedeného vnitrostátního opatření, pokud je v členském státě 
svého usazení podřízen obdobným požadavkům a pokud členský stát usazení 
poskytovatele nad dodržováním těchto požadavků dohlíží i ve vztahu k činnostem 
poskytovatele příležitostně vykonávaným v jiných členských státech73.  
 

                                                 
71 Obdobně v téže době v oblasti volného pohybu zboží, viz rozsudky ze dne 8. listopadu 1979, 251/78, 

Denkavit, Recueil, s. 3369, a ze dne 17. prosince 1981, 272/80, Biologische Producten, Recueil, s. 3277. 
72 Obdobně Soudní dvůr rozhodl ve výše citovaném rozsudku Debauve, v němž uvedl, že „zvláštní požadavky 

uložené poskytovatelům služeb v rámci právních předpisů upravujících některé druhy činností, které jsou 
[a)] odůvodněny obecným zájmem a [b)] uplatňují se ve vztahu ke všem osobám a podnikům usazeným na 
území uvedeného členského státu, nemohou být považovány za neslučitelné se Smlouvou [c)] v rozsahu, 
v němž poskytovatel usazený v jiném členském státě v tomto státě nepodléhá obdobným požadavkům 
členského státu jeho usazení“ (bod 12). Soudní dvůr rovněž přezkoumal [d)] proporcionalitu sporných 
opatření. Pozoruhodné je, že Soudní dvůr zásadu zákazu dvojích kontrol v této věci zdůraznil i přesto, že ji 
sotva mohl uplatnit vzhledem k tomu, že posuzoval plošný zákaz televizní reklamy na území členského 
státu. 

73 Viz rozsudek ze dne 22. ledna 2002, C-390/99, Canal Satélite Digital, Recueil, s. I-607, bod 36, v němž 
Soudní dvůr uvedl, že opatření členského státu nemůže být považováno za nezbytné k dosažení sledovaného 
cíle, pokud v zásadě opakovaně provádí kontroly, které již byly provedeny v souvislosti s jinými postupy 
buď v tomtéž členském státě nebo v jiném členském státě. 
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Je však rovněž třeba se zaměřit na otázku dopadu této zásady na věcný rozsah 
svobody poskytování služeb. Zásada zákazu dvojích kontrol především potvrzuje 
široké pojetí zákazu nepřímé diskriminace, jelikož situaci osob oprávněných 
k výkonu činnosti podle právních předpisů členského státu původu a poskytujících 
služby v hostitelském členském státě v podstatě považuje za rovnocennou se situací 
osob, které jsou k výkonu téže činnosti oprávněny podle právních předpisů 
hostitelského členského státu. Z toho však v důsledku vyplývá, že hostitelský 
členský stát musí zohlednit kontrolní postupy jiných členských států a jejich 
výsledky a přiznat jim na svém území rovnocenné účinky. Tento důsledek je 
označován jako zásada vzájemného uznávání74, a podmínka rovnocennosti 
požadavků jiného členského státu jako zásada ekvivalence75. Zároveň však 
z uvedené teze vyplývá, že má-li hostitelský členský stát ve vztahu k poskytování 
služeb na svém území v zásadě vycházet z rovnocennosti kontrol provedených 
v členském státě původu, musí rovněž do jisté míry vycházet z rovnocennosti 
situace osoby oprávněné k výkonu činnosti podle právních předpisů jiného 
členského státu a situace osoby oprávněné k výkonu téže činnosti podle svých 
vlastních právních předpisů. Proto, aby mezi poskytovateli služeb nediskriminoval 
na základě místa usazení, nemůže na první uvedenou kategorii poskytovatelů 
služeb uplatnit své právní předpisy o přístupu k dotčené výdělečné činnosti. 
V tomto ohledu tedy zákaz dvojích kontrol, potažmo zásada vzájemného uznávání, 
ve značné míře vyvíjí tlak na rozšiřování věcného rozsahu zákazu nepřímé 
diskriminace. 
 
Důsledky použití zásady zákazu dvojích kontrol byly vyjasněny v judikatuře 
Soudního dvora v průběhu 80. let. Soudní dvůr v oblasti volného pohybu služeb 
potvrdil existenci zásady vzájemného uznávání a dále ji rozvinul. Přitom naznačil, 
že se s pouhým zákazem diskriminace v této oblasti nespokojí.  
 
Ve věci Webb76 držitel oprávnění k provozování agentury pro zprostředkování 
práce ve Spojeném království zpochybnil slučitelnost s volným poskytováním 
služeb nizozemského opatření, které k výkonu obdobné činnosti na území 
Nizozemska obecně požadovalo vydání nizozemského oprávnění bez ohledu na 
oprávnění již vydaná v jiných členských státech. Soudní dvůr shledal, že dotčené 
opatření omezuje volný pohyb služeb, ale ve svém odůvodnění potvrdil možnost 
odůvodnění daného opatření z důvodů obecného zájmu (v tomto případě zájmem 

                                                 
74 Behrens, P.: Die Konvergenz der wirtschaftlichen Freiheiten im europäischen Gemeinschaftsrecht, EuR 

2/1992, 145, s. 156-159; Mattera, A.: Rev.Dr.U.E. 2/2002, s. 228; Tomášek, M.: Právník 3/2001, s. 238 a 
násl. 

75 Hatzopoulos, V.: Le principe communautaire d‘équivalence et de la reconnaissance mutuelle et la libre 
prestation des services, disertace, Strasbourg, 1997; Fallon, Marc; Simon, Anne-Clair: La directive 
« services » : quelle contribution au marché intériuer ?, Journal trimestrielle du droit européen, 136 (2) 2007, 
s. 33; Rentrop, Timm: The mutual recognition of diplomas, A quest for a more effective/efficient operation 
of the system while ‚living in the shadows‘, Eipascope 2002/1, s. 19, nebo obecně nejen ve vztahu k EU, 
Nicolaïdis, Kalypso: Managed Mutual Recognition: The New Approach to the Liberalization of Professional 
Services, John F. Kennedy School of Government, Harvard Univeristy, Working Papers 1997, body 33 až 
35. 

76 Rozsudek ze dne 17. prosince 1981, 279/80, Webb, Recueil, s. 3305. 
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na ochraně dodávané pracovní síly) a zdůraznil požadavek vzájemného uznávání 
záruk poskytnutých poskytovatelem služeb v členském státě svého usazení77. 
Rozhodl, že požadavek vydání oprávnění v hostitelském členském státě může být 
slučitelný s volným poskytováním služeb pouze tehdy, pokud při posuzování 
žádostí o vydání oprávnění  a vydávání těchto oprávnění členský stát, ve kterém je 
služba poskytována, zaprvé nerozlišuje na základě státní příslušnosti nebo místa 
usazení dotčeného subjektu a, zadruhé, zohlední doklady a záruky, které uvedený 
subjekt již poskytl za účelem výkonu své činnosti v členském státě usazení 
(výrok 2).  
 
Na argumenty vlád členských států zúčastněných v řízení před Soudním dvorem, 
které se dovolávaly čl. 60 třetího pododstavce Smlouvy a v něm uvedené zásady 
rovného zacházení, aby podpořily oprávněnost nizozemského opatření, Soudní 
dvůr odpověděl, že hlavním cílem třetího pododstavce článku 60 je umožnit 
poskytovateli služeb, aby svou činnost provozoval v jiném členském státě, kde je 
služba poskytována, aniž by byl v tomto státě znevýhodněn vůči státním 
příslušníkům tohoto státu. To však neznamená, že by snad veškeré vnitrostátní 
právní předpisy, které se vztahují na státní příslušníky tohoto státu a které se 
obvykle použijí na trvalý výkon činností podniků, kteří jsou v tomto členském státě 
usazeny, mohly být obdobně ve svém celku uplatňovány ve vztahu k dočasným 
činnostem podniků usazených v jiných členských státech (bod 16). V takovém 
případě by totiž byla zbavena jakéhokoli užitečného účinku ustanovení o volném 
poskytování služeb, která mají za cíl zrušit omezení svobody poskytování služeb 
osobami, které nejsou usazeny v členském státě, kde má být služba poskytována78. 
 
Ve spojených věcech Seco a Desquenne79 Soudní dvůr posuzoval požadavek 
lucemburského práva, aby podnik usazený v jiném členském státě v případě, že 
v rámci poskytování služeb vysílá do Lucemburska pracovníky ze států, které 
nejsou členskými státy, za tyto pracovníky zaplatil část příspěvku na místní 
důchodové pojištění, kterou je povinen platit zaměstnavatel, přestože je v členském 
státě svého usazení povinen platit podobné příspěvky za tytéž pracovníky a za tutéž 
dobu výkonu zaměstnání. Soudní dvůr odpověděl, že takové opatření, které nutí 
poskytovatele služeb platit tentýž příspěvek ve vztahu k týmž skutečnostem, a tedy 
které zakládá dvojí poplatkovou povinnost, aniž by z toho měl zaměstnanec 
jakýkoli prospěch, je „skrytě“ diskriminační. V projednávané věci se ukázalo, že 
právní předpisy členského státu, kde je služba poskytována, jsou z hospodářského 
hlediska více tíživé pro zaměstnavatele usazené v jiných členských státech než pro 
poskytovatele stavebních služeb usazené na území uvedeného členského státu (bod 
9). Ustanovení článků 59 a 60 Smlouvy přitom zakazují nejen otevřenou 
diskriminaci z důvodu státní příslušnosti osoby poskytující služby, ale také veškeré 
formy skryté diskriminace která, přestože se zakládá na zdánlivě neutrálních 
                                                 
77 Viz obdobně v oblasti volného pohybu zboží výše citovaný rozsudek Biologische Producten, body 13 až 15. 
78 Viz obdobně v oblasti veřejných zakázek rozsudek ze dne 10. února 1982, 76/81, SA Transporoute et travaux, 

Recueil, s. 417, bod 14. 
79 Rozsudek ze dne 3. února 1982, 62/81 a 63/81, Seco a Desquenne, Recueil, s. 223. 
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kritériích, v praxi vede k témuž výsledku (bod 8). Dotčené vnitrostátní opatření 
nemohlo být odůvodněno, jelikož nemohlo být považováno za vhodný prostředek 
k dosažení cíle dodržování předpisů o placení příspěvků na důchodové pojištění, 
ani cíle zlepšení životních nebo pracovních podmínek zaměstnanců, vzhledem k 
tomu, že z něj tito zaměstnanci neměli žádný prospěch (bod 14). 
 
Závěry učiněné ve obou výše uvedených rozsudcích byly rozhodující pro vnímání 
svobody poskytování služeb v té podobě, jak ji vnímáme dnes. Soudní dvůr tím, že 
začal podrobně zkoumat skutečný hospodářský dopad vnitrostátních opatření na 
poskytovatele služeb, otevřel cestu k mnohem extenzivnějšímu výkladu zákazu 
nepřímé diskriminace. Zatímco ve věcech Sacchi a Debauve rozhodně popřel, že by 
úplný zákaz televizní reklamy na území členského státu mohl při neexistenci 
harmonizujících opatření na úrovni Společenství představovat omezení volného 
poskytování služeb ve smyslu článku 59 Smlouvy80, a ve věci Köstler odmítl, že by 
zákaz vymahatelnosti před německými soudy pohledávek vzniklých z obchodů na 
pařížské burze, které německé právo označuje jako „spekulativní“, byl jakýmkoli 
způsobem diskriminační, byly tyto jeho závěry nyní zpochybněny, jelikož v obou 
případech bylo možné argumentovat, že plošný zákaz televizní reklamy nebo zákaz 
vymahatelnosti pohledávek legálně vzniklých a vymahatelných v jiných členských 
státech má zřetelně větší hospodářský dopad na hospodářské subjekty z jiných 
členských států. 
 
Především však bylo relativizováno výše citované vyjádření Soudního dvora 
v rozsudku Köstler, totiž že Smlouva, která přestože zakazuje diskriminaci, 
neukládá povinnost zacházet se zahraničním poskytovatelem služeb v rámci 
vnitrostátního práva „lépe“, než s poskytovatelem služeb usazeným na jeho území. 
Na jednu stranu, skutečnost, že členský stát, v němž je služba poskytována, 
v zásadě nemůže na poskytovatele usazeného v jiném členském státě vztáhnout 
veškeré své právní předpisy, které se jinak uplatní na všechny osoby usazené 
v tomto státě (provozující svou činnost soustavně), sice zmenšuje prostor pro 
regulaci ze strany členského státu, v němž je služba poskytována, činnosti 
poskytovatele služeb usazeného za účelem výkonu téže činnosti v jiném členském 
státě. Soudní dvůr dal jasně najevo, že pro účely posuzování diskriminace v rámci 

                                                 
80 Vzhledem k důvodům obecného zájmu, o něž se opírají omezující pravidla v oblasti regulace televizní 

reklamy, nemůže být aplikace dotčených právních předpisů považována za omezení svobody poskytování 
služeb, pokud se v těchto předpisech s takovými službami zachází týmž způsobem bez ohledu na původ 
nebo státní příslušnost nebo místo usazení osob, které je poskytují (Debauve, bod 13). Viz ale opačný 
výsledek v oblasti volného pohybu zboží, rozsudek ze dne 15. prosince 1982, 286/81, Oosthoek’s 
Uitgeversmaatschappij, Recueil, s. 1475, bod 15, v němž Soudní dvůr za omezení volného pohybu zboží 
považoval právní předpisy, které přestože neovlivňují dovozy přímo, mohou způsobit omezení jejich 
objemu. Donucení výrobce k tomu, aby přizpůsobil plány v oblasti reklamy a výprodeje podmínkám, které 
se v jednotlivých členských státech liší, nebo aby zrušil plán, který považuje za zvlášť efektivní, může 
představovat překážku dovozu, i když se dotčené právní předpisy použijí bez rozdílu na domácí i dovezené 
výrobky. Obdobně viz např. rozsudek ze dne 7. března 1990, C-362/88, GB-INNO-BM, Recueil, s. I-667. 
Konečný obrat v posuzování opatření v oblasti televizní reklamy z hlediska volného pohybu služeb přinesly 
až rozsudky ze dne 25. května 1991, C-288/89, Gouda a další, Recueil, s. I-4007, zejména bod 29, a z téhož 
dne, C-353/89, Komise v. Nizozemsko, Recueil, s. I-4069, zejména bod 47. 
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svobody poskytování služeb nebude za srovnatelné považovat situace jednak osoby 
usazené na území členského státu, v němž svou činnost provozuje trvale, a jednak 
osoby poskytující v tomtéž členském státě služby, která svou činnost na jeho území 
provozuje pouze příležitostně či dočasně a k tomu na základě skutečnosti, že trvale 
provozuje danou činnost v jiném členském státě81. Z pohledu hostitelského 
členského státu by se tudíž skutečně mohlo jevit, že je poskytovatel služeb 
zvýhodněn. 
 
Na druhou stranu je však třeba připomenout, že pro účely srovnávání 
hospodářských dopadů je třeba vycházet z hlediska nikoli pouze hostitelského 
členského státu, ale vnitřního trhu jako celku82. Za rovnocenné kategorie srovnání 
je proto třeba zvolit jednak subjekt usazený v hostitelském členském státě, jemuž 
byla pro výkon dotčené činnosti v tomto státě vydána potřebná povolení, a jednak 
poskytovatele služeb, jemuž byla obdobná oprávnění vydána v jiném členském 
státě, v němž je rovněž usazen. Takový poskytovatel služeb je nesporně zvýhodněn 
pouze ve srovnání s osobou s bydlištěm v hostitelském členském státě, které dosud 
žádná obdobná oprávnění vydána nebyla. Situace této osoby však není pro účely 
srovnání se situací poskytovatele služeb relevantní.  
 
Rozhodne-li se hostitelský členský stát přesto přístup k činnosti poskytovatele 
služeb na svém území regulovat s tím důsledkem, že svoboda poskytování služeb 
bude omezena, musí se dotčená vnitrostátní opatření podrobit mimo jiné přezkumu, 
zda dostatečně zohledňují kontroly provedené a záruky poskytnuté v členském státě 
usazení poskytovatele, tedy zda dostatečně respektují zásadu vzájemného uznávání. 
Hostitelský členský stát tak musí v případech přeshraničního poskytování služeb 
uznat faktickou „regulační přednost“ práva členského státu usazení, jelikož musí 
jeho právní předpisy zohlednit a případně jim dát aplikační přednost v případě, že 
stanoví stejné požadavky jako právní předpisy prvního uvedeného členského státu. 
Tyto účinky zásady vzájemného uznávání bývají v literatuře někdy připisovány 
uplatnění tzv. „zásady země původu“83.  
 
Tento nový přístup se ve skutečnosti zakládá na vyvratitelné právní domněnce 
platné v oblastech dosud neharmonizovaných sekundárním právem Společenství, 
že pokud je služba poskytována na území jednoho členského státu v souladu 
s tamními právními předpisy, není důvod, proč by tato služba neměla mít 
neomezený přístup na trh jiného členského státu, ledaže by příslušný členský stát 
proti tomu podal důvody hodné zvláštního zřetele84. Tento přístup Soudního dvora 
ve svém praktickém důsledku také znamená, že důkaz o existenci skryté nebo 
nepřímé diskriminace spočívající v omezení přeshraničního poskytování služeb 

                                                 
81 Viz v tomto smyslu stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené dne 21. února 1991 ve věci C-76/90, 

Säger v. Dennemeyer, Recueil, s. I-4221, bod 18 první věta a bod 23. 
82 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, Vor Art. 39/55 EGV, marg. č. 99. 
83 Viz zejména Behrens, P.: EuR 2/1992, 145, s. 156-157; Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, vor 

Art. 39 - 55 EGV. 
84 Viz v oblasti volného pohybu zboží, výše citovaný rozsudek Rewe-Zentral („Cassis de Dijon“), bod 17. 
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způsobuje z procesního hlediska přenesení důkazního břemene na stranu původce 
tohoto omezení, tedy zpravidla na stranu dotčeného členského státu či jeho orgánů, 
kdykoliv jejich vnitrostátní opatření upravuje postavení nebo činnost poskytovatelů 
služeb z jiných členských států s takovými omezujícími účinky85. Je totiž na nich, 
aby pak dotčené omezení odůvodnily. Toto procesní hledisko je tedy pro členské 
státy vlastně pobídkou, aby nevztahovaly své právní předpisy upravující 
soustavnou činnost osob usazených na jeho území na poskytovatele služeb z jiných 
členských států a opět tak uznaly faktickou „regulační přednost“ práva členského 
státu usazení. I tento účinek bývá označován za výsledek uplatnění zásady země 
původu86.  
 
Syntézou dosavadní judikatury a potvrzením tohoto „nového přístupu“ byla série 
rozsudků v řízeních zahájených Komisí proti Francii, Dánsku, Irsku a Německu 
v oblasti pojištění, a zejména rozsudek ve věci Komise v. Německo87. V této 
posledně uvedené věci se jednalo o požadavek členského státu, aby bylo na jeho 
území zprostředkování služeb pojištění vykonáváno pouze osobami, kterým bylo 
jeho orgány vydáno zvláštní povolení, které zde zároveň mají zřízenou určitou 
formu usazení a které dodržují určitá pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti a 
výši finančních rezerv nalézajících se na území členského státu, ve kterém je služba 
poskytována.  
 
Soudní dvůr v tomto rozsudku uvedl, že jsou zakázána vnitrostátní opatření, která 
diskriminují poskytovatele služeb z důvodu jeho státní příslušnosti nebo omezují 
jeho svobodu poskytovat služby z důvodu místa jeho usazení nebo bydliště (bod 
25). Dále připomněl, že ze zásady rovného zacházení stanovené v čl. 60 třetím 
pododstavci Smlouvy nevyplývá, že by snad veškeré vnitrostátní právní předpisy, 
které se vztahují na státní příslušníky tohoto státu a které se obvykle použijí na 
trvalý výkon činností podniků, které jsou v tomto členském státě usazeny, mohla 
být podobně ve svém celku uplatňována ve vztahu k dočasným činnostem podniků 
usazených v jiných členských státech (bod 26). Soudní dvůr pak i přes potenciální 
možnost odůvodnění dotčeného vnitrostátního opatření toto opatření označil a 
priori za omezení volného poskytování služeb, jelikož způsobuje zvýšené náklady 
na takové služby v členském státě, v němž jsou poskytovány, zejména pokud 
dotčený podnik v tomto členském státě poskytuje služby pouze příležitostně (bod 
28). Z toho jasně vyplývá, že Soudní dvůr pod pojem „omezení“ ve smyslu článku 
59 Smlouvy a priori zahrnul veškerá opatření členského státu, v němž je služba 
poskytována, která mohou představovat větší hospodářskou zátěž pro poskytovatele 
usazeného v jiném členském státě než pro domácího poskytovatele téže služby, 
aniž by se výslovně zabýval existencí přímé nebo nepřímé diskriminace.  

                                                 
85 Viz rovněž Jarass, H.D.: Elemente einer Dogmatik der Grundfreiheiten II, EuR 5/2000, 705-723, s. 718. 
86 Viz zejména Behrens, P., EuR 2/1992, 145, s. 157. 
87 Rozsudek ze dne 4. prosince 1986, 205/84, Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), Recueil, s. 3755. 

Viz rovněž rozsudky z téhož dne, 220/83, Komise v. Francie, Recueil, s. 3663; 252/83, Komise v. Dánsko, 
Recueil, s. 3713, a 206/84,Komise v. Irsko, Recueil, s. 3817. Viz rovněž Tomášek, M.: Právník 3/2001, 238, 
s. 242. 
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Ohledně možného odůvodnění dotčeného vnitrostátního opatření Soudní dvůr 
odkázal na svou dřívější judikaturu, na jejímž základě pak formuloval následující 
obecné pravidlo, pokud jde o možné odůvodnění omezení volného poskytování 
služeb: Omezující požadavky mohou být považovány za slučitelné s články 59 a 60 
Smlouvy tehdy, pokud je prokázáno, že v oblasti dotčené činnosti existují 
kategorické důvody veřejného zájmu, které odůvodňují omezení svobody 
poskytování služeb, že daný veřejný zájem není již chráněn právními předpisy státu 
usazení, a že stejného výsledku nelze dosáhnout méně omezujícími opatřeními (bod 
29).  
 
Soudní dvůr tak potvrdil své dřívější směřování v tom smyslu, že dává členským 
státům poměrně širokou možnost ospravedlnění dotčených opatření, pokud jsou 
tato opatření proporcionální ve vztahu k cíli, který sledují. To dokládá zejména 
skutečnost, že argument spočívající v existenci obecného zájmu odůvodňujícího 
omezení svobody poskytování služeb bývá ze samé podstaty daného kategorického 
požadavku veden pouze v obecné rovině a Soudnímu dvoru v tomto ohledu stačí 
prima facie prokázání možného ohrožení uváděného obecného zájmu v případě 
neexistence dotčeného omezujícího opatření. Vnitrostátní opatření dotčená 
v projednávaném případě, která se jednak týkala finančního postavení subjektů 
poskytujících pojištění a jimi nabízených pojistných podmínek a jednak dohledu 
nad jejich dodržováním, by tak podle Soudního dvora mohla být v zásadě 
odůvodněna zájmem na stabilitě odvětví pojištění a ochraně spotřebitelů a dalších 
účastníků pojistných smluvních vztahů (body 30 až 33). Obecným zájmem naproti 
tomu nemohl být zájem na zjednodušení práce správních úřadů, takže členský stát, 
v němž je služba poskytována, nemůže požadovat, aby se veškeré dokumenty 
potřebné k výkonu dohledu ze strany jeho správních orgánů nalézaly na jeho 
území, pokud je stejný účel splněn předložením příslušných dokumentů vydaných v 
členském státě původu. 
 
Soudní dvůr rovněž v rámci analýzy proporcionality dotčených vnitrostátních 
opatření analyzoval doposud přijaté sekundární právo, které však harmonizovalo 
pouze některé otázky v oblasti pojištění, a nezaručovalo žádný minimální standard 
zejména v otázkách povinných technických finančních rezerv, podmínek pojištění, 
anebo odpovídajícího dohledu nad těmito subjekty, který by učinil vnitrostátní 
opatření členského státu, v němž je služba poskytována, nadbytečnými. Členské 
státy tedy musí být v těchto otázkách v zásadě oprávněny přijmout vlastní 
minimální standard ve svých právních předpisech, aby zajistily ochranu účastníků 
pojistného vztahu (body 38 až 40). Ochranou účastníků pojistných vztahů však 
nelze se stejnou váhou argumentovat v oblasti soupojištění88, v níž jako účastníci 
právního vztahu vystupují pouze velké podniky nebo seskupení podniků, která 
                                                 
88 Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

soupojištění v rámci Společenství (Úř. věst. L 151, s. 25; Zvl. vyd. 06/01, s. 64), která bude nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, s. 1). 
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mohou individuálně dojednávat zvláštní pojistné podmínky. V oblasti soupojištění 
tedy není nezbytné chránit účastníky právních vztahů ve stejné míře, jako v případě 
jiných oblastí pojištění (bod 64). 
 
Požadavek vydání povolení, který je podmínkou poskytování dotčených služeb, 
v členském státě, v němž jsou tyto služby poskytovány, tak za daného stavu práva 
Společenství, které k provádění dohledu dosud nestanovilo příslušnost orgánů 
členského státu původu, musí být považován za odůvodněný. Takový systém 
dohledu a administrativní spolupráce, v jehož rámci lze vydávání povolení svěřit 
pouze orgánům členského státu původu, lze ustavit pouze předpisy Společenství 
(bod 46). Dotčená vnitrostátní opatření však mohou být odůvodněna pouze za 
předpokladu, že nepožadují opětovné splnění podmínek, kterým bylo již vyhověno 
v členském státě usazení, a že příslušný orgán dohledu v členském státě, ve kterém 
je služba poskytována, zohlední dohled a kontroly již provedené v členském státě 
usazení (bod 47). Stejně tak musí být považován za odůvodněný požadavek 
přítomnosti dostatečných finančních rezerv na území členského státu, kde je služba 
poskytována. Požadavek zřízení dceřiné společnosti nebo jiné formy usazení, která 
by v tomto ohledu poskytovala dostatečnou možnost dohledu, však odůvodněn 
není, jelikož zejména vzhledem k zachování požadavku vydání povolení orgány 
členského státu, v němž je služba poskytována, který je méně omezujícím 
opatřením, by sledované zájmy byly dostatečně chráněny, pokud by orgány tohoto 
členského státu za tímto účelem přijímaly osvědčení o rozhodných skutečnostech 
vydaná orgány členského státu původu a připustily složení požadované finanční 
rezervy na území svého státu, aniž by muselo být zároveň požadováno zřízení 
určité formy usazení (bod 55).  
 
Vydání uvedeného rozsudku Komise v. Německo tedy jednoznačně potvrdilo nový 
přístup Soudního dvora v oblasti volného poskytování služeb. Soudní dvůr navíc již 
nemusí hledat a zdůvodňovat existenci prvků ve vnitrostátní úpravě nebo praxi, 
které by výslovně nebo ve svém důsledku rozlišovaly na základě státní příslušnosti, 
popřípadě místa bydliště či usazení, a které by byly natolik zjevně spjaty s tímto 
hraničním kritériem, že by je bylo možno považovat za diskriminační, ale vystačí si 
nadále s analýzou konkrétně prokazatelných omezujících účinků ve formě 
hospodářských dopadů na poskytovatele služeb. Možnost odůvodnění daného 
opatření ze strany členského státu je tomu odpovídajícím způsobem rovněž značná, 
lze v zásadě zohlednit předem neomezenou skupinu důvodů obecného zájmu, které 
dotčené opatření sleduje. Musí však jít o důvod, který není z hlediska cílů 
sledovaných Smlouvou nehodný ochrany89. Základní svobody dále vyžadují, aby 
dotčená opatření nezatěžovala dotčené subjekty více, než je nezbytné, což s sebou 

                                                 
89 Za obecný zájem hodný ochrany nelze považovat důvody týkající se překážek na straně vnitrostátní 

zákonodárné i aplikační praxe, viz např. rozsudek ze dne 3. února 1983, 29/82, Van Luipen, Recueil, s. 151, 
a výše citovaný rozsudek Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), bod 54, nebo důvody sledující 
čistě hospodářské zájmy, viz např. rozsudky Sacchi, citovaný výše, bod 14; ze dne 18. června 1991, C-
260/89, ERT, Recueil, s. I-2925, bod 10 a 12; Gouda, citovaný výše, bod 11, a ze dne 5. června 1997, C-
398/95, Ergasias, Recueil, s. I-3091, bod 23. 
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nese jednak přezkum toho, zda jsou vhodná k dosažení deklarovaného cíle a zda 
jsou v tomto ohledu nejméně omezujícím nezbytným prostředkem k jeho dosažení, 
a jednak toho, zda toto opatření nepožaduje opětovné splnění požadavků, jejichž 
splnění již bylo prokázáno v členském státě usazení. Těžiště soudního přezkumu se 
tak z existence diskriminující povahy obecně přesouvá na posuzování 
proporcionality vnitrostátních opatření. 
 
Uvedený přístup Soudního dvora byl rovněž plně v souladu s novým přístupem 
prosazovaným od počátku 80. let Komisí, který byl deklarován jednak ve 
výkladovém sdělení Komise v souvislosti s vydáním rozsudku „Cassis de Dijon“90, 
a jednak vedl k vydání Bílé knihy Komise k uskutečnění vnitřního trhu z roku 
1985, a který vedl k odklonu od dosavadního přístupu spočívajícího v odstraňování 
překážek výkonu základních svobod prostřednictvím přijímání jednotící právní 
úpravy na úrovni Společenství v jednotlivých oblastech. Tento nový přístup, který 
naopak vychází ze zásady respektování rozmanitosti právních úprav jednotlivých 
členských států91, přitom v mnoha oblastech vedl k nové vlně legislativního úsilí 
Společenství92. Nově přijímané přepisy však již nadále nevycházely z nutnosti 
zavedení jednotné hmotněprávní úpravy ve všech členských státech, ale z nutnosti 
zavedení tzv. klauzulí o vzájemném uznávání při harmonizaci postupů pro 
zohledňování požadavků stanovených členským státem původu dotčeného 
„produktu“. Je třeba doplnit, že na těchto zásadách byly založeny i návrhy směrnic 
obecného systému uznávání odborných kvalifikací, které byly Komisí předloženy 
koncem 80. let. 
 
2.2.3  Vývoj výkladu pojmu „omezení“ volného poskytování služeb 
 
Skutečně moderního vyjádření se svobodě poskytování služeb dostalo vydáním 
rozsudků Soudního dvora v řízení pro nesplnění povinnosti zahájených Komisí 
proti Francii, Řecku, Itálii93 a posléze Španělsku94, jakož i v rozsudku Säger v. 
Dennemeyer, které jsou zároveň klíčovými rozsudky v rámci předmětu zkoumání, 
jelikož se týkají požadavku odborné kvalifikace pro výkon regulovaných činností 
ve formě přeshraničního poskytování služeb.  
 

                                                 
90 Výkladové sdělení Komise ze dne 3. října 1980 k rozsudku „Cassis de Dijon“ (Úř. věst. 1980, C 256), v němž 

Komise ohlásila svůj záměr zavést v oblasti volného pohybu zboží aplikaci zásady vzájemného uznávání do 
vnitrostátních právních řádů a prostřednictvím sekundárního práva Společenství upravit pouze sektory 
klíčové pro dosažení vnitřního trhu. 

91 Blíže viz Mattera, A.: Le principe de la reconnaissance mutuelle: instrument de préservation des traditions et 
des diversités nationales, régionales et locales, RMUE 2/1998, 5, s. 9 a 10; a Mattera, A., 2/2002, 217, s. 229 
až 232. 

92 Tomášek, M.: Právník 3/2001, s. 238, na s. 243-246 popisuje, jak tento proces vedl k vydání harmonizačních 
předpisů v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb.  

93 Rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659; C-180/89, Komise v. Itálie, 
Recueil, s. I-709, a C-198/89,Komise v. Řecko, Recueil, I-727. 

94 Rozsudek ze dne 22. března 1994, C-375/92, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-923. Projednávané otázky i 
závěry Soudního dvora byly obdobné otázkám projednávaným a závěrům učiněným v řízeních proti Francii, 
Itálii a Řecku.  
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V případě uvedených rozsudků vydaných v řízení pro nesplnění povinnosti byly 
předmětem přezkumu právní předpisy žalovaných členských států, které stanovily 
požadavek odborné kvalifikace jako podmínku pro výkon činnosti průvodce 
v cestovním ruchu a které se vztahovaly mimo jiné i na osoby provázející skupinu 
turistů po celou dobu z členského státu usazení a poskytující základní informace o 
navštěvovaných místech z autobusu. Tyto požadavky byly vzhledem k 
hospodářským důsledkům pro cestovní kanceláře z jiných členských států označeny 
za „omezení“ volného poskytování služeb95. 
 
Co se týče možnosti jejich odůvodnění, odkázal Soudní dvůr na kritéria, která musí 
být splněna za účelem odůvodnění vnitrostátního omezujícího opatření, uvedená 
v jeho předchozí judikatuře a připustil, že obecný zájem na řádném poznání míst a 
věcí historického zájmu a co největší rozšiřování znalostí o uměleckém a 
kulturním, popřípadě archeologickém dědictví země, jakož i ochrana spotřebitele 
může představovat naléhavý důvod, jenž může případně odůvodnit omezení 
volného poskytování služeb96. 
 
Zároveň nicméně v daném případě dodal, že dotčená vnitrostátní opatření jsou více 
omezující, než je nezbytné. Soudní dvůr při svém hodnocení proporcionality 
vycházel ze zvláštní povahy činnosti, kterou představuje doprovod turistů 
v uzavřené skupině prováděný dočasně na území jiného členského státu mimo 
místa, jako jsou muzea či historicky významné objekty97. Dotčené vnitrostátní 
opatření navíc podle něj mohlo vést k tomu, že by cestovní kanceláře musely 
najímat služby turistických průvodců až v cílovém členském státě, což by mohlo 
znamenat, že by turisté zpravidla nemohli využít služeb průvodce, který by dobře 
znal jejich jazyk, jejich zájmy a zvláštní očekávání. Navíc, vzhledem k hospodářské 
soutěži mezi cestovními kancelářemi jsou tyto kanceláře nuceny chránit svou 
dobrou pověst a kontrolovat kvalitu svých služeb a přizpůsobit ji očekáváním svých 
zákazníků. Proto jsou požadavky cílového členského státu na odbornou kvalifikaci 
pro tyto osoby nepřiměřené98. Na námitku italské vlády, která argumentovala, že 
omezení vnitrostátního požadavku pouze na některá místa, jako jsou muzea nebo 
historicky významné objekty, nemůže řádně zajistit zájem na ochraně spotřebitele a 
národního kulturního dědictví, Soudní dvůr odpověděl, že s výhradou uvedených 
zvláštních míst je tento zájem již dostatečně chráněn vzhledem k tomu, že tyto 
služby jsou poskytovány průvodcem uzavřené skupině turistů v rámci zájezdu 
z jiného členského státu99. 
 
Posouzení proporcionality Soudního dvora se tedy v tomto případě zásadně lišilo 
od dosavadního posuzování valné většiny vnitrostátních opatření, která skutečně 
představovala vesměs zbytečnou zátěž pro poskytovatele, například tehdy, pokud 

                                                 
95 Komise v. Francie, bod 13; Komise v. Řecko, bod 17, a Komise v. Itálie, bod 16.  
96 Komise v. Francie, bod 17; Komise v. Řecko, bod 21, a Komise v. Itálie, bod 20. 
97 Komise v. Francie, bod 18; Komise v. Řecko, bod 22, a Komise v. Itálie, bod 21. 
98 Komise v. Francie, body 19 až 21; Komise v. Řecko, body 23 až 25, a Komise v. Itálie, body 22 až 24. 
99 Komise v. Itálie, body 25 až 27. 
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byl obecný zájem deklarovaný hostitelským členským státem plně chráněn 
předpisy členského státu původu nebo předpisy práva Společenství. Nyní však byl 
Soudní dvůr v podstatě konfrontován s otázkou, zda je obecný požadavek odborné 
kvalifikace vztahující se na všechny osoby vykonávající dotčenou činnost na území 
členského státu proporcionální vzhledem ke zvláštním podmínkám, za kterých je 
tato činnost zpravidla provozována, a možným důsledkům pro volný pohyb služeb 
ve Společenství, bez ohledu na to, zda je zájem deklarovaný hostitelským členským 
státem již chráněn požadavky členského státu původu nebo předpisy práva 
Společenství. Posouzení proporcionality vnitrostátních opatření se tak 
v diskutovaném případě odklonilo od zásady ekvivalence vyžadující odbourání 
dvojích kontrol, ve prospěch posuzování přiměřenosti míry regulace členských 
států, a tedy v posuzování stanovené úrovně ochrany s přihlédnutím k povaze 
dotčené činnosti a sledovanému cíli.  
 
Odmítnutím argumentů vlád dotčených členských států ohledně nezbytnosti 
napadeného požadavku ve vztahu ke sledovanému cíli dal Soudní dvůr jasně 
najevo, že se nehodlá pouze zabývat otázkou, zda je dotčené vnitrostátní opatření 
„vhodné“ k dosažení sledovaného cíle a zda je „nezbytné“ a představuje tedy 
nejméně omezující prostředek k dosažení tohoto cíle, jak to činil doposud. Zabýval 
se naproti tomu otázkou, zda tento cíl sledovaný vnitrostátní právní úpravou jako 
takový vůbec odůvodňuje omezení svobody poskytování služeb v daném rozsahu. 
Dal tak za pravdu zejména té části právní nauky, která hodnocení proporcionality 
vnímá jako třístupňový „test“, v jehož rámci se zkoumá nejen, zda je opatření 
vhodné a nezbytné k dosažení sledovaného cíle, ale rovněž, zda míra omezení 
dotčeného subjektivního práva odpovídá intenzitě sledovaného cíle (proporcionalita 
v užším smyslu)100. 
 
V rozsudcích týkajících se režimu průvodců v cestovním ruchu se však Soudní 
dvůr rovněž vyjádřil ke vztahu ustanovení článku 59 Smlouvy (nyní článek 56 
SFEU) k tehdejším směrnicím obecného systému uznávání odborných kvalifikací, 
které byly založeny na předpokladu, že při neexistenci harmonizačních předpisů 
Společenství mohou členské státy v zásadě stanovit požadavky na odbornou 
kvalifikaci pro výkon jimi zvolených regulovaných činností. Tyto směrnice se 
vztahovaly jak na svobodu usazování, tak svobodu poskytování služeb, a 
nerozlišovaly při své aplikaci mezi soustavným a příležitostným výkonem činnosti. 
Soudní dvůr však poznamenal, že „ustanovení sekundárních předpisů se mohou 
pouze týkat těch vnitrostátních opatření, která jsou slučitelná s požadavky článku 
59 Smlouvy“101. Tím dal jasně najevo, že sekundární legislativa Společenství 

                                                 
100 Jarass, H.D.: EuR 5/2000, 705, s. 721-722; Holoubek, M., in: Schwarze, J., 2000, Artikel 49 EGV, marg. 

č. 95. Tento přístup je patrný např. i ve stanovisku generální advokátky Stix-Hackl předneseném dne 
6. prosince 2001 ve věci C-224/00, Komise v. Itálie, Recueil 2002, s. I-2965, body 42 až 60, ale i v rozsudku 
Soudního dvora ze dne 11. července 2002, Gräbner, C-294/00, Recueil, s. I-6515, body 44 a 63. 

101 Komise v. Francie, bod 24, a Komise v. Řecko, bod 28. 
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nemůže zpětně legitimovat vnitrostátní opatření, které je protiprávní z hlediska 
základních svobod podle Smlouvy102. 
 
Za daného stavu práva Společenství, a zejména judikatury Soudního dvora bylo 
stále více zřejmé, že dogmatická struktura svobody poskytování služeb se rozpadá 
do dvou oddělených větví. První větev spočívá v zákazu diskriminace, přímé či 
nepřímé, zjevné či skryté, která brání takovým ustanovením právních předpisů 
nebo správním opatřením členských států, která při své aplikaci rozlišují výslovně 
na základě státní příslušnosti, nebo případně místa usazení (bydliště) dotčených 
osob, nebo na základě jiného kritéria, jehož praktickým důsledkem však je 
znevýhodnění státního příslušníka jiného členského státu, popřípadě osoby usazené 
v jiném členském státě, a vyloučení jejich rovného postavení ve srovnání se 
státními příslušníky prvního členského státu, popřípadě osobami zde usazenými. 
Druhá větev spočívá v zákazu omezení nebo překážek svobody poskytování služeb, 
který zpravidla neporovnává situace dvou kategorií osob, ale zakazuje jakákoliv 
opatření, která omezují výkon základních svobod, od něj odrazují nebo do něj jinak 
nepříznivě zasahují103. Analogické použití judikatury v oblasti volného pohybu 
zboží navíc vede k závěru, že taková omezení mohou být přímé či nepřímé, 
skutečné či potenciální povahy104. Taková omezení přitom mohou při neexistenci 
odpovídajících harmonizačních opatření na úrovni Společenství vznikat i 
v důsledku aplikace vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na všechny 
osoby provozující danou výdělečnou činnost na území dotyčného členského 
státu105.  
 
U obou uvedených kategorií omezujících opatření přitom platí jiné požadavky na 
jejich případné odůvodnění. Zatímco ustanovení rozlišující výslovně mezi 
poskytovateli na základě jejich státní příslušnosti nebo skutečnosti, že jsou usazeni 
v jiném členském státě, lze odůvodnit pouze zájmy výslovně uvedenými ve 
Smlouvě, tedy v článcích 55 a 56 Smlouvy (nyní články 51 a 52 SFEU)106, lze 
omezení, která při své aplikaci mezi poskytovateli služeb na základě výše 
uvedených důvodů nerozlišují, navíc odůvodnit i naléhavými důvody obecného 
zájmu. Obě větve dogmatické struktury svobody poskytování služeb však požadují, 
aby byla dotčená opatření proporcionální ve vztahu ke sledovanému cíli.  
 

                                                 
102 Viz v tomto smyslu v souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb advokátů rozsudky ze dne 25. února 

1988, 427/85, Komise v. Německo (služby advokátů), Recueil, s. 1123, bod 13, a ze dne 10. července 1991, 
C-294/89, Komise v. Francie (služby advokátů), Recueil, s. I-3591, bod 17. 

103 Úvaha ohledně existence takových dvou větví právní analýzy byla ilustrativním způsobem rozebrána 
generálním advokátem Jacobsem v jeho stanovisku předneseném dne 21. února 1991 ve věci C-76/90, Säger 
v Dennemeyer, Recueil, s. I-4229, viz zejména body 20 a 21. 

104 Ze dne 11. července 1974, 8/74, Dassonville, Recueil, s. 837. 
105 Rozsudky ze dne 25. července 1991, C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda a další, 

Recueil, s. I-4007, bod 12, a C-353/89, Komise v. Nizozemsko, Recueil, s. I-4069, bod 16.  
106 Viz zejména rozsudky ze dne 26. dubna 1988, 352/85, Bond van Adverteerders, Recueil, s. 2085, body 32 

a 33; ze dne 16. prosince 1992, C-211/91, Komise v. Belgie (kabelová televize), Recueil, s. I-6757, body 10 
a 11, a ze dne 14. listopadu 1995, C-484/93, Svensson a Gustavsson, Recueil, s. I-3955, bod 15.  
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Zásadním rozhodnutím Soudního dvora, často citovaným v souvislosti s otázkou 
dogmatické struktury volného poskytování služeb, je rozsudek ve věci Säger v. 
Dennemeyer107, který plně potvrzuje závěry učiněné ve věcech týkajících se právní 
úpravy poskytování služeb průvodců v cestovním ruchu. Problém výkladu článku 
59 Smlouvy v tomto případě vyvstal v rámci sporu mezi společností anglického 
práva, která poskytovala některé služby v oblasti obnovy patentů prostřednictvím 
telefonu a pošty klientům mimo jiné v Německu, a německým patentovým 
zástupcem, který tvrdil, že podle německých právních předpisů se anglická 
společnost dopouští nekalé konkurence, jelikož k poskytování svých služeb na 
území Německa potřebuje oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce, které 
je vázáno na požadavek prokázání stanovené odborné kvalifikace.  
 
Generální advokát Jacobs ve svém stanovisku v projednávané věci jednak vyjádřil 
přesvědčení, že situace osoby poskytující na území členského státu služby ve 
smyslu článku 59 Smlouvy není totožná se situací osoby usazené na území téhož 
členského státu (viz výklad výše). To platí podle něj o to více, pokud je služba 
poskytována „korespondenčně“, tedy z území členského státu poskytovatele služeb, 
aniž by se klient musel do tohoto členského státu odebrat (bod 23 stanoviska). Dále 
s odkazem na dosavadní judikaturu poukázal na nejasnosti ohledně skutečnosti, zda 
článek 59 Smlouvy zakazuje pouze diskriminační opatření, včetně opatření 
diskriminujících nepřímo či skrytě, nebo zda rovněž zakazuje jakákoliv omezení 
volného poskytování služeb, která za diskriminační označit nelze, odkázal na 
skutkové a právní podobnosti případů volného pohybu služeb s případy v oblasti 
volného pohybu zboží, v níž se v té době ve vztahu k článku 30 Smlouvy (nyní 
článek 34 SFEU) již plně uplatňoval zákaz jakýchkoli – i nediskriminačních – 
omezení, a dospěl k závěru, že Soudní dvůr musí obdobně přezkoumávat i 
nediskriminačních vnitrostátní opatření omezující volný pohyb služeb, aby byl 
naplněn cíl článku 59 Smlouvy a uskutečněn jednotný trh v oblasti služeb (bod 27 
stanoviska). 
 
Soudní dvůr závěry generálního advokáta potvrdil. Jednak rozhodl, že článek 59 
Smlouvy „požaduje nejen odstranění veškeré diskriminace vůči poskytovateli 
služeb z důvodu státní příslušnosti, ale také zrušení veškerých omezení, i když se 
vztahují jak na domácí poskytovatele služeb, tak na poskytovatele služeb 
z ostatních členských států, pokud by mohly znemožnit nebo jinak bránit činnosti 
poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě, kde poskytuje obdobné 
služby v souladu s právními předpisy“ (bod 12)108. Zdůraznil, že členský stát 
zejména nemůže „podmiňovat poskytování služeb na svém území splněním 
                                                 
107 Rozsudek ze dne 25. července 1991, Säger v Dennemeyer, C-76/90, Recueil, s. I-4239. Roth, W.-H.: Case C-

76/90, Säger v. Dennemeyer, CMLR 30 (1993) 145-154; Steiner, J., Woods, L.: Textbook on EC Law, 7. 
vydání, Blackstone, 2000, s. 314-320. 

108 Tato právní věta je velmi často citována v následující judikatuře v oblasti volného poskytování služeb – viz 
např. rozsudky ze dne 9. srpna 1994, C-43/93, Vander Elst, Recueil, s. I-3803, bod 14; ze dne 28. března 
1996, C-272/94, Guiot, Recueil, s. I-1905, bod 10; ze dne 12. prosince 1996, C-3/95, Reisebüro Broede, 
Recueil, s. I-6511, bod 25; ze dne 23. listopadu 1999, C-369/96 a C-376/96, Arblade a Leloup, Recueil, s. I-
8453, bod 33, a ze dne 3. října 2000, C-58/98, Corsten, Recueil, s. I-7919, bod 33. 
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veškerých podmínek, které jsou vyžadovány za účelem usazení, a znemožnit tak 
veškerý praktický účinek ustanovím Smlouvy, jejichž cílem je právě zaručit 
svobodu poskytování služeb“ a že „[t]akové omezení je o to méně přijatelné, pokud 
s ohledem na situaci dotčenou v tomto řízení, která se liší od situace upravené 
třetím pododstavcem článku 60 Smlouvy, je služba poskytována, aniž by osoba jí 
poskytující musela nutně navštívit území členského státu, kde je poskytována” (bod 
13).  
 
Soudní dvůr chtěl svou formulací zřejmě naznačit, že pojem „diskriminace“ hodlá 
omezit na případy diskriminace na základě státní příslušnosti (tedy již nikoliv i na 
základě místa usazení), přičemž ostatní důvody rozlišování mezi poskytovateli 
bude posuzovat jako nediskriminační „omezení“ volného pohybu služeb. Takový 
závěr však nebyl v jeho budoucí judikatuře jednoznačně potvrzen (viz níže kapitolu 
o zákazu diskriminace). Dotčené vnitrostátní opatření pak kvalifikoval jako 
„omezení“ volného pohybu služeb, jelikož toto opatření jednak brání v poskytování 
služeb subjektům usazeným v jiných členských státech, a jednak brání domácím 
majitelům patentů v tom, aby si mohli vybrat způsob dohledu nad svými patenty. 
 
Soudní dvůr bez dalšího přijal, že by dotčené vnitrostátní opatření mohlo být 
odůvodněno veřejným zájmem, kterým byla v tomto případě ochrana příjemců 
služeb proti újmě, kterou by mohli utrpět využitím právních rad od osob nemajících 
nezbytnou osobní či odbornou kvalifikaci. Vzhledem k formě, v jaké byla služby 
poskytována, a k omezenému riziku následků v případě porušení povinností ze 
strany anglické společnosti (patentový úřad by v takovém případě klientu zaslal 
úřední upozornění o uplynutí doby splatnosti poplatku) však rozhodl, že se 
požadavek zvláštní odborné kvalifikace pro výkon takové činnosti jeví jako 
nepřiměřený (body 19 a 20)109. Z těchto závěrů Soudního dvora vyplývá, že se řídil 
týmiž úvahami, jako v případě řízení ve věcech týkajících se průvodců v cestovním 
ruchu, jelikož při posuzování proporcionality dotčených vnitrostátních opatření 
vycházel ze zvláštní povahy poskytovaných služeb a nezabýval se otázkou, zda 
bylo toto opatření vhodné k dosažení sledovaného cíle, ani zda za tímto účelem 
existovalo méně omezující opatření. Vzhledem k povaze dotčené činnosti nebyl 
podle názoru Soudního dvora požadavek odborné kvalifikace nezbytný – i zde tedy 
posuzoval spíše přiměřenost regulace hostitelského členského státu v užším slova 
smyslu (viz výše). 
 
Vývoj dogmatické struktury volného poskytování služeb byl vydáním výše 
uvedených rozsudků v podstatě završen. Následující hojná judikatura v oblasti 
volného pohybu služeb upřesnila však mnoho podrobnějších otázek týkajících se 
dosahu této svobody a zejména dosahu zákazu omezení v jednotlivých oblastech, a 

                                                 
109 Dotčené služby spočívaly v poměrně jednoduchých úkonech informování majitelů spravovaných patentů 

pomocí počítačového systému o blížící se době splatnosti poplatků za jejich obnovu a placení dotčených 
poplatků, pokud o to byl poskytovatel požádán, které navíc byly poskytovány osobám, jež samy byly 
patentovými zástupci a nepotřebovaly tedy žádnou zvláštní ochranu, a které mohly být v tomto případě 
poskytovány i na dálku bez osobního kontaktu mezi poskytovatelem a klientem. 
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vyřešila mnohé konkrétní otázky jejího výkladu vztahující se k předmětu 
zkoumání, tedy ve vztahu k vnitrostátním požadavkům na výkon regulovaných 
povolání. K mnohým z těchto otázek se vyjadřují i následující oddíly této kapitoly. 
 
 
2.3 Některé díl čí otázky výkladu svobody poskytování služeb 
 
2.3.1  Pojem diskriminace – Rozlišení mezi přímou a nepřímou diskriminací 
 
Ustanovení Smlouvy zakazují nejen ustanovení diskriminační povahy, ale rovněž 
taková vnitrostátní opatření nediskriminační povahy, pokud znemožňují nebo brání 
výkonu svobody poskytování služeb nebo tento výkon činí méně atraktivním, 
ledaže jsou odůvodněna patřičnými zájmy a jsou proporcionální ve vztahu 
k veřejnému zájmu, který sledují. Význam této rozdílné kvalifikace spočívá 
především ve skutečnosti, že opatření členského státu označená Soudním dvorem 
za „diskriminační“ lze odůvodnit pouze na základě výjimek výslovně uvedených ve 
Smlouvě, tedy v článcích 55 a 56 Smlouvy (nyní články 51 a 52 SFEU) ve spojení 
s článkem 66 Smlouvy (nyní  článek 62 SFEU) 110, kterými jsou výkon veřejné 
moci, ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrana veřejného 
zdraví111, přičemž tyto výjimky je jakožto odchylky od základních svobod nutno 
podle ustálené judikatury Soudního dvora vykládat restriktivně112. Naopak 
opatření, která se podle názoru Soudního dvora neuplatňují „diskriminačně“, lze 
navíc odůvodnit i na základě dalších důvodů veřejného zájmu, jejichž skupina není 
předem uzavřená, a tudíž připouští zohlednění mnohých jiných legitimních cílů 
sledovaných členskými státy113. Kvalifikace vnitrostátního opatření jako 
„diskriminačního“ či „nediskriminačního“ je tedy zásadní z hlediska možnosti 
členských států ponechat tato opatření v platnosti. Se zásadním významem této 
kvalifikace však kontrastuje skutečnost, že v praxi Soudního dvora není pojem 
„diskriminačního“ opatření Soudním dvorem pro tyto účely vždy vykládán 
konsistentně v užším smyslu jako opatření diskriminující přímo a výslovně, ale 
vyskytly se i případy, kdy za „diskriminační“ opatření považoval v širším smyslu i 
opatření, která jinak kvalifikuje jako nepřímo či skrytě diskriminační114.  
 

                                                 
110 Rozsudek ze dne 26. dubna 1988, Bord van Adverteerders, 352/85, Recueil, s. 2085, bod 32. 
111 K těmto výjimkám je třeba rovněž přiřadit i výjimku pro podniky pověřené poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu a pro podniky mající povahu fiskálního monopolu podle čl. 90 odst. 2 Smlouvy (nyní 
čl. 106 odst. 2 SFEU), viz Jarass, H.D., EuR 5/2000, 705-723, s. 717, a stanovisko generálního advokáta 
Gulmanna přednesené dne 16. prosince 1993 ve věci C-275/92, Schindler, Recueil 1994, s. I-1039, bod 75. 

112 Viz např. rozsudky ze dne 15. března 1988, 147/86, Komise v. Řecko (pedagogická povolání), Recueil, 
s. 1637, bod 7; ze dne 29. října 1998, C-114/97, Komise v. Španělsko (bezpečnostní agentury), Recueil, s. I-
6717, bod 34, a ze dne 30. září 2003, C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, 
Recueil, s. I-10391, bod 41. 

113 Viz rozsudky ze dne 4. prosince 1986, 205/84, Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), Recueil, 
s. 3755, bod 29; ze dne 15. ledna 2002, C-439/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-305, bod 22, a ze dne 
20. února 2001, C-205/99, Analir a další, Recueil, s. I-1271, bod 21. 

114 Viz kritické vyjádření ve stanovisku generálního advokáta Tesaura předneseném dne 23. září 1997 ve věci C-
118/96, Safir, Recueil 1998, s. I-1897, bod 31 in fine. 
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Vznikla tedy následně otázka, která vnitrostátní opatření je třeba ve výše uvedeném 
smyslu považovat za „diskriminační“. Je třeba těmito opatřeními rozumět jen 
ustanovení, která rozlišují mezi poskytovateli služeb z důvodu jejich státní 
příslušnosti, popřípadě z důvodu místa jejich usazení (vzhledem k tomu, že 
v souvislosti s poskytováním služeb toto kritérium prakticky představuje popření 
svobody poskytování služeb115), popřípadě rozlišují mezi službami podle jejich 
místa původu výslovně (formálně), nebo rovněž taková ustanovení, která sice 
rozlišují podle zdánlivě neutrálního kritéria, jehož aplikace však vede ke stejnému 
výsledku? Právní nauka stále hledá dostatečně konsistentní pravidlo pro kvalifikaci 
výše uvedených opatření pro účely jejich odůvodnění buď na základě výjimky 
výslovně uvedené ve Smlouvě, nebo na základě naléhavého důvodu veřejného 
zájmu, a závěry analýz jednotlivých autorů se značně liší116. V rámci této práce 
proto bude učiněn pokus o vlastní utřídění možných skutkových situací za účelem 
výše uvedené klasifikace, i když je třeba zdůraznit, že každý pokus o utřídění 
judikatury Soudního dvora k dotčené otázce může být vzhledem ke 
zřejmé nesoudržnosti existující judikatury jen přibližný.  
 
Především je třeba předeslat, že diskriminačním může být jen takové opatření, které 
zvýhodňuje domácí poskytovatele nebo příjemce služeb na úkor poskytovatelů 
nebo příjemců usazených v jiných členských státech. Diskriminačním ve smyslu 
judikatury Soudního dvora v oblasti svobody poskytování služeb tedy nebude 
požadavek členského státu výslovně uložený pouze vlastním státním příslušníkům 
nebo osobám s bydlištěm na svém území, pokud tyto osoby více zatěžuje než 
požadavky stanovené ve vztahu k poskytovatelům z cizích států (obecně v situaci, 
kdy členský stát pro poskytování služeb osobami usazenými na jeho území stanoví 
vyšší standard, než pro poskytování služeb osobami usazenými v jiných členských 
státech117). Soudní dvůr totiž rozhodl, že použití vnitrostátních právních předpisů 
nemůže být v rozporu se zásadou zákazu diskriminace jen proto, že jiné členské 
státy údajně použijí méně přísná pravidla118. Aplikace právních předpisů členského 
státu na vlastní státní příslušníky nebo osoby usazené na jeho území rovněž 
vyplývá ze zásad rozdělení normotvorné pravomoci mezi jednotlivými státy, a 
zejména zásady teritoriality a případně zásady personality. Naproti tomu však nelze 
vyloučit, že by takové vnitrostátní opatření nemohlo představovat „omezení“ 

                                                 
115 Holoubek, M., in: Schwarze, J., 2000, Artikel 49 EGV, marg. č. 63. 
116 Např. Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, vor Art. 39-55, marg. č. 139; Art. 49/50, marg. č. 74 až 

84; Gundel, J., Bootsliegeplatz-Privilegien für Einheimische: Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit und 
Durchbrechung der nationalen Bestandskraft-Regeln?, EuR 6/1999, 781, s. 782; Roth, W.-H.: 
Diskriminierende Regelungen des Warenverkehrs und Rechtfertigung durch die „zwingenden 
Erfordernisse“ des Allgemeininteresses, Wettbewerb in Recht und Praxis 9/2000, 979, s. 980-982; Kingreen, 
T.: Struktur der Grundfreiheiten des europäischen Gemeinschaftsrechts, Duncker & Humblot, Berlín 1999, 
s. 51; Holoubek, M., in: Schwarze, J., 2000, Artikel 49 EGV, marg. č. 68-74. 

117 Viz rozsudek ze dne 14. července 1994, C-379/92, Peralta, Recueil, s. I-3453, týkající se dodatečných 
povinností v oblasti ochrany mořského prostředí uložené na volném moři lodím plujícím pod vlajkou 
daného členského státu – body 47 a 48. 

118 Např. rozsudek ze dne 14. července 1981, 155/80, Oebel, Recueil, s. 1993, bod 9; a Peralta, bod 48. 
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volného pohybu služeb, například pokud by nepřiměřeně bránilo v poskytování 
služeb do jiných členských států119. 
 
Jak již bylo výše uvedeno, Soudní dvůr v oblasti volného poskytování služeb za 
„diskriminační“ opatření zpravidla označuje jednak taková opatření, která rozlišují 
mezi poskytovateli služeb na základě státní příslušnosti nebo na základě 
skutečnosti, že je poskytovatel usazen v jiném členském státě, a jednak taková 
opatření, která rozlišují mezi samotnými službami podle jejich původu. Vzhledem 
k nejednoznačnosti jeho judikatury se proto následující výklad zaměří na tato 
rozlišovací kritéria jednotlivě a pokusí se je kvalifikovat pro účely odůvodnění na 
základě výjimek uvedených ve Smlouvě nebo na základě naléhavých důvodů 
veřejného zájmu. 
 
2.3.1.1 Kritérium státní příslušnosti 
 
Pokud jde o kritérium státní příslušnosti, je zřejmé, že rozlišování mezi 
poskytovateli nebo příjemci služeb na základě tohoto kritéria je v přímém rozporu 
s cíli Smlouvy a že každopádně představuje přímou, formální diskriminaci, kterou 
lze odůvodnit jen výjimečně, a sice výlučně na základě výjimek uvedených ve 
Smlouvě. Stejně je třeba kritérium státní příslušnosti posoudit i tehdy, když je 
doplněno výhradou reciprocity. Právo Společenství, které stanoví zásadu zákazu 
diskriminace, totiž výhradu reciprocity nepřipouští120.  
 
Příkladem vnitrostátního opatření, které na základě státní příslušnosti rozlišovalo 
mezi poskytovateli služeb, je podmínka státní příslušnosti pro výkon některých 
činností v oblasti poskytování vzdělání ve věci Komise v. Řecko121, pro výkon 
činnosti soukromého detektiva a strážce, jakož i jiných činností bezpečnostního 
personálu bezpečnostních agentur ve věci Komise v. Španělsko122, nebo pro výkon 
činnosti osoby zmocněné k výkonu dohledu nad povinnostmi podniků v oblasti 
pojišťovnictví ve věci Thijssen123. Příkladem vnitrostátního opatření, které na 
základě státní příslušnosti rozlišovalo mezi příjemci služeb, je ustanovení stanovící 
osvobození od placení vstupného ve státních muzeích a památnících pro některé 

                                                 
119 Např. rozsudek ze dne 10. května 1995, C-384/93, Alpine Investment, Recueil, s. I-1141, body 27 a 28. 
120 Rozsudek ze dne 22. června 1972, C-1/72, Frilli, Recueil, s. 457, bod 19; ze dne 1. července 1993, C-20/92, 

Hubbard v. Hamburger, Recueil, s. I-3777, bod 17; ze dne 2. února 1989, 186/87, Cowan, Recueil, s. 195; ze 
dne 16. května 2002, C-142/01, Komise v. Itálie (instruktoři lyžování), Recueil, s. I-4541, body 7 a 11, a ze 
dne 30. září 2003, C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Recueil, s. I-10391, bod 
61. 

121 Rozsudek ze dne 15. března 1988, 147/86, Komise v. Řecko (pedagogická povolání), Recueil, s. 1637. 
122 Rozsudek ze dne 29. října 1998, C-114/97, Komise v. Španělsko (bezpečnostní agentury), Recueil, s. I-6717. 

Zatímco se podmínka státní příslušnosti v případě činnosti soukromého detektiva a strážce uplatňovala i ve 
vztahu k výkonu samostatně výdělečných činností a spadala tak pod svobodu usazování a svobodu 
poskytování služeb, mohly být jiné činnosti bezpečnostního personálu vykonávány pouze 
v zaměstnaneckém vztahu, a podmínka státní příslušnosti byla posouzena v rámci volného pohybu 
pracovníků. 

123 Rozsudek ze dne 13. července 1993, Thijssen, C-42/92, Recueil, s. I-4047. 
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věkové kategorie státních příslušníků dotčeného členského státu, které bylo 
předmětem přezkumu ve věci Komise v. Itálie124.  
 
2.3.1.2 Kritérium usazení či bydliště poskytovatele nebo příjemce služeb 
 
Méně jednoznačná je situace v případě rozlišovacího kritéria usazení či bydliště 
poskytovatele nebo příjemce služby. Uvedené rozlišovací kritérium je totiž 
Soudním dvorem posuzováno rozdílně v závislosti na konkrétní situaci.Tyto situace 
lze pro účely rozboru zařadit do čtyř, respektive pěti skupin. 
 
Zaprvé, pokud je bydliště nebo usazení na území členského státu podmínkou pro 
výkon činnosti na území tohoto státu, včetně činností, v nichž spočívá poskytnutí 
služby nebo souvisejících činností, tedy pokud se jedná o situaci podle třetího 
pododstavce článku 57 SFEU, jeví se, že tuto podmínku Soudní dvůr neposuzuje 
jako „diskriminační“, a to i přesto, že taková podmínka ve skutečnosti představuje 
popření této svobody, a připouští její odůvodnění na základě naléhavých důvodů 
veřejného zájmu, pokud se ukáže, že podmínka bydliště je k dosažení sledovaného 
cíle „nepostradatelná“125. 
 
Ve věci van Schaik126 posoudil Soudní dvůr jako slučitelnou s článkem 59 
Smlouvy právní úpravu členského státu, která vyhrazovala možnost vydání 
autorizace pro zařízení technické kontroly pouze pro zařízení umístěná na území 
dotčeného členského státu, jelikož může být odůvodněna požadavkem bezpečnosti 
silničního provozu, a to přesto, že subjekty usazené na území jiného členského 
státu nemohly být autorizovány. Ve věci Parodi127 Soudní dvůr přezkoumal právní 
úpravu členského státu, podle níž mohly být bankovní služby, včetně poskytování 
hypotečních úvěrů, poskytovány klientům na území tohoto členského státu pouze 
subjekty, kterým bylo v tomto členském státě vydáno povolení. Vydání tohoto 
povolení však bylo podmíněno požadavkem usazení. Rozhodný skutkový stav se 
přitom odehrál v době před liberalizací bankovního sektoru ve Společenství. 
Soudní dvůr i zde připustil možnost odůvodnění na základě naléhavého důvodu 
veřejného zájmu, pokud by bylo možné požadavek usazení považovat  za 
„nepostradatelný“ k dosažení sledovaného cíle (bod 31)128. 
 
Ve věci Komise v. Španělsko129 tento soud prohlásil, že požadavek bydliště na 
území členského státu pro řídící zaměstnance bezpečnostních agentur je omezením 

                                                 
124 Rozsudek ze dne 16. ledna 2003, C-388/01, Komise v. Itálie (vstup do muzeí), Recueil, s. I-721, body 19 

a 20. Pro některé jiné věkové kategorie však napadené vnitrostátní opatření rozlišovalo na základě 
skutečnosti, zda mají dotčené osoby bydliště na území regionu, v němž se nacházelo příslušné muzeum. 

125 Viz např. rozsudek ze dne 4. prosince 1986, 205/84, Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), Recueil, 
s. 3755, bod 52. 

126 Rozsudek ze dne 5. října 1994, C-55/93, van Schaik, Recueil, s. I-4837. 
127 Rozsudek ze dne 9. července 1997, C-222/95, Parodi, Recueil, s. I-3899. 
128 Obdobně rovněž rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645, body 

29 až 35. 
129 Rozsudek ze dne 29. října 1998, C-114/97, Komise v. Španělsko (bezpečnostní agentury), Recueil, s. I-6717. 
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svobody usazování a svobody poskytování služeb. Přestože posuzoval důvod 
ochrany veřejné bezpečnosti uplatněný vládou dotčeného členského státu podle 
článku 56 Smlouvy (nyní článek 52 SFEU), není pochyb o tom, že by bylo možné 
uplatnit i odpovídající naléhavý důvod veřejného zájmu, bez odkazu na výslovné 
výjimky podle Smlouvy. Dotčená vláda totiž v případě výtky Komise ohledně 
požadavku bydliště pouze spoléhala na stejné odůvodnění, které v tomtéž řízení pro 
nesplnění povinnosti uplatnila v případě výtky Komise týkající se požadavku státní 
příslušnosti. Soudní dvůr navíc v zápětí posuzoval odůvodnění uplatněné dotčenou 
vládou v tom smyslu, že by bez dotčeného požadavku příslušné orgány nemohly 
účinně dohlížet na výkon činností bezpečnostního personálu a bezpečnostních 
agentur. Soudní dvůr toto odůvodnění zamítl nikoli z důvodu, že nespadá pod 
výjimky výslovně uvedené ve Smlouvě, ale z důvodu, že dosažení sledovaného cíle 
bylo možné zajistit méně omezujícími opatřeními. Kontroly mohou být u 
dotčených podniků oprávněných k výkonu činnosti na území hostitelského 
členského státu prováděny a případné sankce mohou být uloženy bez ohledu na 
místo bydliště vedoucích zaměstnanců (body 44 až 47).  
 
Ve věci Komise v. Itálie130 Soudní dvůr posuzoval požadavek členského státu, aby 
subjekty nabízející zprostředkování dočasné pracovní síly (provozující agenturu 
práce) měly na jeho území zřízenou organizační složku nebo dceřinou společnost. 
Komise v tomto případě navrhovala, aby byl dotčený požadavek posouzen jako 
přímo diskriminační (bod 13). Soudní dvůr však v souladu se svou předchozí 
judikaturou připustil možnost odůvodnění na základě naléhavého důvodu veřejného 
zájmu ochrany zaměstnanců, i když v uvedeném případě měl za to, že se podmínka 
usazení uplatňovala nepřiměřeně extenzivně (body 21 až 25). Ke stejnému závěru 
z hlediska volného poskytování služeb dospěl Soudní dvůr i v rozsudku ve věci 
Komise v. Francie131, v níž byl Soudní dvůr povolán k posouzení právních předpisů 
členského státu, které znemožňovaly úhradu nákladů na provádění 
biomedicínských analýz ze systému veřejného zdravotního pojištění v laboratořích, 
jež se nenacházely na území tohoto členského státu, a které ve svém důsledku 
podmiňovaly možnost poskytování služeb usazením na území tohoto členského 
státu. Přestože Komise v dotčeném případě tvrdila, že jde o „diskriminační“ 
opatření (body 36 a 79), označil Soudní dvůr výše uvedený požadavek za omezení 
svobody poskytování služeb, které lze odůvodnit naléhavými důvody veřejného 
zájmu (body 65 a 91). 
 
Z novější judikatury je v tomto ohledu významný rozsudek ve věci Contse132, v níž 
byla napadena zadávací kritéria v souvislosti se zadáním veřejné zakázky týkající 
se poskytování služeb domácí respirační léčby a dalších metod asistovaného 

                                                 
130 Rozsudek ze dne 7. února 2002, C-279/00, Komise v. Itálie (zprostředkování zaměstnání), Recueil, s. I-1425, 

body 12 až 25. 
131 Rozsudek ze dne 11. března 2004, C-496/01, Komise v. Francie (biomedicínské analýzy), Recueil, s. I-2351. 

Obdobně též rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645, body 36 
až 44 

132 Rozsudek ze dne 27. října 2005, C-234/03, Contse a další, Sb. rozh. s. I-9315. 
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dýchání v určitých provinciích členského státu. Zadávací kritéria mimo jiné 
stanovila podmínku, že uchazeč musí v době podání nabídky vlastnit alespoň dvě 
zařízení na výrobu kyslíku, která se nacházejí maximálně 1000 km od dotyčné 
provincie, a dále podmínku, že uchazeč musí mít otevřenou stálou kancelář 
v hlavních městech dotčených provincií. Soudní dvůr ve vztahu k tomuto kritériu 
rozhodl, že by se jednalo o omezení volného poskytování služeb, které je slučitelné 
se Smlouvou, pouze tehdy, pokud by splnilo podmínku nediskriminace, bylo 
odůvodněno naléhavými důvody veřejného zájmu, a bylo proporcionální. V rámci 
přezkumu podmínky nediskriminace přitom odchylně od výše uvedené judikatury 
rozhodl, že ačkoliv je podmínka účasti použitelná bez rozdílu na všechny podniky 
mající v úmyslu zúčastnit se dotčeného zadávacího řízení, vnitrostátnímu soudu 
přísluší, aby ověřil, zda tato podmínka může být v praxi snadněji splněna subjekty 
usazenými na území dotčeného členského státu, nežli těmi, které jsou usazeny 
v jiném členském státě. V takovém případě by podle jeho názoru toto kritérium 
porušovalo zásadu nediskriminačního použití (bod 37). Na jiném místě svého 
rozsudku však Soudní dvůr uvedl, že se jeví, že se toto kritérium použije bez 
rozdílu na každý podnik, který hodlá podat nabídku, (bod 51) a byl připraven 
k přezkumu odůvodnění na základě naléhavého důvodu veřejného zájmu (bod 39 a 
52)133.  
 
Soudní dvůr tak v tomto rozsudku zřejmě vycházel z materiálního pojetí 
diskriminace, přičemž je s podivem, že v takovém případě opomněl odůvodnit 
případný odklon od pojetí zastávaného v dosavadní judikatuře a jednoznačně 
vysvětlit důsledky vyplývající z této kvalifikace pro možnost odůvodnění takového 
opatření. Jeví se totiž jako nesporné, že požadavek zřídit kancelář v hlavním městě 
provincie, ale především požadavek vlastnictví dvou zařízení na výrobu kyslíku 
v okruhu 1000 km může být zpravidla snadněji splněn subjekty, které jsou v tomto 
státě již usazeny, jelikož je u těchto subjektů více pravděpodobné, že v tomto 
okruhu svá zařízení mít budou, jelikož tyto subjekty již překonaly administrativní 
překážky spojené se zakládáním poboček či zřizováním provozoven v dotčeném 
členském státě a jelikož mívají i výhodu kratší vzdálenosti při otevírání nových 
kanceláří. Pokud by taková omezení – která v závislosti na povaze služby, která má 
být poskytována, mohou být z oprávněných důvodů považována za opodstatněná – 
měla být odůvodnitelná pouze na základě výjimek výslovně uvedených ve 
Smlouvě, přinesl by takový přístup dalekosáhlé důsledky pro věcný rozsah volného 
poskytování služeb. Tento přístup Soudního dvora je však v jeho judikatuře 
ojedinělý. 
 
Zadruhé, judikatura Soudního dvora dospěla k odlišnému posouzení kritéria 
usazení nebo bydliště poskytovatele služby v případě, že toto kritérium rozlišuje 
mezi samotnými službami podle jejich původu134. Situace spadající do této skupiny 

                                                 
133 Obdobně rozporuplná argumentace je obsažena např. v rozsudku ze dne 6. listopadu 2003, C-243/01, 

Gambelli a další, Recueil, s. I-13031, body 70 a 71. 
134 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, vor Art. 39-55, marg. č. 139; Art. 49/50, marg. č. 74 až 84. 
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případů se zpravidla týkají služeb, jejichž povaha připouští jejich poskytování 
„korespondenčně“, a tedy služeb, které nespadají pod modalitu uvedenou ve třetím 
pododstavci článku 57 SFEU.  
 
Ilustrací takového případu je rozsudek ve věci Komise v. Belgie (kabelová 
televize)135, v níž byla přezkoumána slučitelnost ustanovení právního předpisu 
Vlámského společenství, která zakazovala provozovatelům služeb kabelové 
televize přenos televizního vysílání z jiného členského státu, pokud toto televizní 
vysílání nebyla v jednom z jazyků členského státu, ve kterém je usazen 
provozovatel dotčeného televizního vysílání (tedy členského státu, ze kterého 
pochází dotčená služba). Účinkem této podmínky v podstatě bylo, že v belgických 
Flandrech nemohlo být prostřednictvím kabelové televize nabízeno nizozemsko 
jazyčné televizní vysílání z jiných členských států, než z Nizozemska. Podmínka 
vysílání v jazyce dotčeného členského státu přitom neplatila pro přenos televizního 
vysílání nabízeného domácími provozovateli televizního vysílání (tedy přenos 
domácího televizního vysílání). Soudní dvůr dospěl k závěru, že jde o ustanovení, 
která rozlišují mezi službami podle jejich původu, která mohou být považována za 
slučitelná se Smlouvou pouze tehdy, pokud spadají pod jednu z výjimek výslovně 
uvedených ve Smlouvě (body 10 a 11). K obdobnému závěru došel již dříve 
v rozsudku Bond van Adverteerders136 v souvislosti se zákazem televizní reklamy 
určené pro veřejnost daného členského státu, který se vztahoval pouze na televizní 
vysílání provozovatelů usazených v jiném členském státě přenášené v prvním 
uvedeném členském státě prostřednictvím sítě kabelové televize. 
 
Dalším příkladem tohoto přístupu je rozsudek ve věci Svensson a Gustavsson137, ve 
kterém byla posuzována slučitelnost ustanovení členského státu, které podmiňovalo 
přiznání státního příspěvku na úhradu úroků v případě úvěru poskytnutého za 
účelem stavby nemovitosti skutečností, že byl úvěr poskytnut úvěrovou institucí 
usazenou v dotčeném členském státě. Soudní dvůr rozhodl, že uvedené ustanovení 
zakládá diskriminaci ve smyslu článku 59 Smlouvy (nyní článek 56 SFEU) 
úvěrových institucí usazených v jiných členských státech, kterou je možno 
považovat za slučitelnou se Smlouvou jen tehdy, pokud dotčené opatření spadá pod 
výjimky výslovně uvedené ve Smlouvě (bod 15). Ve svém důsledku byly v tomto 
případě diskriminovány úvěrové služby zahraničních institucí. 
 
Ve výše zmíněné věci Komise v. Itálie (zprostředkování zaměstnání)138 byl mimo 
jiné jako „diskriminační“ napaden požadavek dotčeného členského státu, aby 
subjekty nabízející zprostředkování dočasné pracovní síly složily bankovní záruku 
na pobočce banky usazené v daném členském státě. Pokud tuto situaci posuzujeme 
z pohledu služby spočívající ve správě bankovní záruky, znevýhodňuje dotčené 
vnitrostátní ustanovení služby s původem z jiných členských států v důsledku 
                                                 
135 Rozsudek ze dne 16. prosince 1992, C-211/91, Komise v. Belgie (kabelová televize), Recueil, s. I-6757. 
136 Rozsudek ze dne 26. dubna 1988, 352/85, Bond van Adverteerders a další, Recueil, s. 2085. 
137 Rozsudek ze dne 14. listopadu 1995, C-484/93, Svensson a Gustavsson, Recueil, s. I-3955. 
138 Rozsudek Komise v. Itálie (zprostředkování zaměstnání), citovaný výše, viz zejména body 36 až 40. 
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skutečnosti, že mezi jejich poskytovateli rozlišuje podle toho, zda mají v tomto 
členském státě zřízenou pobočku (a tedy podle jejich místa usazení). Soudní dvůr 
měl za to, že je takový požadavek diskriminační (bod 38), čímž naznačil možnost 
jeho odůvodnění pouze na základě výjimek výslovně uvedených ve Smlouvě. 
 
Zatřetí, jako nepřímo diskriminační (popřípadě jako „nediskriminační“) je Soudním 
dvorem zpravidla posouzeno kritérium usazení nebo bydliště poskytovatele služby, 
jestliže jeho použití v právních předpisech členského státu vede k rozlišování mezi 
samotnými službami podle jejich původu (tedy případ uvedený zadruhé výše), 
v případě, že je součástí právní úpravy členského státu, která sleduje cíl zajistit 
soudržnost takových finančních systémů členských států, jako je daňový systém 
nebo systém veřejného důchodového nebo zdravotního pojištění139.  
 
Takovou výjimku Soudní dvůr zavedl v rozsudku Bachmann140, který se týkal 
nemožnosti odpočtu ze základu daně z příjmu fyzické osoby příspěvků na 
důchodové a životní pojištění, pokud byly tyto příspěvky zaplaceny v zahraničí na 
základě smlouvy o důchodovém pojištění nebo životním pojištění uzavřené se 
subjektem usazeným v jiném státě. Soudní dvůr tak v situaci, v níž byla 
znevýhodněna služba s původem z jiného členského státu v důsledku toho, že 
právní předpisy rozlišovaly na základě místa usazení poskytovatele pojištění, dané 
opatření označil za „omezení“ svobody poskytování služeb. Rovněž však podotkl, 
že požadavek usazení na území členského státu může být slučitelný s článkem 59 
Smlouvy jen tehdy, pokud představuje podmínku „nepostradatelnou“ k dosažení 
sledovaného cíle veřejného zájmu (body 31 a 32).  
 
Především však Soudní dvůr rozhodl, že dotčené vnitrostátní opatření lze odůvodnit 
na základě veřejného zájmu na zajištění soudržnosti daňového systému, tedy na 
základě jiného důvodu, než jsou výjimky výslovně uvedené ve Smlouvě. Z toho 
mimo jiné vyplývá, že zájem na zajištění soudržnosti daňového systému není 
možno považovat za čistě hospodářský zájem, který podle judikatury nemůže 
odůvodnit omezení základních svobod141. Zohlednil totiž skutečnost, že odmítnutí 
odpočitatelnosti příspěvků na důchodové a životní pojištění zaplacených v jiných 
členských státech je vyváženo skutečností, že je případné vyplacení pojistného 
plnění v dotčeném členském státě osvobozeno od daně z příjmu v případě, že 
příspěvky na toto pojištění nebyly předmětem odpočtu ze základu daně z příjmu, a 
že zaplacení daně nemůže být zajištěno méně omezujícími prostředky (body 21 až 
27). 

                                                 
139 Viz blíže Nowak, C., Schnitzler, J.: Erweiterte Rechtfertigungsmöglichkeiten für mitgliedstaatliche 

Beschränkungen der EG-Grundfreiheiten - Genereller Rechtsprechungswandel oder Sonderweg im Bereich 
der sozialen Sicherheit?, EuZW, 20/2000, 627. 

140 Rozsudek ze dne 28. ledna 1992, C-204/90, Bachmann, Recueil, s. I-249. Viz rovněž rozsudek z téhož dne, 
C-300/90, Komise v. Belgie, Recueil, s. I-305. 

141 Viz např. rozsudky ze dne 25. května 1991, C-288/89, Gouda a další, Recueil, s. I-4007, bod 11; Ergasias, 
citovaný výše, bod 23; ze dne 13. května 2003, C-385/99, V.G. Müller-Fauré, Recueil, s. I-4509, bod 72; 
Komise v. Itálie (vstup do muzeí), citovaný výše, bod 22, a ze dne 17. března 2005, C-109/04, Kranemann, 
Sb. rozh. s. I-2421, bod 34. 
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Belgická vláda v dotčeném řízení mimo jiné rovněž uplatňovala argument, že je 
velmi obtížné přezkoumávat doklady o zaplacení příspěvků důchodového a 
životního pojištění vydané v jiných členských státech, a dovolávala se tudíž 
veřejného zájmu spočívajícího v efektivitě daňového dohledu. V tomto ohledu 
Soudní dvůr připomněl, že za účelem zvýšení efektivity daňového dohledu byla 
vydána příslušná směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány142, avšak 
poznamenal, že i kdyby nebylo možno získat potřebné informace cestou 
administrativní spolupráce, mohou správní orgány dotčeného členského státu uložit 
dotčené osobě, aby relevantní skutečnosti právně dostačujícím způsobem 
prokázala, a v případě nepředložení dostatečných důkazů odpočitatelnost příspěvků 
zamítnout (body 18 až 20). 
 
S uvedeným závěrem se zdá být v kontrastu výše uvedené rozhodnutí ve věci 
Svensson a Gustavsson143, jelikož i v tomto rozhodnutí bylo posuzováno opatření, 
které mezi službami rozlišovalo podle toho, kde byl usazen jejich poskytovatel, a 
byť dotčené opatření v tomto případě nebylo přímou součástí daňové právní úpravy 
dotčeného členského státu, úzce s daňovým systémem a jeho vyvážeností 
souviselo, jelikož prostředky poskytované ze státního rozpočtu ve formě státního 
příspěvku byly částečně odvedeny zpět v podobě zdanění úvěrových institucí. 
Přesto bylo opatření dotčené v uvedené věci kvalifikováno jako „diskriminační“, 
jehož odůvodnění by bylo možné jen na základě výslovných výjimek. Řešení 
přijaté v tomto rozsudku se však v následující judikatuře neprosadilo.  
 
Dokladem toho může být rozsudek Laboratoires Fournier144, v němž byla Soudním 
dvorem přezkoumána daňová právní úprava členského státu, která umožňovala 
poskytnutí daňové úlevy pouze na výzkumné činnosti provozované na území 
tohoto státu. I v tomto případě vnitrostátní právní úprava přiznávala finanční 
výhodu ze státního rozpočtu v případě, že byly využívány služby domácích 
poskytovatelů služeb. I zde měl Soudní dvůr za to, že dotčená právní úprava 
rozlišuje podle původu služby (bod 16). Generální advokát v tomto ohledu zastával 
názor, že dotčená právní úprava zakládá rozdílné zacházení145. Přesto však jak 
generální advokát, tak i Soudní dvůr principiálně připustili možnost odůvodnění na 
základě naléhavých důvodů veřejného zájmu, přestože v této věci nakonec žádný 
takový důvod uplatňovaný na podporu dotčeného opatření neobstál. Zároveň se 
jeví, že Soudní dvůr spíše účelově než opodstatněně konstatoval, že dotčená právní 
úprava na základě místa usazení poskytovatele služby rozlišuje „nepřímo“ (bod 18 
in fine). 
                                                 
142 Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských 

států v oblasti přímých daní (Úř. věst. L 336, s. 15; Zvl. vyd. 09/01, s. 63). 
143 Rozsudek ze dne 14. listopadu 1995, C-484/93, Svensson a Gustavsson, Recueil, s. I-3955. Viz rovněž 

Nguyen, B.: Bachmann, Warner, Schumacker, Wielockx et les autres... ou quand la Cour de justice 
harmonise la fiscalité européenne, Europe 12/1995, 1-4. 

144 Rozsudek ze dne 10. března 2005, C-39/04, Laboratoires Fournier, Sb. rozh. s. 2057. 
145 Stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené dne 9. prosince 2004 ve věci C-39/04, Laboratoires 

Fournier, Sb. rozh. 2005, s. I-2057, bod 20. 
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Stejně jako ve výše uvedených případech posuzuje Soudní dvůr rozlišovací 
kritérium místa bydliště či usazení poskytovatele služby i v oblasti náhrad 
zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění či obdobného systému 
členského státu. Tyto systémy totiž často stanoví odlišný režim pro služby 
poskytované zdravotnickými zařízeními usazenými v členském státě a pro služby 
poskytované zdravotnickými zařízeními v jiném členském státě, přičemž úhrada 
služeb poskytovaných posledně uvedenými zpravidla podléhá (nebo donedávna 
podléhala) požadavku předběžného povolení, zatímco úhrada za péči poskytnutou 
v dotčeném členském státě takto podmíněna není. Soudní dvůr ve své poměrně 
bohaté judikatuře k této otázce146 takové rozlišování mezi domácími a zahraničními 
službami posuzuje jako „omezení“ volného poskytování služeb. K otázce možného 
odůvodnění dotčeného vnitrostátního opatření Soudní dvůr nejprve zmiňuje článek 
46 ES ve spojení s článkem 55 ES (nyní články 52 a 62 SFEU), který výslovně 
povoluje odchylky od ustanovení svobody poskytování služeb z důvodu ochrany 
veřejného zdraví, kam spadá i důvod udržení vysoké úrovně ochrany zdraví, a tedy 
umožňuje uplatnit mimo jiné veřejný zájem na zachování vyvážené a všem 
dostupné lékařské a nemocniční péče a zachování určité léčebné kapacity nebo 
určité úrovně medicíny na území členského státu147. Především však rozhodl, že 
dotčené omezení volného poskytování služeb může být rovněž odůvodněno na 
základě naléhavého důvodu veřejného zájmu, kterým může být předcházení riziku 
vážného ohrožení finanční vyváženosti systému sociálního zabezpečení148, k nimž 
právo Společenství řadí i systém veřejného zdravotního pojištění. 
 
Začtvrté, zvláštní skupinu tvoří opatření členského státu, která na základě kritéria 
bydliště rozlišují mezi příjemci služby. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké 
míry je možno tuto situaci posuzovat „zrcadlově“ k rozlišovacímu kritériu usazení 
použitelnému ve vztahu k poskytovateli služeb. Takový přístup by podle názoru 
zastávaného v této práci měl být v zásadě možný, jelikož omezení poskytování 
služeb v členském státě příjemcům s bydlištěm v jiných členských státech má 
v zásadě stejný dopad na přeshraniční pohyb služeb jako omezení výkonu činnosti 
v členském státě poskytovatelů usazených v jiných členských státech. Kritérium 
bydliště příjemce služeb může být v některých případech nepostradatelnou 
podmínkou k tomu, aby určité služby mohly být poskytovány při respektování 
legitimních zájmů členských států (např. některé sociální služby). Na druhou stranu 
však lze namítnout, že situace poskytovatelů a příjemců služeb není zcela 
                                                 
146 Viz rozsudky ze dne 28. dubna 1998, C-158/96, Kohll, Recueil, s. I-1931; ze dne 12. července 2001, C-

157/99, Geraets-Smits a Peerbooms, Recueil, s. I-5473; z téhož dne, C-368/98, Vanbraekel, Recueil, s. I-
5363; V.G. Müller-Fauré, citovaný výše; ze dne 23. října 2003, C-56/01, Inizan, Recueil, s. I-12403; ze dne 
12. dubna 2005, C-145/03, Keller, Sb. rozh. s. I-2529, a ze dne 16. května 2006, C-372/04, Watts, Sb. rozh. 
s. I-4325. Viz rovněž Hrádek, J.: Případ Kohll – volný pohyb služeb a úhrada nákladů na zdravotní péči, 
Jurisprudence 5/2006, s. 63; Hatzopoulos/Do, CMLR 43 (2006) 923, s. 934 až 941; Nowak/Schnitzler, 
EuZW, 20/2000, 627; Flear, M.: Case C-385/99 V.G. Müller-Fauré and others, CMLR 41(2004) 209. 

147 Viz zejména citované rozsudky Kohll, body 50 a 51; Smits a Peerbooms, body 73 a 74; V.G. Müller-Fauré, 
body 67 a 95; Watts, body 104 a 105.  

148 Viz zejména citované rozsudky Kohll, bod 41, Peerbooms, bod 72; V.G. Müller-Fauré, body 68 a 73; Inizan, 
bod 56, a Watts, bod 103. 
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srovnatelná v rozsahu, v němž příjemce nemá přímý vliv na kvalitu poskytovaných 
služeb a v němž se tudíž právní předpisy členských států zajišťující určitou úroveň 
kvality a ochranu veřejných zájmů vztahují výlučně na poskytovatele. Z judikatury 
Soudního dvora v tomto ohledu nelze vyvodit žádný jednoznačný závěr již proto, 
že je tato judikatura značně nesoudržná.  
 
Příkladem vnitrostátního opatření, které podmiňuje využívání služeb bydlištěm na 
území členského státu, je opatření dotčené ve věci Ciola149. Dotčené opatření 
rozlišovalo mezi příjemci služeb spočívajících v přidělení a správě kotviště na 
Bodamském jezeře podle toho, zda mají bydliště na území dotčeného členského 
státu či v jiném členském státě. Rozsudek v této věci právní doktríně přinesl mnohé 
nejasnosti. Soudní dvůr totiž rozhodl, že kritérium bydliště je sice neutrální a 
nemůže být proto považováno za přímo diskriminační, avšak v zápětí dodal, že toto 
kritérium lze považovat za slučitelné se Smlouvou pouze tehdy, pokud spadá pod 
jednu z výjimek výslovně uvedených ve Smlouvě (bod 16). Tento závěr požadující 
existenci důvodu podle článku 52 SFEU, aby mohla být nepřímá diskriminace 
ospravedlněna, zůstává i nadále ojedinělým a byl v literatuře předmětem značné 
kritiky150. Není zřejmé, proč by tento případ týkající se situace příjemce služby 
nebylo možné posoudit analogicky se situací poskytovatele služby podle třetího 
pododstavce článku 57 SFEU, v níž může být požadavek bydliště či usazení 
poskytovatele na území členského státu, v němž má být služba poskytována, 
odůvodněn na základě naléhavého důvodu veřejného zájmu. 
 
Poměrně obvyklým může být případ vnitrostátní právní úpravy, která osoby 
s bydlištěm na území dotčeného členského státu zvýhodňuje ve využívání služeb 
oproti osobám s bydlištěm v jiném členském státě. Klasickým příkladem takové 
právní úpravy je právní úprava stanovící „dvojí ceny“, jako tomu bylo ve věci 
Komise v. Itálie151. V této věci byly předmětem žaloby Komise dvojí ceny 
vstupného do některých muzeí a kulturních památek jednak ve prospěch italských 
státních příslušníků a jednak ve prospěch osob s bydlištěm na území dotčeného 
regionu členského státu. První případ byl samozřejmě posouzen jako přímá 
diskriminace. Pokud jde o rozdíl v zacházení podle toho, zda má dotčený příjemce 
na území regionu bydliště, shodla se generální advokátka (bod 32 jejího stanoviska) 
i Soudní dvůr (bod 21 rozsudku) v názoru, že tento rozdíl v zacházení 
„diskriminační“ není a že je možno jej odůvodnit na základě naléhavého důvodu 
veřejného zájmu, i když v uvedené věci žádný takový zájem uplatněný italskou 
vládou neuspěl. Zvláštností věci, ve které byl vydán citovaný rozsudek, je přitom 
skutečnost, že se jednalo o kritérium bydliště na území určitého regionu členského 
státu, nikoli území kdekoliv na území členského státu. Toto kritérium stejně tak 
mohlo znevýhodňovat jak vlastní státní příslušníky, tak cizince, kteří neměli 

                                                 
149 Rozsudek ze dne 29. dubna 1999, C-224/97, Ciola, Recueil, s. I-2517. 
150 Např. Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, Art. 49/50 EGV, marg. č. 86, a Gundel, Jörg: 

Bootsliegeplatz-Privilegien für Einheimische: Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit und Durchbrechung 
der nationalen Bestandskraft-Regeln?, EuR 6/1999, 781. 

151 Výše citovaný rozsudek Komise v. Itálie (vstup do muzeí). 
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bydliště na území daného regionu. Praktickým důsledkem této úpravy v situaci, kdy 
většinu návštěvníků dotčených muzeí představují zahraniční turisté, je však stav, že 
jsou to ve valné většině tito cizí státní příslušníci, kteří musí platit vyšší vstupné. I 
tyto případy tedy podléhají zákazu podle článku 56 SFEU, avšak nebudou 
posouzeny jako přímo diskriminační152. 
 
Zapáté, pokud je bydliště nebo usazení na území členského státu podmínkou pro 
výkon jiných práv v tomto členském státě, která s poskytováním služeb nesouvisí, 
ale přesto mohou v konkrétním případě spadat do skutkového stavu, který je 
posuzován z hlediska svobody poskytování služeb, budou tato rozlišovací kritéria 
zpravidla posouzena jako nepřímo diskriminační a bude je možno odůvodnit na 
základě naléhavých důvodů veřejného zájmu.  
 
Tento případ je ilustrován rozhodnutím Soudního dvora ve věci Bickel a Franz153, 
která se týkala vnitrostátního opatření, jež v rámci trestního řízení přiznávalo 
obyvatelům určitého regionu dotčeného členského státu právo užívat jazyka 
příslušné národnostní menšiny žijící v dotčené oblasti, přičemž však toto právo 
bylo upřeno osobám, kteří nejsou obyvateli dotčeného regionu, přestože je jazyk 
dotčené národnostní menšiny jejich mateřským jazykem. Dotčený spor přitom 
vyvstal v případě turistů (tedy příjemců služeb), kteří byli v hostitelském členském 
státě obžalováni ze spáchání trestných činů. Soudní dvůr však tento případ správně 
rozhodoval na základě obecného zákazu diskriminace podle článku 6 Smlouvy 
(nyní článek 18 SFEU), v jehož rámci není rozlišovací kritérium bydliště nebo 
usazení považováno za přímo, ale za nepřímo diskriminační. To je třeba považovat 
za správné z toho důvodu, že za daných skutkových okolností trestní stíhání 
dotyčného příjemce služby – turisty – ani vzdáleně nesouviselo s jeho postavením 
jako příjemce služeb (jedna z dotčených osob byla stíhána za nedovolené držení 
zbraně, druhá za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu). Není totiž 
možné připustit, aby podle přísných měřítek článku 56 SFEU byla posuzována 
veškerá opatření členského státu, včetně trestněprávních norem, kterými může 
členský stát státní příslušníky jiných členských států jakkoli omezit, pokud tato 
opatření s poskytováním služeb přímo nesouvisí. Podle názoru zastávaného v této 
práci by proto Soudní dvůr měl takové rezervovanější stanovisko ve vztahu 
k vnitrostátním předpisům uvedené povahy zaujmout i tehdy, pokud by se zabýval 
pouze výkladem článku 49 ES (nyní článku 56 SFEU) bez vzájemného spojení 
s obecným zákazem diskriminace podle článku 12 ES (nyní článku 18 SFEU). 

                                                 
152 Obdobné důvody vedly Soudní dvůr ve věci Angonese (C-281/98, rozsudek ze dne 6. června 2000, Recueil, 

s. I-4139), aby jako nepřímo diskriminační v rozporu se zásadou volného pohybu pracovníků shledal 
požadavek stanovený zaměstnavatelem na základě kolektivní smlouvy platné v dotčeném regionu členského 
státu, aby uchazeč o zaměstnání prokázal znalost cizího jazyka předložením příslušného dokladu 
vydávaného v tomto regionu. Obdobně viz, v oblasti cel a poplatků s rovnocenným účinkem rozsudek ze 
dne 7. května 1997, C-321/94 až C-324/94, Pistre, Recueil, s. I-2343, a v oblasti kvantitativních omezení 
dovozu a opatření s rovnocenným účinkem rozsudek ze dne 13. ledna 2000, C-254/98, TK-Heimdienst, 
Recueil, s. I-151.  

153 Rozsudek ze dne 24. listopadu 1998, C-274/96, Bickel a Franz, Recueil, s. I-7637. 
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V těchto případech by tedy kritérium bydliště nemělo zakládat přímou diskriminaci 
ani z hlediska článku 56 SFEU. 
 
Je třeba dodat, že obdobné musí z povahy věci platit i v případě, že by osobou 
dotčenou za konkrétních skutkových okolností byl poskytovatel služeb, nikoli jen 
příjemce služeb. 
 
2.3.1.3 Kritérium, zda bylo dotčenému subjektu na území členského státu 
vydáno oprávnění  
 
Za „diskriminační“ nelze považovat jako takový ani požadavek vydání zvláštního 
povolení pro výkon činnosti poskytovatele služby hostitelským členským státem, 
pokud se použije za stejných podmínek na všechny osoby hodlající na území tohoto 
členského státu vykonávat dotčenou činnost154. Tento požadavek hostitelského 
členského je třeba odlišit od požadavku usazení, který kromě vydání potřebných 
povolení s sebou nese rovněž nutnost zřízení stálé provozovny na území 
hostitelského členského státu. V tomto smyslu je tedy třeba požadavek vydání 
zvláštního povolení v hostitelském členském státě považovat za méně omezující 
opatření než požadavek usazení155. Obdobné platí i ve vztahu k vnitrostátním 
požadavkům na odbornou kvalifikaci, kterými je na území dotčeného členského 
státu podmíněn výkon činnosti, v níž poskytnutí služeb spočívá. 
 
2.3.1.4 Kritérium původu služby 
 
Konečně je třeba v souvislosti s analýzou diskriminační povahy zmínit skupinu 
případů, do které spadají vnitrostátní opatření, která sice nerozlišují mezi 
poskytovateli, popřípadě příjemci služeb na základě kritéria státní příslušnosti, 
místa jejich usazení, nebo bydliště, ale rozlišují mezi službami jako takovými podle 
jejich původu. I v této oblasti byla dosavadní judikatura Soudního dvora 
nejednoznačná. Nicméně z této judikatury vyplývá, že taková opatření rovněž 
mohou být kvalifikována jako diskriminační.  
 
Příkladem vnitrostátního opatření spadajícího do této skupiny jsou právní předpisy 
členského státu dotčené ve věci Federación de Distribuidores Cinematográficos156, 
které podmiňovaly uvedení dabované verze filmu pocházejícího ze třetího státu na 
trh v tomto členském státě vydáním zvláštní licence. Licence přitom byla filmovým 
distributorům vydána za podmínky, že byl tento distributor smluvně zavázán 
distribuovat zároveň film pocházející z tohoto členského státu. Soudní dvůr zjistil, 
že je třeba při právním posouzení tohoto případu vycházet ze situace služeb 
poskytovaných výrobci filmů. Přitom je třeba srovnat dopad vnitrostátního opatření 

                                                 
154 Viz zejména rozsudky Webb, citovaný výše, bod 20; Komise v. Německo, citovaný výše, body 42 až 49; ze 

dne 5. června 1997, C-398/95, Ergasias, Recueil, s. I-3091, bod 15, a ze dne 11. března 2004, C-496/01, 
Komise v. Francie (biomedicínské analýzy), Recueil, s. I-2351, body 34, 43, 44 a 47. 

155 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645, body 58 až 61. 
156 Rozsudek ze dne 4. května 1993, C-17/92, Federación de Distribuidores Cinematográficos, Recueil, s. I-2239. 
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jednak na výrobce filmů z dotčeného členského státu a jednak na výrobce filmů 
z jiných členských států Společenství. Sama právní úprava, jež byla předmětem 
přezkumu v původním řízení, mezi výrobci filmu nijak výslovně, formálně 
nerozlišovala. Jelikož však výlovně rozlišovala podle původu vlastního produktu 
(filmu), měl Soudní dvůr po přezkoumání skutečného dopadu dotčené právní 
úpravy za to, že domácím výrobcům filmů byla oproti výrobcům z jiných 
členských států udělena výhoda spočívající v tom, že jejich filmy ve svém důsledku 
„musely“ být distribuovány bez ohledu na jejich kvalitu, zatímco výrobci filmů 
z jiných členských států takto zvýhodněni nebyli. Tomu odpovídajícím způsobem 
označil dotčené opatření za diskriminační a ani nepřipustil možnost jeho 
odůvodnění na základě naléhavého důvodu veřejného zájmu (body 14 až 20).  
 
Jako „nediskriminační“, a tedy jako odůvodnitelná na základě naléhavých důvodů 
veřejného zájmu, byla naproti tomu ve věci De Coster157 v rozporu se závěry 
generálního advokáta158 posouzena obecně závazná vyhláška obce členského státu, 
která majitelům satelitního přijímače ukládala zvláštní daň vyměřovanou za každý 
kalendářní rok. Uvedená daň tedy ve svém důsledku zatěžovala příjem televizních 
programů prostřednictvím satelitního přijímače, přičemž příjem televizních 
programů prostřednictvím kabelové televize takto zatížen nebyl. Přitom bylo 
v řízení prokázáno, že všichni provozovatelé televizního vysílání usazení v Belgii 
měli neomezenou možnost šíření svého vysílání v rámci sítě kabelové televize, 
zatímco zahraniční provozovatelé televizního vysílání takovou možnost neměli, 
nebo tato možnost byla ve srovnání s provozovateli z dotčeného členského státu 
značně omezena. Televizní vysílání zahraničních provozovatelů tak bylo přijímáno 
téměř výlučně prostřednictvím satelitního přijímače. Rozdílná právní kvalifikace 
opatření dotčeného v této věci ve srovnání s kvalifikací opatření dotčeného ve věci 
Federación de Distribuidores Cinematográficos byla zřejmě odrazem skutečnosti, 
že druhé uvedené opatření výslovně rozlišovalo mezi produkty (službami) podle 
jejich původu, kdežto opatření dotčené ve věci De Coster zakládalo rozdílné 
zacházení se zahraničními službami skrytě a ve vzájemném spojení s aplikací 
dalších vnitrostátních předpisů.  
 
Ve věci Vestergaard159 byla předmětem řízení právní úprava daně z příjmu 
členského státu upravující odpočitatelnost výdajů vynaložených na vzdělávací 
kurzy, která v případě, že byly tyto kurzy pořádány v turistickém středisku 
v zahraničí, zakládala vyvratitelnou domněnku turistické povahy dotčené akce a 
tedy způsobovala neodpočitatelnost těchto výdajů, zatímco se tato domněnka 
neuplatnila v případě, že byl vzdělávací kurz pořádán v turistickém středisku na 
území daného členského státu. Soudní dvůr konstatoval, že dotčená právní úprava 
podřizovala služby pořádání vzdělávacích kurzů různým daňovým režimům podle 
toho, zda byly služby poskytovány v tuzemsku nebo v zahraničí, a že je takové 
                                                 
157 Rozsudek ze dne 29. listopadu 2001, C-17/00, De Coster, Recueil, s. I-9445. 
158 Viz stanovisko generálního advokáta Colomera přednesené dne 28. června 2001 ve věci C-17/00, De Coster, 

Recueil, s. I-9445, bod 130, který byl názoru, že se jedná diskriminační opatření. 
159 Rozsudek ze dne 28. října 1999, C-55/98, Vestergaard, Recueil, s. I-7641. 
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rozdílné zacházení podle místa, kde je služba poskytována, zakázáno článkem 59 
Smlouvy (body 21 a 22). K diskriminační povaze dotčeného vnitrostátního opatření 
se sice nevyjádřil, přesto však uvedl, že určitá opatření přijatá za účelem přesného 
stanovení daňového základu mohou být případně odůvodněna zájmem na účinnosti 
daňového dohledu (bod 25). Tento závěr je podle názoru zastávaného v této práci 
třeba považovat za správný vzhledem k tomu, že s ohledem na povahu služby 
dotčené v tomto případě místo, kde byla služba příjemcům poskytována, ještě nic 
nevypovídala o původu této služby, ani o místě usazení jejího poskytovatele160. 
V tomto případě se tedy nejedná o rozdílné zacházení podle původu služby.  
 
Navíc nelze opominout, že dva posledně zmíněné případy se od situace ve věci 
Federación de Distribuidores Cinematográficos odlišovaly i v tom ohledu, že se 
týkaly vnitrostátní právní úpravy v daňové oblasti, tedy v jedné z oblastí, kde jsou 
omezení základních svobod Soudním dvorem posuzována shovívavěji (viz třetí 
skupinu případů uvedenou výše v rámci rozboru kritéria usazení či bydliště 
poskytovatele nebo příjemce služeb). Jeví se proto, že se v této oblasti Soudní dvůr 
kvalifikaci vnitrostátní právní úpravy jako diskriminační zkrátka vyhýbá již z toho 
důvodu, že bydliště poplatníka či místo spotřeby zdaněného produktu jsou 
v daňové oblasti poměrně rozšířenými rozlišujícími kritérii vyplývajícími 
z rozdělení daňové pravomoci mezi členskými státy. Povinnost členských států 
ospravedlňovat volbu takových kritérií na základě výjimek podle článku 52 SFEU 
či jiných výjimek uvedených ve Smlouvě by proto byla jen stěží přijatelná161.  
 
2.3.1.5 Shrnutí k otázce přímé diskriminace 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že kvalifikace vnitrostátních opatření jako 
„diskriminačních“, a tedy neodůvodnitelných na základě naléhavých důvodů 
veřejného zájmu, musí v zásadě vycházet z formálních, a nikoli z materiálních 
hledisek, tedy z vlastního znění posuzované vnitrostátní normy a nikoliv z jejích 
účinků. Přestože Soudní dvůr v tomto přístupu není zcela konsistentní, tento přístup 
v jeho judikatuře v oblasti volného poskytování služeb převládá . Diskriminací 
v tomto smyslu je tedy třeba rozumět pouze přímou, výslovnou či formální 
diskriminaci. Přímou diskriminací v rámci volného poskytování služeb se přitom 
konkrétně rozumí výslovné rozlišování mezi poskytovateli či příjemci služby na 
základě jejich státní příslušnosti. Kromě toho však může být přímou diskriminací i 
situace, v níž dotčená vnitrostátní opatření výslovně rozlišují podle původu služby, 
                                                 
160 Obdobně Soudní dvůr za diskriminační nepovažoval právní úpravu týkající se přístavních poplatků, která 

zvýhodňovala poskytování služeb uvnitř dotčeného členského státu ve srovnání se službami poskytovanými 
mezi členskými státy bez ohledu na členský stát, v němž je dotčené plavidlo registrováno nebo v němž je 
usazen poskytovatel takových služeb – viz rozsudek ze dne 5. října 1994, C-381/93, Komise v. Francie 
(přístavní poplatky), Recueil, s. I-5145. V rozsudku ze dne 6. února 2003, C-92/01, Stylianakis, Recueil, 
s. I-1291, dokonce uvedl, že svoboda poskytování služeb brání použití jakýchkoli vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž účinkem je poskytování služeb mezi členskými státy obtížnější, než poskytování služeb 
čistě v rámci jednoho členského státu, „bez ohledu na skutečnost, zda existuje diskriminace z důvodu státní 
příslušnosti nebo bydliště“ (bod 25). 

161 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, vor Art. 39-55 EGV, oddíly E (systémy sociálního 
zabezpečení) a F (daně), marg. č. 188 a násl.; Art. 49/50 EGV, marg. č. 87. 
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aniž by formálně rozlišovala mezi jejími poskytovateli. Jako přímo diskriminační je 
však dále třeba kvalifikovat opatření, která mezi poskytovateli služby výslovně 
rozlišují podle místa jejich usazení či bydliště, pokud v důsledku toho dochází ke 
znevýhodnění služeb s původem z jiných členských států.  
 
Výjimku však představují situace, v nichž je dotčené vnitrostátní opatření, které 
výslovně rozlišuje mezi poskytovateli služby podle místa jejich usazení či bydliště 
a v jehož důsledku dochází ke znevýhodnění služeb s původem z jiných členských 
států, součástí právní úpravy zajišťující soudržnost systému veřejných financí 
(zejména daňového systému a systému sociálního zabezpečení). Výjimkou jsou 
dále situace podle třetího pododstavce článku 57 SFEU, pokud je výkon činnosti, 
v níž spočívá poskytnutí dotčené služby, na území hostitelského členského státu 
podmíněn požadavkem usazení na jeho území použitelným bez rozdílu na všechny 
osoby, včetně poskytovatelů služeb usazených v jiných členských státech. 
V takových případech představuje požadavek usazení omezení volného pohybu 
služeb, které však, aby bylo odůvodněno, musí být „nepostradatelné“ k dosažení 
sledovaného legitimního cíle. Jako přímo diskriminační konečně nebude posouzeno 
ani rozlišování mezi příjemci, popřípadě poskytovateli služby na základě kritéria 
usazení nebo bydliště tehdy, pokud dotčené rozlišující vnitrostátní opatření přímo 
nesouvisí s poskytováním služeb, přestože dotčeného poskytovatele nebo příjemce 
služeb v konkrétním případě omezuje. Taková opatření je podle názoru 
zastávaného v této práci spíše nutné posoudit z hlediska obecného zákazu 
diskriminace, v jehož rámci není rozlišovací kritérium bydliště považováno za 
přímo diskriminační. 
 
2.3.2 Rozlišení mezi nepřímou diskriminací a nediskriminačním omezením 
volného poskytování služeb 
 
Věcný rozsah pojmu „omezení volného pohybu služeb“ je však vymezen 
požadavkem, aby se daná omezující opatření uplatňovala bez rozdílu na všechny 
poskytovatele služeb, domácí i zahraniční. Kritérium opatření použitelných „bez 
rozdílu“ ve smyslu judikatury Soudního dvora vymezuje pojem „omezení“ vůči 
pojmu „diskriminace“.  Pokud je totiž konkrétní opatření shledáno přímo nebo 
nepřímo diskriminačním, je to proto, že se na tyto skupiny poskytovatelů uplatňuje 
rozdílně, a to buď formálně, či materiálně. Avšak stejně, jako lze v případě 
diskriminace rozlišovat mezi její přímou (formální) a nepřímou (materiální) 
formou, lze totéž rozlišení učinit i v případě opatření použitelných „bez rozdílu“ na 
všechny poskytovatele služeb. V tomto smyslu je tedy rovněž možno odlišit 
vnitrostátní opatření, která se použijí bez formálního rozlišování mezi 
srovnatelnými kategoriemi osob či služeb, ale mají na tyto kategorie různý dopad, 
na straně jedné, od vnitrostátních opatření, která mezi srovnatelnými kategoriemi 
výslovně nerozlišují a mají na ně stejný materiální dopad. Z tohoto vymezení je 
nicméně zjevné, že se množina nepřímo diskriminačních vnitrostátních opatřeních a 
množina vnitrostátních opatření, která mezi srovnatelnými kategoriemi formálně 
nerozlišují, ale mají na ně různý dopad, ve značné míře překrývají, nejsou-li zcela 
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totožné. Jinými slovy, opatření, která lze kvalifikovat jako nepřímo diskriminační 
na základě státní příslušnosti, lze současně považovat i za opatření, která se uplatní 
bez rozdílu jak na vlastní státní příslušníky, tak i na státní příslušníky jiných 
členských států. 
 
Tento rozpor je zřejmý i v judikatuře Soudní dvora. Ve své dřívější judikatuře, kdy 
ještě nebylo zcela jasné, zda zásada volného pohybu služeb postihovala pouze 
diskriminační opatření nebo obecně veškerá omezující opatření, byl přitom Soudní 
dvůr spíše připraven nalézt v konkrétním skutkovém stavu, zejména na základě 
přezkumu skutečných hospodářských dopadů na poskytovatele služeb, 
diskriminační prvek, aby dotčené opatření mohlo spadat pod jeho přezkum162. 
Pokud se nejednalo o výslovnou, přímou diskriminaci, připouštěl Soudní dvůr 
odůvodnění na základě naléhavých důvodů „veřejného“, či později „obecného“ 
zájmu.  
 
Výrazný posun v přístupu tohoto soudu k nepřímo diskriminačním vnitrostátním 
opatřením v oblasti volného pohybu služeb je však zřejmý v judikatuře 90. let, 
v níž plně přiznal, že článek 59 Smlouvy o EHS vlastně postihuje i jiná opatření 
omezující poskytování služeb, která diskriminační nejsou. Následně se Soudní dvůr 
totiž často uchyluje k tomu, že za „omezení“ označuje i taková opatření, která by 
mohla být zjevně označena i za skrytě či nepřímo diskriminační, jelikož rozlišují 
mezi službami podle jejich původu nebo svými účinky vedou k faktické 
diskriminaci státních příslušníků jiných členských států. Taková omezení mohou 
být podle tohoto soudu rovněž odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu. 
Jejich nová kvalifikace jako „omezení“ proto nemá vliv na způsob jejich 
odůvodnění163.  
 
Uvedený posun v přístupu Soudního dvora je ilustrován úvahami generálního 
advokáta Gulmanna v jeho stanovisku ve věci Schindler164, která je známa 
především svým skutkovým stavem v původním řízení, který se týkal státního 
monopolu na provozování některých her a sázek na území členského státu. 
Generální advokát ve svém stanovisku v této věci zvažuje, zda je „diskriminační“ – 
a tedy přijatelná pouze v mezích článku 56 ve spojení s článkem 66 Smlouvy (nyní 
článek 52 ve spojení s článkem 62 SFEU) – právní úprava členského státu, která 
vyhrazuje výkon určité činnosti pouze určitému podniku, kterému v tomto ohledu 
byla udělena výhradní práva, tedy právní úprava, která se formálně aplikuje bez 
                                                 
162 Např. výše citovaný rozsudek Webb, či ze dne 25. února 1988, Komise v. Německo (služby advokátů), 

427/85, Recueil, s. 1123. 
163 Opačný názor v kontextu svobody usazování zastával např. generální advokát Mischo ve věci Payroll Data a 

další, body 44 a 45, podle něhož by měla být i nepřímo diskriminační opatření odůvodněna jen na základě 
důvodů výslovně uvedených ve Smlouvě. Viz také rozsudek ve věci Ciola (rozsudek ze dne 29. dubna 1999, 
C-224/97, Ciola, Recueil, s. I-2517), v níž bylo předmětem původního řízení vnitrostátní opatření 
používající „nepřímo diskriminační“ kritérium bydliště. Soudní dvůr přesto daný stav posoudil jako 
„diskriminační“ a snad v důsledku této kvalifikace (jak vyplývá z odkazu na judikatury v relevantní pasáži 
rozsudku) rozhodl, že dotčené právní předpisy nelze ospravedlnit na základě naléhavého důvodu veřejného 
zájmu. 

164 Rozsudek ze dne 24. března 1994, C-275/92, Schindler, Recueil, s. I-1039. 
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rozdílu na všechny osoby usazené na území členského státu (body 65 až 79 
stanoviska). Ve výsledku měl generální advokát za to, že celkový zákaz určité 
činnosti (provozování loterií velkého rozsahu) neovlivňuje zahraniční 
poskytovatele o nic víc než domácí a že tedy neexistuje žádný materiální rozdíl 
v zacházení (bod 61 stanoviska)165. Soudní dvůr se skutečným dopadem dotčeného 
vnitrostátního opatření nezabýval. Podle jeho jednoznačných závěrů v rozsudku 
nelze za „diskriminační“ považovat právní předpisy, které se uplatní nezávisle na 
státní příslušnosti poskytovatele služeb nebo na členském státě, v němž je 
poskytovatel služeb usazen (bod 48). 
 
Ve věci Komise v. Francie (námořní přeprava) byl Soudní dvůr konfrontován 
s poplatky uplatňovanými francouzskými přístavy za nalodění, vylodění a přepravu 
osob v oblasti námořní dopravy, které byly vyšší v případě přepravy mezi 
členskými státy než v případě vnitrostátní přepravy, aniž by rozdíl ve výši poplatků 
odrážel rozdíl v obtížnosti či náročnosti poskytovaných služeb. Komise 
argumentovala, že tyto poplatky představují diskriminaci, jelikož vnitrostátní 
opatření výslovně rozlišuje mezi tuzemskou přepravou a přepravou mezi členskými 
státy (bod 5 a 6). Soudní dvůr nejprve upozornil na to, že v důsledku ustanovení 
harmonizačních opatření Společenství přijatých v oblasti námořní dopravy166 se 
články 59 a 60 Smlouvy použijí i v této oblasti, a na to, že se uvedených ustanovení 
Smlouvy mohou dovolávat i podniky proti členskému státu, ve kterém jsou 
usazeny, pokud jsou služby poskytovány osobám usazeným v jiných členských 
státech (bod 14).  
 
Přímé odpovědi na otázku ohledně diskriminační povahy dotčeného vnitrostátního 
opatření se však Soudní dvůr vyhnul a odpověděl, že z hlediska vnitřního trhu a 
provedení jeho cílů svoboda poskytování služeb rovněž zakazuje použití jakéhokoli 
vnitrostátního právního předpisu, jehož účinkem je poskytování služeb mezi 
členskými státy obtížnější, než poskytování služeb čistě v rámci jednoho členského 
státu. Poskytování služeb námořní přepravy mezi členskými státy tak nemůže být 
podřízeno přísnějším podmínkám, než jsou podmínky, za nichž jsou poskytovány 
obdobné služby vnitrostátně (body 17 a 18). Za těchto okolností konstatoval, že 
vnitrostátní právní předpisy, které – přestože se použijí bez diskriminace na veškerá 
plavidla bez ohledu na to, zda jsou provozována domácími nebo zahraničními 
subjekty – rozlišují mezi plavidly podle toho, zda zajišťují vnitrostátní přepravu 
nebo přepravu mezi členskými státy, a které tak zvýhodňují vnitrostátní trh, 
představuje omezení svobody poskytování služeb (bod 21). Z jeho závěru tedy 
spíše vyplývá, že uvedené opatření nelze považovat za diskriminační, jelikož se 

                                                 
165 Generální advokát rovněž upozornil na skutečnost, že pokud udělení výhradních práv s ohledem na výkon 

této činnosti konkrétnímu domácímu subjektu splňuje podmínky odchylky upravené v čl. 90 
odst. 2 Smlouvy (nyní čl. 106 odst. 2 SFEU), nelze je shledat diskriminačními podle článku 59 Smlouvy 
(bod 75 stanoviska). 

166 Viz článek 1 nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady 
volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi 
(Úř. věst. L 378, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 174). 
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uplatňuje bez rozdílu na veškeré poskytovatele služeb námořní přepravy. K otázce 
odůvodnění dotčeného opatření se Soudní dvůr nevyjadřoval. 
 
Své závěry, které učinil ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie, měl 
Soudní dvůr příležitost ve vztahu k obdobným otázkám upřesnit v rozsudku ve věci 
Stylianakis167, která se týkala ustanovení členského státu ukládající vyšší letištní 
daň v případě letů delších než 750 km. I zde se však Soudní dvůr otázce ohledně 
existence diskriminace vyhnul, odkázal na prvně zmíněný rozsudek a uvedl, že 
svoboda poskytování služeb brání použití jakýchkoli vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž účinkem je poskytování služeb mezi členskými státy obtížnější, 
než poskytování služeb čistě v rámci jednoho členského státu, „bez ohledu na 
skutečnost, zda existuje diskriminace z důvodu státní příslušnosti nebo bydliště“ 
(bod 25). 
 
Ve věci Reisebüro Brode v Sandker168 byl předmětem přezkumu Soudního dvora 
požadavek vnitrostátního práva, podle něhož mohou určité služby vymáhání 
pohledávek podnikatelsky poskytovat pouze advokáti. Tento požadavek totiž 
v daném případě bránil francouzskému podniku činnému v oblasti vymáhání 
pohledávek v tom, aby poskytoval své služby i v Německu. Soudní dvůr dotčený 
vnitrostátní požadavek neposoudil jako diskriminační z důvodu, že platí jak pro 
vnitrostátní poskytovatele, tak poskytovatele usazené v jiných členských státech 
(bod 30). Označil jej však za omezení volného poskytování služeb, které může být 
odůvodněno naléhavými požadavky obecného zájmu při současném splnění 
podmínky proporcionality a podmínky, že dotčený zájem není již chráněn 
opatřeními, jimž poskytovatel podléhá v členském státě svého usazení (body 27 a 
28). Soudní dvůr v této věci mimoto připustil, že dotčený vnitrostátní požadavek 
může být odůvodněn zájmem na ochraně příjemců dotčených služeb (věřitelů) před 
újmou, kterou by mohli utrpět v důsledku právních rad poskytnutých osobami bez 
odpovídající profesní a osobní kvalifikace, a zájmem na řádném výkonu 
spravedlnosti (bod 31 a 38), a k argumentům německé vlády, podle nichž lze 
uvedený zájem v oblasti, která se týká komplexních právních otázek a řídí se 
mnohými zvláštními pravidly, zajistit jen tehdy, pokud bude dotčená činnost 
svěřena pouze advokátům, podotkl, že i když v jiných členských státech není 
činnost soudního vymáhání pohledávek vyhrazena pouze advokátům, je konkrétní 
členský stát oprávněn mít za to, že sledovaný zájem nemůže být dosažen méně 
omezujícími prostředky. Skutečnost, že jiné členské státy ukládají méně omezující 
opatření, neznamená, že by opatření prvního členského státu nebyla proporcionální 
(bod 39 až 42).  
 
Možnost dvojí různé právní kvalifikace vnitrostátních opatření, která mezi 
službami nebo jejich poskytovateli výslovně nerozlišují, ale mají přitom závažnější 
dopad na služby, respektive jejich poskytovatele z jiných členských států, může 

                                                 
167 Rozsudek ze dne 6. února 2003, C-92/01, Stylianakis, Recueil, s. I-1291. 
168 Rozsudek ze dne 12. prosince 1996, C-3/95, Reisebüro Brode v Sandker, Recueil, s. I-6511. 
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sice znamenat větší míru flexibility pro Soudní dvůr při posuzování vnitrostátních 
opatření a jejich odůvodnění. To však neznamená, že by takový zjednodušený 
přístup nemohl přinést obtíže v jiných souvisejících otázkách. Kvalifikace 
vnitrostátního opatření jako diskriminačního, nebo „jen“ omezujícího totiž může 
přinášet některé významné právní důsledky. Zaprvé, již bylo uvedeno, že 
kvalifikace takového opatření jako nepřímo diskriminačního může za výjimečných 
okolností vést Soudní dvůr k vyloučení možnosti jeho odůvodnění naléhavými 
důvody veřejného zájmu169. Zadruhé, tato kvalifikace může mít klíčový význam 
v právních vztazích mezi jednotlivci, jelikož se z judikatury jeví, že Soudní dvůr 
přiznává horizontální přímý účinek ustanovením Smlouvy týkajících se základních 
svobod jen v rozsahu, v němž zakazují přímou a nepřímou diskriminaci na základě 
státní příslušnosti170. 
 
2.3.3 K „mezím“ pojmu „omezení“  
 
Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že mezi opatření zakázaná článkem 56 SFEU 
mohou kromě „diskriminačních“ opatření – ať již ve formálním či materiálním 
smyslu – spadat jakákoliv opatření, která znemožňují výkon svobody poskytování 
služeb, brání výkonu této svobody nebo jej činí méně přitažlivým, i když se uplatní 
bez rozdílu na všechny poskytovatele služby171. Klíčovou pro věcný rozsah pojmu 
„omezení volného poskytování služeb“ je tak rovněž otázka, jakou míru musí 
dosáhnout zásah do oprávněných zájmů právních subjektů v důsledku dotčeného 
omezujícího opatření. Zákaz omezení volného pohybu služeb byl přitom 
judikaturou Soudního dvora zbaven podmínky, která zdánlivě vyplývá z textu 
Obecného programu, že musí být „výhradním nebo převážným“ důsledkem 
právních předpisů a správních opatření či jejich aplikace ve správní praxi na to, aby 
bylo v rozporu se základními svobodami.  
 
Taková nediskriminační omezení mohou vznikat zejména v důsledku rozdílnosti 
vnitrostátních právních předpisů upravujících některé požadavky na poskytovatele 
služeb nebo na samotnou službu, méně často pak i ve vztahu k příjemci služeb. 
Otázka vymezení dosahu pojmu „omezení“ volného pohybu služeb je však 
předmětem dlouhodobé a značně názorově rozdělené debaty172. Judikatura 
Soudního dvora přitom naznačuje, že nediskriminační omezení mohou spočívat 

                                                 
169 Rozsudky ze dne 29. dubna 1999, C-224/97, Ciola, Recueil, s. I-2517, a ze dne 14. listopadu 1995, C-484/93, 

Svensson a Gustavsson, Recueil, s. I-3955. 
170 Judikatura Soudního dvora naznačuje, že zákaz přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti 

(popřípadě členského státu usazení či bydliště), který je v základních svobodách obsažen, je na rozdíl od 
zákazu jiných omezení použitelný i ve vztahu mezi dvěma jednotlivci. Viz rozsudek ze dne 6. června 2000, 
C-281/98, Angonese, Recueil, s. I-4139, body 34 až 36; stanovisko generální advokátky Sharpston 
přednesené dne 22. května 2008 ve věci C-427/06, Bartsch, body 83 až 85, a rozsudek ze dne 17. července 
2008, C-94/07, Raccanelli, Sb. rozh. s. I-5939, body 41 a 45. 

171 Například rozsudky ze dne 30. listopadu 1995, C-55/94, Gebhard, Recueil, s. I-4165, ze dne 15. ledna 2002, 
C-439/99, Komise v. Italie (organizace trhů), Recueil, s. I-305, a ze dne 11. července 2002, C-294/00, 
Gräbner, Recueil, s. I-6515, bod 38. 

172 Viz v tomto ohledu zejména různé práce zahrnuté v Andenas/Roth: Services and Free Movement in EU Law, 
Oxford University Press, 2003. 
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nejen ve vnitrostátních opatřeních upravujících požadavky týkající se nebo přímo 
související s poskytováním služeb, ale rovněž ve vnitrostátním předpisu 
upravujícím otázky, které s poskytování služeb nesouvisí173.  
 
Za tímto účelem Soudní dvůr ve své judikatuře v oblasti volného pohybu zboží 
některé požadavky členských států, které by mohly potenciálně omezit volný pohyb 
zboží, z rozsahu působnosti příslušných ustanovení Smlouvy vyloučil. Vzhledem 
k některým společným rysům volného pohybu zboží a služeb vyplývajícím ze 
skutečnosti, že v některých případech může sama služba jako předmět transakce 
překračovat hranice členských států bez toho, aby tak rovněž musel činit její 
poskytovatel, a z obdobného normativního obsahu článku 56 SFEU i článku 34 
SFEU, který postihuje veškerá potenciální omezení a neomezuje se jen na 
diskriminační opatření, je nejprve nutné se seznámit s judikaturou Soudního dvora 
související s „opatřeními o způsobu prodeje“ vydanou v kontextu volného pohybu 
zboží, a následně zvážit, do jaké míry ji lze aplikovat i v kontextu volného pohybu 
služeb. 
 
2.3.3.1 Judikatura k opatřením o způsobu prodeje zboží a její uplatnění 
v oblasti volného pohybu služeb 
 
Ve věci Keck a Mithouard174 Soudní dvůr konstatoval, že hospodářské subjekty 
mají stále větší tendenci napadat podle tehdejšího článku 30 Smlouvy o EHS (nyní 
článek 34 SFEU) jakákoli opatření, která omezují jejich obchodní svobodu, i když 
nemají nic společného s regulací pohybu zboží, a rozhodl, že do definice opatření, 
která mohou být rovnocennými kvantitativními omezeními dovozu podle článku 34 
SFEU, nadále nespadají vnitrostátní právní předpisy omezující nebo zakazující 
některé způsoby prodeje, pokud se tyto předpisy uplatní na všechny příslušné 
subjekty provozující činnost na území členského státu a pokud ovlivňují týmž 
způsobem, právně i fakticky, odbyt domácích výrobků a výrobků z jiných 
členských států (bod 16). Uvedený výrok Soudního dvora v podstatě znamená, že 
pod zákaz omezení volného pohybu zboží nespadá vnitrostátní opatření upravující 
otázky, které nesouvisejí s „požadavky na výrobky“, pokud tato opatření nejsou 
formálně ani materiálně diskriminační na základě původu zboží. V tomto případě 
Soudní dvůr posuzoval francouzský zákaz prodeje zboží za cenu nižší než je jeho 
skutečná pořizovací cena. Poznamenal sice, že tato úprava hospodářské subjekty 

                                                 
173 Např. rozsudky ze dne 24. listopadu 1998, Bickel a Franz, C-274/96, Recueil, s. I-7637 (článek 49 ES bránil 

použití procesního předpisu členského státu upravujícího užívání jazyků v trestním řízení), či ze dne 
11. července 2002, C-60/00, Carpenter, Recueil, s. I-6279 (tentýž článek bránil použití předpisu členského 
státu o vyhoštění ve vztahu k manželce poskytovatele služeb, která pochází ze třetí země). V obou těchto 
řízeních však Soudní dvůr článek 49 ES vykládal ve spojení s obecným zákazem diskriminace podle článku 
12 ES a ve spojení se základním právem na respektování soukromého a rodinného života podle článku 8 
EÚLP.  

174 Rozsudek ze dne 24. listopadu 1993, C-267/91 a C-268/91, Keck a Mithouard, Recueil, s. I-6097. Viz rovněž 
Svoboda, P.: Volný pohyb zboží v EU po rozhodnutí Keck, Právník 10-11/1995; Kovar, R.: Dassonville, 
Keck et les autres : de la mesure avant toute chose, Revue trimestrielle de droit européen 42 (2) 2006, s. 213. 
či Mattera, A.: De l’arrêt « Dassonville » à l’arrêt « Keck » : l’obscure clarté d’une jurisprudence riche en 
principes novateurs et en contradictions, RMUE 1/1994, s. 117. 
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zbavuje možnosti využít určitou metodu výprodeje, ale měl za to, že takové 
předpisy ovlivňují veškeré výrobky stejně bez ohledu na jejich původ. Uvedené 
rozhodnutí bylo v zápětí potvrzeno a jako opatření týkající se způsobu prodeje byl 
posouzen zákaz reklamy na kvazi-farmaceutické výrobky mimo provozovnu 
(lékárnu) stanovený stavovskými předpisy pro farmaceuty175, zákaz prodeje 
kojeneckého mléka v jiných provozovnách než v lékárnách176, právní předpisy 
omezující otevírací dobu obchodů177 a zákaz televizní reklamy týkající se odvětví 
distribuce výrobků178.  
 
Z uvedeného rozsudku tedy vyplývá, že nikoli všechna vnitrostátní ustanovení, 
která mohou mít vliv na odbyt zboží v členském státě, budou článkem 34 SFEU 
zakázána. Toto ustanovení Smlouvy se totiž nadále nedotýká vnitrostátních 
opatření, 1) která se týkají pouze „způsobu prodeje“ a netýkají požadavků 
vztahujících se na samotné výrobky, jako jsou požadavky na označení a 
pojmenování, formu, velikost, váhu, složení, prezentaci, či obal výrobku, 2) která 
se použijí na všechny příslušné hospodářské subjekty provozující činnost na území 
daného členského státu, která se tedy aplikují formálně nediskriminačně, a 3) která 
týmž způsobem – právně i fakticky – ovlivňují odbyt domácího zboží i zboží 
z jiných členských států, která tedy nemají vážnější dopad na zboží z jiných 
členských států než na domácí zboží – nezakládají tedy žádnou materiální 
diskriminaci zboží z jiných členských států. 
 
K otázce, zda může být obdobné pravidlo rozvinuto i v judikatuře v oblasti volného 
pohybu služeb179, měl Soudní dvůr příležitost se vyjádřit ve věci Alpine 
Investments180, která se týkala zákazu členského státu, aby subjekty poskytující 
investiční služby vyhledávaly své zákazníky prostřednictvím nabízení svých služeb 
po telefonu. Tento zákaz se vztahoval nejen na služby nabízené na území 
dotčeného členského státu, ale rovněž na služby nabízené zahraničním klientům. 
Na rozdíl od situace uvedené výše byl tento zákaz tedy stanoven opatřením 
členského státu, v němž je poskytovatel služby usazen a z něhož měla být služba 
nabízena, a nikoliv opatřením členského státu, v němž měla být služba 
poskytována. Přesto však představoval tedy právní předpis, který se týkal určitého 

                                                 
175 Rozsudek ze dne 15. prosince 1993, C-292/92, Hünermund a další, Recueil, s. I-6787. 
176 Rozsudek ze dne 29. června 1995, C-391/92, Komise v. Řecko, Recueil, s. I-1621. 
177 Viz rozsudky ze dne 2. června 1994, C-401/92 a C-402/92, Tankstation 't Heukske, Recueil, s. I-2199; ze dne 

2. června 1994, C-69/93 a C-258/93, Punto Casa v. PPV, Recueil, s. I-2355, a ze dne 20. června 1996, C-
418/93 až C-421/93, C-460/93 až C-464/93, C-9/94 až C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 a C-
332/94, Semeraro Casa Uno a další, Recueil, s. I-2975, body 9 až 28. 

178 Rozsudek ze dne 9. února 1995, C-412/93, Leclerc-Siplec, Recueil, s. I-179, body 18 až 24. Viz však opačný 
závěr Soudního dvora vyplývající z předešlých rozsudků ze dne 15. prosince 1982, 286/81, Oosthoek’s 
Uitgeversmaatschappij, Recueil, s. 1475; ze dne 7. března 1990, C-362/88, GB-INNO-BM, Recueil, s. I-
667; rozsudek ze dne 25. července 1991, C-1/90 a C-176/90, Aragonesa, Recueil, s. I-4151, a ze dne 18. 
května 1993, C-126/91, Yves Rocher, Recueil, s. I-2361, podle nichž zákaz některých forem reklamy může 
představovat překážku dovozu, i když se dotčené právní předpisy použijí bez rozdílu na domácí i dovezené 
výrobky.  

179 K možné aplikaci obdobného pravidla v oblasti volného pohybu pracovníků, viz zejména výše citovaný 
rozsudek Bosman, body 102 a 103, a stanovisko generálního advokáta Lenze v téže věci, body 204 až 206. 

180 Rozsudek ze dne 10. května 1995, C-384/93, Alpine Investments, Recueil, s. I-1141. 
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způsobu nabízení služeb, aplikoval bez rozdílu na všechny poskytovatele služeb 
činné na území dotčeného členského státu a dokonce ve vztahu ke všem příjemcům 
služby bez ohledu na to, zda se nacházejí v daném členském státě či v jiných 
členských státech. Bylo tedy třeba rozhodnout, zda je tato situace analogická 
předpisům upravujícím způsob prodeje ve smyslu judikatury ve věci Keck, a 
popřípadě zda měla dotčená vnitrostátní úprava stejný právní i skutečný dopad na 
poskytování služeb vnitrostátně i jejich poskytování do jiných členských států. 
Soudní dvůr však rozhodl, že judikatura ve věci Keck použít nelze a že se krom 
toho nejedná o obdobné situace, jelikož se zákaz nabízení služeb po telefonu přímo 
týká možnosti přístupu na trh jiného členského státu a může tak bránit obchodu se 
službami uvnitř Společenství (body 32 až 38). Jeho slučitelnost s článkem 59 
Smlouvy je tudíž nutno posoudit s ohledem na naléhavé důvody veřejného zájmu.  
 
Další příležitostí aplikovat judikaturu Keck v oblasti volného pohybu služeb bylo 
rozhodnutí ve věci de Agostini a další181, která se týkala zákazu reklamy určené 
k upoutání pozornosti dětí mladších 12 let a zákazu některých praktik používaných 
v teleshoppingu. Slučitelnost těchto opatření byla posuzována z hlediska volného 
pohybu zboží i služeb. V rámci analýzy z hlediska volného pohybu zboží (body 39 
až 47) Soudní dvůr uznal, že by dotčená opatření mohla v zásadě přestavovat 
opatření o způsobu prodeje ve smyslu výše uvedené judikatury, pokud by dotčený 
zákaz týmž způsobem právně i fakticky ovlivňuje odbyt domácích výrobků i 
výrobků z jiných členských států. Zároveň však byl konfrontován s argumentem 
žalovaného podniku, že forma televizní reklamy určené dětem je jediný účinný 
způsob, jak proniknout na trh dotčeného členského státu, a že tedy dotčený zákaz 
má vážnější dopad na odbyt výrobků z jiných členských států. Posouzení tohoto 
argumentu nechal Soudní dvůr na vnitrostátním soudu. Stejná opatření posléze 
Soudní dvůr posuzoval z hlediska volného poskytování služeb (body 48 až 54). 
V tomto ohledu shledal, že dotčenou službou v tomto případě bylo vysílání 
televizní reklamy provozovatelem televizního vysílání pro zákazníka usazeného 
v jiném členském státě. Ačkoliv tedy i z hlediska volného pohybu služeb mohl 
Soudní dvůr posuzovat, zda má dotčený zákaz větší dopad na přeshraniční služby 
než na domácí služby, spokojil se s klasickou formulací, podle níž může být takové 
omezení volného poskytování služeb odůvodněno naléhavým důvodem veřejného 
zájmu, pokud je proporcionální ke sledovanému cíli, kterým může být mimo jiné i 
ochrana proti nekalé soutěži a ochrana spotřebitele.  
 
K obdobnému výsledku dospěl Soudní dvůr i v rozsudku ve věci ARD182, která se 
týkala právních předpisů omezujících maximální dobu věnovanou reklamě v rámci 
vysílání audiovizuálního díla. Z hlediska volného pohybu zboží dospěl k názoru, že 
dotčené vnitrostátní právní předpisy regulují pouze jednu z forem propagace a že 
jsou splněny podmínky pro použití judikatury Keck a tedy klasifikování dotčeného 
opatření jako opatření týkající se způsobu prodeje. Pokud jde o volný pohyb služeb, 

                                                 
181 Rozsudek ze dne 9. července 1997, C-34/95 až C-36/95, de Agostini a další, Recueil, s. I-3843. 
182 Rozsudek ze dne 28. října 1999, C-6/98, ARD, Recueil, s. I-7599. 
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shledal Soudní dvůr naopak, že omezení času věnovaného reklamě může negativně 
ovlivňovat dostupnost vysílacího času pro výrobce reklamy, včetně výrobců 
reklamy z jiných členských států a proto představuje omezení volného poskytování 
služeb.  
 
Uvedené dva rozsudky představují ze strany Soudního dvora jednoznačné popření 
spekulací, zda by bylo judikaturu ve věci Keck možné přenést i do oblasti volného 
poskytování služeb. Zásadním účelem judikatury ve věci Keck je zmenšit věcný 
rozsah zákazu omezení volného pohybu zboží, který v důsledku svého velmi 
širokého vymezení postihoval i taková opatření, která s přístupem zboží z jiných 
členských států na trh vůbec nesouvisela, a i když měla určitý omezující účinek na 
odbyt zboží obecně, byl tento účinek rovnocenný v případě domácího i 
zahraničního zboží. Vycházíme-li z předpokladu, že vymezení pojmu omezení 
volného poskytování služeb zakládá obdobně široké chápání zákazu omezení 
obsaženého v článku 56, jako zákazu obsaženého v článku 34 SFEU, a přijmeme-li 
tedy z výše uvedené judikatury vyplývající závěr, že judikatura Keck v oblasti 
volného poskytování služeb nelze použít, je namístě položit si otázku, jakými 
jinými způsoby může Soudní dvůr omezit věcný rozsah zákazu omezení podle 
článku 56 SFEU tak, aby podle něj nemusela být posuzována vnitrostátní opatření, 
která v přístupu na trh nezvýhodňují domácí služby nebo jejich poskytovatele na 
úkor služeb nebo poskytovatelů z jiných členských států a která mnohdy ani 
neupravují požadavky související s poskytováním služeb. 
 
2.3.3.2 Opatření, která nepředstavují omezení volného pohybu služeb  
 
Soudní dvůr k omezení věcného rozsahu zákazu omezení základních svobod 
v některých případech používá kritérium „příliš nejistého nebo nepřímého 
omezujícího účinku“. Účinek vnitrostátního opatření na výkon relevantní základní 
svobody je v takových případech příliš slabý nebo vzdálený na to, aby jej bylo 
možno považovat za omezení výkonu takové základní svobody. Jinými slovy má 
v těchto případech Soudní dvůr za to, že mezi dotčeným opatřením a případným 
omezením volného pohybu chybí dostatek příčinné souvislosti. Pro uplatnění 
takové judikatury se ovšem jeví jako nutná podmínka, aby se dotčené vnitrostátní 
opatření jednak aplikovalo nediskriminačně (bez rozdílu) a jednak aby nebylo 
určeno k regulaci obchodu mezi členskými státy. 
 
Je rovněž třeba uvést, že Soudní dvůr této doktríny využívá i v oblasti volného 
pohybu zboží, někdy – zdá se – jako alternativu k aplikaci judikatury Keck, 
přičemž z použití článku 28 ES (nyní článku 34 SFEU) vyloučil například 
vnitrostátní opatření stanovící právo daňového orgánu zajistit v určitých případech 
zboží183, vnitrostátní opatření stanovící dodatečné povinnosti pro lodě plující na 
volném moři pod vlajkou dotčeného členského státu s ohledem na ochranu 

                                                 
183 Rozsudek ze dne 7. března 1990, C-69/88, Krantz, Recueil, s. I-583, body 10 a 11. 
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životního prostředí184, vnitrostátní opatření stanovící povinnost využívat 
přístavních služeb a zaplatit úhrady za poskytnuté služby185, vnitrostátní opatření 
podmiňující platnost Evropského patentu předložením jeho překladu do jazyku 
dotčeného členského státu186 nebo vnitrostátní opatření podmiňující otevření 
provozovny vydáním zvláštní oprávnění187. V oblasti svobody usazování 
prostřednictvím doktríny příliš nejistého nebo nepřímého účinku vyloučil 
z působnosti článku 49 SFEU například vnitrostátní opatření, které stanovilo zákaz 
nedělního prodeje188. V oblasti volného pohybu pracovníků pak na základě stejné 
doktríny odmítl posoudit jako omezení vnitrostátní předpisy, které bránily 
v přístupu k povolání učitele osobám, u kterých existovalo důvodná pochybnost o 
jejich věrnosti ústavnímu zřízení, i když tyto předpisy mohly ve svém důsledku 
těmto osobám bránit ve výkonu tohoto povolání i v jiných členských státech189, 
nebo pracovněprávní předpisy, které přiznávaly nárok na odstupné pouze 
pracovníkům, kterým pracovněprávní poměr skončil z důvodu nezávislých na 
jejich vůli, zatímco takové odstupné nepřiznávalo pracovníkům, kteří chtěli odejít 
pracovat do jiného členského státu190. 
 
V oblasti volného pohybu služeb však výše uvedené omezení věcného rozsahu 
zákazu podle článku 56 SFEU použito přímo nebylo. Je možné, že Soudní dvůr 
úmyslně vnímá věcný rozsah zákazu omezení podle článku 56 SFEU jako širší, než 
u jiných svobod. To by ostatně odpovídalo i skutečnosti, že v oblasti služeb dosud 
nebylo vydáno žádné rozhodnutí obdobné judikatuře Keck. Dokladem tohoto 
přístupu je i novější judikatura Soudního dvora, která zákaz omezení podle 
článku 56 SFEU vztáhla i na taková vnitrostátní opatření, u nichž by bylo možné 
argumentovat, že s volným poskytováním služeb vlastně ani nepřímo nesouvisí. 
Příkladem je rozsudek ve věci Carpenter191, v níž Soudní dvůr za omezení volného 
poskytování služeb označil právní předpisy upravující vstup a pobyt třetích státních 
příslušníků na území členského státu v situaci, kdy v důsledku porušení těchto 
předpisů měla být z členského státu vyhoštěna manželka podnikatele usazeného 
v tomto členském státě, který příležitostně své služby nabízel i v jiných členských 
státech, i když tento podnikatel spolu s manželkou nikdy nevyužili práva pobytu 
v jiném členském státě v souladu se sekundárními předpisy práva Společenství 
(bod 39)192. Východiskem Soudního dvora byla skutečnost, že dotčené sekundární 

                                                 
184 Rozsudek ze dne 14. července 1994, Peralta, C-379/92, Recueil, s. I-3453, bod 24. 
185 Rozsudek ze dne 18. června 1998, C-266/96, Corsica Ferries France, Recueil, s. I-3949, bod 31. 
186 Rozsudek ze dne 21. září 1999, C-44/98, BASF, Recueil, s. I-6269, body 16 až 21. 
187 Rozsudek ze dne 17. října 1995, C-140/94 až C-142/94, DIP a LIDL, Recueil, s. 3257, bod 29. 
188 Rozsudek ze dne 20. června 1996, C-418/93 až C-421/93, C-460/93 až C-464/93, C-9/94 až C-11/94, C-

14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 a C-332/94, Semeraro Casa Uno a další, Recueil, s. I-2975, bod 32. 
189 Rozsudek ze dne 28. června 1984, 180/83, Moser, Recueil, s. 2539. 
190 Body 24 a 25 rozsudku ze dne 27. ledna 2000, C-190/98, Volker Graf, Recueil, s. I-493. 
191 Rozsudek ze dne ze dne 11. července 2002, C-60/00, Carpenter, Recueil, s. I-6279. 
192 Směrnice Rady ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských 

států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (73/148/EHS) (Úř. věst. L 172, s. 14; Zvl. 
vyd. 05/01, s. 167), zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států, o změně a zrušení některých předpisů (Úř. věst. L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46). 
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právo přiznávalo mimo jiné manželkám a manželům migrujících osob právo 
doprovázet je do jiných členských států a pobývat tam s nimi za stejných 
podmínek, jakož i právo vrátit se společně do členského státu původu193, a tudíž 
význam nerušeného rodinného života pro neručený výkon práva volného pohybu 
(body 34 až 38).  
 
V judikatuře Soudního dvora se však na druhou stranu objevil i náznak možnosti 
použití uvedené doktríny v oblasti volného pohybu služeb. Ve věci Peralta194 tak 
byla posuzována slučitelnost vnitrostátní právní úpravy, která lodím plujícím pod 
vlajkou dotčeného členského státu stanovila dodatečné povinnosti na volném moři 
s ohledem na ochranu životního prostředí. Soudní dvůr na základě předběžné 
otázky předkládajícího soudu současně posuzoval, zda jde o diskriminaci nebo 
omezení zakázané podle Smlouvy. Soudní dvůr však dospěl k názoru, že dotčené 
vnitrostátní opatření do působnosti článku 59 Smlouvy nespadá zejména proto, že 
se uplatňuje v souladu se zásadami rozdělení regulační pravomoci mezi členskými 
státy (zásada teritoriality/vlajky na volném moři) (bod 47). Podpůrně Soudní dvůr 
uvedl, že situace dotčeného podniku ve vztahu ke svému členskému státu usazení 
nemůže být srovnávána se situací podniku usazeného v jiném členském státě, který 
v prvním členském státě poskytuje služby a musí současně vyhovět požadavkům 
uloženým dvěma členskými státy (bod 50). Vnitrostátní právní úprava navíc ani 
nepřináší žádnou výhodu domácímu trhu se službami nebo výrobky (bod 52). 
Dlužno dodat, že dotčená právní úprava neměla žádný dopad na možnost vstupu 
dotčených podniků na trh jiných členských států. Tento případ je nicméně nutné 
vnímat v souvislosti s pravidly mezinárodního práva týkajícími se rozdělení 
regulační a legislativní pravomoci mezi jednotlivé státy na volném moři, a nikoliv 
jako obdobu judikatury Keck v oblasti volného pohybu služeb. 
 
Zvláštní kategorii vnitrostátních opatření vyloučených z rozsahu pojmu „omezení“ 
ve smyslu článku 56 SFEU jsou pravidla, která jsou svou samou podstatou spjata 
s výkonem některých činností a nutně vedou k omezení výkonu činnosti některých 
osob. Za takovou činnost považuje Soudní dvůr zejména některé druhy sportovních 
činností a událostí. V rozsudcích Walrave a Koch195 a Donà v Mantero196 tak 
rozhodl, že zvláštní zákaz diskriminace podle článku 59 Smlouvy o EHS nebrání 
přijetí pravidel vylučujících zahraniční hráče z účasti na některých utkáních 
z důvodů, které nejsou hospodářské povahy a které se týkají zvláštní povahy 
takových utkání a souvislostí, za nichž se tato utkání odehrávají, a proto jsou pouze 
sportovního zájmu, jako například utkání mezi národními týmy z různých zemí. 
Uvedené zúžení oblasti působnosti ustanovení základních svobod však musí být 
omezeno pouze vazbou na tento účel. Pokud diskriminační zacházení zasahuje i do 
oblastí, které přímo nesouvisejí se sestavením národního týmu, budou základní 
svobody Společenství aplikovatelné. 
                                                 
193 Rozsudek ze dne 7. července 1992, C-370/90, Singh, Recueil, s. I-4265. 
194 Rozsudek ze dne 14. července 1994, C-379/92, Peralta, Recueil, s. I-3453. 
195 Rozsudek ze dne 12. prosince 1974, 36/74, Walrave a Koch, Recueil, s. 1405, body 8 a 9. 
196 Rozsudek ze dne 14. července 1976, 13/76, Donà v Mantero, Recueil, s. 1333, body 14 a 15. 
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Uvedený závěr Soudního dvora lze sice chápat i v tom smyslu, že článek 59 
Smlouvy odmítl aplikovat proto, že v konkrétním případě sestavování národních 
sportovních týmů nejednalo o „hospodářskou činnost“, která je podmínkou pro 
aplikaci článku 59 Smlouvy. Tento argument, i když byl v následující judikatuře 
využit197, nelze přijmout zcela nekriticky. Jednak je podle judikatury téhož soudu 
výkon sportovní činnosti profesionálním či poloprofesionálním způsobem 
hospodářskou činností, která spadá do působnosti ustanovení Smlouvy o 
základních svobodách198. A jednak není ani v případě sportovních činností, 
v jejichž rámci určitý hráč vystupuje v rámci „národního“ týmu, důvod, proč by se 
nemělo jednat o činnost vykonávanou za úplatu ve smyslu prvního pododstavce 
článku 60 Smlouvy o EHS. Argument, že je taková činnost vyloučena z pojmu 
„hospodářská činnost“, se tudíž zdá být spíše podmíněn potřebou dospět k určitému 
výsledku ze strany Soudního dvora, než skutečně odlišnou povahou této činnosti. 
V tomto ohledu zůstává otevřenou otázkou, jak by Soudní dvůr posuzoval 
sportovní činnost v rámci národního týmu v situaci, kdyby vnitrostátní předpisy 
například umožňovaly určitou kvótu účasti zahraničních hráčů v národním týmu 
nebo vázaly účast na národním týmu nikoliv na státní příslušnost, ale kritérium 
bydliště. Stejně otevřenou otázkou zůstává, jak by z hlediska základních svobod 
Společenství byl například kvalifikován výběr sponzora národního týmu, pokud je 
tento sponzor vybrán z důvodu jeho úzké vazby na členský stát, který je národním 
týmem zastupován199. V diskutovaném případě se tedy ze strany Soudního dvora 
spíše jednalo o založení první fikce, podle níž sestavování národních sportovních 
týmů a účast v těchto týmech není hospodářskou činností ve smyslu článku 59 
Smlouvy, jinak by byl ve vztahu k této činnosti nucen aplikovat zákaz diskriminace 
z důvodu státní příslušnosti. Jedná se tedy spíše o jakousi ad hoc výjimku 
z věcného rozsahu článku 59 Smlouvy, a to nikoli jen ze zákazu omezení, ale 
rovněž zákazu diskriminace. 
 
Tuto tezi posilují i závěry Soudního dvora v rozsudku ve věci Deliège200, který se 
týkal pravidel sportovní asociace členského státu upravujících výběr členů této 
asociace a jejich účast na některých profesionálních mezinárodních soutěžích, a to 
nezávisle na jejich státní příslušnosti. Soudní dvůr tato pravidla posuzoval 
z hlediska volného poskytování služeb, která lze podle něj uplatnit v případě, že se 
jedná o výběr sportovců za účelem účasti na turnaji v jiném členském státě. Tento 
případ však odlišil od výše uvedeného rozsudku ve věci Bosman, když zdůraznil, 
že pravidla dotčená v této věci nestanoví podmínky týkající přístupu sportovců na 

                                                 
197 Viz rovněž rozsudky ze dne 15. prosince 1995, C-415/93, Bosman, Recueil, s. I-4921, body 76 a 127, a ze 

dne 11. dubna 2000, C-51/96 a C-191/97, Deliège, Recueil, s. I-2549, bod 43. 
198 Walrave a Koch, bod 4; Donà, bod 12; Deliège, bod 41. Viz rovněž Erberich, Ingo: Europarecht und Sport, 

in: Klein, E.; Pieper, St. U.; Ress. G.: Rechtsstaatliche Ordnung Europas, Gedächtnisschrift für Albert 
Bleckmann, Heymanns, Münster, 2007, 145-168, s. 145-148. 

199 V bodech 56 a 57 rozsudku Deliège Soudní dvůr upozorňuje na to, že sportovní činnosti mohou zahrnovat 
poskytování vzájemně úzce spjatých služeb (vlastní soutěž, zpřístupnění soutěže divákům, televizní vysílání, 
reklama a sponzorství, atd.) 

200 Rozsudek ze dne 11. dubna 2000, C-51/96 a C-191/97, Deliège, Recueil, s. I-2549. 
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pracovní trh členských států (bod 61). Rovněž připomněl, že se tato pravidla 
aplikují bez ohledu na státní příslušnost (bod 62). Následně pak rozhodl, že 
přestože taková pravidla nevyhnutelně omezují počet účastníků turnaje, je toto 
omezení svou podstatou spojené s pořádáním mezinárodních sportovních událostí, 
které nutně předpokládají přijetí určitých zužujících pravidel nebo kritérií výběru, 
takže tato pravidla nemohou být sama o sobě považována za omezení volného 
poskytování služeb ve smyslu článku 59 Smlouvy (bod 64).  
 
Klasifikace této judikatury může být zvláště obtížná, jelikož důvody pro vyloučení 
z působnosti článku 59 Smlouvy vnitrostátních pravidel týkajících se sestavování 
národních týmů mohou být odlišné od důvodů, z nichž vycházejí závěry v rozsudku 
Deliège. Nicméně se jeví, že jsou tyto závěry omezeny zejména jen na oblast 
sportu. V jiných oblastech totiž Soudní dvůr v případě potenciálně srovnatelných 
opatření zdůrazňuje jejich vliv na přístup k činnosti poskytování služeb v jiném 
členském státě. Do rozsahu pojmu „omezení“ tak každopádně spadají jak zvláštní 
vnitrostátní požadavky, pokud je jejich účelem prosazování v cílovém členském 
státě obecně závazných profesních pravidel, jako jsou pravidla týkající se 
organizace, kvalifikace, profesní etiky, dohledu a odpovědnosti201, tak opatření 
soukromoprávní regulace vyplývající z výkonu práva samosprávy sdruženími nebo 
korporacemi, které nepodléhají veřejnému právu202.  
 
Konečně, svébytnou kategorii rozhodnutí Soudního dvora, v nichž Soudní dvůr 
zúžil rozsah pojmu „omezení“, tvoří judikatura týkající se vnitrostátních opatření, 
která jsou součástí daňové právní úpravy nebo právní úpravy obdobného systému 
přímo souvisejících s veřejnými rozpočty. 
 
Tento přístup je v novější judikatuře výstižně ilustrován rozsudkem ve věci 
Mobistar203. V této věci byl Soudní dvůr žádán o výklad článku 49 ES (nyní článku 
56 SFEU) ve vztahu k vnitrostátnímu opatření ukládajícímu poměrně značně 
vysoké komunální poplatky za instalaci vysílacích antén, stožárů a sloupů GSM 
nebo venkovních antén, které bylo napadeno provozovateli sítě mobilních telefonů 
z důvodu, že brání v rozšiřování jejich sítí. Soudní dvůr poznamenal, že dotčené 
opatření ani neomezuje činnost zahraničních poskytovatelů služeb, ani nečiní 
poskytování služeb mezi členskými státy obtížnější než uvnitř dotčeného členského 
státu (body 29 a 30). Soudní dvůr rozhodl, že se článek 49 ES „nevztahuje na 
opatření, jejichž jediným účelem je zvýšení nákladů na dotčené služby a která se 
vztahují stejným způsobem na poskytování služeb mezi členskými státy jako na 
vnitrostátní poskytování služeb v určitém členském státě“. I když může zavedení 
poplatků nepochybně zvýšit sazby mobilních komunikací, budou stejně dotčeny 

                                                 
201Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, 33/74, Van Binsbergen, Recueil, s. 1299, body 12 a 14. 
202 Viz rozsudky ze dne 12. prosince 1974, 36/74, Walrave a Koch, Recueil, s. 1405, body 17, 18, 23 a 24; ze dne 

14. července 1976, 13/76, Donà, Recueil, s. 1333, body 17 a 18; ze dne 15. prosince 1995, C-415/93, 
Bosman, Recueil, s. I-4921, body 83 a 84, a ze dne 6. června 2000, C-281/98, Angonese, Recueil, s. I-4139, 
bod 32. 

203 Rozsudek ze dne 8. září 2005, C-544/03 a C-545/03, Mobistar a další, Sb. rozh. s. I-7723. 



 67 
 

sazby za zahraniční i vnitrostátní mobilní komunikace (body 32 a 33). Pokud tedy 
dotčené vnitrostátní opatření, jehož jediným účelem relevantním z hlediska článku 
49 ES je zvýšení nákladů na poskytování služby (a pokud tudíž zejména 
neovlivňuje možnost přístupu na trh členských států), dopadá právně i fakticky 
stejně na poskytování služeb v rámci členského státu i na poskytování služeb mezi 
členskými státy, nespadá takové opatření do působnosti článku 49 ES.  
 
Dalším příkladem obdobného přístupu Soudního dvora je rozsudek ve věci Viacom 
Outdoor204, ve které byla mimo jiné z hlediska článku 49 ES napadena právní 
úprava ukládající obecní poplatky z reklamních ploch. Generální advokátka Kokott 
upozornila na skutečnost, že dotčené opatření je součástí obecného systému 
vnitrostátního zdanění, přičemž se zakládá na objektivních, (formálně) 
nediskriminačních kritériích, která mezi službami nebo jejich poskytovateli ani 
nezpůsobují žádný rozdíl v zacházení v materiálním smyslu (bod 57). Navrhla tedy 
Soudní dvoru, aby buď rozhodl, že ve vztahu k systému vnitrostátního zdanění má 
článek 49 ES pouze povahu zákazu diskriminace (což odpovídá i skutečnosti, že 
Smlouva v článku 90 ES, který je nyní článkem 110 SFEU, existenci nepřímého 
zdanění připouští, pokud není formálně ani materiálně diskriminační), a že tedy 
nediskriminační vnitrostátní zdanění nespadá pod zákaz článku 49 ES205, nebo aby 
rozhodl, že i zde si článek 49 ES ponechává povahu zákazu překážek a že je 
dotčené vnitrostátní opatření odůvodněno naléhavým důvodem veřejného zájmu, 
kterým v takovém případě může být opatřování rozpočtových prostředků (body 60 
až 65). Soudní dvůr se výslovně k výše navrženým řešením nevyjádřil, nicméně 
uvedl, že se dotčená daň použije na veškeré poskytování služeb bez rozlišení podle 
toho, kde je usazen poskytovatel nebo příjemce služby, nebo podle původu služby, 
popřípadě zboží, které je předmětem reklamy. Rovněž uvedl, že je výše dotčené 
daně je velmi nízká v porovnání s cenou vlastní služby, která je poskytována, a 
rozhodl, že taková daň nemůže nijak znemožňovat či bránit poskytování dotčených 
služeb nebo jejich poskytování učinit méně přitažlivé. Takové opatření tedy 
nespadá do působnosti článku 56 SFEU. 
 
Stejně jako v případě judikatury týkajících se některých pravidel inherentně 
spojených se sportem je i v tomto případě zařazení uvedené judikatury obtížné. 

                                                 
204 Rozsudek ze dne 17. února 2005, C-134/03, Viacom Outdoor, Recueil, s. I-1167. 
205 V rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-387/01, Weigel, Recueil, s. I-4981, bod 55, Soudní dvůr z hlediska 

volného pohybu pracovníků rozhodl, že i když může mít daňová povinnost vliv na rozhodnutí pracovníka 
přestěhovat se do jiného členského státu, nezaručuje Smlouva pracovníkům, že přesun jeho činnosti do 
jiného členského státu, než ve kterém měl předtím bydliště, bude z daňového hlediska neutrální. Vzhledem 
k rozdílům právních předpisů členských států v této oblasti se takový přesun podle okolností může, ale 
nemusí osvědčit jako výhodný pro pracovníka v souvislosti s nepřímým zdaněním. Z toho vyplývá, že 
v zásadě jakákoli nevýhoda v porovnání se situací, v níž pracovník provozoval svou činnost před tímto 
přesunem, není v rozporu s článkem 45 SFEU, pokud tyto právní předpisy uvedeného pracovníka 
neznevýhodňují ve srovnání s pracovníky, kteří uvedené nevýhodě již podléhají. Ve vztahu k daňovým 
předpisům tak zúžil normativní obsah uvedeného článku na zákaz diskriminace. Viz ale dřívější rozsudek 
týkající se dřívější úpravy stejné daně posouzené v oblasti volného poskytování služeb, ze dne 21. března 
2002, C-451/99, Cura Anlagen, Recueil, s. I-3193, body 65 až 69, která byla posouzena jako 
neproporcionální opatření. 
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V obu uvedených případech byla poskytovatelem služeb napadena právní úprava 
členského státu původu, která ani nezakládala rozdílné zacházení podle místa 
usazení poskytovatele nebo místa původu služby, ani neměla vilv na vlastní odbyt 
služeb. V prvním uvedeném případě Soudní dvůr dokonce naznačil možnost 
obecného vyloučení některých opatření z pojmu „omezení“ ve smyslu judikatury 
Keck. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že se oba výše uvedené případy týkají 
daňové právní úpravy členských států, kde – jak naznačila generální advokátka ve 
věci Viacom Outdoor – může platit pouze zákaz diskriminace, nikoli však zákaz 
omezení volného poskytování služeb, z důvodu existence zvláštního ustanovení 
primárního práva týkající se nepřímého zdanění. Podřízení daňové právní úpravy 
zákazu omezení podle článku 49 ES by totiž ve svém důsledku znamenalo, že 
jakákoliv, byť nediskriminační, daň členského státu by mohla být napadnutelná, a 
to i přesto, že by taková daň byla slučitelná s článkem 90 ES, jelikož je v podstatě 
každá daň způsobilá prodražit poskytování konkrétních služeb.  
 
2.3.4  K podmínce přeshraničního prvku a otázce obrácené diskriminace 
 
Předtím, než opustíme obecný výklad svobody poskytování služeb, je rovněž nutno 
upozornit na problém tzv. obrácené diskriminace, který je v literatuře často 
v souvislosti s aplikací základních svobod diskutován206. Obrácenou diskriminací 
označujeme situaci, kdy jsou v důsledku aplikace základních svobod, a zejména 
svobody poskytování služeb, v určitém členském státě zvýhodněny zahraniční 
osoby oproti tuzemským osobám. Toto zvýhodnění obecně spočívá v uplatnění 
přísnějších právních předpisů ve vztahu k vlastním státním příslušníkům nebo 
produktům než ve vztahu ke státním příslušníkům nebo produktům jiných 
členských států. V oblasti základních svobod k tomu dochází především proto, že 
členské státy nesmí vůči hospodářským subjektům nebo produktům z jiných 
členských států uplatnit vlastní právní předpisy, které se jinak vztahují na domácí 
hospodářské subjekty nebo služby, pokud jsou tyto předpisy neodůvodněným nebo 
nepřímo diskriminačním omezením přeshraničního pohybu.  
 
Vzhledem k tomu, že se základních svobod – a popřípadě ustanovení předpisů 
sekundárního práva Společenství přijatých k jejich provedení – lze dovolávat jen 
v situacích, které se vyznačují tzv. přeshraničním (dříve též „komunitárním“) 
prvkem207, uplatní se jinak nepřímo diskriminační nebo omezující předpisy i nadále 

                                                 
206 Shuibhne, N. N.: Free movement of persons and the wholly internal rule: Time to move on?, CML Rev. 

(2002) 731; Whelanová, M.: Obrácená diskriminace v oblasti volného pohybu osob ve světle poslední 
judikatury Evropského soudního dvora, Evropské právo 7/2003, č. 6, s. 13-16, a Gundel, J.: Die 
Inländerdiskriminierung zwischen Verfassungs- und Europarecht: Neue Ansätze in der deutschen 
Rechtsprechung, Deutsches Verwaltungsblatt, 5/2007, 269-278. 

207 V souvislosti s volným pohybem osob obecně, viz zejména rozsudky ze dne 23. dubna 1991, C-41/90, Höfner 
and Elser, Recueil, s. I-1979; ze dne 15. prosince 1982, 5/82 a 36/82, Morson and Jhanjan, Recueil, s. 3723, 
bod 16; ze dne 28. ledna 1992, C-332/90, Steen v Deutsche Bundespost, Recueil, s. I-341, bod 9, a ze dne 
2. července 1998, Kapasakalis a další, C-225/95 až C-227/95, Recueil, s. I-4239. Viz rovněž rozsudek ze 
dne 16. prosince 1992, Koua Poirrez, C-206/91, Recueil, s. I-6685, bod 11, po jehož vydání byla 
v souvislosti s toutéž věcí proti Francii podána stížnost Evropskému soudu pro lidská práva (č. 40892/98), 
viz rozsudek tohoto soudu ze dne 30. září 2003, Koua Poirrez v. Francie. 
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v situacích, jejichž veškeré prvky jsou spojeny jen s jedním členským státem. 
Jakákoliv případná otázka diskriminačního zacházení, které mohou hospodářské 
subjekty tohoto členského státu utrpět v důsledku neuplatnění omezujících právních 
předpisů i vůči subjektům z jiných členských států, spadá do působnosti tohoto 
právního řádu a musí být proto vyřešena v jeho rámci208.  
 
Soudní dvůr tak odmítl podle základních svobod posuzovat situace, v nichž se 
osoby vůči vlastnímu členskému státu dovolávaly svobody usazování, jelikož 
dotčený členský stát neupravil podmínky pro výkon určitých zdravotnických 
povolání, která jsou jako taková vykonávána v jiných členských státech, přičemž 
výkon dotčených činností vyhradil lékařskému povolání209. Stejně tak odmítl 
vykládat směrnici stanovící opatření k usnadnění výkonu svobody usazování a 
svobody poskytování služeb210 v tom smyslu, že by umožňovala napadnout právní 
úpravu členského státu vyžadující pro výkon činnosti realitního agenta určitou 
odbornou kvalifikaci státními příslušníky tohoto členského státu nebo dokonce 
státními příslušníky třetích států, kteří nezískali odbornou kvalifikaci k výkonu 
stejného povolání v členském státě211. 
 
V oblasti volného poskytování služeb, v níž je přeshraniční prvek dán tím, že je 
služba poskytována na území jiného členského státu, než ve kterém je její 
poskytovatel usazen, a nikoli nezbytně jiného státu, než státu, jehož je poskytovatel 
státním příslušníkem, tak obrácená diskriminace vzniká v důsledku neuplatnění 
právních předpisů hostitelského členského státu na osoby poskytující přeshraniční 
služby, které se jinak uplatňují na osoby poskytující služby pouze v rámci tohoto 
členského státu. V případě pasivního poskytování služeb může obrácená 
diskriminace vznikat rovněž v důsledku právních předpisů členského státu, které 
stanoví přísnější pravidla pro přijímání služeb osobami s bydlištěm na jeho území 
než osobami s bydlištěm v jiných členských státech. Tento případ je však v zásadě 
ojedinělý, v dalším textu se proto budeme vyjadřovat zejména ve vztahu k situaci 
aktivního poskytování služeb. Obrácenou diskriminací naproti tomu není situace, 
v níž k poměrnému znevýhodnění vlastních poskytovatelů služeb dochází 
v důsledku pravidel mezinárodního práva týkajících se rozdělení normotvorné 
pravomoci mezi členskými státy, tedy například výše zmíněná situace, v níž je 
členským státem plavidlům plujícím pod jeho vlajkou na volném moři uložena 

                                                 
208 Rozsudek ze dne 5. června 1997, C-64/96 a C-65/96, Uecker a Jacquet, Recueil, s. I-3171, bod 23. Viz rovněž 

stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci C-60/00, Carpenter, Recueil 2002, s. I-6279, bod 58. 
209 Rozsudek ze dne 3. října 1990, C-54/88, C-91/88 a C-14/89, Nino a další, Recueil, s. I-3537 – žádný předpis 

práva Společenství neharmonizoval požadavky pro výkon zdravotnických povolání dotčených v původním 
řízení. 

210 Konkrétně se jednalo o směrnici Rady ze dne 12. ledna 1967 o dosažení svobody usazování a volného pohybu 
služeb pro samostatně výdělečné činnosti: 1. z oboru "nemovitostí" (jiné než 6401) (skupina 640 ISIC); 2. z 
oboru "služeb poskytovaných podnikům jinde nezařazených" (skupina 839 ISIC) (67/43/EHS) (Úř. věst. č. 
10, s. 140) 

211 Rozsudky ze dne 28. ledna 1992, C-330/90 a C-331/90, Lopez Brea a Hidalgo Palacios, Recueil, s. I-323, a ze 
dne 25. června 1992, C-147/91, Laderer, Recueil, s. I-4097. 
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povinnost, která logicky nemůže být uložena plavidlům plujícím pod vlajkou jiného 
státu212.  
 
Jak již bylo výše uvedeno, Soudní dvůr ve své judikatuře týkající se volného 
pohybu služeb zdůraznil, že zákaz diskriminace stanovený v uvedeném ustanovení 
neznamená, že by hostitelský členský stát mohl na poskytovatele služeb 
vykonávajícího dočasně činnost na jeho území vztáhnout všechny předpisy, které 
se jinak aplikují na činnost osob v tomto členském státě usazených. Z tohoto závěru 
vyplývá, že se na činnost osob usazených v členském státě zpravidla aplikují 
přísnější požadavky tohoto státu, než na činnost osob poskytujících služby v témže 
státě. Soudní dvůr tento závěr pochopitelně formuloval z pohledu poskytovatele 
služeb, pro něhož může splnění dodatečných požadavků v hostitelském členském 
státě znamenat takové dodatečné časové i finanční zatížení, že se mu dočasné 
poskytování služeb v tomto státě nevyplatí. Z pohledu osob usazených 
v hostitelském členském státě to však znamená, že poskytovatelé z jiných 
členských států mohou být v hostitelském členském státě ve výhodnějším 
postavení, jelikož nepodléhají požadavkům, které by jejich poskytování služeb 
nepřiměřeně zdržely nebo prodražily, aniž by se tyto usazené osoby mohly 
dovolávat stejných práv.  
 
Otázka obrácené diskriminace byla přímo vznesena ve věci Aubertin213 
v souvislosti s vnitrostátním řízením proti některým osobám provozujícím 
kadeřnický salon bez požadované odborné kvalifikace. Právní úprava členského 
státu, která stanovila požadavky na odbornou kvalifikaci pro výkon dotčeného 
povolání, byla napadena pro rozpor se zásadou zákazu diskriminace, jelikož 
v souladu s příslušným předpisem práva Společenství214 umožňovala výkon 
stejného povolání osobám, které obdržely kvalifikaci požadovanou v jiném 
členském státě nebo které přišly z členského státu, jenž žádnou kvalifikaci pro 
výkon dotčeného povolání nestanoví, pokud toto povolání vykonávaly po určitou 
stanovenou dobu. Soudní dvůr se otázkou existence diskriminačních účinků 
nezabýval, ale pouze poukázal na skutečnost, že ustanovení Smlouvy (tedy ani 
zákaz diskriminace) se nemohou aplikovat v čistě vnitrostátních situacích. 
 
Zvláštní příklad obrácené diskriminace vyplývá i z judikatury, v níž Soudní dvůr za 
zakázaná nepřímo diskriminační či omezující vnitrostátní opatření považoval 
opatření, která při své aplikaci rozlišovala na základě kritérií spjatých s určitým 
místem na území členského státu, nikoli však s celým územím členského státu. Ve 
věci Angonese za nepřímo diskriminační kvalifikoval opatření zaměstnavatele 
přijaté na základě regionální kolektivní smlouvy, které po uchazečích o zaměstnání 
bez ohledu na jejich státní příslušnost požadovalo, aby prokázali znalost jazyka na 

                                                 
212 Rozsudek ze dne 14. července 1994, C-379/92, Peralta, Recueil, s. I-3453. 
213 Rozsudek ze dne 16. února 1995, C-29/94 až C-35/94, Aubertin a další, Recueil, s. I-301. 
214 Směrnice Rady ze dne 19. července 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu práva usazování a 

volného pohybu služeb kadeřníků (82/489/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 24). 
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základě osvědčení vydávaného v dotčeném regionu členského státu215. Ve věci TK-
Heimdienst Soudní dvůr jako omezení volného pohybu zboží posoudil právní 
úpravu členského státu, která umožňovala prodej některých potravinářských 
výrobků pouze v okresu, kde měl dotyčný podnikatel zřízenou provozovnu a 
v přilehlých okresech216. Ve věci Komise v. Itálie byla jako nepřímo diskriminační 
kvalifikována právní úprava, která stanovila nižší vstupné do muzeí a některých 
historických památek pro osoby s bydlištěm na území daného regionu členského 
státu217. Uvedená vnitrostátní opatření totiž stejně tak představovala omezení, 
popřípadě zakládala diskriminaci ve vztahu k osobám usazeným v jiném regionu 
daného členského státu; tyto osoby však při absenci přeshraničního prvku nemohou 
uvedená opatření na základě unijního práva napadnout. 
 
V obecné rovině je třeba poznamenat, že intenzita problému obrácené diskriminace 
je bezprostředně spjata jednak s mírou shovívavosti při posuzování splnění 
podmínky přeshraničního prvku, a jednak s rozsahem působnosti zákazu nepřímé 
diskriminace a zákazu omezení volného pohybu služeb. Kdyby Soudní dvůr úplně 
vyloučil možnost dovolávat se základních svobod ve vnitrostátních situacích, byl 
by problém obrácené diskriminace o to znatelnější. Možná i z tohoto důvodu však 
není požadavek přeshraničního prvku Soudním dvorem uplatňována vždy zcela 
rigorózně. Soudní dvůr existenci přeshraničního prvku totiž potvrzuje i v některých 
situacích, v nichž byla tato existence dříve nejednoznačná, v jiných situacích 
vyvinul pravidla, na jejichž základě je existence přeshraničního prvku v podstatě 
presumována, pokud o výklad práva Společenství žádá vnitrostátní soud. 
Následující příklady z judikatury ilustrují některé skupiny situací, v nichž Soudní 
dvůr uplatňuje kritérium přeshraničního prvku extenzivně s tím důsledkem, že tyto 
situace potom spadají do působnosti základních svobod, a rovněž situací, v nichž 
Soudní dvůr přeshraniční prvek naopak k uplatnění ustanovení práva Unie 
nevyžaduje. 
 
Zaprvé, za obrácenou diskriminaci byla v minulosti označována i situace státních 
příslušníků členského státu, kteří splnili požadavky k výkonu určité činnosti 
v jiném členském státě a posléze se základních svobod dovolávali vůči prvnímu 
členskému státu za tím účelem, aby jim bylo oprávnění udělené v jiném členském 
státě i zde uznáno. Zatímco tedy první členský stát byl v případě cizích státních 
příslušníků povinen zohlednit požadavky splněné v členském státě jejich původu, 
odmítal splnění těchto požadavků uznat v případě vlastních státních příslušníků. 
Příslušná ustanovení Smlouvy takový výklad připouštěla, jelikož se výslovně týkají 
pouze takové situace, v nichž vystupuje státní příslušník jiného členského státu než 
státu, proti kterému se aplikace základní svobody dovolává. Soudní dvůr však již 
ve starší judikatuře situaci těchto osob připodobnil k situaci státních příslušníků 

                                                 
215 Rozsudek ze dne 6. června 2000, C-281/98, Angonese, Recueil, s. I-4139.  
216 Rozsudek ze dne 13. ledna 2000, C-254/98, TK-Heimdienst, Recueil, s. I-151. 
217 Rozsudek ze dne 16. ledna 2003, C-388/01, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-721. 
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jiných členských států, a rozšířil odpovídajícím způsobem pojem „zahraničního 
prvku“.  
 
Ve věci Knoors218 tak Soudní dvůr rozhodl ve prospěch nizozemského občana, 
který pobýval delší dobu v Belgii a vedl zde podnik poskytující instalatérské 
služby. Pro tuto činnost vlastnil v Belgii vyžadovanou odbornou kvalifikaci. 
Navrhovatel se rozhodl obdobnou činnost provozovat v Nizozemí, kde požádal o 
uznání své odborné kvalifikace podle příslušné směrnice Společenství, jejíž 
požadavky splňoval. Ministerstvo hospodářství Nizozemí však žádost pana 
Knoorse odmítlo s odůvodněním, že oprávněnými osobami podle směrnice 
64/427/EHS jsou pouze státní příslušníci jiných členských států. Soudní dvůr se 
v řízení o předběžné otázce především zaměřil na zkoumání účelu, který sledují 
příslušná směrnice a ustanovení Smlouvy, k jejichž provedení byla směrnice 
vydána, a dospěl k závěru, že základní svobody by nemohly být plně uskutečněny, 
pokud by členské státy mohly upřít výhody vyplývající z ustanovení práva 
Společenství vlastním státním příslušníkům, kteří využili možností nabízených 
v rámci volného pohybu osob a kteří získali potřebnou odbornou kvalifikaci 
v jiném členském státě, než jehož jsou státními příslušníky.  
 
Uvedené závěry byly v následující judikatuře mnohokrát potvrzeny219. Obdobně je 
mimo jiné třeba nalézt přeshraniční prvek i v případě akademického uznávání 
studia nebo akademického titulu získaného v jiném členském státě příslušnými 
orgány členského státu, jehož je žadatel vlastním státním příslušníkem. Toto uznání 
sice není přímou podmínkou pro výkon povolání, ale představuje výhodu, která 
může mít na možnosti vstupu do zaměstnání vliv220.  
 
V rozsudku ve věci Angonese221 Soudní dvůr v oblasti volného pohybu pracovníků 
přezkoumal navzdory přesvědčivým argumentům generálního advokáta222 
požadavek, aby uchazeč o zaměstnání v dvojjazyčném regionu členského státu 
prokázal znalost obou dotčených jazyků na základě osvědčení vydávaného pouze 
v tomto dvojjazyčném regionu, i když byl dotčený uchazeč o zaměstnání státním 
příslušníkem téhož členského státu. Soudní dvůr v dotčené věci vyvodil 
přeshraniční prvek ze skutečnosti, že dotčený uchazeč absolvoval část svého studia 
cizích jazyků v jiném členském státě, ale svou roli mohla sehrát i skutečnost, na níž 
poukázal vnitrostátní soud předkládající předběžnou otázku v této věci, že 

                                                 
218 Rozsudek 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399. 
219 Rozsudek Knoors, bod 20. Viz rovněž rozsudky ze dne 7. února 1979, 136/78, Auer, Recueil, s. 437; ze dne 

6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311; ze dne 27. září 1989, 130/88, van de Bijl, Recueil, 
s. 3039; ze dne 3. října 1990, C-61/89, Bouchoucha, Recueil, s. I-3551; ze dne 8. července 1999, C-234/97, 
Fernandez de Bobadilla, Recueil, s. I-4773. Podrobný rozbor této judikatury je k nalezení v Schneider, H.: 
Die Annerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, Apeldoorn Maklu, Antwerpen, 1995, 
s. 52 a násl. Soudní dvůr tak potvrdil existenci přeshraničního prvku, a tudíž i aplikaci příslušných předpisů 
práva Společenství, v situacích, kdy státní příslušník členského státu získá odbornou kvalifikaci v jiném 
členském státě a posléze se vrací do svého státu, aby tam žádal o její uznání. 

220 Rozsudek ze dne 31. března 1993, C-19/92, Kraus, Recueil, s. I-1663, viz zejména body 18 a 19.. 
221 Rozsudek ze dne 6. června 2000, C-281/98, Angonese, Recueil, s. I-4139. 
222 Stanovisko generálního advokáta Fennellyho ve věci Angonese, body 14 až 37. 
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občanský zákoník členského státu předkládajícího soudu umožňoval dovolávat se 
neplatnosti vnitrostátního opatření erga omnes, pokud bylo prokázáno, že toto 
vnitrostátní opatření porušuje práva třetích osob.  
 
Z uvedených příkladů vyplývá, že oprávněnými osobami ve smyslu příslušných 
ustanovení unijního práva proto mohou být obecně všichni státní příslušníci 
členských států, kteří se nacházejí v situaci způsobující aplikaci daného ustanovení 
práva Společenství, i když se v dané případě jedná o vztah vůči členskému státu, 
jehož je oprávněná osoba státním příslušníkem223. 
 
Zadruhé, zatímco ve starší judikatuře k předběžným otázkám podle článku 267 
SFEU (dříve článku 234 ES) Soudní dvůr často využíval možnosti odmítnout vydat 
rozhodnutí z důvodu, že se konkrétní skutkový stav týká situace, jejíž všechny 
prvky jsou spjaty s jedním členským státem, došlo v jeho novější judikatuře 
k posunu v tom smyslu, že přenechává větší odpovědnost při posouzení, zda bude 
jeho odpověď relevantní pro řešení sporu v původním řízení, vnitrostátnímu soudu 
předkládajícímu předběžnou otázku. I v tomto případě se uvedená změna nejprve 
prosadila v oblasti volného pohybu zboží, když Soudní dvůr posuzoval vnitrostátní 
opatření, které sice mělo být v konkrétním případě aplikováno čistě vnitrostátně, 
ale bylo způsobilé v jiných situacích způsobit rozdílné zacházení mezi domácími a 
zahraničními výrobky224. V takových případech podle Soudního dvora nelze 
považovat ustanovení Smlouvy za nepoužitelná „jen proto, že veškeré skutkové 
okolnosti konkrétního případu před vnitrostátním soudem jsou spjaty s jediným 
členským státem“ (body 44 a 45).  
 
Tento přístup byl dále rozvinut v rozsudku Guimont225, který se týkal vnitrostátního 
omezení uvádění na trh sýru ementálového typu, jež bylo napadeno čistě domácími 
hospodářskými subjekty. Vnitrostátní soud v této věci přitom upozornil Soudní 
dvůr na skutečnost, že podle právního řádu dotčeného členského státu musí domácí 
subjekty požívat stejných práv, jaká požívají subjekty z jiných členských států 
podle práva Společenství. Soudní dvůr se ve svém rozsudku vyjádřil v tom smyslu, 
že odpověď na předběžnou otázku vnitrostátního soudu může odmítnout jen tehdy, 
pokud je zcela zjevné, že výklad práva Společenství nemá žádný vztah k samotné 
povaze případu nebo předmětu původního řízení. Rovněž uvedl, že odpověď může 
být užitečná, zejména pokud by dotčený právní řád vyžadoval, aby státní příslušníci 
tohoto státu měli možnost požívat stejných práv, jaká odvozují z práva 
Společenství státní příslušníci jiných členských států ve stejné situaci (body 22 a 
23). Uvedené závěry Soudní dvůr potvrdil i v další judikatuře týkající se volného 

                                                 
223 Bod 18 stanoviska generálního advokáta Fennellyho ve věci Angonese. 
224 Rozsudek ze dne 7. května 1997, C-321/94 až C-324/94, Pistre a další, Recueil, s. I-2343. Viz rovněž již dříve 

vydaný rozsudek ze dne 14. července 1988, 298/87, Smanor, Recueil, s. 4489. 
225 Rozsudek ze dne 5. prosince 2000, C-448/98, Guimont, Recueil, s. I-10663, viz zejména body 13 až 23. 
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pohybu zboží226. Obdobný závěr byl s týmž odůvodněním učiněn i v oblasti 
volného pohybu kapitálu ve věci Reisch a další227. 
 
Pokud jde o volný pohyb osob a služeb, byla judikatura Soudního dvora ve vztahu 
k požadavku přeshraničního prvku zprvu rezervovanější. Nicméně, například 
v rozsudku Coname228 Soudní dvůr v souladu se stanoviskem generální advokátky 
potvrdil existenci přeshraničního prvku v oblasti udílení koncesí, která obecně 
spadá do působnosti článků 49 a 56 SFEU, i když se všechny relevantní skutkové 
okolnosti dotčeného sporu odehrály v jednom členském státě. Udělení koncese bez 
předchozího dostatečně transparentního koncesního řízení se totiž přímo dotýká 
rovněž zájmů potenciálních zájemců o koncesi usazených v jiných členských 
státech229. 
 
Konečně, zatřetí je třeba zmínit případy, v nichž Soudní dvůr existenci 
přeshraničního prvku k uplatnění komunitárního, a nyní unijního práva v oblasti 
volného pohybu služeb nepožaduje vůbec. Tak je tomu jednak v případě 
harmonizačních předpisů práva Společenství, tedy těch sekundárních předpisů, 
které sbližují právní předpisy členských států v určené oblasti a neomezují se pouze 
na opatření k usnadnění výkonu základních svobod. Takové harmonizační předpisy 
a související příklady v judikatuře budou zmíněny dále v souvislosti s předpisy 
sekundárního práva týkajícími se uznávání odborných kvalifikací. A jednak není 
třeba existenci přeshraničního prvku dokládat v případě, že vnitrostátní soud žádá o 
výklad ustanovení práva Společenství v situacích, které sice nespadají do 
působnosti práva Společenství, ale na které je uplatnění takových ustanovení 
rozšířeno čistě v důsledku vnitrostátního práva (tzv. „judikatura Dzodzi“) 230. 
V tomto druhém případě Soudní dvůr předpokládá, že v zájmu jednotné aplikace 
právních předpisů Společenství potřebuje vnitrostátní soud odpověď na předběžnou 
otázku k posouzení správnosti provedení harmonizačního opatření v rámci 
vnitrostátního právního řádu. 
 
2.3.5 Otázka zásady země původu 
 
Jak již bylo výše uvedeno, některé účinky zákazu nepřímé diskriminace a zákazu 
nediskriminačních omezení volného pohybu služeb v určitých ohledech omezují 
prostor pro regulaci poskytovatele služeb ze strany hostitelského členského státu, a 
proto mohou budit dojem, že jsou důsledkem aplikace zásady země původu, kterou 
Soudní dvůr formuloval v oblasti volného pohybu zboží a která v jeho klasickém 

                                                 
226 Viz např. rozsudky TK-Heimdienst, body 11 až 14, a ze dne 25. března 2004, C-71/02, Troostwijk, Recueil, 

s. I-3025, body 19 až 21; 
227 Rozsudek ze dne 5. března 2002, C-515/99, C-519/99 až C-524/99, C-526/99 až C-540/99, Reisch a další, 

Recueil, s. I-2157, body 24 až 26. 
228 Rozsudek ze dne 21. července 2005, C-231/03, Coname, Sb. rozh. s. I-7287. 
229 K tomu viz Braun, Ch. a Hauswaldt, Ch.: Vergaberechtliche Wirkung der Grundfreiheiten und das Ende der 

Inländerdiskriminierung?, EuZW, 6/2006, s. 176. 
230 Viz např. rozsudky ze dne 18. října 1990, C-297/88 a C-197/89, Dzodzi, Recueil, s. I-3763, body 36 až 39; ze 

dne 17. července 1997, C-28/95, Leur-Bloem, Recueil, s. I-4161, bod 27 a citovaná judikatura 
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výroku zní, že není důvodu, aby výrobky, které byly oprávněně vyrobeny a 
uvedeny na trh v jednom členském státě, nemohly být uvedeny na trh v jiných 
členských státech231. Napovídají tomu především praktické účinky zákazu omezení 
volného poskytování služeb, které odrazují hostitelský členský stát od regulace 
poskytovatele služeb hodlajícího vykonávat svou činnost na jeho území, která by 
byla považována za nadbytečnou nikoliv z hlediska tohoto členského státu, ale 
z hlediska vnitřního trhu, ať již jsou tyto účinky povahy procesní – přenesení 
důkazního břemene na stranu regulujícího členského státu – nebo hmotněprávní – 
přísné požadavky na odůvodnění vnitrostátních opatření. Navíc se v oblasti volného 
pohybu služeb vzhledem k existenci „produktu“, který charakterizuje plnění 
právního vztahu, nabízí analogické uplatnění judikatury z oblasti volného pohybu 
zboží. 
 
Na druhou stranu je však třeba namítnout, že mezi povahou služeb a výrobků jsou 
rovněž zásadní rozdíly především z důvodu, že poskytování služeb – a zejména 
modalita podle čl. 57 třetího pododstavce SFEU – je zpravidla spojeno s osobním 
kontaktem poskytovatele (nebo jeho zaměstnance) s příjemcem služby. Výklad 
svobody poskytování služeb je proto inherentně spojen s výkladem ostatních 
osobních svobod. Soudní dvůr ve své judikatuře v oblasti volného pohybu služeb 
nikdy neformuloval zásadu země původu tak explicitně jako v oblasti volného 
pohybu zboží232. Navíc ani v druhé uvedené oblasti nelze mít za to, že by tato 
zásada vyjadřovala normativní obsah zákazu kvantitativních omezení dovozu a 
omezení s rovnocenným účinkem, ale je ji třeba spíše považovat za zásadové 
prohlášení, popřípadě výkladovou pomůcku, které je třeba zohlednit v rámci 
přezkumu omezujících opatření z hlediska účelu příslušných ustanovení Smlouvy. 
Pokud by zásada země původu představovala normativní obsah volného pohybu 
zboží, nemohl by Soudní dvůr připustit zohlednění kategorických požadavků 
veřejného zájmu jednotlivých členských států v takové míře, v jaké k tomu dochází 
v jeho judikatuře. 
 
Vzhledem k cíli odstranění překážek volného pohybu služeb na vnitřním trhu se 
sice zavedení pravidla, podle něhož by služba nebo poskytovatel služeb v rámci své 
přeshraniční činnosti podléhali jen jednomu právnímu řádu (a sice svého státu 
původu), může jevit jako optimální teoretické řešení. Takovému pojetí článků 56 a 
57 SFEU však odporuje skutečnost, že poskytování služeb zahrnuje kromě 
poskytovatele ještě dalšího účastníka – příjemce, který zrovna tak přispívá 
k utváření vnitřního trhu a jehož zájmy jsou zrovna tak hodné ochrany jako zájmy 
poskytovatele. Počet potenciálně dotčených právních řádů členských států a jejich 
komplexnost pro běžného spotřebitele, respektive příjemce služeb, by v rozporu se 
zásadou právní jistoty snížil možnost příjemců služeb s jistotou identifikovat rozsah 

                                                 
231 Rozsudek ze dne 20. února 1979, 120/78, Rewe-Zentral v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 

Recueil, s. 649, bod 14; Armstrong, Kenneth: Mutual Recognition, in: Scott, Joanne; Barnard, Catherine: 
The Law of the Single European Market, Hart Publishing, 2002, 225-266, s. 233. 

232 Stanovisko generálního advokáta Gulmanna přednesené dne 16. prosince 1993 ve věci C-275/92, Schindler a 
další, Recueil 1994, s. I-1039, bod 56. 
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svých práv a povinností.  
 
Lze jistě namítnout, že v takové nepříznivé situaci se bez aplikace zásady země 
původu nalézá poskytovatel služeb, který se musí seznámit s právními řády všech 
členských států, v nichž hodlá poskytovat své služby. Takový argument však je 
zavádějící, jelikož se v takové situaci v souladu se zásadou teritoriality práva 
členských států nalézá vždy aktivní účastník právního vztahu (tedy ten, který 
překračuje hranice členských států, je-li to vzhledem k povaze dotčené služby 
nutné), tedy například i aktivní spotřebitel, který využívá svého práva přijmout 
službu v jiném členském státě. Podle názoru zastávaného v této práci by přenesení 
odpovědnosti za seznámení se s relevantními součástmi právních řádů jiných 
členských států na pasivní stranu poskytování služeb bylo nepřiměřeným zásahem 
do právní jistoty, jakož i legitimních zájmů spotřebitelů, kteří pouze hodlají 
přijímat služby ve svém domovském členském státě. Až absurdní povahu aplikace 
diskutovaného principu ukazuje možný dopad opačné situace, kdyby aktivní 
spotřebitel v členském státě, v němž hodlá službu přijmout, analogicky podléhal 
pouze právnímu řádu svého státu původu. 
 
Navíc, zásada volného pohybu podle Smlouvy umožňuje poskytovatelům, 
popřípadě i příjemcům služeb, aby se zákazu omezení volného pohybu dovolávali i 
vůči členskému státu, v němž jsou usazeni. Je sice pravda, že omezení volného 
pohybu budou často spočívat ve skutečnosti, že se poskytovatel služeb při své 
přeshraniční činnosti musí přizpůsobit právnímu řádu jiného členského státu, 
s nímž nebývá dostatečně seznámen, a podstupuje tak zvýšené riziko porušení 
tohoto právního řádu. Rozsah pojmu „omezení volného pohybu služeb“ je však 
širší, a spadají do něj zrovna tak omezující opatření členského státu původu. 
Účinky aplikace svobody poskytování služeb, které mohou v konkrétních 
případech vést k neuplatnění buď práva hostitelského členského státu nebo práva 
členského státu původu, bývají v literatuře označovány za „zásadu uplatnění 
výhodnějšího zacházení“233. Uplatnění takového principu je však s aplikací zásady 
země původu v přímém rozporu, jelikož zásada země původu ve svém důsledku a 
priori  předpokládá, že uplatnění práva členského státu původu nezpůsobuje žádná 
omezení volného pohybu služeb. 
 
Normativní obsah článků 56 a 57 SFEU proto sice odráží některé aspekty zásady 
země původu, tuto zásadu však nelze považovat za právní zásadu, která by byla 
pevnou součástí volného poskytování služeb. Normativní obsah uvedených článků 
Smlouvy zahrnuje především zásadu ekvivalence a související zásadu vzájemného 
uznávání, která Soudnímu dvoru umožňuje respektovat rozličné „obecné zájmy“ 

                                                 
233 V němčině „Günstigkeitsprinzip“, viz zejména Basedow, J.: Der kollisionsrechtliche Gehalt der 

Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: favor offerentis, RabelsZ 59 (1995), 1-55, s. 15 a násl.; 
Spindler, G.:  Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne Harmonisierung? 
Die Folgen der Richtlinie im elektronischen Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, RabelsZ 2002, 633, a 
Albath, L.; Giesler, M.: Das Herkunftslandsprinzip in der Dienstleistungsrichtlinie – eine Kodifizierung der 
Rechtsprechung?, EuZW 2/2006, 38-42, s. 41. 
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jednotlivých členských států a v důsledku toho se legitimně – za pomoci zásady 
proporcionality – potýkat s rozdíly, které vyplývají z různorodosti vnitrostátních 
úprav, jejichž omezující a často fakticky diskriminující účinek ve vztahu 
k poskytovatelům služeb je spíše vedlejším důsledkem regulace, která často sleduje 
jiné, legitimní cíle. 
 
2.3.6 Uplatnění svobody poskytování služeb v případě přístupu k povolání 
a jeho výkonu v jiném členském státě  
 
Nad rámec předchozího výkladu je třeba zmínit některé příklady z judikatury 
Soudního dvora, které ilustrují konkrétní účinky svobody poskytování služeb 
v oblasti přístupu k povoláním nebo jednotlivým činnostem a jejich výkonu 
v hostitelském členském státě. V první řadě je nutné zmínit zásady stanovené tímto 
soudem ve vztahu k povolovacím a obdobným postupům, kterými je v hostitelském 
členském státě podmíněn výkon činnosti poskytování služeb. 
 
Významným rozsudkem v tomto ohledu je rozsudek ve věci Corsten234, v níž byla 
napadena jako neslučitelná s volným pohybem služeb právní úprava poměrně 
zdlouhavého a nákladného správního řízení, které musel poskytovatel služeb 
z jiného členského státu podstoupit, aby získal oprávnění vykonávat na území 
Německa svou činnost, bez ohledu na to, zda měla být tato činnost vykonávána 
trvale, nebo naopak jen dočasně, či dokonce jednorázově. Za tímto účelem musel 
žadatel nejprve příslušné zemské ministerstvo požádat o zvláštní povolení ke 
svému zápisu do rejstříku provozovatelů řemeslných živností, za což byl stanoven 
první správní poplatek, a teprve v případě vydání tohoto povolení mohl o takový 
zápis pak požádat příslušný orgán pověřený vedením uvedeného rejstříku, za což 
byl povinen zaplatit druhý poplatek.  
 
Soudní dvůr ve svém rozsudku v této věci uvedl, že požadavek zápisu do 
příslušného rejstříku představuje omezení volného poskytování služeb. Dotčená 
vnitrostátní právní úprava přitom představovala jak omezení aktivního poskytování 
služeb, tak omezení pasivního poskytování služeb, jelikož v případě využití služeb 
nabízených poskytovateli, kteří nejsou zapsáni v příslušném rejstříku, se správním 
sankcím vystavoval nejen dotčený poskytovatel, ale i příjemce služby. Soudní dvůr 
sice uznal, že cíl zajištění kvality řemeslných služeb a ochrana příjemců těchto 
služeb je naléhavým důvodem veřejného zájmu, který může odůvodnit existenci 
omezení a že je dotčené vnitrostátní opatření vhodné k zajištění tohoto zájmu. 
Dotčené opatření však podle jeho závěru nebylo proporcionální, jelikož šlo nad 
rámec toho, co je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné (body 34, 38 a 40).  
 
Přestože požadavek registrace může být obecně odůvodněn v případě usazení, to 
samé neplatí v případě služeb poskytovaných příležitostně nebo dokonce ojediněle 
(body 43 až 45). Vnitrostátnímu opatření tak vytkl, že nerozlišuje mezi osobami 

                                                 
234 Rozsudek ze dne 3. října 2000, Corsten, C-58/98, Recueil, s. I-7919. 
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usazenými na území Německa a osobami, které zde poskytují služby. 
Poskytovatele služeb by mohlo odradit zdlouhavé a nákladné povolovací řízení, 
jelikož předpokládaný zisk, alespoň u menších obchodů, by tak přestal být 
hospodářsky výhodný (bod 46). Jakmile tedy v řízení v hostitelském členském státě 
dojde ke zjištění splnění podmínek přístupu k danému povolání, nemůže tento 
členský stát dále odkládat nebo komplikovat výkon práva poskytovat služby. 
Navíc, ani případně odůvodněný požadavek zápisu poskytovatele služeb do 
rejstříku hostitelského členského státu nesmí způsobovat další náklady ve správním 
řízení, ani nesmí zakládat povinnost platit příspěvky profesní organizaci (body 47 a 
48). Soudní dvůr tedy i v tomto případě vycházel z rozdílnosti situace osoby 
usazené a osoby poskytující služby, přestože dotčené vnitrostátní opatření posoudil 
jako nediskriminační. Požadavky, které mohou být odůvodněné ve vztahu k 
osobám trvale usazeným na území členského státu, mohou pro poskytovatele 
služeb usazené v jiných členských státech představovat nepřekonatelnou překážku, 
díky níž se nevyplatí přijímat v prvním členském státě ojedinělé zakázky235. 
 
Závěry učiněné ve věci Corsten Soudní dvůr dále rozvinul ve svém rozsudku ve 
věci Schnitzer236, který je pro výklad svobody poskytování služeb klíčový zejména 
z hlediska otázky upřesnění pojmu „poskytování služeb“ a jeho odlišení od pojmu 
„usazení“ (viz výklad v oddíle 2.1 výše). Skutkový stav v této věci se týkal 
dlouhodobé zakázky na omítání fasád v rámci stavebních projektů na území 
Německa, která byla zadána subjektu usazenému v jiném členském státě. 
Poskytovatel služeb, jemuž byla zakázka zadána, přitom nesplnil již zmíněný 
požadavek německých právních předpisů, aby se nejprve nechal zapsat do 
příslušného rejstříku provozovatelů řemeslných živností. Doba jím vykonávaných 
prací na území Německa navíc dosáhla téměř tří let. Zadavateli (příjemci služeb) 
byla na základě stejných předpisů, které byly dotčeny v řízení ve věci Corsten, 
uložena pokuta za porušení předpisů k ochraně proti nelegální práci.  
 
K požadavku zápisu poskytovatele služeb do rejstříku v hostitelském členském 
státě Soudní dvůr uvedl, že představuje omezení volného poskytování služeb, které 
je možné odůvodnit zájmem na zajištění kvality služeb a ochranou příjemců těchto 
služeb v případě, že je proporcionální. V důsledku toho, jakmile mají příslušné 
orgány za prokázané, že poskytovatel splňuje podmínky pro přístup k takové 
činnosti v hostitelském členském státě, nesmí takový požadavek hostitelského 
členského státu poskytování služeb nijak zpozdit ani jinak ztížit. Zápis do rejstříku 
musí být v takovém případě čistě automatické povahy a jeho provedení nemůže být 
předběžnou podmínkou pro poskytování služeb, nesmí zakládat žádné náklady ve 
                                                 
235 Obdobné úvahy zjevně hrály významnou úlohu v rozsudku ze dne 9. března 2000, C-358/98, Komise v. Itálie, 

Recueil, s. I-1255, v němž Soudní dvůr shledal, že žalovaný členský stát porušil své povinnosti podle článku 
49 ES (nyní článku 56 SFEU), když pod hrozbou přísných sankcí stanovených jak ve vztahu 
k poskytovateli, tak i příjemci služby znemožnil poskytování služeb desinfekce, desinsekce a deratizace 
subjektům, které nezískaly dotčené oprávnění a nebyly registrovány podle předpisů tohoto členského státu. 
Obdobně viz i rozsudek ze dne 8. června 2000, C-264/99, Komise v. Itálie (registrace subjektů poskytujících 
spediční služby), Recueil, s. I-4417. 

236 Rozsudek ze dne 11. prosince 2003, C-215/01, Schnitzer, Recueil, s. I-14847. 
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správním řízení anebo zakládat povinnost platit členské příspěvky profesní 
organizaci. Totéž platí i pro subjekty, které hodlají v hostitelském členském státě 
poskytovat své služby i opakovaně nebo pravidelně (body 35 až 38). 
 
Význam tohoto rozsudku, kromě toho, že potvrdil zásady již dříve stanovené 
Soudním dvorem ve věci Corsten ve vztahu k povolovacím nebo obdobným 
postupům v hostitelském členském státě, spočívá ve skutečnosti, že Soudní dvůr 
v rámci volného pohybu služeb odmítl jakékoliv rozlišování mezi jednak činnostmi 
vykonávanými v hostitelském členském státě ojediněle, dočasně nebo dokonce 
jednorázově, a jednak činnostmi vykonávanými v tomto státě pravidelně nebo 
nepřetržitě po delší dobu, jak pokud jde o právní důsledky vyplývající z uplatnění 
zásady volného pohybu služeb v konkrétním případě, tak pokud jde o možnost 
odůvodnění dotčeného omezujícího vnitrostátního opatření, a zejména jeho 
proporcionality. Podle názoru zastávaného v této práci však nelze do budoucna 
zcela vyloučit, že krátkodobá povaha výkonu činnosti poskytování služeb 
v hostitelském členském státě nebude mít žádný vliv na posuzování proporcionality 
omezujících opaření tohoto členského státu. Je totiž zřejmé, jak uvedl generální 
advokát v bodech 51 a 52 svého stanoviska v této věci, že případná omezení 
vyplývající z požadavků právního řádu hostitelského členského státu budou mít na 
poskytovatele služeb odlišný hospodářský dopad podle toho, zda je jeho činnost na 
území tohoto státu pouze ojedinělá nebo naopak víceméně pravidelná. Na druhou 
stranu závěr Soudního dvora více než stanovisko generálního advokáta odráží 
realitu správních postupů členských států, které v konkrétních případech sotva 
umožňují systematicky zohledňovat dobu, během níž hodlá žadatel v hostitelském 
členském státě svou činnost vykonávat, či jiná kritéria relevantní za účelem určení, 
do jaké míry je vůči němu možno uplatnit pravidla tohoto členského státu.  
 
Uvedené rozsudky ve věcech Corsten a Schnitzer se týkaly především požadavků 
hostitelského členského státu souvisejících se samotným řízením týkajícím se 
přístupu k dané činnosti či danému povolání, a tedy požadavků, které lze označit za 
„formální požadavky“. Kromě toho je však rovněž nutné na příkladech z judikatury 
ilustrovat posouzení požadavků hostitelského členského státu vymezujících jím 
požadovanou „úroveň ochrany“, které lze označit za požadavky „materiální“, 
z hlediska volného pohybu služeb. Mezi tyto požadavky spadají zejména 
požadavky týkající se kvality poskytované služby a požadavky týkající se úrovně 
odborné nebo jiné kvalifikace poskytovatele služeb. Posouzení těchto materiálních 
vnitrostátních požadavků přitom vychází ze zásady ekvivalence237, která 
hostitelskému členskému státu v zásadě umožňuje uplatňovat standard ochrany 
stanovený jeho právními předpisy i vůči poskytovatelům z jiných členských států.  
 

                                                 
237 Hatzopoulos, V.: Le principe communautaire d‘équivalence et de la reconnaissance mutuelle et la libre 

prestation des services, disertace, Strasbourg, 1997; Fallon, M.; Simon, A. -C.: La directive « services » : 
quelle contribution au marché intériuer ?, Journal trimestrielle du droit européen, 136 (2) 2007, s. 33. 
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Podmínka ekvivalence však neplatí nezbytně ve všech případech. V některých 
případech totiž Soudní dvůr s ohledem zejména na zvláštní povahu konkrétní 
činnosti poskytování služeb odmítl vzhledem k nedodržení podmínky 
proporcionality standard hostitelského členského státu zohlednit. Tak tomu bylo 
v již zmíněných případech turistických průvodců, kteří na území hostitelského 
členského státu mimo místa, jako jsou muzea či historicky významné objekty, 
dočasně doprovázejí uzavřenou skupinu turistů z téhož členského státu, v němž 
jsou tito poskytovatelé usazeni238. Obdobně Soudní dvůr rozhodl i ve vztahu 
k informačním službám v oblasti obnovy patentů poskytovaným prostřednictvím 
telefonu a pošty klientům v různých členských státech, které byly v členském státě 
předkládajícího soudu vyhrazeny patentovým zástupcům239. V novější judikatuře 
tento přístup Soudní dvůr zaujal ve vztahu k výkonu činnosti realitního makléře, 
která byla v hostitelském členském státě vykonávána poskytovatelem služeb 
usazeným v jiném členském státě nikoliv jeho vlastním jménem, ale jménem jiného 
realitního makléře plně oprávněného a profesně odpovědného k výkonu dotčené 
činnosti na území hostitelského členského státu240. 
 
Ze starší judikatury Soudního dvora v oblasti volného pohybu služeb v tomto 
ohledu vyplývá, že jsou členské státy s ohledem na zvláštní povahu některých 
činností v oblastech neharmonizovaných právními předpisy Unie i nadále 
oprávněny stanovit podmínky týkající výkonu těchto činností na svém území 
odůvodněné naléhavými důvody veřejného zájmu, zejména pravidla týkající se 
organizace, odborné kvalifikace, profesní etiky, dohledu a odpovědnosti, za 
předpokladu, že se tato pravidla použijí bez diskriminace a že jsou proporcionální 
ve vztahu ke sledovanému cíli241. Úroveň ochrany stanovená členským státem 
přitom nebude nepřiměřeně vysoká jen proto, že jiné členské státy stanoví 
v obdobných situacích méně přísná opatření242. Přestože jsou tedy členské státy při 
stanovení požadavků spojených s výkonem regulovaných povolání povinny 
dodržovat závazky, které pro ně vyplývají z práva Unie, a konkrétně základních 
svobod, disponují v tomto ohledu určitým prostorem pro uvážení.  
 
Konkrétním příkladem uplatnění podmínky ekvivalence v rámci volného pohybu 
služeb je rozhodnutí Soudního dvora ve věci Gräbner243. Spor v původním řízení se 
odehrával na pozadí rozdílných právních předpisů Německa a Rakouska, přičemž 
německé předpisy uznávaly existenci povolání „léčitele“ a umožňovaly jeho výkon. 
Zároveň přitom upravovaly související požadavky na odbornou kvalifikaci. Naproti 
tomu rakouské předpisy vyhrazovaly veškerou činnost spočívající v diagnóze či 

                                                 
238 Rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659, body 19 až 21; C-180/89, 

Komise v. Itálie, Recueil, s. I-709, body 22 až 24, a C-198/89, Komise v. Řecko, Recueil, I-727, body 23 až 
25. 

239 Rozsudek ze dne 25. července 1991, C-76/90, Säger v Dennemeyer, Recueil, s. I-4239. 
240 Rozsudek ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, Sb. rozh. s. I-2627, 39 až 41. 
241 Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74, Recueil, s. 1299. 
242 Např. rozsudky ze dne 14. července 1994, Peralta, C-379/92, Recueil, s. I-3453, a ze dne 20. února 2001, 

Analir a další, C-205/99, Recueil, s. I-1271. 
243 Rozsudek ze dne 11. července 2002, Gräbner, C-294/00, Recueil, s. I-6515. 
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léčbě onemocnění osob lékařům a zakazovaly tuto činnost vykonávat všem 
ostatním osobám. Tyto předpisy navíc na území Rakouska zakazovaly pořádat 
jakékoli vzdělávací programy připravující na výkon povolání léčitele a propagaci 
takových vzdělávacích programů nezávisle na tom, zda měly být organizovány 
hospodářskými subjekty v Rakousku či jiných členských státech. Spor v původním 
řízení, který vedl k podání předběžné otázky Soudnímu dvoru, vznikl mezi 
rakouským občanem, který na základě reklamy šířené v tomto členském státě 
absolvoval v německém vzdělávacím zařízení odbornou přípravu pro povolání 
léčitele, avšak poté, co se dozvěděl o platné právní úpravě v Rakousku, odmítl za 
poskytnutý vzdělávací program zaplatit. Odvolával se na skutečnost, že 
v Rakousku je sama dotčená smlouva i její účel protiprávní. 
 
Soudní dvůr přistoupil k posuzování dotčeného vnitrostátního opatření z hlediska 
svobody usazování i svobody poskytování služeb a připomněl, že je za omezení 
těchto svobod třeba považovat všechna opatření, která výkon těchto svobod 
znemožňují, tomuto výkonu brání nebo jej činí méně atraktivním (bod 38), tedy i 
dotčená vnitrostátní opatření. Tato opatření však mohou být odůvodněna, pokud 
splňují podmínky za tímto účelem stanovené judikaturou. 
 
Nejprve Soudní dvůr posuzoval samotný zákaz výkonu povolání léčitele na území 
Rakouska. Uznal, že dotčené opatření může být odůvodněno zájmem na ochraně 
veřejného zdraví a že se dotčené opatření použije nediskriminačně na všechny 
osoby bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo jejich usazení. Rovněž 
uznal, že dotčené opatření je vhodné k zajištění sledovaného cíle. Při posuzování 
nezbytnosti a přiměřenosti dotčeného zákazu upozornil na to, že skutečnost, že 
v jiném členském státě je výkon povolání léčitele povolen, neznamená, že by 
dotčené rakouské opatření bylo nepřiměřené. Členské státy jsou totiž při 
neexistenci harmonizačních opatření oprávněny učinit si svůj vlastní úsudek o tom, 
jakým způsobem je třeba chránit sledovaný veřejný zájem s ohledem na hodnoty, 
které jsou tomuto členskému státu vlastní (body 45 až 49)244. Proto dotčený zákaz 
posoudil jako slučitelný se svobodou usazování a svobodou poskytování služeb245. 
 
Dále Soudní dvůr posuzoval zákaz pořádání na území dotčeného členského státu 
jakýchkoli vzdělávacích programů připravujících na výkon povolání léčitele. 
Upozornil na skutečnost, že veřejný zájem na ochraně veřejného zdraví nemůže být 
v tomto případě uplatňován jako důvod veřejného zájmu, jelikož pouhé pořádání 
vzdělávání a přípravy pro výkon povolání léčitele samo o sobě nevede k tomu, že 
by na území Rakouska byl ohroženo veřejné zdraví. Uznal však, že dotčený zákaz 
může být odůvodněn zájmem na věrohodném prosazování zákazu výkonu povolání 

                                                 
244 Viz rovněž rozsudky ze dne 12. prosince 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Recueil, s. I-6511, bod 42, a ze 

dne 1. února 2001, C-108/96, Mac Quen a další, Recueil, s. I-837, body 33 a 34. 
245 Viz tentýž závěr Soudního dvora učiněný v oblasti svobody usazování ve věci Mac Quen a další, citované 

výše, v níž bylo posuzováno opatření členského státu, které vyhrazovalo provádění některých očních 
vyšetření pouze lékařům se specializací v odpovídajícím oboru a zakazovalo taková vyšetření provádět 
provozovatelům oční optiky.  
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léčitele, jehož účinek by mohl být v očích veřejnosti oslaben, pokud by rakouské 
právo připouštělo organizaci vzdělávání a přípravy na toto povolání (body 58 až 
61), a že je aplikován nediskriminačně a je v tomto ohledu vhodným prostředkem 
k dosažení sledovaného cíle (body 56 a 62). Pokud však jde o vlastní nezbytnost a 
přiměřenost dotčeného zákazu, zdůraznil, že předkládající soud musí zohlednit 
všechny relevantní skutečnosti pro posouzení, zda by podmínky, za kterých je 
odborná příprava poskytována a nabízena veřejnosti, mohly v očích veřejnosti 
dotčeného členského státu vzbudit pochybnost o tom, zda je dotčená činnost 
léčitele na území členského státu skutečně zakázána, či nikoliv. V tomto ohledu je 
třeba přihlédnout zejména ke skutečnosti, že dotčený vzdělávací program byl 
z většiny pořádán v Německu a že dotčené německé vzdělávací zařízení zájemce 
dostatečně informovalo o tom, že povolání léčitele nesmí být na území Rakouska 
vykonáváno (body 64 až 66). 
 
Pokud jde konečně o zákaz propagace dotčeného vzdělávacího programu na území 
Rakouska, Soudní dvůr rozhodl, že jej obdobně odůvodnit nelze, jelikož reklama, 
která uvádí, že vzdělávací program je z většiny absolvován v Německu a že je 
výkon povolání léčitele na území Rakouska zakázán, nemůže v očích veřejnosti 
dotčeného členského státu vzbudit pochybnost o tom, zda je dotčená činnost 
léčitele na území členského státu skutečně zakázána (bod 68). 
 
V téže souvislosti je rovněž nutné zmínit rozsudek ve věci Komise v. Francie246, 
v níž byl Soudní dvůr povolán k posouzení právních předpisů členského státu 
mimo jiné z hlediska volného poskytování služeb, které znemožňovaly úhradu 
nákladů na provádění biomedicínských analýz ze systému veřejného zdravotního 
pojištění v laboratořích, jež se nenacházely na území tohoto členského státu – ve 
svém důsledku tak tyto předpisy podmiňovaly možnost poskytování služeb 
usazením na území tohoto členského státu – a jež nesplňovaly některé další 
stanovené podmínky, a zejména podmínku, že řídící pracovníci musí být držiteli 
odborné kvalifikace pro výkon povolání lékaře, farmaceuta nebo veterinárního 
lékaře. Vláda žalovaného členského státu argumentovala, že přísné požadavky, 
které se vztahují na provoz těchto laboratoří z důvodu ochrany veřejného zdraví, 
jednak nebyly předmětem harmonizace na úrovni Společenství, a dále musí být 
předmětem kontroly ze strany státních orgánů, včetně kontroly na místě. Dotčená 
vláda uvedla, že není možno za účelem vyhovění požadavku zohlednění kontrol již 
provedených v jiném členském státě zhodnotit úroveň ochrany vyžadované a 
kontrol prováděných v jiných členských státech, že příslušné orgány členského 
státu nemohou v rozporu s tím, co tvrdila Komise, provádět kontroly na místě 
v jiných členských státech a že při neexistenci harmonizačních opatření v oblasti 
standardu ochrany a dohledu nelze po orgánech jiných členských států požadovat, 
aby vykonávaly tyto kontroly za ně.  
 

                                                 
246 Rozsudek ze dne 11. března 2004, C-496/01, Komise v. Francie (biomedicínské analýzy), Recueil, s. I-2351. 
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Soudní dvůr uvedl, že článek 49 ES (nyní článek 56 SFEU) brání použití 
jakýchkoliv vnitrostátních předpisů, které bez objektivního odůvodnění omezují 
výkon svobody poskytování služeb, a označil výše uvedené požadavky členského 
státu za omezení svobody poskytování služeb (body 65 a 91). Přitom uznal, že 
důvod ochrany veřejného zdraví může takové omezení opodstatnit, pokud je toto 
omezení proporcionální. Soudní dvůr dále konstatoval, že právo Společenství 
nebrání členskému státu, aby dodržení stanovené úrovně ochrany požadoval i po 
subjektech usazených v jiných členských státech (bod 93). V dotčené věci však měl 
za to, že dotčené právní předpisy byly více omezující, než bylo k dosažení 
sledovaného cíle nezbytné (body 69 a 92).  
 
K zajištění sledovaných zájmů totiž mohla dotčená právní úprava podmiňovat 
provádění biomedicínských analýz například vydáním povolení247. V rámci tohoto 
povolovacího režimu mohla příslušná právní úprava požadovat, aby žadatel poskytl 
příslušným orgánům dostatečné informace ohledně požadavků, kterým podléhá 
v členském státě svého usazení, aby zejména prokázal, že vypracované analýzy 
budou srozumitelné lékařům vykonávajícím své povolání na území prvního 
členského státu, a aby dostatečně prokázal, že kontroly prováděné členským státem 
jeho usazení vyžadují srovnatelnou úroveň ochrany a jsou neméně přísné než 
kontroly prováděné v prvním členském státě. V případě nesplnění těchto 
požadavků mohou příslušné orgány udělení povolení zamítnout. Navíc mohou tyto 
orgány při nedodržení výše uvedených požadavků již udělené povolení odejmout 
(body 72 až 75). Na druhou stranu však Soudní dvůr potvrdil argumenty vlády 
žalovaného členského státu, že nelze očekávat, že by příslušné orgány členského 
státu mohly vykonávat kontroly na místě na území jiného členského státu (bod 74), 
a že přijaté směrnice o uznávání kvalifikací pouze harmonizují požadavky na 
odbornou kvalifikaci a nezaručují rovnocennou úroveň ochrany, pokud jde o 
požadavky vztahující se na laboratoře provádějící biomedicínské analýzy (bod 56).  
 
Ze závěrů Soudního dvora v uvedených rozsudcích tedy vyplývá, že členský stát 
v zásadě může na svém území z naléhavých důvodů veřejného zájmu vyhradit 
výkon určitých činností konkrétnímu povolání a že tuto právní úpravu může 
prosazovat i vůči státním příslušníkům členských států, kteří by se za účelem 
výkonu tohoto povolání chtěli na jeho území usadit nebo zde poskytovat služby, a 
to bez ohledu na to, zda je výkon tohoto povolání přípustný v jiných členských 
státech, či nikoliv. Obdobně může tento členský stát na svém území zakázat 
pořádání vzdělávání a přípravy na toto povolání, avšak pouze v případě, že by 
skutečnost, že je taková odborná příprava na jeho území pořádána, oslabila účinek 
zákazu výkonu daného povolání. Ze srovnání závěrů učiněných v těchto rozsudcích 
se závěry učiněnými ve věcech, v nichž Soudní dvůr dospěl k závěru, že jsou 
požadavky hostitelského členského státu na odbornou kvalifikaci nepřiměřené jako 

                                                 
247 Požadavek povolení ve vztahu k laboratořím provádějícím biomedicíncké analýzy byl posouzen jako 

slučitelný s příslušnými ustanoveními Smlouvy již v dřívějším rozsudku ze dne 12. února 1987, 221/85, 
Komise v. Belgie, Recueil, s. 719. 
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takové, přitom vyplývá, že vlastní posuzování přiměřenosti standardu ochrany 
hostitelského členského státu závisí především na povaze dotčené přeshraničně 
vykonávané činnosti, přičemž v rámci posouzení této povahy je třeba zohlednit 
zejména intenzitu možných škodlivých důsledků jejího výkonu bez odborné 
kvalifikace a povahu obecného zájmu, který by mohl být takovým výkonem 
činnosti ohrožen. Situace zdravotnických nebo farmaceutických povolání se 
v tomto ohledu zajisté liší od situace průvodce v cestovním ruchu, který doprovází 
turistickou skupinu ze státu původu, nebo patentového zástupce, který na dálku 
poskytuje méně komplexní informační služby v oblasti správy patentů. 
 
Členské státy nemohou podmínku ekvivalence vůči zahraničním poskytovatelům 
uplatnit v oblastech, které byly předmětem harmonizace na úrovni Unie. Cílem 
harmonizace je totiž omezit důvody, jichž se mohou členské státy dovolávat za 
účelem omezení volného pohybu, a to prostřednictvím stanovení minimálního 
standardu, který poskytuje všem členským státům potřebné záruky ochrany 
dotčených obecných zájmů. Tento případ lze ilustrovat s poukazem na rozsudek 
Soudního dvora ve věci Lucembursko v. Evropský parlament a Rada248, vydaným 
v řízení na základě žaloby na neplatnost směrnice o usnadnění trvalého výkonu 
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána 
kvalifikace249. Jak vyplývá z názvu napadené směrnice, týkal se spor sice svobody 
usazování, nicméně závěry učiněné Soudním dvorem lze v přiměřené míře převést i 
do oblasti volného poskytování služeb.  
 
Uvedená směrnice přiznává osobám, které byly v členském státě připuštěny 
k výkonu povolání advokáta, právo soustavně pod profesním označením členského 
státu původu vykonávat své povolání i v jiných členských státech, a dále jim po 
třech letech výkonu povolání v jiném členském státě přiznává právo být připuštěn 
k výkonu povolání v tomto státě pod jeho profesním označením. Lucembursko tuto 
právní úpravu napadlo s poukazem na to, že porušuje zásadu zákazu diskriminace 
uvedenou v druhém pododstavci článku 52 Smlouvy (nyní článek 49 SFEU). Podle 
žalobce tento článek umožňuje osobám v členském státě usazení vykonávat 
povolání za podmínek platných v členském státě usazení, a nikoliv za podmínek 
platných v členském státě původu. Dále podle žalobce neumožňuje Smlouva bez 
předchozí harmonizace podmínek přístupu k určitému povolání upustit od 
požadavku splnění podmínky odborné kvalifikace hostitelského členského státu. 
Napadená směrnice podle žalobce v souvislosti s usazením advokátů uskutečňuje 
zásady platné v oblasti volného poskytování služeb (viz body 17 až 21). 
 
                                                 
248 Rozsudek ze dne 7. listopadu 2000, Lucembursko v. Evropský parlament a Rada, C-168/98, Recueil, s. I-

9131. Viz blíže Pertek, J.: La Communauté peut instituer un système de reconnaissance mutuelle des 
autorisations nationales d’exercise permettant de pratiquer toutes les activités typiques de l’avocat dans Etat 
d’accueil, Semaine Juridique Edition Générale č. 49, 5. prosince 2001, II 10637. 

249 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu 
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, s. 
36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). Viz blíže např. Sobotta, C.; Kleinschnittger, C.: Freizügiigkeit für Anwälte in der 
EU nach der Richtlinie 98/5/EG, EuZW 21/1998, 645-650. 
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Soudní dvůr tyto argumenty zamítl. Předně připomněl, že zásada zákazu 
diskriminace požaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno rozdílně 
a naopak, a uvedl, že situace advokáta, který své povolání vykonává v členském 
státě usazení pod profesním označením členského státu původu není srovnatelná se 
situací advokáta, který své povolání vykonává v členském státě usazení pod 
profesním označení tohoto státu (bod 24). Zásada rovného zacházení je proto 
dodržena. Pokud jde o ochranu naléhavých důvodů veřejného zájmu, kterým je 
ochrana příjemce služeb a řádný výkon spravedlnosti, je této ochraně učiněno za 
dost v důsledku těch ustanovení směrnice, která zejména stanoví povinnost 
usazeného advokáta používat profesní označení členského státu původu, povinnost 
usazeného advokáta dodržovat stavovská pravidla členského státu usazení a být 
pojištěn pro případ škody vzniklé v důsledku výkonu povolání, a možnost 
členského státu usazení vyloučit usazeného advokáta z výkonu některých úkonů, 
jakož i ustanovení upravujících výměnu informací o disciplinárních opatřeních 
mezi příslušnými orgány členského státu původu a členského státu usazení (body 
33 až 41). Pokud jde o požadavek uznávání odborné kvalifikace, Soudní dvůr 
uvedl, že zákonodárce Společenství nezrušil požadavek, aby usazený advokát měl 
odpovídající znalosti právního řádu členského státu, v němž vykonává své 
povolání, ale pouze zrušil požadavek předchozího ověřování těchto znalostí, 
přičemž umožnil postupné nabytí těchto znalostí praxí, což je oprávněn učinit při 
stanovení výše uvedených záruk dodržování profesních pravidel (bod 43). 
Zákonodárce Společenství tudíž nepřestoupil meze své pravomoci. 
 
Z výše uvedeného rozsudku vyplývá, že i v oblasti usazování Soudní dvůr uznává, 
že osoba vykonávající v hostitelském členském státě povolání pod profesním 
označením členského státu svého původu je v situaci, která není srovnatelná se 
situací osob vykonávajících totéž povolání pod profesním označením členského 
státu usazení. Tentýž závěr, jak bylo výše uvedeno, zajisté platí i v oblasti volného 
pohybu služeb250.  
 
 
2.4 Shrnutí k judikatu ře týkající se volného pohybu služeb  
 
Z uvedeného výkladu svobody poskytování služeb je pro účely dalšího výkladu 
třeba vyvodit obecné závěry relevantní především z hlediska otázek souvisejících s 
uznáváním odborných kvalifikací, a širší oblastí přístupu k výkonu činnosti nebo 
povolání v jiném členském státě.  
 
Za tímto účelem je třeba především konstatovat, že volný pohyb služeb jako pojem 
je třeba vykládat široce, a to i vzhledem k dalšímu vývoji možných forem 
poskytování služeb a jejich kombinací s ohledem na technologický pokrok. I přes 
svou subsidiární povahu ve vztahu k ostatním svobodám vyplývající z relevantních 
ustanovení Smlouvy si svoboda poskytování služeb ponechává vlastní autonomní 

                                                 
250 Rozsudek ze dne 25. července 1991, Säger v Dennemeyer, C-76/90, Recueil, s. I-4239, bod 13. 
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obsah, který ji odlišuje od svobody usazování zejména tím, že nepočítá 
s přítomností stálé infrastruktury na území členského státu, v němž je služba 
poskytována, a od volného pohybu zboží zejména povahou svého 
charakteristického plnění. Volný pohyb služeb může probíhat ve třech klasických 
modalitách, nebo jejich kombinacích. S otázkami uznávání odborné kvalifikace 
nicméně přímo souvisí pouze aktivní poskytování služeb vyznačující se tím, že je 
služba poskytována příjemci na území jiného členského státu, než ve které je 
poskytovatel usazen, ať již je její poskytnutí spojeno s přítomností poskytovatele na 
území tohoto jiného členského státu, či nikoliv. Pokud jde o poskytování služeb, 
k němuž je nezbytná přítomnost poskytovatele na území hostitelského členského 
státu, není v rámci této modality podle judikatury Soudního dvora v zásadě možné 
dále rozlišovat mezi činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě 
ojediněle, dočasně nebo dokonce jednorázově, na straně jedné, a činnostmi 
vykonávanými v tomto státě pravidelně nebo nepřetržitě, na straně druhé, pokud 
jde o právní důsledky vyplývající z uplatnění zásady volného pohybu služeb. 
 
Normativní obsah svobody poskytování služeb lze netradičně popsat i 
prostřednictvím fungování souboru zásad, které Soudní dvůr v rámci výkladu 
příslušných ustanovení Smlouvy vyvinul. Některé z nich se uplatní ve všech 
modalitách a případech poskytování služeb, jiné se uplatní pouze ve vztahu 
k některým modalitám, či situacím. Za účelem dalšího výkladu proto bude 
proveden jejich stručný souhrn, který bude zároveň sloužit jako rámec srovnání ve 
vztahu k zásadám a právních předpisům platným v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací, které budou předmětem výkladu v následujících kapitolách. 
 
Zásada zákazu přímé i nepřímé diskriminace – Zásada nediskriminace, nebo také 
zásada rovného zacházení, vychází z úvahy, že se srovnatelnými situacemi by 
nemělo být zacházeno odlišně, a naopak, že s odlišnými situacemi by nemělo být 
zacházeno stejně. K určení, které situace jsou srovnatelné, a které nikoliv, je třeba 
přistupovat z hlediska vnitřního trhu. Pro účely volného poskytování služeb se 
proto provádí srovnání mezi situací osob poskytujících služby přeshraničně a 
situací osob poskytujících služby jen v rámci dotčeného členského státu. Rozdílné 
zacházení může být jednak výslovné na základě kritéria státní příslušnosti, 
popřípadě místa usazení poskytovatele služeb (přímá diskriminace), a jednak 
nepřímo vyplývající z použití jiných rozlišovacích kritérií, která však obdobně 
vedou ke znevýhodnění poskytovatele z jiného členského státu (nepřímá 
diskriminace). Pro účely rozdílného zacházení je proto třeba zkoumat mimo jiné i 
hospodářský dopad jinak neutrálního opatření na poskytovatele služeb. S výhradou 
takových účinků tedy zásada rovného zacházení umožňuje členskému státu vůči 
všem poskytovatelům, kteří na jeho území vykonávají výdělečnou činnost bez 
ohledu na jejich místo usazení nebo státní příslušnost uplatnit vlastní právní 
předpisy i vlastní standard ochrany dotčeného obecného zájmu. 
 
Zvláštností, kterou se posuzování rozdílného zacházení z hlediska volného pohybu 
služeb liší od ostatních základních svobod, je skutečnost, že Soudní dvůr 
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v některých případech, v nichž je činnost vykonávána na území jiného členského 
státu pouze dočasně nebo příležitostně, ani nepovažuje za srovnatelné na jedné 
straně situaci osoby usazené na území členského státu, v němž svou činnost 
provozuje trvale, a na druhé straně situaci osoby poskytující na území téhož státu 
služby pouze příležitostně či dočasně na základě skutečnosti, že je usazena v jiném 
členském státě. Z toho Soudní dvůr ve své starší judikatuře vyvodil, že hostitelský 
členský stát v zásadě nemůže na osobu poskytující na jeho území služby vztáhnout 
veškeré své předpisy použitelné ve vztahu k výkonu dotčené činnosti na jeho 
území. Tato vyjádření je však třeba chápat v souladu se starší judikaturou, která 
byla vedena potřebou širokého výkladu zákazu nepřímé diskriminace. V novější 
judikatuře, v níž Soudní dvůr připustil, že svoboda poskytování služeb může bránit 
i nediskriminačním vnitrostátním opatřením (viz dále), pak postupně upouští od 
přísného srovnávání hospodářského dopadu vnitrostátních opatření na domácí a 
zahraniční poskytovatele, a považuje taková opatření za „omezení volného pohybu 
služeb“. 
 
Zásada proporcionality – Zásada proporcionality představuje univerzální korektiv 
ve vztahu k vnitrostátním opatřením uplatňujícím se ve vztahu ke službám nebo 
jejich poskytovatelům, jakmile mohou potenciálně znevýhodnit nebo omezit jejich 
volný pohyb. Bez ohledu na to, zda taková opatření mohou být odůvodněna na 
základě výslovných výjimek ve Smlouvě, nebo na základě nepsaných naléhavých 
důvodů obecného zájmu, musí v každém případě splňovat zásadu proporcionality, 
aby mohla být vůči poskytovatelům služeb uplatněna. Zásada proporcionality 
přitom zahrnuje v zásadě trojí test ve vztahu k dotčeným vnitrostátním opatřením. 
Zaprvé je třeba přezkoumat, zda je dané vnitrostátní opatření vhodné k dosažení 
cíle, který je jím sledován, zadruhé, zda toto opatření volí nástroje, které jsou 
nezbytné k dosažení sledovaného cíle v tom smyslu, že představují nejmenší možné 
omezení poskytovatelů služeb, a konečně zatřetí, zda je vzhledem k okolnostem 
daného případu s přihlédnutím k zájmu uskutečnění vnitřního trhu vůbec rozumné a 
přiměřené stanovenou úroveň ochrany vyžadovat. Posouzení proporcionality 
vnitrostátních opatření se nicméně nezakládá na předdefinovaném unijním měřítku, 
ale vychází z objektivního posouzení hodnot zastávaných v dotčeném členském 
státě.  
 
Zákaz dvojích kontrol – Zásada proporcionality tudíž respektuje úroveň ochrany 
stanovenou jednotlivými členskými státy, ale zaměřuje se na posouzení prostředků, 
které byly za tímto účelem členskými státy využity. Jako nepřiměřené tak Soudní 
dvůr posuzuje zejména opatření hostitelského členského státu, která mají 
zabezpečit, že poskytovatel při výkonu své činnosti splní úroveň ochrany 
vyžadovanou v tomto státě, ale neberou v úvahu výsledky obdobných opatření již 
přijatých členským státem, v němž je poskytovatel usazen. Tento účinek zásady 
proporcionality je označován jako „zákaz dvojích kontrol“. 
 
Zásada vzájemného uznávání – Z uplatnění zákazu dvojích kontrol pak v praxi 
vyplývá, že členské státy musí výsledky kontrol provedených v členském státě 
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usazení poskytovatele uznat i na svém území. Pokud jsou tedy tyto kontroly 
rovnocenné, musí jim bez dalšího přiznat rovnocenné účinky, jako kontrolám 
prováděným na jeho území. Ve skutečnosti však nelze zásadu proporcionality 
uplatnit omezeně pouze na „kontroly“ prováděné v členských státech jako takové, 
ale je třeba ji uplatnit v širším smyslu na veškeré vnitrostátní požadavky sloužící 
k zajištění stanovené úrovně ochrany. Zákaz dvojích kontrol je proto jen zvláštním 
vyjádřením obecnější „zásady vzájemného uznávání“. 
 
Zásada ekvivalence – Tato zásada, označovaná rovněž jako podmínka ekvivalence, 
je nedílnou součástí zásady vzájemného uznávání, jelikož zejména určuje meze 
jejího použití. Členské státy tedy nejsou povinny na svém území přiznat opatřením 
jiných členských států příznivější účinky, než by vyplývaly z rovnocenných 
tuzemských opatření. Podmínka ekvivalence je přímým důsledkem uplatnění 
zásady rovného zacházení. Stejně jako v případě zásady rovného zacházení je třeba 
i podmínku ekvivalence vnímat nikoliv výlučně ve formálním smyslu, ale 
především ve smyslu materiálním, a i v tomto případě je navíc třeba zohlednit 
zásadu proporcionality. Hostitelský členský stát tak může po poskytovatelích z 
jiných členských států vykonávajících činnost na jeho území požadovat 
respektování své úrovně ochrany spíše jen v materiálním smyslu; omezení volného 
pohybu služeb z čistě formální opatření budou zpravidla posouzena jako 
nepřiměřená. 
 
Zákaz omezení volného pohybu služeb – Zatímco čl. 60 třetí pododstavec Smlouvy 
o EHS (nyní čl. 57 třetí pododstavec SFEU) hovoří o rovném zacházení ve vztahu 
k poskytovateli, který se za účelem poskytnutí služeb odebere na území jiného 
členského státu, než ve kterém je usazen, zakazuje čl. 59 odst. 1 této Smlouvy (nyní 
čl. 56 odst. 1) jakákoliv omezení volného pohybu služeb obecně ve vztahu ke všem 
ostatním modalitám jejich přeshraničního poskytování. Jelikož se však Soudní dvůr 
i v rámci modality spočívající v přítomnosti poskytovatele služeb na území 
hostitelského členského státu pravidelně setkával s případy vnitrostátních opatření, 
která se vztahovala obecně na všechny poskytovatele vykonávající dotčenou 
činnost na území daného členského státu, jejichž nepřímo diskriminační účinek 
bylo jen obtížné pro žalobce prokázat, a pro vnitrostátní soud posoudit, stále více se 
uchyloval k praxi, že pojem „omezení“ volného pohybu služeb ve smyslu druhého 
uvedeného ustanovení používal i v případech podle prvního uvedeného ustanovení, 
zejména pokud se taková omezující opatření uplatňovala při přístupu k činnosti 
poskytování služeb. V současné době je třeba vycházet z toho, že se zákaz omezení 
volného pohybu služeb vztahuje nejen na vnitrostátní opatření týkající se přístupu 
k činnosti poskytování služeb, ale může zahrnovat i vnitrostátní opatření regulující 
výkon takové činnosti.  
 
Zákaz omezení volného pohybu služeb je pro příslušné orgány aplikačně snazší než 
zákaz přímé a nepřímé diskriminace v tom smyslu, že není nutné zkoumat, zda je 
ve vztahu ke konkrétnímu vnitrostátnímu opatření možno nalézt aspekt 
diskriminace, ale postačí, že dané opatření může jakkoliv bránit nebo ztěžovat 
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výkon základních svobod. Zákaz omezení nevyžaduje provádění srovnání 
rovnocenných situací. Stejným způsobem zlepšuje zvláště postavení žalobců, kteří 
musí v konkrétních případech dostát své důkazní povinnosti a prokázat, že 
napadené vnitrostátní opatření spadá do rozsahu působnosti svobody poskytování 
služeb. Je pak na žalované straně, aby prokázala, že daní omezení není 
diskriminační, a že je plně proporcionální. Zákaz omezení se tak od zákazu 
diskriminace odlišuje jak svým širším věcným rozsahem, tak i snadnější 
prokazatelností splnění podmínek pro své uplatnění.  
 
Velmi široký věcný rozsah zákazu omezení volného pohybu služeb, který z výše 
uvedených zásad vyplývá, není Soudním dvorem nijak jednoznačně omezen. 
Soudní dvůr zejména odmítl v oblasti volného pohybu služeb obdobně aplikovat 
judikaturu Keck, která z působnosti obdobného zákazu omezení v oblasti volného 
pohybu zboží vyloučila vnitrostátní opatření týkající se způsobů prodeje zboží za 
předpokladu, že tato opatření rovnocenně ovlivňují odbyt domácích i zahraničních 
výrobků. V oblasti volného pohybu služeb navíc Soudní dvůr běžně neuplatňuje ani 
kritérium „příliš nejistého nebo nepřímého omezujícího účinku“ vnitrostátních 
opatření za účelem jejich vyloučení ze zákazu omezení, které jinak uplatňuje 
v oblasti jiných základních svobod. Přestože existují případy vnitrostátních 
opatření, která byla Soudním dvorem vyloučena z působnosti uvedeného zákazu, 
jsou takové případy dosud příliš ojedinělé na to, aby z nich bylo možné odvodit 
obecné pravidlo. 
 
Zásada uplatnění výhodnějšího zacházení – Zásady rovného zacházení i zákazu 
omezení volného pohybu služeb se může poskytovatel služeb dovolávat jak vůči 
hostitelskému členskému státu, tak členskému státu svého usazení. Účinky 
uplatnění volného pohybu služeb tak mohou v konkrétních případech vést 
k neuplatnění relevantních ustanovení buď práva hostitelského členského státu 
nebo práva členského státu původu.  
 
Zásada země původu – Za projevy této zásady jsou označovány některé účinky 
použití svobody poskytování služeb v situaci poskytovatele, který se této svobody 
dovolává vůči opatřením hostitelského členského státu. Vzhledem k širokému 
rozsahu zákazu omezení i přísným podmínkám zásady proporcionality se jeví, že je 
hostitelský členský stát nucen upustit od uplatnění svých právních předpisů ve 
vztahu k poskytovatelům z jiných členských států. Zásada země původu však není 
skutečnou součástí normativní konstrukce svobody poskytování služeb, jelikož ve 
svém striktním pojetí znamená, že by služby poskytované v souladu s právními 
předpisy v jednom členském státě musely mít automatický přístup i na trhy služeb 
jiných členských států, bez ohledu na to, zda je dodržena podmínka ekvivalence, či 
nikoliv. Uplatnění zásady země původu by navíc tím, že a priori předpokládá, že 
použití práva státu usazení poskytovatele nezpůsobuje žádná omezení volného 
pohybu služeb, ani nepřipouštělo, aby se poskytovatel služeb vůči tomuto 
členskému státu svobody poskytování služeb dovolával, a je tak v rozporu se 
zásadou uplatnění výhodnějšího zacházení. 
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Povolovací a obdobné režimy hostitelského členského státu – Z výše uvedených 
zásad v rámci volného pohybu služeb konečně vyplývají některé konkrétní závěry 
ve vztahu k případným povolovacím či registračním postupům uplatňovaným 
hostitelským členským státem vůči poskytovatelům dotčených služeb bez ohledu 
na místo jejich usazení. Požadavek předchozího vydání povolení nebo provedení 
zápisu sám o sobě podle judikatury Soudního dvora může být odůvodněn zejména 
naléhavými důvody veřejného zájmu. Aby však byl proporcionální, nemůže 
hostitelský členský stát, jakmile jeho orgány v průběhu příslušného řízení 
konstatují splnění podmínky ekvivalence poskytovatelem, dále odkládat nebo 
komplikovat výkon práva poskytovat služby. Ani případně odůvodněný požadavek 
zápisu poskytovatele služeb do rejstříku hostitelského členského státu nesmí 
poskytování služeb nijak zpozdit ani jinak ztížit. Zápis do rejstříku musí být 
v takovém případě čistě automatické povahy a jeho provedení nemůže být 
předběžnou podmínkou pro poskytování služeb, nesmí zakládat žádné náklady ve 
správním řízení, ani zakládat povinnost platit členské příspěvky profesní 
organizaci. 
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3. Judikatura Soudního dvora v oblasti uznávání odb orné 
 kvalifikace 
 
 
Z výše provedeného rozboru judikatury Soudního dvora v oblasti volného pohybu 
služeb vyplývá, že jsou členské státy s ohledem na zvláštní povahu některých 
činností v oblastech neharmonizovaných právními předpisy Unie i nadále 
oprávněny stanovit podmínky týkající výkonu těchto činností na svém území 
odůvodněné naléhavými důvody veřejného zájmu, zejména pravidla týkající se 
organizace, odborné kvalifikace, profesní etiky, dohledu a odpovědnosti, za 
předpokladu, že se tato pravidla použijí bez diskriminace a že jsou proporcionální 
ve vztahu ke sledovanému cíli. Úroveň ochrany stanovená členským státem nebude 
nepřiměřeně vysoká jen proto, že jiné členské státy stanoví v obdobných situacích 
méně přísná opatření. Přestože jsou tedy členské státy při stanovení požadavků 
spojených s výkonem výdělečných činností povinny dodržovat závazky, které pro 
ně vyplývají z práva Unie, a konkrétně základních svobod, disponují v tomto 
ohledu určitým prostorem pro uvážení.  
 
Za účelem usnadnění výkonu základních svobod s ohledem na vnitrostátní 
požadavky spojené s výkonem takových zvláštních činností proto Smlouva stanoví 
v článku 53 SFEU právní základ pro vydání směrnic o uznávání odborných 
kvalifikací a směrnic o koordinaci podmínek týkajících se přístupu k samostatně 
výdělečným činnostem v členských státech a jejich výkonu. Existenci tohoto 
ustanovení však nelze chápat tak, že by uskutečnění svobody volného pohybu bylo 
závislé na vydání takových sekundárních předpisů. Úkolem těchto sekundárních 
předpisů je pouze „usnadnit“ volný pohyb osob, nikoli jej uskutečnit. Absence 
koordinačních nebo harmonizačních předpisů v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací proto nemůže vyloučit přímý účinek ustanovení Smlouvy o volném 
pohybu osob251. Členské státy navíc mají podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii (dále jen „SEU“)252, který stanoví zásadu loajální spolupráce mezi členskými 
státy, povinnost učinit veškerá vhodná, obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, 
které vyplývají ze Smlouvy nebo z rozhodnutí orgánů Společenství. Členské státy 
usnadňují Společenství plnění jeho poslání a musí se proto zdržet jakéhokoli 
opatření, jež by mohlo ohrozit dosažení cílů této Smlouvy.  
 
Následující rozbor se proto zaměřuje na konkrétní opatření, která jsou podle 
judikatury Soudního dvora členské státy povinny přijmout za účelem splnění 
požadavků, které pro ně v dotčené oblasti při neexistenci sekundárních právních 
předpisů, a zejména předpisů o uznávání odborných kvalifikací, vyplývají přímo ze 

                                                 
251 Viz zejména rozsudky ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74, Recueil, s. 1299, body 21 až 24; ze 

dne 28. dubna 1977, 71/76, Thieffry, Recueil, s. 765, bod 17; ze dne 28. června 1977, 11/77, Patrick, 
Recueil, s. 1199, bod 10; ze dne 15. října 1987, 222/86, Heylens a další, Recueil, s. 4097, bod 11; ze dne 7. 
května 1991, C-340/89, Vlassopoulou, Recueil, s. I-2357, bod 13; ze dne 7. května 1992, C-104/91, Aguirre 
Borrell, Recueil, s. I-3003, bod 8, a ze dne 14. září 2000, C-238/98, Hocsman, Recueil, s. I-6623, bod 32.  

252 K nalezení v konsolidovaném znění v Úř. věst. 2008, C 115, s. 13. 
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zakládací Smlouvy. Jelikož byla drtivá většina judikatury týkající se vnitrostátních 
požadavků souvisejících s odbornou kvalifikací vydána ve vztahu k výkonu 
soustavné činnosti, zabývá se tato kapitola především judikaturou Soudního dvora 
vydanou v oblasti svobody usazování a volného pohybu pracovníků. První část 
následujícího rozboru se bude týkat obecně použitelného postupu, který Soudní 
dvůr vyvinul na základě přímo použitelných ustanovení Smlouvy zvláště za účelem 
zohlednění odborných kvalifikací získaných žadatelem v jiných státech. Druhá část 
bude věnována některým otázkám použití zásady zákazu diskriminace na základě 
státní příslušnosti v oblasti přístupu k povolání a jeho výkonu. 
 
 
3.1 Povinnost zohledn ění odborných kvalifikací získaných 
žadatelem v jiných státech 
 
3.1.1  Vývoj judikatury Soudního dvora v otázkách uznávání odborné 
kvalifikace 
 
Vůbec prvním rozhodnutím, ve které se Soudní dvůr zabýval konkrétně uznáváním 
odborné kvalifikace, je rozsudek ve věci Thieffry253. Tato věc se týkala žádosti 
belgického advokáta o připuštění k výkonu téhož povolání ve Francii. Belgický 
vysokoškolský diplom v oboru právo, jehož byl tento advokát držitelem, byl uznán 
francouzskou univerzitou jako rovnocenný francouzskému vysokoškolskému 
diplomu. Navíc dotyčný advokát úspěšně složil francouzskou profesní zkoušku. 
Přesto byla jeho žádost zamítnuta z důvodu, že nebyl držitelem francouzského 
vysokoškolského diplomu. Příslušný francouzský orgán se přitom hájil tvrzením, že 
uvedený požadavek není diskriminační a že vzájemné uznávání kvalifikací je 
podmíněno vydáním směrnic o uznávání kvalifikací podle článku 57 Smlouvy 
(nyní článek 53 SFEU).  
 
Soudní dvůr tyto argumenty odmítl s tím, že podle článku 5 Smlouvy (nyní čl. 4 
odst. 3 SFEU) musí členské státy učinit veškerá vhodná, obecná i zvláštní opatření 
k plnění závazků, které vyplývají z práva Společenství, a že státnímu příslušníku 
jiného členského státu nemůže být odepřen výkon svobody usazování z pouhého 
důvodu, že směrnice o uznávání kvalifikací dosud nebyly vydány. Členské státy 
proto musí své právní předpisy vykládat a aplikační praxi přizpůsobit tak, aby byly 
v souladu s cíli vymezenými Smlouvou. Dotčený vnitrostátní postup v důsledku 
toho označil za neodůvodněné omezení svobody usazování (body 17 až 19). 
 
Soudní dvůr se v tomto rozsudku rovněž vyjádřil k rozdílu mezi tzv. akademickými 
účinky (pro účely dalšího studia či užívání akademického titulu) a profesními 
účinky (pro účely výkonu příslušného povolání) uznání dokladů o dosažené 
kvalifikaci. Soudní dvůr zdůraznil, že tato oblast není upravena právem 
Společenství a že tedy členské státy musí zhodnotit důsledky vyplývající z rozdílů 

                                                 
253 Rozsudek ze dne 28. dubna 1977, 71/76, Thieffry, Recueil, s. 765. 
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mezi oběma druhy uznávání, a zejména, zda může akademické uznání dokladů o 
dosažené kvalifikaci zakládat účinky ve vztahu k výkonu příslušného povolání. Je 
však důležité, aby mohly být za tímto účelem uznávány doklady o profesní 
kvalifikaci. Skutečnost, že právní řád členského státu upravuje pouze postup pro 
akademické uznávání, sama o sobě neodůvodňuje zamítnutí žádosti o posouzení 
účinků akademického uznání za účelem připuštění k výkonu povolání (body 20 až 
25).  
 
Ve věci Patrick254 francouzské příslušné orgány obdobně zamítly žádost o 
připuštění k výkonu povolání architekta občana Spojeného království, který byl 
k výkonu tohoto povolání oprávněn ve svém členském státě původu. Francouzské 
právní předpisy přitom umožňovaly přístup k tomuto povolání cizím státním 
příslušníkům buď pod podmínkou reciprocity stanovené v mezinárodní smlouvě a 
předložení dokladu o dosažené kvalifikaci rovnocenného dokladu požadovanému 
po francouzských státních příslušnících, nebo ve výjimečných případech. Příslušné 
orgány však měly za to, že Smlouvu o založení Evropského společenství nelze 
považovat za mezinárodní smlouvu zakládající reciprocitu, jelikož směrnice o 
uznávání kvalifikací dosud nebyly vydány. Soudní dvůr připomněl, že článek 52 
Smlouvy (nyní článek 49 SFEU) má přímý účinek a že práva, která tak 
jednotlivcům zakládá, nemohou být podmíněna vydáním směrnic o uznávání 
odborných kvalifikací, zvláště když v právním řádu členského státu již existují 
platné právní předpisy umožňující provedení svobody usazování (bod 17). Soudní 
dvůr v téže věci rovněž uvedl, že podmínka odborné kvalifikace pro přístup 
k výkonu některých povolání v členských státech představuje omezení účinného 
výkonu svobody usazování (bod 16).  
 
V rozsudku ve věci Komise v. Řecko255 byly Soudním dvorem mimo jiné 
přezkoumány řecké právní předpisy, které na území tohoto členského státu 
umožňovaly výkon povolání architekta, stavebního inženýra a vyměřovače pouze 
členům Řecké komory inženýrů, přičemž členství řeckých státních příslušníků, 
kteří byli držiteli odpovídající odborné kvalifikace, v této komoře bylo dáno ze 
zákona. Dotčené vnitrostátní právní předpisy rovněž výslovně upravovaly možnost 
členství v komoře pro některé cizí státní příslušníky řeckého původu a rovněž 
upravovaly udělování čestného členství. Neupravovaly však možnost členství pro 
státní příslušníky jiných členských států. Příslušné orgány dotčeného členského 
státu však tvrdily, že po těchto osobách není v praxi členství v komoře vyžadováno 
a že v případě jejich zájmu se i oni mohou stát plnoprávnými členy komory. Soudní 
dvůr shledal, že dotčená právní úprava porušovala článek 52 Smlouvy (nyní 
článek 49 SFEU) jednak tím, že zakládala rozdílné zacházení v přístupu k členství 
v komoře, jelikož řečtí státní příslušníci byli jejími členy ze zákona, zatímco státní 
příslušníci jiných členských států zřejmě musely o členství žádat (bod 6), a jednak 
tím, že dotčené právní předpisy výslovně neupravovaly právo těchto státních 

                                                 
254 Rozsudek ze dne 28. června 1977, 11/77, Patrick, Recueil, s. 1199. 
255 Rozsudek ze dne 14. července 1988, Komise v. Řecko, 38/97, Recueil, s. 4415. 
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příslušníků stát se členy komory. Mlčení právních předpisů v tomto ohledu totiž 
vede k faktickým nejasnostem a k právní nejistotě ohledně možnosti využít práva 
usazování v dotčeném členském státě (bod 9)256. Navíc, pouhá správní praxe, 
kterou mohou správní orgány libovolně změnit a jejíž pravidla nejsou předmětem 
dostatečné publicity, nemůže představovat účinné splnění povinností vyplývajících 
ze Smlouvy (bod 10). 
 
Průlomem v oblasti uznávání odborné kvalifikace byl následně rozsudek ve věci 
Heylens a další257, v němž Soudní dvůr poprvé stanovil některá konkrétní pravidla 
pro dříve jen vágně vyjádřenou povinnost členských států uznávat odborné 
kvalifikace za účelem přístupu k výkonu povolání. Věc v původním řízení se týkala 
uznávání odborné kvalifikace fotbalového trenéra, které v dotčeném členském státě 
prováděl příslušný člen vlády po konzultaci zvláštního výboru. Belgický státní 
příslušník, který nabyl kvalifikaci pro výkon uvedeného povolání ve svém 
členském státě původu, za účelem výkonu této činnosti požádal o posouzení 
rovnocennosti své kvalifikace ve Francii. Jeho žádost však byla zamítnuta z důvodu 
negativního stanoviska zvláštního výboru, který však ke svému stanovisku 
nepřipojil žádné odůvodnění.  
 
Soudní dvůr na jednu stranu uvedl, že členské státy jsou při neexistenci 
harmonizačních opatření v dotčené oblasti oprávněny stanovit podmínky týkající se 
odborné kvalifikace pro výkon odborné činnosti na svém území a vyžadovat 
předložení dokladu o dosažené kvalifikaci, který osvědčuje, že jeho držitel má 
příslušné znalosti a kvalifikaci (bod 10). Na druhou stranu však připomněl, že 
podmínka odborné kvalifikace pro přístup k některým povoláním představuje 
omezení účinného výkonu svobody volného pohybu, jejíž uskutečnění není 
vzhledem zejména k povinnosti vyplývající z článku 5 Smlouvy (nyní čl. 4 odst. 3 
SFEU) závislé na vydání směrnic o uznávání odborných kvalifikací (bod 11). Je 
třeba doplnit, že v tomto případě byl Soudní dvůr sice požádán o výklad článku 48 
Smlouvy (nyní článek 45 SFEU) o volném pohybu pracovníků, to mu však 
nebránilo, aby závěry dříve učiněné v oblasti svobody usazování obdobně použil i 
v oblasti volného pohybu pracovníků. 
 
Soudní dvůr v diskutovaném rozsudku tedy na jednu stranu potvrdil obecné 
uplatnění zásady ekvivalence, pokud jde o vnitrostátní požadavky spojené s 
přístupem k povolání. Na druhou stranu rozhodl, že v rámci vnitrostátního postupu 
pro uznávání rovnocennosti zahraničních kvalifikací, v jehož rámci je třeba vážit 
protichůdné požadavky jednak na odbornou kvalifikaci nezbytnou k výkonu 
dotčené činnosti, a jednak požadavek volného pohybu pracovníků, musí 
vnitrostátní orgány objektivně posoudit, zda zahraniční doklad o dosažené 
kvalifikaci osvědčuje, že jeho držitel má znalosti a kvalifikaci, která je – když ne 

                                                 
256 Viz rovněž např. rozsudek ze dne 6. března 2003, Komise v. Lucembursko, C-478/01, Recueil, s. I-2351, bod 

20. 
257 Rozsudek ze dne 15. října 1987, Heylens a další, 222/86, Recueil, s. 4097. 
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zcela totožná – alespoň rovnocenná znalostem a kvalifikaci, které vyplývají 
z dokladu o dosažené kvalifikaci vyžadovaného v tomto členském státě. Posouzení 
rovnocennosti musí vycházet výlučně ze znalostí a kvalifikace, jejichž osvojení 
žadatelem lze předpokládat na základě dokladu o dosažené kvalifikaci 
s přihlédnutím k povaze a délce vzdělání a praktické přípravy, jejichž absolvování 
takový doklad o dosažené kvalifikaci osvědčuje (bod 13). Soudní dvůr tak jednak 
vyjádřil, že posouzení rovnocennosti musí vycházet z objektivních (a tedy 
materiálních, nikoli formálních) kritérií, kterými jsou znalosti a kvalifikace 
požadované v dotčeném členském státě k výkonu povolání, a že dotčený členský 
stát může po žadateli požadovat, aby prokázal znalosti a kvalifikaci alespoň 
srovnatelné úrovně. A jednak podle Soudního dvora musí dotčený členský stát 
k prokázání těchto znalostí vycházet pouze z předloženého dokladu o dosažené 
kvalifikaci, z něhož by však měl vyplývat obsah, povaha a délka absolvovaného 
vzdělání a přípravy. 
 
Krom toho Soudní dvůr rozhodl, že vzhledem k povaze volného pohybu osob jako 
základního práva vyplývajícího ze Smlouvy musí mít žadatel v případě zamítavého 
rozhodnutí příslušných orgánů k dispozici prostředky nápravy před soudem, které 
jsou způsobilé zajistit účinnou ochranu tohoto práva ve smyslu zejména článků 6 a 
13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jež se odráží i v 
ústavních zvyklostech společných členským státům a představují tak obecné zásady 
práva Společenství. Účinný soudní přezkum přitom obecně předpokládá, aby mohl 
příslušný soud žádat odůvodnění takového zamítavého rozhodnutí ze strany 
dotčeného správního orgánu. Mimoto povaha volného pohybu osob jako 
základního práva navíc však předpokládá, aby se žadatel mohl proti zamítavému 
rozhodnutí bránit za nejlepších možných podmínek a aby mohl zhodnotit, zda má 
v konkrétním případě význam žádat soud o přezkum. Za takových okolností je tedy 
příslušný vnitrostátní orgán povinen sdělit žadateli důvody, na nichž je rozhodnutí 
založeno (body 14 a 15). Vydání rozhodnutí o neuznání odborné kvalifikace je tak 
v souladu s obecnou zásadou práva Společenství podmíněno existencí prostředků 
nápravy před soudem a splněním povinnosti odůvodnění. Soudní dvůr těmito 
závěry stanovil základní formálně právní rámec vnitrostátního postupu pro 
uznávání odborné kvalifikace. 
 
Výše uvedený soubor pravidel byl Soudním dvorem aplikován a dále rozvinut ve 
stěžejním rozsudku ve věci Vlassopoulou258, která se týkala případu řecké 
advokátky, jež požádala o připuštění k povolání advokáta v Německu. V době před 
podáním žádosti o přijetí do advokátského stavu byla držitelkou příslušné řecké 
odborné kvalifikace, ukončila postgraduální studium v oboru právo na německé 
univerzitě a po dobu pěti let v tomto členském státě pracovala v advokátní 
kanceláři, kde byla v souladu s německými právními předpisy oprávněna 
poskytovat (nikoli však samostatně svým jménem) právní služby v oblasti řeckého 
práva a práva Společenství. Příslušný orgán však její přihlášku zamítl s tím, že 

                                                 
258 Rozsudek ze dne 7. května 1991, Vlassopoulou, C-340/89, Recueil, s. I-2357. 
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nesplňuje podmínku odborné kvalifikace. Požadovanou odbornou kvalifikací totiž 
bylo studium v oboru právo na německé univerzitě, složení první státní zkoušky, 
poté absolvování odborného praktického výcviku a složení druhé státní zkoušky. Je 
rovněž třeba dodat, že v době podání přihlášky dosud neuplynula lhůta k provedení 
směrnice o uznávání odborných kvalifikací, která by se vztahovala na povolání 
advokáta hodlajícího se usadit v jiném členském státě. 
 
Soudní dvůr, kterému byla předložena předběžná otázka týkající se výkladu článku 
52 Smlouvy (nyní článku 49 SFEU) o svobodě usazování, nejprve potvrdil, že 
členské státy jsou při neexistenci harmonizačních opatření ohledně podmínek 
přístupu k dotčenému povolání oprávněny stanovit znalosti a kvalifikaci potřebné 
pro výkon odborné činnosti na svém území a vyžadovat předložení dokladu o 
dosažené kvalifikaci, který osvědčuje, že jeho držitel tyto znalosti a kvalifikaci má, 
a zopakoval i další závěry učiněné v rozsudku Heylens a další, že výkon práva 
usazování není podmíněn vydáním směrnic v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací a že členské státy musí na základě zásady loajality přijmout veškerá 
opatření nutná k dosažení cílů sledovaných Smlouvou (body 9, 13 a 14).  
 
Přeformuloval však svojí kvalifikaci vnitrostátních požadavků na odbornou 
kvalifikaci, a označil je za „omezení výkonu svobody usazování“, když uvedl, že 
tyto požadavky „mohou mít omezující účinek na výkon svobody usazování […] 
pokud by dotčené vnitrostátní právní předpisy nezohledňovaly znalosti a kvalifikaci 
získané dotyčnou osobou v jiném členském státě“ (bod 15). Aby však tento výrok 
Soudního dvora mohl být slučitelný s přijatým systémem posuzování omezení 
základních svobod i s jeho dosavadní judikaturou v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací, nesmí být chápán v tom smyslu, že by vnitrostátní požadavky na 
odbornou kvalifikaci byly vyloučeny z působnosti ustanovení o základních 
svobodách, ale v tom smyslu, že Soudní dvůr tyto požadavky považuje a priori za 
požadavky, které je možno odůvodnit na základě naléhavých důvodů veřejného 
zájmu a které tedy nebudou Smlouvou zakázány, pokud jsou proporcionální.  
 
Tyto výroky je navíc třeba chápat i v souvislosti s judikaturou týkající se 
požadavků členských států zakazujících příslušníkům některých povolání, aby si 
zřídili více míst podnikání, v níž Soudní dvůr z článku 52 Smlouvy o EHS vyvodil 
obecné právo zřídit si a udržovat více míst podnikání na území Společenství259, a 
sice jako vyjádření budoucího širšího uplatnění svobody usazování i ve vztahu 
k vnitrostátním opatřením, která sice nejsou diskriminační, ale představují překážku 
pro výkon práva zřídit si místo podnikání v jiném členském státě. Jiným důvodem, 
proč Soudní dvůr ve své judikatuře označil požadavky členského státu na odbornou 
kvalifikaci za „omezení“ výkonu svobody usazování, mohla být i skutečnost, že 
takové pojetí vnitrostátních požadavků na odbornou kvalifikaci vyplývá i ze 
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systematiky ustanovení zakládací Smlouvy, která v článku 57 (nyní článek 53 
SFEU) obsahuje zvláštní právní základ k přijetí směrnic o uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci k provedení zákazu obsaženého v článku 52 (nyní článek 49 
SFEU)260. Každopádně však judikatura o uznávání odborných kvalifikací, pokud 
jde o oblast usazování, přinesla jednoznačný průlom do dosavadního vnímání této 
svobody jako zákazu diskriminace, stejně jako k tomu ostatně došlo ve stejné době 
i v oblasti svobody poskytování služeb (viz přecházející kapitola)261.  
 
V diskutované věci Soudní dvůr krom toho v souladu se záadou vzájemného 
uznávání rozhodl, že členský stát, který obdrží žádost státního příslušníka 
členského státu o připuštění k povolání, jehož výkon je podle jeho vnitrostátních 
právních předpisů vyhrazen držitelům dokladu o dosažené kvalifikaci, musí vzít 
v úvahu doklady o dosažené kvalifikaci, které dotyčná osoba získala za účelem 
výkonu téhož povolání v jiném členském státě, tím, že provede srovnání mezi 
odbornými znalostmi a schopnostmi osvědčenými těmito doklady a znalostmi a 
kvalifikací vyžadovanými podle vnitrostátních právních předpisů (bod 16). Soudní 
dvůr dále upřesnil svůj závěr z výše uvedeného rozsudku Heylens a další, podle 
něhož musí posouzení rovnocennosti vycházet výlučně ze znalostí a kvalifikace, 
jejichž osvojení žadatelem lze předpokládat na základě dokladu o dosažené 
kvalifikaci s přihlédnutím k povaze a délce vzdělání a praktické přípravy, jejichž 
absolvování takový doklad o dosažené kvalifikaci osvědčuje, když uvedl, že 
členský stát může vzít v úvahu objektivní rozdíly vyplývající jak z právního rámce 
upravujícího výkon dotčeného povolání v členském státě původu, tak z rozsahu 
činností vykonávaných v rámci tohoto povolání v členském státě původu. Pokud 
jde o povolání advokáta, mohou tak příslušné orgány hostitelského členského státu 
přihlédnout k rozdílům mezi dotčenými právními řády (bod 18).  
 
Pokud z tohoto srovnání vyplývá, že znalosti a kvalifikace osvědčené zahraničním 
dokladem o dosažené kvalifikaci odpovídají znalostem a kvalifikaci požadovaným 
vnitrostátními právními předpisy, musí tento členský stát uznat, že tento doklad 
splňuje požadavky stanovené těmito předpisy. Pokud naopak z tohoto srovnání 
vyplyne, že znalosti a kvalifikace osvědčené zahraničním dokladem o dosažené 
kvalifikaci odpovídají znalostem a kvalifikaci požadovaným vnitrostátními 
právními předpisy pouze částečně, je hostitelský členský stát oprávněn po dotyčné 
osobě požadovat, aby prokázala, že získala tyto chybějící znalosti a tuto chybějící 
kvalifikaci. Přitom musí příslušné orgány rovněž posoudit, zda znalosti nabyté 
v hostitelském členském státě, buď v rámci studia nebo odborné praxe, nemohou 
být dostatečným  důkazem o nabytí těchto chybějících znalostí. Stejně tak, pokud 
právní předpisy hostitelského členského státu pro přístup k dotčenému povolání 
požadují absolvování období praktické přípravy, musí příslušné orgány zjistit, zda 
tento požadavek nemůže být považován za částečně nebo zcela splněný na základě 

                                                 
260 Tento přístup je zřetelný zejména ve starších rozsudcích ze dne 28. dubna 1977, 71/76, Thieffry, Recueil, 

s. 765, a ze dne 28. června 1977, 11/77, Patrick, Recueil, s. 1199. 
261 Roth, W.-H., in Dauses, M., 2002, s. 404. 
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odborné praxe získané v členském státě původu nebo hostitelském členském státě 
(body 19 až 21).  
 
Těmito svými závěry tedy Soudní dvůr rozvinul svá dřívější rozhodnutí a stanovil 
základní materiálně právní rámec pro vnitrostátní postup uznávání odborné 
kvalifikace. Klíčovou inovací je v tomto smyslu závěr, že pokud odborná 
kvalifikace žadatele odpovídá požadavkům hostitelského členského státu pouze 
částečně, musí příslušné orgány tohoto členského státu žadateli umožnit, aby nabytí 
chybějících znalostí dodatečně prokázal, přičemž tyto znalosti mohou vyplývat i 
z dalšího studia nebo z odborné praxe získané v hostitelském členském státě nebo 
v členském státě původu. Mimoto Soudní dvůr zopakoval i základní formálně 
právní požadavky ohledně existence prostředků nápravy před soudem a ohledně 
povinnosti odůvodnění (bod 22). 
 
K vydání rozsudku ve věci Vlassopoulou došlo krátce po uplynutí lhůty k 
provedení směrnice o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů 
vydaných po ukončení nejméně tříleté odborné  přípravy v právních řádech 
členských států262. Závěry Soudního dvora učiněné v tomto rozsudku přitom ve 
svých podstatných rysech263 odpovídají požadavkům této směrnice, ať již jde o 
možnost hostitelského členského státu přihlédnout k odlišnému právnímu rámci a 
zejména k odlišnému okruhu činností spadajících pod výkon dotčeného povolání 
v členském státě původu264, nebo o možnost žadatele prokázat nabytí chybějících 
znalostí formou dodatečného vzdělání a přípravy či odborné praxe265. Nabízí se 
tedy domněnka, že se Soudní dvůr oprávněně necítil být vhodným orgánem k tomu, 
aby poskytl bližší materiálně právní vodítka pro postup uznávání odborné 
kvalifikace v členských státech v době, kdy ještě neexistoval odpovídající rámec v 
sekundárním právu Společenství. V době vydání rozsudku ve věci Heylens a další 
totiž byla první směrnice obecného systému uznávání odborných kvalifikací teprve 
ve fázi návrhu266. Tímto svým zdrženlivým přístupem tak umožnil soudržný výklad 
základních svobod a sekundárních právních předpisů vydaných k jejich provedení.  
 
Další významná podobnost je i v označení procesu srovnání odborné kvalifikace 
s vnitrostátními požadavky, přičemž Soudní dvůr nadále již nepoužívá pojem 
„uznávání rovnocennosti“, který byl užit v rozsudku ve věci Heylens a naznačuje 

                                                 
262 Tato lhůta uplynula dne 5. ledna 1991. 
263 Směrnice obecného systému uznávání odborných kvalifikací však jsou dále, než ustanovení Smlouvy. 

Zatímco článek 52 Smlouvy pouze vyžaduje, aby hostitelský členský stát zohlednil srovnatelné znalosti a 
kvalifikace žadatele nabyté v jiných členských státech při posuzování, zda žadatel splňuje jím stanovené 
požadavky pro výkon povolání, vycházely směrnice obecného systému při splnění podmínky určité délky 
vzdělání z opačné premisy, tedy že se odborné kvalifikace mezi členskými státy uznávají jako rovnocenné 
(viz zejména čl. 3 první pododstavec směrnice 89/48/EHS), přičemž však za určitých podmínek bylo možné 
uložit žadateli splnění kompenzační opatření. Viz rovněž stanovisko generálního advokáta Van Gervena ve 
věci Vlassopoulou, bod 14.  

264 Srov. čl. 4 odst. 1 písm. b) druhá a třetí odrážka směrnice 89/48/EHS. 
265 Srov. čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/48/EHS. 
266 Viz návrh směrnice v Úř. věst. C 217, 28.8.1985, s. 3, a Úř. věst. C 143, 10.6.1986, s. 7. 
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určitou souvislost s procesem akademického uznávání267. Toto rozdílné označení 
rovněž vyvolalo v literatuře dohady o dvojaké povaze zásady vzájemného uznávání 
v oblasti uznávání odborné kvalifikace268, která by buď znamenala, že členské státy 
musí zohlednit rovnocennou odbornou kvalifikaci (uznávání rovnocennosti), nebo 
by stanovila povinnost širšího dosahu, tedy zohledňovat odborné kvalifikace, i 
když nejsou nezbytně rovnocenné (uznávání nad rámec rovnocennosti). Tento 
posun je částečně zřejmý v rozsudku Vlassopoulou, ve kterém Soudní dvůr nejenže 
přímo nepožadoval rovnocennost odborné kvalifikace dotčené osoby, ale spíše 
poukázal na nutnost provedení jejího srovnávacího rozboru ve vztahu 
k vnitrostátním požadavkům, a v němž rovněž po orgánech dotčeného členského 
státu požadoval, aby zohlednily i další relevantní vzdělání a odbornou praxi.  
 
Tyto dohady jsou však víceméně akademické povahy, jelikož je třeba uvést, že 
v právu Společenství je obecně vzájemné uznávání podmíněno rovnocenností 
požadavků stanovených jednotlivými členskými státy (zásada ekvivalence). O tom 
v mnoha oblastech vypovídá i sekundární právo Společenství, přičemž je třeba jako 
příklad zmínit právě oblast uznávání odborné kvalifikace. Obecný systém 
vzájemného uznávání kvalifikací (články 10 až 15 směrnice 2005/36) tak poskytuje 
členským státům prostřednictvím vyrovnávacích opatření možnost požadovat, aby 
se obsah žadatelovy odborné kvalifikace podstatným způsobem nelišil od obsahu 
odborné kvalifikace, kterou samy stanoví. V rámci oborového systému (články 21 
až 49 směrnice 2005/36) jsou harmonizovány minimální požadavky na vzdělání a 
odbornou přípravu pro výkon určených povolání, jejichž důsledkem pak mohou být 
odborné kvalifikace vydávané v členských státech považovány za rovnocenné. 
Pouze systém podle dřívějších směrnic o přechodných opatřeních (články 16 až 20 
směrnice 2005/36) zavádí systém, v jehož rámci musí členské státy odborné 
kvalifikace automaticky uznávat bez toho, že by byly kvalifikační požadavky pro 
výkon dotčených činností v členských státech předtím harmonizovány či byla 
zjišťována jejich materiální rovnocennost. 
 
Soudní dvůr ve své judikatuře v oblasti základních svobod, včetně právě 
analyzované oblasti, naproti tomu i nadále vychází z klasického pojetí zásady 
vzájemného uznávání, která v zásadě připouští, aby členské státy trvaly na své 
úrovni ochrany prostřednictvím opatření, která nejsou nepřiměřená, i vůči státním 
příslušníkům jiných členských států269. Umožňuje tedy i nadále hostitelskému 

                                                 
267 Pojem „rovnocenný doklad o dosažené kvalifikaci“ sice směrnice 89/48/EHS používá, ale pouze pro označení 

dokladů o dosažené kvalifikaci žadatele, které nejsou v členském státě původu standardně vydávány, ale 
přesto jsou v členském státě původu uznávány pro účely přístupu k výkonu povolání (např. doklady nesoucí 
nabytá práva vydávané podle starší právní úpravy). 

268 Hatzopoulos, V.: Le principe communautaire d‘équivalence et de la reconnaissance mutuelle et la libre 
prestation des services, disertace, Strasbourg, 1997, s. 92-93, a Phillipe-Rouvre, D.: Isabel Burbaud, aff. C-
285/01, Revue des affaires européennes (2003-2004) 2, 279, s. 283-284. 

269 Mattera, A.: Les principes de ‘proportionalité‘ et de la ‚reconnaissance mutuelle‘ dans la jurisprudence de la 
Cour en matière de libre circulation de personnes et des services : de l’arrêt Thieffry aux arrêts 
‘Vlassopoulou’, ‘Mediawet’ et ‘Dennemeyer’, RMUE, č. 4/1991, s. 191 a násl., s. 201, který vidí úzkou 
souvislosti mezi oběma výrazy a pojímá je v témže významu. Obdobně ve vztahu ke směrnicím o uznávání 
odborných kvalifikací, viz rozsudek Soudního dvora ze dne 28. ledna 1992, Lopez Brea a Hidalgo Palacios, 
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členskému státu, aby vyžadoval ekvivalenci požadavků splněných v konkrétním 
případě v jiném členském státě, i když se jedná – jak již bylo uvedeno v předchozí 
kapitole – spíše o míru rovnocennosti dostatečnou nikoli z formálního hlediska, 
tedy nikoli pokud jde o formální požadavky týkající se statusu školy či zařízení, 
v němž je absolvována odborná příprava, či požadavky na strukturu požadovaného 
studijního programu, ale z materiálního hlediska, pokud jde o skutečné znalosti a 
dovednosti dotčené osoby, vyplývající z obsahu jejího vzdělání a odborné praxe. 
Zásada proporcionality dále vyžaduje, aby jednak nebyla vyžadována plná 
rovnocennost požadavků, ale pouze taková míra rovnocennosti, která zajišťuje 
ochranu zájmů sledovaných dotčenými právními předpisy hostitelského členského 
státu a která obecně nadměrně nebrání výkonu základních svobod270. 
  
Následující judikatura přístup Soudního dvora ve věci Vlassopoulou potvrdila. 
Závěry z tohoto rozsudku Soudní dvůr v zápětí zcela zopakoval v rozsudku Aguirre 
Borrell271 v souvislosti s požadavky na odbornou kvalifikaci provozovatele realitní 
kanceláře. Krom toho, zatímco v řízeních pro nesplnění povinnosti zahájených 
proti Francii, Itálii a Řecku týkajících se povolání průvodce v turistickém ruchu 
Soudní dvůr dospěl k závěru, že samotný požadavek odborné kvalifikace 
vyžadovaný těmito státy pro výkon některých činností turistického průvodce je 
nepřiměřený, a tudíž v rozporu s volným pohybem služeb272, v rozsudku vydaném 
později v řízení pro nesplnění povinnosti zahájeném proti Španělsku273 
v souvislosti s týmž povoláním Soudní dvůr s odkazem na výše zmíněnou 
judikaturou rozhodl, že dotčený členský stát porušil povinnosti, které pro něj 
vyplývají ze základních svobod, tím, že neupravil postup pro přezkum odborných 
kvalifikací nabytých státními příslušníky členského státu, kteří jsou držiteli dokladu 
o dosažené kvalifikaci průvodce v cestovním ruchu vydaného v jiném členském 
státě, a pro jejich srovnání s vnitrostátními požadavky. 
 
3.1.2  Případy použití judikatury Soudního dvora v oblasti uznávání odborné 
kvalifikace 
 
Zhruba ve stejné době, co vyšla výše uvedená stěžejní judikatura v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací k článku 52 Smlouvy, byla vydána i druhá směrnice 
                                                                                                                                                         

C-330/90 a C-331/90, Recueil, s. I-323, body 13 a 15; Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 57 EGV 
(Maastrichter Fassung), bod 3, marg. č. 13. 

270 Tímto jsou myšleny případy, v nichž Soudní dvůr implicitně rozhodl, že naléhavý důvod veřejného zájmu, 
kterého se členský stát dovolával, nemůže být zohledněn, jelikož se bezprostředně dotýká přístupu na trh 
nebo přístupu do zaměstnání a činí jej nepřiměřeně obtížným, viz zejména rozsudky ze dne 26. února 1991, 
C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659; C-180/89, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-709, a C-198/89, 
Komise v. Řecko, Recueil, I-727; ze dne 25. července 1991, Säger v Dennemeyer, C-76/90, Recueil, s. I-
4221, jakož i ze dne 30. září 2003, C-224/01, Köbler, Recueil, s. I-10239, v němž Soudní dvůr rozhodl, že 
dotčené opatření, i kdyby bylo příplatkem za loajalitu, přímo ovlivňuje přístup na pracovní trh a proto nelze 
odůvodnit. 

271 Rozsudek ze dne 7. května 1992, C-104/91, Aguirre Borrell, Recueil, s. I-3003, bod 7. 
272 Rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659, body 19 až 21; C-180/89, 

Komise v. Itálie, Recueil, s. I-709, body 22 až 24, a C-198/89, Komise v. Řecko, Recueil, I-727. body 23 až 
25. 

273 Rozsudek ze dne 22. března 1994, C-375/92, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-923, body 11 až 18. 
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obecného systému uznávání odborných kvalifikací doplňující první směrnici274, jíž 
byla v zásadě završena sekundárně právní úprava uznávání odborných kvalifikací, 
která se od té doby vztahuje v zásadě na všechny druhy regulovaných povolání 
v členských státech. Tato skutečnost však neznamenala, že by judikatura vyvinutá 
Soudním dvorem k článku 52 Smlouvy nebyla nadále použitelná. Věcný rozsah 
směrnic upravujících uznávání odborné kvalifikace, ať již obecných či oborových, 
je totiž v mnohých ohledech užší, než věcný rozsah základních svobod, zejména 
v důsledku skutečnosti, že použitelnost mnoha těchto směrnic je spojena s určitými 
doklady o dosažené kvalifikaci, které splňují vymezené podmínky. Směrnice tedy 
neupravují přístup k dotčenému povolání komplexním způsobem.  
 
3.1.2.1 Doklady o odborné kvalifikaci vydané státy, které nejsou členskými 
státy 
 
Prvním takovým případem, kdy se směrnice o uznávání odborných kvalifikací 
zpravidla nepoužijí, je případ dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v jiném něž 
členském státě, který byl poprvé předmětem přezkumu Soudního dvora ve věci 
Haim275. V této věci odmítly německé příslušné orgány žádost o připuštění 
k výkonu povolání italskému státnímu příslušníkovi, který svůj diplom v oboru 
zubního lékařství obdržel v Turecku a jemuž byl tento diplom v Německu uznán 
pro účely výkonu povolání zubního lékaře, z důvodu, že navrhovatel nesplnil 
požadavek dodatečné dvouleté praxe v Německu požadované pro začlenění do 
smluvního rámce systému veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se 
narozdíl od situace diplomů vydaných v členských státech systém automatického 
uznávání podle příslušných oborových směrnic neuplatnil276. V dané věci však 
navrhovatel již po dobu několika let vykonával povolání zubního lékaře v rámci 
systému veřejného zdravotního pojištění v Belgii. 
 
Soudní dvůr potvrdil, že uvedená situace nespadá do působnosti oborové směrnice 
týkající se povolání zubního lékaře. Současně však rozhodl, že požadavek odborné 
kvalifikace, přestože není diskriminační, může mít omezující účinky pro výkon 
svobody usazování. S odkazem na rozsudek ve věci Vlassopoulou připomněl, že 
v případě, kdy státní příslušník členského státu hledá přístup k výkonu profese 
v jiném členském státě, musí tento členský stát vzít v úvahu doklady o dosažené 
kvalifikaci žadatele, a srovnat znalosti, jejichž nabytí je osvědčeno těmito doklady, 
s vlastními požadavky na odbornou kvalifikaci pro výkon dotčené činnosti. Mimoto 

                                                 
274 Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 209, s. 25; Zvl. vyd. 05/02, s. 47). Lhůta 

k jejímu provedení v členských státech uplynula dne 18. června 1994. 
275 Rozsudek ze dne 9. února 1994, Haim v. Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, C-319/92, Recueil, s. I-425. 
276 Viz článek 20 směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných 

dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva 
usazování a volného pohybu služeb (78/686/EHS) (Úř. věst. L 233, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 67). Na základě 
této a navazující judikatury však byla později přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES 
(Úř. věst. L 206, 31.7.2001; Zvl. vyd. 05/04, s. 138), která do jednotlivých oborových směrnic 
koordinujících požadavky na odbornou přípravu mimo jiné doplnila povinnost pro členské státy vzít v úvahu 
i diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci ze třetích zemí. 
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uvedl, že v důsledku aplikace téže zásady musí uvedený členský stát, pokud jeho 
právní předpisy vyžadují pro výkon povolání absolvování zkušební praxe, vzít 
v úvahu i odbornou praxi žadatele, včetně odborné praxe nabyté v jiném členském 
státě (body 26 až 28), a potvrdil tak své předešlé závěry ve vztahu k uznávání 
odborné praxe nabyté v jiném členském státě. 
 
Obdobný skutkový stav, tedy zamítnutí žádosti státního příslušníka členského státu 
o uznání dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného ve třetím státě a uznaného jako 
rovnocenného pro účely výkonu povolání zubního lékaře v jiných členských 
státech, byl Soudním dvorem posuzován v rozsudku z téhož dne ve věci Tawil-
Albertini. Přestože relevantní podmínky pro aplikaci článku 52 Smlouvy a 
judikatury Vlassopoulou byly splněny, neučinil o nich Soudní dvůr žádnou zmínku, 
což je třeba vysvětlit v důsledku úzké formulace předběžné otázky vnitrostátním 
soudem. Je však nepochybné, že výše uvedené závěry bylo třeba použít i v této 
věci. 
 
Definitivní potvrzení uvedených závěrů přinesl rozsudek ve věci Hochman277, v níž 
francouzské příslušné orgány zamítly žádost o uznání odborné kvalifikace 
španělského státního příslušníka, který byl držitelem dokladu o dosažené 
kvalifikaci v oboru lékařství vydaného v Argentině a uznaného jako rovnocenného 
ve Španělsku, kde žadatel pracoval jako lékař a navíc získal způsobilost ve 
specializačním oboru (stalo se tak však ještě před koordinací požadavků na 
vzdělání a odbornou přípravu lékaře v důsledku vstupu Španělska do EHS). Po 
několika letech získal zaměstnání v nemocnici ve Francii a následně se rozhodl 
podat žádost o připuštění do francouzské profesní komory, aby mohl povolání 
vykonávat jako samostatně výdělečně činná osoba. Příslušné orgány však odmítly 
uznat jeho odbornou kvalifikaci získanou v Argentině, jelikož takové uznání nebylo 
upraveno směrnicí o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání 
jejich dokladů o dosažené kvalifikaci278.  
 
Některé vlády zúčastněné v řízení argumentovaly, že se uznávání odborných 
kvalifikací lékařů řídí za tím účelem vydanou směrnicí, která mimo jiné koordinuje 
minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu lékařů a která nezakládá 
žádnou povinnost uznávat doklady o dosažené kvalifikaci získané v jiných než 
členských státech. Podle nich se proto žadatel nemůže odvolávat na závěry 
Soudního dvora ve věci Vlassopoulou, které byly učiněny v rámci výkladu článku 
52 Smlouvy. Soudní dvůr shledal, že uvedená judikatura je pouze vyjádřením 
zásady, která je vnitřní součástí základních svobod, a že právní účinek této zásady 
nemůže být zúžen v důsledku přijetí směrnic o vzájemném uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci. Tyto směrnice jsou přijímány za tím účelem, aby státním 
příslušníkům členských států výkon svobody usazování usnadnily, a jako takové 
                                                 
277 Rozsudek ze dne 14. září 2000, C-238/98, Hocsman, Recueil, s. I-6623.  
278 Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání 

jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 165, s. 1; Zvl. vyd. 06/02, 
s. 86). 
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členským státům ukládají povinnost přiznávat rovnocennost některým dokladům za 
vymezených podmínek, aniž by členské státy mohly stanovit dodatečné požadavky 
(body 24, 31 až 34). Soudní dvůr proto aplikoval uvedenou judikaturu a rozhodl, že 
pokud členský stát podmiňuje přijetí státního příslušníka členského státu k výkonu 
povolání, jsou jeho orgány povinny zohlednit veškeré jeho doklady o dosažené 
kvalifikaci a jeho relevantní odbornou praxi a porovnat znalosti a schopnosti z nich 
vyplývající s požadavky tohoto členského státu na odbornou kvalifikaci. Výrazem 
„relevantní“ odborná praxe je třeba rozumět skutečný výkon činnosti související 
s výkonem dotčeného povolání a v souladu s dalšími požadavky vyžadovanými 
právními předpisy členského státu. Výrazem „veškerými“ doklady Soudní dvůr 
vzhledem ke skutkovým okolnostem jednoznačně míní i doklady ze třetích států.  
 
Podle některých názorů však členské státy musí vzít v úvahu i relevantní odbornou 
praxi získanou v jiném něž členském státě279. Soudní dvůr tak dokonce výslovně 
rozhodl v rozsudku vydaném o několik měsíců později280. To však bude podle 
názoru zastávaného v této práci záviset na okolnostech konkrétního případu, 
například na okolnosti, zda se na výkon dotčené odborné praxe vztahovaly právní 
předpisy a dohled členského státu, případně zda byly v třetím státě přechodně 
vykonávány pro zaměstnavatele usazeného ve Společenství nebo přímo pro členský 
stát281. Každopádně nelze ve vztahu k odborné praxi získané mimo území 
Společenství ve vztazích, na které se použije právo třetího státu, aplikovat zásadu 
vzájemného uznávání, ani nepsanou zásadu vzájemné důvěry v odpovídající úroveň 
ochrany mezi členskými státy, která je nedílnou součástí systému uznávání odborné 
kvalifikace282, ale i uplatnění zásady vzájemného uznávání obecněji283. Obecná 
povinnost zohlednění odborné praxe získané v jiném než členském státě na základě 
práva Společenství se tak jeví spíše nepravděpodobná, jak bude podrobněji 
vysvětleno v kapitole týkající se již zrušených směrnic uznávání odborných 
kvalifikací. 
 
S ohledem na skutkové okolnosti dotčené v původním řízení Soudní dvůr 
připomněl, že se věc v původním řízení týká osoby, jíž byl v členském státě původu 

                                                 
279 K otázce povinnosti členského státu vzít v úvahu odbornou praxi absolvovanou ve třetích zemích, viz 

podrobněji Prinssen, J. M.: Case C-238/98 Hocsman, CML Rev 38 (2001) 1587, s. 1593. 
280 Viz rozsudek ze dne 16. května 2002, C-232/99, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-4235, bod 22. 
281 Jako například v případě zaměstnance velvyslanectví členského státu mimo Společenství, který byl dotčen ve 

věci Boukhalfa (C-214/94, Recueil, s. I-2253). V této věci se však jednalo o aplikaci zásady zákazu 
diskriminace z důvodu státní příslušnosti. Analogicky by mohla být zohledňována odborná praxe v 
případech pracovních vztahů, které jsou vykonávány mimo území Společenství, ale vyznačují se dostatečně 
blízkým vztahem k právu Společenství, viz např. rozsudky ze dne 27. září 1989, Lopes da Veiga, 9/88, 
Recueil, s. 2989, a ze dne 29. června 1994, Aldewereld, C-60/93, Recueil, s. I-2991. 

282 Viz rozsudky ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239, body 30 a 69; ze dne 23. 
října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, bod 65, a ze dne 23. října 2008, C-274/05, 
Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, bod 30.  

283 Viz k tomu blíže např. Peers, S.: Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: Has the 
Council Got it Wrong?, CMLR 41 (2004) 5–36; Armstrong, K.: Mutual Recognition, in: Scott/Barnard: The 
Law of the Single European Market, Unpacking the Premises, Hart Publishing, 2002, 225-266, nebo Baratta, 
R.: Problematic Elements of an Implicit Rule Providing for Mutual Recognition of Personal and Family 
Status in the EC, 27 IPRax 4/2006, 9-11. 
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uznán její doklad o dosažené kvalifikaci jako rovnocenný pro výkon dotčeného 
povolání a jíž bylo na základě tohoto dokladu umožněno absolvovat specializační 
vzdělání, které by muselo být ve Společenství uznáno automaticky, pokud by i 
doklad o základní lékařské odborné kvalifikaci byl vydán jedním z členských států 
Společenství. Soudní dvůr navíc připomněl, že žadatel dotčený ve věci navíc na 
území hostitelského členského státu již po dobu několika let vykonává povolání 
v dotčené specializaci zcela legálně jako zaměstnanec (body 37 a 38). Z těchto 
skutečností sice Soudní dvůr nevyvodil žádné výslovné závěry, ale je zřejmé, že 
výčtem daných skutkových okolností hodlal naznačit, že odmítnutí uznání takové 
odborné kvalifikace by zřejmě bylo možné jen za zvláštních okolností.  
 
Soudní dvůr dále doplnil, že vnitrostátní soud při posuzování, zda odborná 
kvalifikace žadatele ve věci splňuje požadavky hostitelského členského státu, musí 
vycházet z toho, zda bylo předchozí uznání dokladu o dosažené kvalifikaci z třetího 
státu v členském státě původu provedeno v souladu s kritérii srovnatelnými s těmi, 
která mají podle příslušné směrnice zajistit kvalitu odborné přípravy držitelů 
dokladů o dosažené kvalifikaci jinak vydávaného členskými státy (bod 39). 
Příslušné orgány hostitelského členského státu tak ve svém důsledku mají 
přezkoumat, do jaké míry skutečnost, že byl doklad o dosažené kvalifikaci žadatele 
uznán v členském státě, zaručuje splnění minimálních požadavků směrnice.  
 
Soudní dvůr se však bohužel přímo nevyjádřil k významné související otázce, a 
sice otázce, zda členský stát může po žadateli požadovat, aby splnil požadavky na 
odbornou kvalifikaci podle jeho právního řádu i tehdy, když tento členský stát 
stanoví požadavky, které jdou výrazně nad rámec minimálních požadavků 
stanovených v koordinační směrnici pro příslušné povolání. Podle jeho výroku 
v rozsudku Hocsman má takové srovnání být provedeno s požadavky hostitelského 
členského státu. Podle názoru zastávaného v této práci by však takový přístup mohl 
mít v některých případech důsledek nepřiměřeného omezení svobody usazování. Je 
sice třeba vycházet z toho, že minimální požadavky, jak jsou stanoveny 
koordinační směrnicí pro příslušné povolání, byly přijaty jako celek, který zahrnuje 
nejen materiální, ale i formální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu, které 
lze jen obtížně srovnávat se znalostmi či schopnostmi potvrzenými doklady 
předloženými žadatelem. Totéž tvrzení však lze vztáhnout na mnohé požadavky na 
vzdělání a odbornou přípravu vyplývající z právní úpravy členských států 
v klasických přeshraničních situacích v rámci Společenství v případě jiných 
povolání než povolání, pro která platí koordinační směrnice. Není důvod domnívat 
se, že by tyto požadavky členských států byly snadněji porovnatelné s odbornou 
kvalifikací z třetího státu než požadavky vyplývající pro příslušné povolání 
z koordinační směrnice. Zadruhé, splnění minimálních požadavků na vzdělání a 
odbornou přípravu příslušníků dotčeného povolání podle koordinační směrnice 
zaručuje minimální úroveň ochrany v členských státech Společenství, přičemž 
doklady o vzdělání a odborné přípravě, které vyhovují těmto minimálním 
požadavkům podle příslušné směrnice, jsou uznávány jako rovnocenné 
automaticky. Pokud by tedy z prokázaných skutkových okolností vyplývalo, že 
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doklad o dosažené kvalifikaci a odborná praxe, jako doklad a praxe dotčené ve věci 
Hocsman, zaručovaly dosažení této minimální úrovně ochrany stanovené směrnicí, 
neměl by být držitel uvedeného dokladu podřízen dalším omezením při výkonu 
svého povolání, která přesahují rámec minimální úrovně ochrany stanovené 
směrnicí. 
 
3.1.2.2 Doklady o dosažené kvalifikaci, které z jiných důvodů nesplňují 
požadavky směrnic  
 
Povinnost hostitelského členského státu aplikovat článek 49 SFEU přímo i při 
existenci směrnic upravujících uznávání odborných kvalifikací, a tudíž porovnat 
odbornou kvalifikaci vyplývající z dokladů o dosažené kvalifikaci žadatele 
s odbornou kvalifikací vyžadovanou podle právních předpisů hostitelského 
členského státu přichází v úvahu nejen v souvislosti s doklady vydanými jinými 
než členskými státy, nýbrž v minulosti tomu tak bylo kdykoliv, když byl 
předmětem žádosti o uznání doklad o dosažené kvalifikaci, jehož uznávání mezi 
členskými státy nebylo upraveno zvláštní směrnicí o vzájemném uznávání odborné 
kvalifikace pro výkon dotčeného povolání. Pokud se totiž na takové doklady 
nepoužila oborová směrnice, nebyla na ně použitelná ani směrnice obecného 
systému, která takovou možnost podpůrného použití výslovně vylučovala284.  
 
Prvním takovým případem, v němž mohl Soudní dvůr své závěry z rozsudku 
Vlassopoulou aplikovat, byl rozsudek ve věci Dreessen (I)285. Této příležitosti však 
na poprvé nevyužil. Uvedená věc se týkala uznání dokladu o dosažené kvalifikaci 
pro účely výkonu povolání architekta v Belgii. Žadatelem v dotčené věci byl 
belgický státní příslušník, který získal své odborné vzdělání v Německu ve studiu 
zaměřeném na stavební inženýrství a který poté byl po dobu 25 let zaměstnán 
v oboru architektoniky v Belgii. Nato požádal o připuštění k výkonu povolání 
architekta jako samostatně výdělečně činná osoba, avšak jeho žádost byla 
zamítnuta z důvodu, že jeho doklad o dosažené kvalifikaci není uveden ve směrnici 
o vzájemném uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektoniky286 
jako doklad, na něhož se vztahuje postup pro automatické uznávání, jelikož jeho 
doklad o vzdělání musí být doplněn dokladem o složení profesní zkoušky [čl. 11 
písm. a) směrnice]. Soudní dvůr v této věci potvrdil správnost výkladu příslušného 
belgického orgánu a překvapivě konstatoval, že „dotčený doklad nemůže být ve 
Společenství předmětem uznání“ (bod 13). K použití svobody usazování se Soudní 
dvůr v konkrétní věci nevyjadřoval, jelikož předkládající soud svou předběžnou 

                                                 
284 Viz čl. 2 druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 2 druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS. Tato 

situace však již neplatí pro žádosti, které jsou podávány po uplynutí lhůty k provedení směrnice 2005/36/ES, 
která stanoví podpůrné použití tzv. obecného systému uznávání, jenž je v této směrnici vymezen. 

285 Rozsudek ze dne 9. srpna 1994, C-447/93, Dreessen, Recueil, s. I-4087. 
286 Směrnice Rady ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů 

o dosažené kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva 
usazování a volného pohybu služeb (85/384/EHS) (Úř. věst. L 223, s. 15; Zvl. vyd. 06/01, s. 118). 
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otázku omezil pouze na žádost o výklad příslušného ustanovení směrnice, a nikoli 
základní svobody287. 
 
V důsledku tohoto rozhodnutí Soudního dvora byla žádost dotyčné osoby o 
připuštění k výkonu povolání architekta vnitrostátními orgány zamítnuta. Tato 
osoba však podala novou žádost s argumentem, že příslušný orgán byl povinen 
provést srovnání jeho odborné kvalifikace ve smyslu závěrů Soudního dvora 
v rozsudku Vlassopoulou. V dalším řízení před vnitrostátním soudem 
argumentovala příslušná profesní komora, že v případě vydání směrnice upravující 
uznávání odborných kvalifikací ve vztahu k danému povolání není nutné takové 
komparativní srovnání provádět. Soudní dvůr ve svém rozsudku Dreessen (II)288 
tentokrát v reakci na položenou předběžnou otázku jednoznačně potvrdil 
použitelnost uvedené judikatury v projednávaném případě a uvedl, že uvedená 
judikatura je pouze vyjádřením zásady, která je vnitřní součástí základních svobod, 
a že právní účinek této zásady nemůže být zúžen v důsledku přijetí směrnic o 
vzájemném uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci (bod 25). Dále výslovně 
uvedl, že členské státy musí splnit povinnost vzájemného uznávání odborných 
kvalifikací vyplývající z výkladu článků 43 ES a 47 ES (nyní článků 49 a 53 
SFEU), pokud není dotyčný doklad o dosažené kvalifikaci předmětem 
automatického uznávání podle zvláštní směrnice, i když taková směrnice byla 
v příslušné oblasti přijata. V tomto ohledu není důležitá skutečnost, zda se 
mechanismu automatického uznávání dokladů uvedených v příslušné směrnici 
nemůže dovolávat žadatel z důvodu, že jeho doklad o dosažené kvalifikaci byl 
vydán v jiném než členském státě nebo že jeho doklad nesplňuje podmínky použití 
takového mechanismu z jiných důvodů. Soudní dvůr navíc doplnil, že význam 
podpůrného použití jeho judikatury v těchto případech je zdůrazněn i skutečností, 
že některé doklady o dosažené kvalifikaci nemusí být v příslušné směrnici uvedeny 
v důsledku omylu, jak v tomto případě tvrdila Komise, která podala vyjádření 
(body 27 a 29). 
 
Obdobně Soudní dvůr rozhodl i ve věci Komise v. Španělsko289, která se týkala 
žaloby pro nesplnění povinností v důsledku nesprávného provedení článku 8 
směrnice o usnadnění volného pohybu lékařů, jenž pro držitele dokladu o dosažené 
kvalifikaci ve specializačním oboru vydaného členským státem v případě, že tento 
doklad není předmětem automatického uznávání, upravoval možnost získání 
dokladu o dosažení kvalifikace v některém specializačním oboru hostitelského 
členského státu. Členské státy mohly po dotyčných osobách požadovat splnění 
vlastních podmínek na odbornou přípravu, ale přitom byly za tímto účelem povinny 
zohlednit srovnatelná období vzdělávání a praxe absolvovaná v rámci odborné 
přípravy v členském státě původu. Proto mohly po žadatelích zejména požadovat 
absolvování dodatečné odborné přípravy.  

                                                 
287 Bod 21 rozsudku ze dne 22. ledna 2002, C-31/00, Dreessen, Recueil, s. I-663. 
288 Rozsudek ze dne 22. ledna 2002, Dreessen, citován výše. 
289 Rozsudek ze dne 16. května 2002, Komise v. Španělsko, C-232/99, Recueil, s. I-4235. 
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Druhou související otázkou tak byla otázka podpůrného použití svobody volného 
pohybu osob a zásad vyplývajících z judikatury Soudního dvora. Soudní dvůr 
uvedl, že dotčené ustanovení směrnice po příslušných orgánech hostitelského 
členského státu požaduje, aby zohlednily odbornou kvalifikaci uchazeče podle 
obdobných zásad, jako jsou zásady vyplývající z judikatury o vzájemném uznávání 
kvalifikací (bod 20). Tuto svou judikaturu k základním svobodám tedy obdobně 
aplikoval i při výkladu ustanovení sekundárního práva Společenství přijaté 
k provedení základních svobod. Poté připomněl základní zásady této judikatury, 
přičemž zdůraznil, že povinnost členských států zohlednit veškeré doklady o 
dosažené kvalifikaci žadatele a jeho relevantní praxi se vztahuje i na doklady a 
praxi získané v jiných než členských státech (bod 22). Dále pak Soudní dvůr 
potvrdil, že se uvedené zásady rozhodně i nadále použijí v případech, které 
z jakéhokoli důvodu nespadají do působnosti příslušné směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací (body 21, až 25). 
 
Jedním ze zatím posledních rozsudků Soudního dvora spadajících do této skupiny 
je rozsudek ve věci Markopoulos290, která se týkala uznávání odborné kvalifikace 
pro výkon povolání oprávněného auditora v Řecku. V uvedené oblasti se přitom 
uplatní osmá obchodní směrnice, která stanoví některé požadavky na odbornou 
kvalifikaci auditora, včetně složení zkoušky odborné způsobilosti, s tím, že tato 
směrnice členským státům přechodně umožňuje v době do jednoho roku po 
uplynutí lhůty k provedení směrnice ve vnitrostátním právním řádu291, uznat právo 
vykonávat dotčené povolání osobám, které tuto činnost k uvedenému dni 
ve skutečnosti již vykonávaly, pokud mají schopnosti nezbytné k výkonu 
statutárního auditu a jejich kvalifikace je rovnocenná požadavkům stanoveným 
směrnicí292. Ve věci v původním řízení byly posuzovány žádosti o udělení 
oprávnění k provádění statutárního auditu osob, které dotčenou činnost na území 
Řecka již vykonávaly před uplynutím lhůty podle směrnice, ale zažádaly o vydání 
příslušného oprávnění opožděně, přičemž někteří z žadatelů již byli oprávněnými 
auditory v jiných členských státech.  
 
Soudní dvůr rozhodl, že směrnice předně neumožňuje přiznat výkon oprávnění na 
základě přechodného ustanovení (a tedy bez požadavku složení zkoušky odborné 
způsobilosti) dotyčným osobám po uplynutí lhůty, kterou tato směrnice členským 
státům za tímto účelem poskytuje (viz body 33 až 53). Pokud však jde o osoby, 
které získaly odbornou kvalifikaci k výkonu dotčené činnosti v jiném členském 
státě nebo v jiném členském státě získaly část své odborné kvalifikace, mohou se 
odvolávat na ustanovení směrnice, které jim zakládá právo na zohlednění takové 
odborné kvalifikace v hostitelském členském státě293. Vzhledem k tomu, že toto 

                                                 
290 Rozsudek ze dne 7. října 2004, C-255/01, Markopoulos a další, Sb. rozh. s. I-9077. 
291 Provedení příslušných ustanovení směrnice muselo být zajištěno do 31. 12. 1989. Přechodná ustanovení se 

tak mohla uplatňovat až do 31. 12. 1990. 
292 Články 15 a 19 směrnice 84/253/EHS. 
293 Článek 11 odst. 1 směrnice 84/253/EHS. 
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ustanovení nestanoví žádné podrobnosti ohledně způsobu uznávání odborné 
kvalifikace z jiných členských států, použil v této věci Soudní dvůr přímo 
ustanovení osmé směrnice, jehož se týkala předběžná otázka vnitrostátního soudu 
(bod 60). Soudní dvůr rozhodl, že při neexistenci podrobnějších pravidel 
v dotčeném ustanovení směrnice je třeba, aby příslušné orgány posoudily 
rovnocennost odborné kvalifikace při dodržení požadavků vyplývajících 
z článku 43 ES (nyní článek 49 SFEU), jak byly Soudním dvorem stanoveny 
v judikatuře k uznávání odborných kvalifikací (body 62 a 63). Zejména, pokud na 
základě komparativního přezkumu odborné kvalifikace žadatele dospěje 
vnitrostátní orgán k závěru, že je jeho odborná kvalifikace rovnocenná 
vnitrostátním požadavkům hostitelského členského státu, nemůže již vyžadovat 
složení zkoušky profesní způsobilosti (bod 67). Pokud tato odborná kvalifikace 
vnitrostátním požadavkům odpovídá jen částečně, je oprávněn po dotyčné osobě 
požadovat, aby prokázala nabytí chybějících znalostí. Musí však zároveň posoudit, 
zda tyto chybějící znalosti nemohly být získány v důsledku výkonu odborné praxe 
v hostitelském členském státě (bod 65). 
 
3.1.2.3 Případy, v nichž dotčené povolání není v hostitelském členském 
státě regulováno  
 
Třetím klasickým případem, kdy se uplatní judikatura Soudního dvora k článku 49 
SFEU o uznávání odborných kvalifikací v době, kdy se již plně uplatňují směrnice 
obecného systému vzájemného uznávání kvalifikací, je případ, že je odborná 
kvalifikace vyžadována pro výkon takové činnosti, která není regulovaným 
povoláním ve smyslu směrnic o vzájemném uznávání kvalifikací, a není tedy 
předmětem ani uvedeného obecného systému uznávání. Směrnice obecného 
systému vzájemného uznávání kvalifikací se totiž vztahují na uznávání odborné 
kvalifikace pro výkon regulovaných povolání, kterými jsou podle těchto směrnic 
v zásadě všechny činnosti, jejichž výkon nebo jedna z forem jejich výkonu je 
v členském státě na základě právních nebo správních předpisů přímo nebo nepřímo 
vyhrazena držitelům určitého dokladu o dosažené kvalifikaci nebo osobám 
oprávněným vystupovat pod určitým profesním označením294 (k podrobnostem viz 
výklad v oddíle o směrnicích obecného systému).  
 
Je proto třeba zmínit se o judikatuře Soudního dvora rozvíjející závěry uvedené 
v rozsudku Vlassopoulou ve vztahu k činnostem, jež nejsou v hostitelském 
členském státě „regulovaným povoláním“ ve smyslu směrnic obecného systému 
uznávání odborných kvalifikací, ale přinejmenším fakticky ke svému výkonu 
vyžadují odbornou kvalifikaci. Prvním rozhodnutím v tomto ohledu byl rozsudek 
Soudního dvora ve věci Aranitis295, v níž navrhovatel v hostitelském členském státě 
žádal o uznání svého vysokoškolského diplomu získaného v jiném členském státě. 
                                                 
294 Toto je jen podstata definice regulovaného povolání. Pro přesné znění této definice viz čl. 1 písm. c) a d) 

směrnice 89/48/EHS, čl. 1 písm. e) a f) směrnice 92/51/EHS, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 
2005/36/ES. 

295 Rozsudek ze dne 1. února 1996, C-164/94, Aranitis v. Land Berlin, Recueil, s. I-135. 
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V důsledku aplikace vnitrostátních právních předpisů o uznávání dokladů o 
vzdělání příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodly, že dotyčný 
žadatel je oprávněn na území tohoto státu používat svůj akademický titul udělený 
v zemi původu, nikoli však odpovídající domácí akademický titul. Soudní dvůr, 
jemuž byla v rámci vnitrostátního soudního řízení předložena předběžná otázka, 
poté, co určil, že povolání dotčené v konkrétním případě není v hostitelském 
členském státě regulovanou činností, konstatoval, že členské státy jsou v každém 
případě povinny dodržovat zásadu zákazu diskriminace a odstranit omezení výkonu 
svobody pohybu pracovníků a svobody usazování. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu, které jsou odpovědné za klasifikaci žadatelovy kvalifikace 
z hlediska jeho uplatnitelnosti na trhu práce (zejména úřady práce, ale i orgány 
příslušné pro akademického uznávání), proto musí vzít v úvahu doklady o dosažené 
kvalifikaci žadatele získané za účelem výkonu povolání v členském státě původu a 
provést komparativní srovnání kvalifikací a dovedností žadatele s vnitrostátními 
požadavky v souladu se závěry Soudního dvora vycházejícími z rozsudku 
Vlassopoulou (body 30 až 32)296. 
 
Dalším rozsudkem, v němž byla tato judikatura uplatněna pro případ, že se 
v dotčené věci nejedná o regulované povolání, je rozsudek ve věci Fernandez de 
Bombadilla297. Výkon činnosti dotčené v této věci nebyl regulován ve smyslu 
směrnic obecného systému, ale její výkon v zaměstnaneckém poměru pro 
veřejnoprávní subjekt byl na základě kolektivní smlouvy podmíněn požadavky 
spojenými s odbornou kvalifikací. Navrhovatelka byla držitelkou dokladů o 
absolvování vyššího vzdělání v relevantním oboru, přičemž jeden z těchto dokladů 
byl vydán ve státě, který není členem Evropské unie. Pro případ, že by se v dotčené 
věci nejednalo o regulované povolání, požádal vnitrostátní soud Soudní dvůr mimo 
jiné o výklad článku 48 Smlouvy o ES (nyní článku 45 SFEU). V této souvislosti 
Soudní dvůr uvedl, že vnitrostátní soud musí zajistit, aby požadavky kolektivní 
smlouvy nepředstavovaly neodůvodněnou překážku účinnému výkonu základních 
svobod (bod 11 a 28), a použil své závěry vyplývající z uvedené judikatury i 
v kontextu článku 48 Smlouvy o ES (body 29 až 33). Soudní dvůr v diskutované 
věci navíc rozhodl, že neexistuje-li v členském státě žádný obecný postup pro 
uznávání odborných kvalifikací slučitelný s požadavky této judikatury, musí 
dotčený veřejnoprávní subjekt nabízející volné pracovní místo sám na základě 
přímého účinku ustanovení o volném pohybu osob přezkoumat, zda je doklad o 
dosažené kvalifikaci a odborná praxe žadatele třeba považovat za rovnocenné 
vnitrostátním požadavkům na odbornou kvalifikaci (bod 34). Otázkou zohlednění 
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného jiným než členským státem se konkrétně 
nezabýval. 
 

                                                 
296 Wasmeier, Martin: Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen, EuZW 

1999, 746, s. 749. 
297 Rozsudek ze dne 8. července 1999, C-234/97, Fernandez de Bombadilla, Recueil, s. I-4773. 
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Dalším případem věci, v níž nebylo možno aplikovat vydané směrnice o 
vzájemném uznávání kvalifikací z důvodu, že dotčená činnost nebyla regulovaným 
povoláním ve smyslu příslušných směrnic, je věc Morgenbesser298. V této věci se 
navrhovatelka domáhala u advokátní komory hostitelského členského státu zápisu 
do rejstříku advokátních koncipientů podle směrnice obecného systému na základě 
diplomu v oboru právo vydaného v jiném členském státě. Hostitelský členský stát 
od ní za účelem akademického uznání rovnocennosti jejího vysokoškolského 
diplomu požadoval, aby si doplnila chybějící vzdělání. Žadatelka však v následném 
soudním řízení argumentovala, že činnost advokátního koncipienta je regulovanou 
činností ve smyslu směrnic obecného systému, a že je tudíž třeba použít tyto 
směrnice, nebo případně, že příslušné orgány nesmí stanovit požadavky, které by 
nepřiměřeně omezovaly svobodu volného pohybu osob.  
 
Soudní dvůr v řízení o předběžné otázce mimo jiné shledal, že činnost advokátní 
koncipienta nelze vnímat odděleně od povolání advokáta jako samostatné 
regulované povolání (bod 52). V důsledku toho se dále zabýval použitelností 
svobody pohybu pracovníků a svobody usazování. Skutečnost, že příslušná činnost 
je pouze součástí praktického aspektu odborné přípravy, podle Soudního dvora 
nebrání kvalifikaci této činnosti jako hospodářské činnosti ve smyslu ustanovení 
Smlouvy. Pokud za tyto výkony dotyčná osoba pobírá úplatu přímo od klienta nebo 
od firmy, s níž spolupracuje, spadá dotčená činnost do působnosti svobody 
usazování. Pokud naopak za svou činnost pobírá plat jako zaměstnanec, spadá tato 
činnost do působnosti volného pohybu pracovníků. Právní posouzení skutkových 
okolností povede z hlediska obou svobod ke stejnému výsledku (body 59 až 61). 
Soudní dvůr rovněž dodal, že projednávaná věc se týká aplikace základních 
svobod, a tedy i judikatury zakládající povinnost zohlednění kvalifikací a 
dovedností uchazeče. Hostitelský členský stát tedy nemůže podmínit přístup 
k dotčené činnosti nutností akademického uznání příslušného dokladu o vzdělání, 
ale musí provést komparativní analýzu odborné kvalifikace žadatele vyplývající 
z jeho dokladů o dosažené kvalifikaci a relevantní odborné praxe žadatele 
s požadavky vyplývajícími z vnitrostátních právních předpisů (body 57, body 63 až 
67). Musí tak zohlednit doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i relevantní praxi bez 
ohledu na to, zda byly získány v členském či jiném státě (bod 58), a splnit ostatní 
požadavky stanovené předchozí judikaturou (body 68 až 71).  
 
Ve věci Morgenbesser tedy navrhovatelka v členském státě původu pouze ukončila 
své studium práv, aniž by však v tomto státě byla zapsána v rejstříku advokátních 
koncipientů. Žadatelka proto v hostitelském členském státě poprvé žádala o 
připuštění k výkonu činnosti, kterou dosud ve Společenství nevykonávala. 
V obdobném smyslu v rozsudku ve věci Aranitis Soudní dvůr výslovně rozhodl, že 
zohlednění kvalifikací a dovedností žadatele ve smyslu judikatury Vlassopoulou je 
třeba provést i v případě činnosti, která není na území hostitelského členského státu 
regulována, pokud může klasifikace odborné kvalifikace dotyčné osoby mít vliv na 

                                                 
298 Rozsudek ze dne 13. listopadu 2003, C-313/01, Morgenbesser, Recueil, s. I-13467. 
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jeho šance na trhu práce299, a tedy i v případě přijetí žádosti migrujícího pracovníka 
o uznání jeho akademického titulu. Závěr Soudního dvora ohledně použitelnosti 
judikatury Vlassopoulou v uvedených případech tak rozšiřuje práva státních 
příslušníků členských států tím, že vytváří nové možnosti přístupu k odborné 
činnosti v jiném členském státě, a je tak v souladu s obecným cílem Smlouvy 
podporovat mobilitu pracovních sil.  
 
Z teoretického hlediska však význam tohoto závěru Soudního dvora spočívá ve 
skutečnosti, že vzhledem ke skutkovým okolnostem dotčeným v původním řízení 
rozšířil použitelnost jeho judikatury Vlassopoulou i na situace, v nichž osoba 
nevyužívá svého práva profesní mobility na základě činnosti již vykonávané 
v členském státě původu, ale využívá práva volného pohybu, aby se v jiném 
členském státě než svém státě původu mohla ucházet o přístup k libovolné odborné 
přípravě nebo o výkon zaměstnání, které předtím nevykonávala. V kontextu 
volného pohybu osob je totiž třeba rozlišovat mezi primárním a sekundárním 
výkonem dotčené základní svobody, jak je nejlépe zjevné na případu svobody 
usazování. Stejně tak jako svoboda usazování umožňuje v hostitelském členském 
státě zřízení dceřiné společnosti, pobočky nebo obchodního zastoupení u již 
existujících podniků (sekundární usazení), umožňuje v tomto státě rovněž založení 
zcela nového podniku nebo zcela samostatné právnické osoby (primární usazení). 
Volný pohyb pracovníků stejně tak zahrnuje právo vykonávat i nadále své 
povolání, které dotčená osoba již vykonávala v členském státě původu (například 
v případě přidělení na pracovní místo do jiného členského státu v rámci téhož 
subjektu), ale i právo ucházet se i o zaměstnání, které dotčená osoba v jiných 
členských státech nevykonávala. Volný pohyb služeb (služeb jako produktů lidské 
činnosti) je pak svou podstatou spojen s členským státem původu a z hlediska 
volného pohybu osob připouští jen sekundární výkon činnosti v jiném členském 
státě. 
  
Všechny směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací uznání v hostitelském 
členském státě obecně podmiňují skutečností, že odpovídající povolání bylo již 
vykonáváno v členském státě původu nebo že je dotyčná osoba k tomuto výkonu 
odborně kvalifikována. Lze se jich tudíž dovolávat výlučně tedy, pokud dotčená 
osoba využívá svého práva sekundárního usazení nebo práva poskytování služeb. 
Naproti tomu judikatura Soudního dvora zakládající povinnost hostitelského 
členského státu zohlednit kvalifikace a dovednosti žadatele se vztahuje rovněž na 
primární výkon volného pohybu, a je ji tedy nutno použít i v případech, že se 
dotčená osoba uchází o výkon činnosti, kterou předtím v jiných členských státech 
nevykonávala, a pro jejíž výkon ani v těchto státech nezískala odpovídající 
odbornou způsobilost. 

                                                 
299 V obdobném smyslu Soudní dvůr v bodech 18 a 19 rozsudku ze dne 31. března 1993, C-19/92, Kraus v. Land 

Baden-Württemberg, Recueil, s. I-1663, rozhodl, že přestože postgraduální akademický titul není obvykle 
předpokladem pro výkon povolání, představuje takový diplom pro svého držitele výhodu v případech 
přístupu k povolání nebo jeho výkonu, představuje důkaz o dodatečné odborné kvalifikaci svého držitele, 
který může ovlivnit jeho vyhlídky na přijetí do zaměstnání nebo postup v zaměstnání. 
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Jediný obdobný případ stanovený v sekundárním právu Společenství o uznávání 
odborných kvalifikací týkající se uplatnění povinnosti hostitelského členského státu 
přezkoumat kvalifikace a dovednosti žadatele pro přístup k povolání, které tento 
žadatel v členském státě původu nevykonával, ani k jeho výkonu není odborně 
způsobilý, obsahují oborové směrnice týkající se povolání lékaře a zubního lékaře 
pro případ, že lékař se v hostitelském členském státě zajímá o výkon lékařské 
specializace, která neexistuje nebo není upravena v členském státě původu. Tato 
ustanovení se však týkají zvláštní možnosti poskytnuté směrnicemi lékařům nebo 
zubním lékařům s další odbornou kvalifikací získanou po ukončení základní 
odborné přípravy, doplnit si znalosti odpovídající specializačnímu vzdělávání 
hostitelského členského státu [doplnit odpovídající ustanovení směrnice 
2005/36/ES]300, a Soudní dvůr krom toho ve své judikatuře jasně zdůraznil, že 
s těmito žadateli nelze zacházet stejně jako s osobami, které zpravidla poprvé žádají 
o přístup k další odborné přípravě [odkázat na příslušné rozsudky a body].  
 
Obdobně je třeba zmínit i skutečnost, že uvedenou judikaturu ukládající 
hostitelskému členskému státu povinnost zohlednit kvalifikace a znalosti nabyté 
žadatelem v jiném členském státě Soudní dvůr použil i v souvislosti s ustanovením 
osmé obchodní směrnice o schvalování osob pověřených prováděním povinného 
auditu účetních dokumentů [založené na čl. 54 odst. 3 písm g) Smlouvy o EHS], 
které podmiňuje přístup k činnosti provádění povinného auditu v hostitelském 
členském státě v případě žadatelů, kteří získali svou odbornou kvalifikaci nebo její 
část v jiném státě, skutečností, že příslušné orgány hostitelského členského státu 
dospějí k závěru o rovnocennosti kvalifikace žadatele s kvalifikací vyžadovanou 
podle vnitrostátních předpisů tohoto státu v souladu s uvedenou směrnicí301. 
V rozsudku ve věci Markopoulos a další ve vztahu k tomuto ustanovení uvedené 
směrnice rozhodl, že v případě státních příslušníků členských států může 
hostitelský členský stát sice posuzovat rovnocennost jejich kvalifikací v souladu 
s vlastními vnitrostátními předpisy, ale je povinen přitom dodržet povinnosti, které 
pro něj vyplývají z příslušných základních svobod. V této souvislosti pak 
zopakoval závěry podle judikatury počínající rozsudkem ve věci Vlassopoulou302. 
 
Ohledně použitelnosti uvedené judikatury Soudního dvora i v případě primárního 
výkonu svobody pohybu lze namítat, že osoba, která poprvé žádá o přístup 
k výkonu odborné činnosti v některém z členských států, musí vyhovět týmž 
podmínkám, které dotčený hostitelský členský stát stanoví pro vlastní státní 
příslušníky. Pokud by právo Společenství vyžadovalo, aby v takových případech 
bylo přihlíženo k odborné kvalifikaci již nabyté v jiných oblastech, mohlo by to 
                                                 
300 Viz článek 8 odst. 3 směrnice 93/16/ES. Viz také body 31 a násl. rozsudku ze dne 16. května 2002, Komise v. 

Španělsko, C-232/99, Recueil, s. I-4235, v nichž Soudní dvůr uvádí možné kategorie osob, ve vztahu k nimž 
je článek 8 může použitelný 

301 Článek 11 odst. 1 písm. a) osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984, založené na čl. 54 odst. 3 
písm. g) Smlouvy o EHS o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů 
(Úř. věst. L 126, s. 20; Zvl. vyd. 17/01, s. 75). 

302 Body 62 až 64 rozsudku ze dne 7. října 2004, C-255/01, Markopoulos a další, Sb. rozh. s. I-9077. 
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v některých konkrétních situacích zakládat nerovné zacházení s některými osobami 
poprvé žádajícími o připuštění k příslušné činnosti tím, že by dávalo vzniknout 
zvláštní kategorii žadatelů, kteří již některé relevantní znalosti či schopnosti získali 
v jiných členských státech. Zvláště by tak byl ve svém důsledku obcházen 
požadavek akademické rovnocennosti dokladů o vzdělání, který se v takových 
případech běžně v členských státech uplatní303. Tento požadavek je třeba považovat 
za legitimní, jelikož jednak udržuje jednotnost požadavků na výkon povolání 
vzhledem k tomu, že nepřipouští vznik žádné zvláštní kategorie žadatelů, zajišťuje 
transparentnost akademických kvalifikací, a přispívá tak k ochraně spotřebitele 
nebo příjemce služeb304. Navíc jde o tradiční systém zajišťující objektivní srovnání 
dosaženého vzdělání žadatele se vzděláním poskytovaným na území uznávajícího 
členského státu, který provádějí k tomu orgány příslušné v oblasti vzdělávání, takže 
není zcela zřejmý zájem na tom, aby tento systém byl nahrazen systémem 
uznávání, který je svou povahou profesní a je v praxi prováděn orgány příslušnými 
v oblasti profesního nebo pracovního práva. 
  
Na rozdíl od směrnic o vzájemném uznávání kvalifikací tedy judikatura Soudního 
dvora v oblasti svobody usazování a volného pohybu pracovníků ke své aplikaci 
nepožaduje ani splnění podmínky, aby se žádost o připuštění k výkonu činnosti 
v hostitelském členském státě týkala výkonu stejné nebo obdobné činnosti, která již 
byla vykonávána v členském státě původu nebo k jejímuž výkonu je dotyčná osoba 
podle právních předpisů členského státu původu oprávněna, ale postačí pouze, když 
dotčená osoba v jiném členském státě získala alespoň některou část odborné 
kvalifikace relevantní pro účely výkonu činnosti v hostitelském členském státě. 
Hostitelský členský stát je povinen přihlédnout k požadavkům splněným a 
oprávněním vydaným v členském státě původu bez ohledu na skutečnost, že tyto 
požadavky byly splněny a tato oprávnění byla vydána za účelem výkonu jiné 
činnosti, než činnosti, kterou hodlá žadatel v hostitelském členském státě 
vykonávat305, jsou-li tyto požadavky a tato oprávnění pro její výkon relevantní. 
Uvedené pravidlo však principiálně nelze uplatnit v oblasti volného pohybu služeb, 
který svou podstatou předpokládá, že poskytovatel je usazen pro účely výkonu této 
činnosti – a tedy služba má svůj původ – v jiném členském státě. 
 
 

                                                 
303 V rozsudku ve věci de Bombadilla tak Soudní dvůr zejména uvedl, že v případech, v nichž se nepoužijí 

směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací, je hostitelský členský stát oprávněn stanovit, že přístup 
k dotčené činnosti je podmíněn předložením dokladu o odborné kvalifikaci vydaného vzdělávacím 
zařízením tohoto členského státu nebo úředním uznáním odpovídající zahraniční kvalifikace (viz body 27 a 
28). 

304 Body 33 a 35 rozsudku ze dne 31. března 1993, C-19/92, Kraus v. Land Baden-Württemberg, Recueil, s. I-
1663. 

305 Například v rozsudku Kraus nebyla otázka činnosti vykonávané v členském státě původu rozhodná. 
Rozhodná byla naproti tomu skutečnost, že uznání akademického titulu získaného v členském státě původu 
mohlo dotyčné osobě v jiném členském státě poskytnout případné výhody v rámci výkonu povolání. Viz 
taktéž např. rozsudek ze dne 6. června 2000, Angonese, C-281/98, Recueil, s. I-4139. 
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3.2 Použití zásady zákazu diskriminace na základ ě státní 
příslušnosti ve vztahu k vnitrostátním požadavk ům souvisejícím 
s odbornou kvalifikací 
 
V předcházející části bylo pojednáno o obecných požadavcích vyplývajících 
z článku 49 (dříve článek 43 ES), a případně článku 45 SFEU (dříve článek 39 ES), 
jak byly vyloženy Soudním dvorem v souvislosti s uznáváním odborných 
kvalifikací. Aniž by bylo použití této judikatury vyloučeno v případech, že dotčená 
osoba o uznání své odborné kvalifikace požádá až v průběhu výkonu dotčené 
výdělečné činnosti v hostitelském členském státě, například za účelem zvýšení své 
odměny, lze čistě orientačně konstatovat, že se tato judikatura uplatní spíše při 
přístupu k výdělečné činnosti v hostitelském členském státě. V uvedeném příkladu 
lze v tomto smyslu výdělečnou činnost vykonávanou za různých podmínek 
týkajících se odměňování (např. ve služebním poměru nebo jako dočasný 
zaměstnanec) chápat jako dvě rozdílné činnosti, zejména pokud může být jeden ze 
způsobů jejího výkonu považován za regulované povolání. Základem této 
judikatury je sice konkrétně v oblasti uznávání odborné kvalifikace zásada zákazu 
nepřímé diskriminace, ale v rámci samotného přístupu k výdělečné činnosti se i 
v této oblastí uplatní zákaz jakýchkoliv omezení volného pohybu osob a služeb.  
 
Existuje však další početná judikatura Soudního dvora, která se netýká přímo 
uznávání odborné kvalifikace získané v jiných členských státech, ale zohledňování 
požadavků jiného druhu, které mají rovněž vliv na výkon výdělečné činnosti 
státních příslušníků členských států, kteří získali svou kvalifikaci nebo její část 
v jiném členském státě. Tyto požadavky nemají sice bezprostřední vliv na otázku, 
zda je dotčený státní příslušník členského státu oprávněn vykonávat dotčenou 
činnost na území hostitelského členského státu, jelikož se v těchto případech 
zpravidla ani nejedná o regulovaná povolání, ale jsou rozhodné pro zodpovězení 
otázky, za jakých podmínek je tato osoba oprávněna výdělečnou činnost na území 
hostitelského členského státu vykonávat. Jelikož se zpravidla nejedná o požadavky 
uplatňované při přístupu k této činnosti, ale požadavky týkající se jejího výkonu, je 
třeba vycházet z uplatnění především zásady zákazu diskriminace na základě státní 
příslušnosti. Ani v těchto případech však nelze vyloučit uplatnění zákazu omezení 
vyplývajícího ze základních svobod, a to zejména v situacích týkajících se výkonu 
práva poskytování služeb, jelikož se nejeví, že by judikatura Soudního dvora v této 
oblasti mezi přístupem k činnosti a jejím výkonem takto rozlišovala. 
 
Následující výklad shrnuje relevantní judikaturu Soudního dvora týkající se použití 
zásady zákazu nepřímé diskriminace ve vztahu k podmínkám, za nichž je 
výdělečná činnost vykonávána státním příslušníkem členského státu v jiném 
členském státě, než ve kterém získal svou kvalifikaci nebo její část. Převážná část 
judikatury, které se týká tento oddíl, vzešla v kontextu volného pohybu pracovníků, 
konkrétně v případě zaměstnání vykonávaných přímo pro stát nebo jeho orgány, 
organizace či veřejnoprávní subjekty. Tato skutečnost nesmí překvapit, jelikož 
v tradičním pojetí se zákaz diskriminace stanovený v rámci základních svobod 
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použije přímo jen ve vztahu ke „státu“, kterým je třeba v souladu s judikaturou 
rozumět nejen orgány státu, ale rovněž organizace a subjekty, bez ohledu na jejich 
právní formu, které jsou v pravomoci státu či pod jeho kontrolou nebo byl pověřen 
na základě aktu orgánu veřejné správy výkonem služby ve veřejném zájmu pod 
kontrolou posledně uvedeného orgánu a který k tomu disponuje výjimečnými 
pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných na vztahy 
mezi jednotlivci306. Zákaz diskriminace v této oblasti je výslovně stanoven v čl. 45 
odst. 2 SFEU, a to ve vztahu k otázkám zaměstnávání, odměňování a jiných 
pracovních podmínek, a bližší podmínky jeho uplatňování jsou stanoveny 
v nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků.  
 
Hlavní závěry judikatury vydané ve vztahu k těmto ustanovením je přitom třeba 
pro účely této práce zmínit proto, že v oblasti volného pohybu osob, respektive 
základních svobod pojímaných společně, řeší některé otázky, které mohou vyvstat i 
v kontextu volného poskytování služeb, a tato řešení lze v tomto kontextu i 
obdobně uplatnit. Příklady situací, které je třeba v kontextu volného pohybu 
pracovníků nebo svobody usazování posoudit z hlediska zásady zákazu 
diskriminace na základě státní příslušnosti a jejichž právní řešení by mohla být 
relevantní pro účely volného pohybu služeb, se v praxi víceméně omezují na 
podmínky odměňování. Jako příklad tak lze jmenovat situaci poskytovatele 
sociálních služeb poskytovaných přeshraničně a hrazených ze systému veřejného 
pojištění v rámci sociálního systému hostitelského členského státu. pokud jej sazby 
úhrad poskytnutých výkonů stanovené pojišťovnou znevýhodňují ve srovnání 
s místními poskytovateli, jelikož neabsolvoval odbornou praxi v tomto členském 
státě, kterou je podmíněno uzavření smlouvy za výhodnějších podmínek. Jiným 
příkladem může být finanční znevýhodnění vysokoškolského pedagoga 
vykonávajícího svou přednáškovou činnost jako samostatně výdělečně činná osoba 
a přednášejícího po dobu jednoho semestru ve vzdělávacím zařízení jiného 
členského státu, než ve kterém je usazen, z důvodu, že na území tohoto státu 
neabsolvoval relevantní vzdělání, ani mu nebyla uznána rovnocennost jeho 
vzdělání. Z těchto příkladů je zřejmé, že se následující judikatura týká především 
podmínek, za nichž hostitelský členský stát zohledňuje odbornou praxi nebo jiné 
dílčí části odborné přípravy absolvované v jiném členském státě Unie. 
 
Ve věci Komise v. Itálie307, která se týkala zaměstnávání výzkumných pracovníků 
v Národní radě pro výzkum, byla řešena otázka diskriminačních pracovních 
podmínek, jelikož ve služebním poměru mohli být zaměstnáni se všemi výhodami 
pouze státní příslušníci žalovaného členského státu. Tutéž činnost však souběžně 
s nimi vykonávaly osoby – mezi nimi i cizí státní příslušníci – v rámci každoročně 
obnovované pracovní smlouvy.  Soudní dvůr zaprvé uvedl, že podmínka státní 

                                                 
306 Rozsudky ze dne 22. června 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Recueil, s. 1839, bod 31; ze dne 12. července 

1990, Foster a další v British Gas, C-188/89, Recueil, s. I-3313, body 19 a 20; ze dne 5. února 2004, Rieser 
Internationale Transporte, C-157/02, Recueil, s. I-1477, bod 24; ze dne 7. září 2006, Vassallo, C-180/04, Sb. 
rozh. s. I-7251, bod 26, a ze dne 19. dubna 2007, C-356/05, Farrell, Recueil, s. I-3067, bod 40. 

307 Rozsudek ze dne 16. června 1987, Komise v. Itálie, 225/85, Recueil, s. 2625. 
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příslušnosti uplatňující se obecně v případě přístupu do služebního poměru nemůže 
odůvodnit vynětí všech pracovních míst ve veřejné službě z působnosti zásady 
volného pohybu osob (body 9 a 10). Zadruhé však poznamenal, že v tomto případě 
je dotčená činnost již vykonávána mimo služební poměr osobami z jiných 
členských států. V takovém případě nemůže výjimka zaměstnání ve veřejné službě, 
ani kdyby byla v konkrétním případě uplatnitelná, odůvodnit diskriminační 
zacházení pokud jde o odměňování nebo jiné podmínky zaměstnání, v tomto 
případě tedy nerovné šance na udržení si zaměstnání v důsledku smluv na dobu 
určitou a vyloučení ze služebního postupu (body 11 a 13).  
 
Věc Allué a Coonan308 se týkala lektorů cizích jazyků na jedné z italských 
univerzit, kteří byli stejně jako v předchozí zmíněné věci zaměstnáni jen na roční 
pracovní smlouvu, se kterou nebyla spojena účast na systému sociálního 
zabezpečení a kterou nebylo možno prodloužit více než o 5 let, na rozdíl od 
vyučujících v jiných oborech vysokoškolského studia, kteří byli zaměstnáni ve 
služebním poměru. Soudní dvůr sice uznal, že se právní předpisy upravující 
postavení asistentů pro výuku cizích jazyků na vysokých školách použijí bez 
použití kritéria státní příslušnosti, ale shledal, že jsou skrytě diskriminační, o čemž 
svědčí i skutečnost, že většina z těchto asistentů, totiž 75%, jsou cizinci. Vláda 
dotčeného členského státu, která předložila v řízení o předběžné otázce vyjádření, 
podle Soudního dvora nepřednesla žádné důvody, které by mohly uvedená omezení 
odůvodnit (bod 12 a násl.)309.  
 
Itálie v důsledku přijetí uvedených rozsudků změnila svou právní úpravu, aby 
přiznala dotčeným vysokoškolským pedagogům stejné zacházení. V praxi však 
byla tato nová úprava uplatňována i nadále v neprospěch lektorů cizích jazyků, 
jelikož pro účely jejich platového zařazení a určení výše příspěvků odváděných 
zaměstnavatelem do systému sociálního zabezpečení nebyl uznán jejich předchozí 
výkon činnosti na základě dočasných pracovních smluv, zatímco se v případě 
vyučujících v jiných oborech v takových případech mělo za to, že pracovní poměr 
začal okamžikem jejich prvního přijetí do dotčeného zaměstnání, a doba 
předchozího výkonu povolání na základě dočasných pracovních smluv se tedy plně 
zohledňovala. Svědčí o tom stížnosti lektorů cizích jazyků na italských univerzitách 
došlé Komisi, na jejichž základě Komise zahájila proti Itálii řízení pro nesplnění 
povinnosti, které vedlo k vydání odsuzujícího rozsudku310. 
  
Obdobná situace byla opětovně předmětem přezkumu Soudního dvora ve věci 
Delay311. Navrhovatelkou v původním řízení v této věci byla lektorka cizích 
jazyků, která dříve pracovala ve zmíněném diskriminačním režimu na základě 
                                                 
308 Rozsudek ze dne 30. května 1989, Allué v. Coonan, 33/88, Recueil, s. 1591. 
309 Soudní dvůr navíc shledal takový systém neslučitelným s požadavkem rovného zacházení v oblasti sociálního 

zabezpečení v článku 3 nařízení č. 1408/71, jelikož určitá kategorie pracovníků, kterými jsou z většiny cizí 
státní příslušníci, je vyloučena ze systému sociálního zabezpečení členského státu, který je obecně přístupný 
ostatním pracovníkům v tomto členském státě (bod 21) 

310 Rozsudek ze dne 26. června 2001, C-212/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-4923, zejména bod 30. 
311 Rozsudek ze dne 15. května 2008, C-276/07, Delay, Recueil, s. I-3635. 
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smluv uzavřených na dobu určitou. Její poslední dočasný pracovní poměr jí nebyl 
prodloužen. Přerušila však výkon činnosti na necelé dva měsíce předtím, než byla 
se stejným zaměstnavatelem podepsána smlouva na dobu neurčitou podle nových 
právních předpisů. V rámci této smlouvy jí nicméně nebyla přiznána nabytá práva 
pro účely počítání doby odsloužených let, z nichž by měla prospěch, kdyby její 
výkon činnosti nebyl přerušen, jinými slovy tato smlouva nebyla uzavřena zpětně 
k okamžiku prvního zaměstnání navrhovatelky. Soudní dvůr v řízení o předběžné 
otázce rozhodl, že vnitrostátní soud musí zaprvé ověřit, zda má profesní činnost 
vykonávaná dříve na základě smluv uzavřených na dobu určitou a profesní činnost 
vykonávaná podle nové smlouvy týž funkční obsah, zejména co se týče stanovení 
pedagogických požadavků na výuku cizích jazyků a hodnocení znalostí posluchačů, 
a zadruhé musí určit, zda oba zmíněné druhy funkcí uspokojují tytéž potřeby výuky 
na italských univerzitách (bod 27). Pokud předkládající soud shledá, že taková 
kontinuita existuje, bude nutno zkoumat, zda by tuzemskému pracovníku, který se 
nachází ve srovnatelné situaci, byla uznána nabytá práva od data prvního přijetí do 
pracovního poměru na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou (bod 28). 
 
Otázkou zohledňování odborné praxe absolvované v jiném členském státě se 
Soudní dvůr zabýval v  rozsudku ve věci Scholz v. Opera Universitaria di 
Cagliari312. Spor vznikl kolem podmínek hodnocení zájemců v rámci výběrového 
řízení na pracovní místo v univerzitní jídelně. Hodnocena byla odborná kvalifikace 
kandidátů, jakož i pracovní zkušenosti ve veřejném sektoru, které však nebyly nijak 
upřesněny. Žalobkyně, která byla italskou státní příslušnicí, v původním řízení 
namítala, že příslušný orgán univerzity nezohlednil odbornou praxi, kterou 
absolvovala v rámci státní pošty jiného členského státu. Soudní dvůr připomněl, že 
jakýkoliv státní příslušník členského státu, který bez ohledu na své místo bydliště či 
státní příslušnost využil svého práva volného pohybu a byl zaměstnán v jiném 
členském státě, spadá do rozsahu působnosti ustanovení článku 48 Smlouvy (nyní 
článku 45 SFEU), a rozhodl, že nezohlednění odborné praxe ve veřejném sektoru 
jiného členského státu představuje nepřímou diskriminaci na základě státní 
příslušnosti, která není odůvodněna (body 9 a 11). Jeho závěr v této věci je 
následně často v následující judikatuře citován313, jelikož je prvním z řetězce 
rozsudků, v nichž byly upřesněny některé další aspekty zásady volného pohybu 
v této oblasti.  
 
Ve věci Schöning-Kougebetopoulou314 byla Soudním dvorem posuzována situace, 
v níž služební a platový postup lékaře se specializovanou způsobilostí v rámci 
veřejné služby členského státu na základě pravidel stanovených v kolektivní 
smlouvě, která se vztahovala na většinu zaměstnanců ve veřejném sektoru 

                                                 
312 Rozsudek ze dne 23. února 1994, Scholz v. Opera Universitaria di Cagliari, C-419/92, Recueil, s. I-505. 
313 Naposledy viz zejména rozsudky ze dne 1. dubna 2008, Gouvernement de la Communauté française a 

Gouvernement wallon v Gouvernement flamand, C-212/06, Sb. rozh. s. I-1683; ze dne 26. října 2006, 
Komise v. Itálie, C-371/04, Sb. rozh. s. I-10257, a ze dne 23. února 2006, Komise v. Španělsko, C-205/04, 
Sb. rozh. s. I-31. Viz rovněž Barnard, Catherine: EC Employment Law, OUP, 2000, s. 192 

314 Rozsudek ze dne 15. ledna 1998, Schöning-Kougebetopoulou, C-15/96, Recueil, s. I-47. 
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dotčeného členského státu, závisel na počtu odpracovaných let v dotčeném 
služebním zařazení v rámci veřejné služby. Žalobkyně v původním řízení již 
zaměstnání specializovaného lékaře ve veřejném sektoru vykonávala po dobu 
několika let v jiném členském státě. Její odborná praxe však nebyla zohledněna pro 
účely jejího služebního a platebního postupu z důvodu, že nebyla absolvována ve 
veřejné správě dotčeného členského státu. Soudní dvůr v plném souladu se závěry 
generálního advokáta315 nejprve uvedl, že povolání lékaře se specializovanou 
způsobilostí nespadá pod výjimku zaměstnání ve veřejné službě (body 13 a 25), a 
shledal, že podmínky služebního a platového postupu podle dotčené kolektivní 
smlouvy zjevně znevýhodňují pracovníky, kteří byli zaměstnáni na odpovídajících 
pracovních místech ve veřejné službě jiného členského státu (bod 23), a zakládají 
tudíž nepřímou diskriminaci. Soudní dvůr rozhodl, že příslušná pravidla kolektivní 
smlouvy nemohou být odůvodněna tvrzením dotčeného členského státu, že v rámci 
takového postupu je zaměstnancům ve veřejné službě přiznáván příplatek za 
věrnost zaměstnavateli, jelikož se kolektivní smlouva vztahuje na většinu povolání 
ve veřejném sektoru, včetně povolání vykonávaných u některých subjektů na státu 
nezávislých poskytujících služby obecného hospodářského zájmu. Mezi všemi 
těmito různými zaměstnavateli je přitom uznávání odborné praxe pro účely 
služebního a platového postupu zajištěno; dotčený platový postup proto nelze 
považovat za příplatek za věrnost (body 26 a 27). 
 
Ve věci Komise v. Řecko316 byl jako nepřímo diskriminační kvalifikován systém 
služebního a platového postupu ve veřejné službě žalovaného členského státu, který 
v zásadě závisel na počtu odpracovaných let ve veřejném sektoru tohoto státu. Pro 
tyto účely nebyla zohledňována relevantní odborná praxe nabytá v jiných členských 
státech (body 19 až 21). Na námitku vlády žalovaného členského státu, podle níž 
uznávání odborné praxe získané v jiném členském státě není uskutečnitelné bez 
předchozí harmonizace v této oblasti na úrovni Společenství, Soudní dvůr uvedl, že 
i když dosud nebyly vydány relevantní předpisy sekundárního práva, je dotčený 
členský stát povinen na žádost dotčené osoby přezkoumat, zda pracovní místo, 
které zastávala v jiném členském státě je rovnocenné pracovnímu místu ve veřejné 
službě dotčeného členského státu, které je zohledňováno pro účely služebního a 
platového postupu. Skutečnost, že se dotčený členský stát domnívá, že v praxi je 
velmi obtížné taková srovnání provádět, v žádném případě nemůže odůvodnit jejich 
neprovádění (bod 22). Soudní dvůr tak jednoznačně formuluje zásadu vzájemného 
uznávání vycházející z předpokladu rovnocennosti zastávaných pracovních míst, 
přičemž rovnocennost musí být v jednotlivém případě zjištěna příslušným 
orgánem. 
 
Ve věci Österreichischer Gewerkschaftsbund317 napadly rakouské odbory právní 
předpis týkající se odměňování pedagogických pracovníků, včetně univerzitních 
                                                 
315 Stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené dne 17. července 1997 v téže věci, Recueil, s. I-47. 
316 Rozsudek ze dne 12. března 1998, Komise v. Řecko, C-187/96, Recueil, s. I-1095. 
317 Rozsudek ze dne 30. listopadu 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund a další v. Rakousko, C-195/98, 

Recueil, s. I-10497. 
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asistentů, ve veřejném sektoru, kteří své povolání vykonávají nikoliv ve služebním 
poměru, ale v postavení smluvních zaměstnanců. Tento předpis totiž pro účely 
stanovení jejich platu neumožňoval plně zohlednit relevantní odbornou praxi ve 
veřejné správě nebo pedagogickou praxi získanou v jiných členských státech, 
přestože taková odborná praxe byla plně zohledňována, pokud byla získána 
v Rakousku318. Dotčený právní předpis Soudní dvůr v souladu se svou předchozí 
judikaturou posoudil jako nepřímo diskriminační, přestože i v tomto případě vláda 
žalovaná v původním řízení zejména namítala, že je taková právní úprava 
důsledkem zásady mobility v zaměstnání ve veřejném sektoru tohoto státu, a že je 
tak odměňována věrnost zaměstnanců. Soudní dvůr tyto argumenty zamítl s tím, že 
vzhledem k velkému počtu možných zaměstnavatelů spadajících pod ustanovení 
obsahující výčet dob zaměstnání v dotčeném členském státě, které jsou pro účely 
odměňování uznávány v plné výši, je cílem tohoto systému zabezpečit mobilitu 
mezi různými zaměstnavateli a nikoli odměňovat zaměstnance za jejich věrnost 
(body 46 až 49).  
 
V téže věci se Soudní dvůr rovněž zabýval předběžnou otázkou vnitrostátního 
soudu v tom smyslu, zda má být pro účely odměňování zohledňována i odborná 
praxe dotčených osob absolvovaná před přistoupením dotčeného členského státu 
k Evropské unii. Soudní dvůr zdůraznil, že projednávaná věc se týká práva na 
rovné zacházení, jehož účinky se projevují v současné době, a nikoli práv, která 
dotčené osoby měly údajně nabýt na základě práva Společenství ještě před 
přistoupením dotčeného členského státu (bod 54). Soudní dvůr tak jinými slovy 
rozhodl, že nezohledňování doby relevantní odborné praxe absolvované v jiných 
členských státech jako rovnocenné pro účely odměňování, zatímco jsou takové 
doby odborné praxe započítány, pokud byly absolvovány v dotčeném členském 
státě, představuje diskriminační zacházení se státními příslušníky jiných členských 
států, které je jako takové ustanoveními práva Společenství zakázáno v současné 
době, bez ohledu na to, zda skutečnosti, které je proto nutné v dotčeném členském 
státě zohlednit, nastaly před nabytím účinnosti Smlouvy v tomto státě či nikoli. 
Rozhodná doba pro posuzování existence diskriminace je současná doba a paušální 
rozdělování okolností, které je třeba zohlednit ratione temporis bez přihlédnutí 
k povaze konkrétní odborné praxe by mohlo zajisté nadměrně ohrozit zásadu 
volného pohybu osob. Stejný závěr je ze stejných důvodů třeba učinit i v případech 
uznávání odborné kvalifikace nabyté v členském státě před tím, než tento stát 
vstoupil do Evropské unie, jak to ostatně dokládá i judikatura Soudního dvora 
diskutovaná v příslušném oddíle výše319. 
 

                                                 
318 Plné zohlednění odborné praxe získané v jiných členských státech bylo možné pouze se souhlasem 

příslušného orgánu, který tento souhlas mohl vydat, pokud na tom v jednotlivém případě byl veřejný zájem. 
Taková okolnost však nemohla vyvrátit posouzení dotčeného právního předpisu jako nepřímo 
diskriminačního. 

319 Rozsudek ze dne 14. září 2000, C-238/98, Hocsman, Recueil, s. I-6623. 
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Dosud nejpodrobněji se Soudní dvůr otázce zohledňování odborné praxe získané 
v jiných členských státech věnoval ve věci Köbler320, která se týkala podmínek, za 
kterých právní předpisy členského státu přiznávaly vysokoškolským profesorům 
zvláštní příplatek za počet odsloužených let, který byl navíc zohledňován pro účely 
výpočtu výše penze. Tento příplatek byl vysokoškolskému profesoru přiznáván 
mimo jiné pouze tehdy, pokud jako vysokoškolský profesor působil v dotčeném 
členském státě alespoň 15 let. Tato věc však vešla ve známost především z důvodu, 
že v ní byla řešena otázka odpovědnosti státu za škodu způsobenou v důsledku 
porušení práva Společenství, což je ostatně předmětem bohaté literatury321. Výše 
popsaný skutkový stav byl totiž již dříve předmětem řízení před vnitrostátními 
soudy, včetně jedné z nejvyšších instancí dotčeného členského státu, která 
rozhodla, že ve světle závěrů z právě vydaného rozsudku Soudního dvora v 
rozsudku Schöning-Kougebetopoulou představuje zvláštní příplatek dotčený 
v projednávané věci pouze pobídku vysokoškolským profesorům, aby 
v akademickém prostředí, které se vyznačuje vysokou mobilitou, setrvali činní 
v dotčeném členském státě. Projednávaná věc pak byla odlišena od případu 
řešeného v rozsudku Schöning-Kougebetopoulou na základě skutečnosti, že 
akademičtí pracovníci na rakouských univerzitách všichni podléhají jedinému 
zaměstnavateli, kterým je stát. Zvláštní příplatek je proto odměnou za věrnost, 
která se aplikuje nediskriminačním způsobem (bod 11). V důsledku tohoto 
rozhodnutí vnitrostátního soudu podal tentýž žalobce novou žalobu, tentokrát na 
náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím soudu v posledním stupni.  
 
V následném řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem řešil Soudní dvůr 
kromě otázky odpovědnosti státu za způsobenou škodu i otázku splnění vlastního 
materiálně právního základu žaloby, tedy zda se dotčený členský stát 
prostřednictvím svého soudu, který vydal výše uvedený rozsudek, skutečně 
dopustil porušení práva Společenství. Komise vyjádřila názor, že právo 
Společenství nebrání zaměstnavateli v tom, aby se snažil udržet kvalifikované 
zaměstnance zvýšením mezd nebo odměn svého personálu v závislosti na délce 
odpracovaných let v daném podniku, nicméně odměnu za věrnost dotčenou 
v projednávané věci, která je uplatňována na úrovni celého členského státu 
s vyloučením ostatních členských států, je třeba odlišit od odměn, které svými 
účinky působí pouze uvnitř tohoto podniku (bod 69). S tímto argumentem je třeba 
plně souhlasit, jelikož odráží celkovou strategii Společenství v oblasti přístupu na 
trh členských států, která se projevuje v oblastech všech základních svobod, ale i 
v právu hospodářské soutěže322. Soudní dvůr rozhodl, že dotčený systém 

                                                 
320 Rozsudek ze dne 30. září 2003, C-224/01, Köbler, Recueil, s. I-10239. 
321 Malíř, Jan: Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie, Prameny a nové proudy právní 

vědy 41, Univerzita Karlova, Praha 2008; Simon, Denys: La responsabilité des Etats membres en cas de 
violation du droit communautaire par une juridiction suprême, Europe 2003, č. 12, s. 3-6; Schulze, Götz: 
Gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung: Das judikative Unrecht, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 
2004, s.1049-1067; Wegener, Bernhard W.: (Fehl-)Urteilsverantwortung und Richterspruchprivileg in der 
Haftung der Mitgliedstaaten für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht, Europarecht 2004, s. 84-91. 

322 Je tak především míněna judikatura v oblasti hospodářské soutěže, která za obzvláště závažná narušení 
hospodářské soutěže ve smyslu článků 81 ES a 82 ES (nyní články 101 a 102 SFEU) považuje vytváření 
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představuje omezení volného pohybu pracovníků dvojího druhu. Zaprvé odrazuje 
pracovníky z jiných členských států od toho, aby přišli pracovat do dotčeného 
členského státu, jelikož by nebyla zohledněna jejich odborná praxe pro účely 
odměňování. Zadruhé ze stejného důvodu odrazuje od výkonu dotčené základní 
svobody pracovníky dotčeného členského státu, kteří by se po získání odborné 
praxe v jiných členských státech chtěli do tohoto státu vrátit (body 72 až 74)323.  
 
Na rozdíl od výše uvedených případů však Soudní dvůr neoznačil dotčený 
vnitrostátní první předpis za diskriminační, a to ani za nepřímo diskriminační. 
Soudní dvůr dále uznal, že projednávaná věc se narozdíl od případu, jímž se 
zabýval v rozsudku Schöning-Kougebetopoulou, vyznačuje existencí formálně 
pouze jediného zaměstnavatele. Upozornil však na to, že vysokoškolští profesoři 
jsou ve skutečnosti činní u jednotlivých univerzit dotčeného členského státu, které 
nabídkou a kvalitou svých služeb soutěží nejen se zahraničními univerzitami, ale 
především samy mezi sebou. V tomto soutěžním prostředí nelze příslušný příplatek 
považovat za odměnu za věrnost (body 82 a 84). Soudní dvůr své odůvodnění dále 
doplnil, když poukázal na okolnost, že dotčený příplatek za odpracovaná léta 
přináší prospěch zejména těm vysokoškolským profesorům, kteří setrvávají 
v dotčeném členském státě. Může proto ovlivnit rozhodování profesorů, zda 
přijmou pracovní místo v jiném členském státě či nikoli. Soudní dvůr navíc 
výslovně potvrdil, že dotčený příplatek vede k oddělování pracovního trhu pro 
vysokoškolské pedagogy dotčeného členského státu (body 85 a 86).  
 
Zvláštní otázkou uznávání výkonu odborné činnosti v jiném členském státě a tzv. 
nabytých práv se Soudní dvůr zabýval ve věci Komise v. Německo324. Tato věc se 
týkala přechodu na nový režim uzavírání smluv příslušníků psychoterapeutických 
povolání v rámci veřejného zdravotního pojištění členského státu, jehož 
prostřednictvím byly v souladu s místní potřebou péče zavedeny územní kvóty na 
počet psychoterapeutů v každé jednotlivé oblasti dotčeného členského státu 
s nárokem na úhradu poskytnutých služeb z veřejného zdravotního pojištění. 
Přechodná ustanovení vymezovala okruh osob, které měly na základě „nabytých 
práv“ nárok na úhradu služeb z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na 
potřebu péče v dané oblasti. Těmito osobami byli ti psychoterapeuti, kteří v téže 
oblasti již své povolání vykonávali s nárokem na úhradu svých služeb nepřetržitě 
po dobu nejméně 6-ti měsíců během tříletého období předcházejícího okamžiku 
vyhlášení příslušné právní úpravy.  
                                                                                                                                                         

jednotlivými hospodářskými subjekty takových soutěžních podmínek, jejichž účinkem je oddělování 
jednotlivých trhů členských států, viz např. klasický rozsudek ze dne 13. července 1966, 56-64 a 58-64, 
Consten v. Grundig. 

323 Tuto věc je tudíž nutno odlišit od věci Volker Graf, v níž byl vydán rozsudek ze dne 27. ledna 2000, C-
190/98, Recueil, s. I-493, v němž byla řešena otázka, zda svoboda pohybu pracovníků brání právním 
předpisům členského státu, které v rámci úpravy pracovního poměru stanoví nárok na odstupné pouze 
v případě výpovědi z důvodů na straně zaměstnavatele, nikoliv však v situaci, kdy chce pracovník odejít do 
zaměstnání do jiného členského státu. Soudní dvůr považoval účinky sporných právních předpisů na volný 
pohyb pracovníků za příliš vzdálené a nejisté na to, aby tyto předpisy mohly být kvalifikovány jako omezení 
volného pohybu. 

324 Rozsudek ze dne 6. prosince 2007, Komise v. Německo, C-456/05, Sb. rozh. s. I-10517. 
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Komise proti dotčenému členskému státu zahájila řízení pro nesplnění povinnosti, 
jelikož usoudila, že uvedená právní úprava zakládá v rozporu s článkem 43 ES 
(nyní článek 49 SFEU) rozdílné zacházení mezi státními příslušníky Společenství 
na základě okolnosti, zda v rozhodné době měli, či neměli právo na úhradu svých 
služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění dotčeného členského státu, a 
znevýhodňuje tak psychoterapeuty, kteří během výše uvedeného tříletého období 
vykonávali svou činnost v rámci systému veřejného zdravotního pojištění jiného 
členského státu a v období posledních šesti měsíců stanoveného referenčního 
období se usadili v dotčeném členském státě. Takové osoby již totiž neměly 
možnost využít nabytých práv. Dotčenému členskému státu proto vytýkala 
konkrétně skutečnost, že na rozdíl od odborné praxe získané v rámci systému 
veřejného zdravotního pojištění tohoto členského státu nebyla zohledňována 
odborná praxe v rámci obdobného systému jiného členského státu325. 
 
Ve svém rozsudku v této věci Soudní dvůr uznal, že cíl omezit počet 
psychoterapeutů, kteří mohou poskytovat péči hrazenou z veřejného zdravotního 
pojištění bez ohledu na místní potřebu péče, představuje naléhavý důvod veřejného 
zájmu (bod 69). Přesto v této věci Soudní dvůr rozhodl, že dotčená vnitrostátní 
právní úprava nemůže být odůvodněna, jelikož nesplňuje zásadu proporcionality 
(bod 73). Dotčený členský stát byl totiž podle Soudního dvora povinen před 
přijetím přechodného režimu posoudit otázku, zda je nutno z tohoto režimu 
vylučovat i osoby, které v referenčním období vykonávaly činnost v rámci 
zdravotního pojištění jiného členského státu. Vzhledem k tomu, že počet 
psychoterapeutů dotčených výše uvedenými podmínkami přechodného režimu byl 
velmi omezený, jelikož se jednalo o osoby, které se během posledních šesti měsíců 
referenčního období usadili v dotčeném členském státě, nemohlo podle Soudního 
dvora zohlednění doby, během níž byla stejná činnost během referenčního období 
vykonávána v rámci systému jiného členského státu, zmařit účel přechodných 
ustanovení, tedy účel omezit počet psychoterapeutů, kteří mohou vykonávat činnost 
v rámci systému veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na místní potřebu péče 
(body 70 až 72)326. 
 
Otázce srovnatelnosti odborné praxe získané v jiném členském státě s odbornou 
praxí uznávanou podle právních předpisů hostitelského členského státu se Soudní 

                                                 
325 Nenapadla však samotný požadavek usazení příslušné osoby v příslušné oblasti dotčeného členského státu 

během referenčního období, ani systém kvantitativního omezení ve formě kvót – srovnej bod 81 stanoviska 
generálního advokáta Mengozziho předneseného dne 28. června v téže věci, C-456/05, Sb. rozh. s. I-10517. 
Komise možný rozsah své žaloby pro nesplnění povinnosti omezila zřejmě i proto, že Soudní dvůr ve své 
judikatuře již uznal jako naléhavý důvod veřejného zájmu předcházení riziku vážného ohrožení finanční 
vyváženosti systému sociálního zabezpečení. 

326 Viz ale opačný názor generálního advokáta v bodech 106 a násl. stanoviska v téže věci, C-456/05, který se 
domnívá, že zohledňování odborné praxe v rámci systémů jiných členských států by mělo za následek 
rozšíření počtu psychoterapeutů oprávněných poskytovat smluvní péči v místech, kde se nacházejí jejich 
příslušné ordinace, a to odchylně od zavedeného režimu kvót. Tímto opatřením by se podle něho tento režim 
kvót nepřímo zpochybnil, přestože se předmět projednávané žaloby slučitelnosti tohoto režimu se svobodou 
usazování netýkal (bod 119).  
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dvůr věnoval ve dvou rozsudcích vydaných v dalších řízeních pro nesplnění 
povinnosti proti Itálii, jednak v souvislosti s neuznáváním odborné praxe 
pedagogických pracovníků, a jednak s neuznáváním odborné praxe zaměstnanců ve 
veřejné službě obecně. V prvním případě327 Komise dotčený členský stát žalovala 
díky diskriminačním podmínkám výběrového řízení na obsazení pracovních míst 
pedagogických pracovníků, jelikož při hodnocení kandidátů nebyla rovnocenně 
zohledňována zvláštní pedagogická praxe, tedy praxe specifická vyučovanému 
oboru a v souladu se stanovenými požadavky, absolvovaná v jiných členských 
státech. Vláda dotčeného členského státu existenci nepřímo diskriminačních 
podmínek popírala na základě skutečnosti, že zaměstnání ve vzdělávacích 
zařízeních v jednotlivých členských státech není rovnocenné v důsledku odlišnosti 
osnov, učebních textů i vzdělávacích programů, a nelze je tedy jako rovnocenné 
zohledňovat. V tomto ohledu se tento případ lišil od věcí, v nichž byly vydány výše 
popsané rozsudky, ve kterých nebyla zkoumána samotná povaha dotčené činnosti 
pro účely posouzení relevance odborné praxe.  
 
Soudní dvůr připomněl výše popsanou judikaturu a uvedl, že absolutní odmítnutí 
zohlednění odborné praxe získané výkonem vzdělávacích činností v jiných 
členských státech nemůže být odůvodněno z důvodu existence rozdílů mezi 
vzdělávacími programy těchto států. Jako příklad uvedl zvláštní pedagogickou 
praxi v oblasti uměleckého vzdělávání nebo vzdělávání postižených osob, u které 
lze podle jeho názoru očekávat, že může být relevantní i tehdy, pokud byla získána 
v jiných členských státech (bod 18). Implicitně však podle názoru zastávaného 
v této práci tímto svým závěrem připustil, že mohou existovat situace, v nichž 
nebude v hostitelském členském státě možno zahraniční odbornou praxi zohlednit 
z důvodu zvláštní povahy odborné praxe, jak je upravena v tomto členském státě. 
Přesto, ani v případě zvláštní povahy požadované odborné praxe zajisté nelze za 
odůvodněné považovat ustanovení, které by zohlednění zahraniční odborné praxe 
obecně vylučovalo nebo by obecně zahraniční odbornou praxi hodnotilo méně 
příznivě bez ohledu na konkrétní skutečnosti jednotlivého případu. 
 
V druhém případě328 Komise dotčenému členskému státu vytýkala nerovné 
podmínky při přijímání státních příslušníků jiných členských států do veřejné 
služby, a konkrétně opět nezohledňování odborné praxe absolvované v zaměstnání 
ve veřejné správě jiného členského státu. Vláda žalovaného státu argumentovala, že 
aby mohla být odborná praxe získaná v jiném členském státě považována za 
srovnatelnou s odbornou praxí zohledňovanou v dotčeném členském státě, musí být 
zaprvé splněna podmínka srovnatelnosti výkonu činnosti v požadovaných 
oblastech, a zadruhé, musí být tato praxe získána ve veřejné službě členského státu, 
který stejně jako dotčený členský stát podmiňuje přístup do veřejné služby 
úspěšným absolvováním výběrového řízení (body 14 a 15). Soudní dvůr tyto 
argumenty zamítl s tím, že z jeho dosavadní judikatury vyplývá, že odmítnutí 

                                                 
327 Rozsudek ze dne 12. května 2005, Komise v. Itálie, C-278/03, Sb. rozh. s. I-3747. 
328 Rozsudek ze dne 26. října 2006, Komise v. Itálie, C-371/04, Sb. rozh. s. I-10257. 
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uznání odborné praxe získané při výkonu srovnatelné činnosti ve veřejné správě 
jiného členského státu z důvodu, že se dotčené osoby před výkonem své činnosti ve 
veřejném sektoru tohoto jiného státu nezúčastnili výběrového řízení, nelze připustit, 
jelikož ne všechny členské státy přijímají do zaměstnání ve svém veřejném sektoru 
pouze tímto způsobem. Diskriminaci lze zabránit pouze tehdy, pokud jsou 
zohledněny doby srovnatelné činnosti absolvované ve veřejném sektoru jiného 
členského státu osobami přijatými do zaměstnání v souladu s tamními podmínkami 
(bod 18). V tomto případě tedy Soudní dvůr jasně potvrdil, že členský stát nemůže 
vyžadovat naprostou rovnocennost zejména formálních podmínek výkonu 
zaměstnání v jiném členském státě, aby výkon této činnosti zohlednil jako 
odbornou praxi, ale naopak kladl důraz na materiální srovnatelnost požadavků obou 
členských států. V opačném případě by byly nepřiměřeně zasaženy cíle sledované 
základními svobodami Společenství, jelikož mezi členskými státy v příslušné 
oblasti právní úpravy přirozeně existují významné rozdíly. 
 
Lze tedy uzavřít, že pokud jde o odměňování a jiné podmínky zaměstnání, spadají 
tyto otázky zpravidla do působnosti zákazu diskriminace na základě státní 
příslušnosti v rámci použitelné základní svobody, a zpravidla jsou posuzovány ve 
světle naléhavých důvodů veřejného zájmu, na nichž se zakládají příslušná 
vnitrostátní opatření, a zásady proporcionality. Nejinak je tomu v případě 
požadavku uznávání srovnatelné odborné praxe, jejíž nezohlednění zpravidla 
představuje nepřímou diskriminaci, respektive neodůvodněné omezení volného 
pohybu329. I posuzování srovnatelnosti odborné praxe získané v jiných členských 
státech bude podléhat zásadě proporcionality v tom smyslu, že nelze vyžadovat 
naprostou rovnocennost odborné praxe nabyté v jiném členském státě, která by 
nebyla nezbytná z důvodu ochrany sledovaných veřejných zájmů. 
 
3.3 Uznávání odborné kvalifikace pro výkon zam ěstnání ve ve řejné 
správ ě nebo činností spojených s výkonem ve řejné moci 
 
V předcházejícím oddíle byla zmíněna judikatura, která se ve velké míře týkala 
výkonu povolání ve veřejné službě. Veřejná služba je přitom odvětvím, v němž 
v souvislosti s volným pohybem osob rovněž vyvstává otázka, do jaké míry může 
výkon takové činnosti spadat pod výjimky podle čl. 45 odst. 4 SFEU a článku 51, 
případně ve spojení s článkem 62 SFEU, a jaký mají tyto výjimky dopad na 
použitelnost pravidel pro uznávání odborné kvalifikace. Tyto výjimky přitom 
nemají omezující dopady jen v oblasti volného pohybu pracovníků nebo svobody 
usazování, ale mohou se stejně tak vztahovat na činnosti vykonávané 
v hostitelském členském státě poskytovatelem služeb. 
 
K rozsahu těchto výjimek je třeba úvodem poznamenat, že jde o výjimky výslovně 
povolené ve Smlouvě, a lze jimi proto ospravedlnit i taková omezení základních 
svobod, která jsou přímo diskriminační. Protože jde o výjimky ze základních práv 

                                                 
329 Viz taktéž rozsudek ze dne 23. února 2006, Komise v. Španělsko, C-205/04, Sb. rozh. s. I-…. 
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zaručených Smlouvou, musí však být jejich rozsah interpretován restriktivně tak, 
aby nebránily plnění cílů Společenství a aby se jejich rozsah omezoval pouze na 
míru nezbytně nutnou k hájení zájmů, které mohou členské státy podle tohoto 
ustanovení chránit330. Tyto výjimky podléhají zásadě proporcionality v tom smyslu, 
že omezení příslušných základních práv musí být vhodné a nezbytné k dosažení 
sledovaného cíle331. 
 
3.3.1 Rozsah výjimky pro činnosti, které jsou spjaty, i když jen příležitostně, 
s výkonem veřejné moci (článek 51 SFEU) 
 
První pododstavec článku 51 SFEU, který se použije v oblasti svobody usazování a 
ve spojení s článkem 62 SFEU i v oblasti poskytování služeb, stanoví, že se tyto 
základní svobody nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě 
spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci. Podle druhého 
pododstavce článku 51 SFEU může Rada na návrh Komise kvalifikovanou 
většinou stanovit, že na určité druhy činností se ustanovení o svobodě usazování (a 
tedy ve spojení s článkem 62 SFEU i svobodě poskytování služeb) nevztahují. 
K žádnému takovému plošnému omezení věcného rozsahu těchto svobod však 
dosud nedošlo. 
 
Oproti doslovnému znění této výjimky ve Smlouvě, které naznačuje její poměrně 
široké použití, vyložil Soudní dvůr tuto výjimku v jednom z jeho prvních rozsudků 
vydaných v souvislosti se svobodou usazování ve věci Reyners332 restriktivně v 
tom smyslu, že zájem členských států na vyloučení cizích státních příslušníků 
z výkonu funkcí souvisejících s výkonem veřejné moci je respektován, pokud je 
výjimka omezena jen na ty činnosti vykonávané v rámci dotčeného povolání, které 
samy o sobě vykazují přímou a konkrétní spojitost s výkonem veřejné moci. 
Vztáhnout výjimku na celé povolání by bylo možné jen v případech, že by takové 
činnosti byly natolik spojeny s tímto povoláním, že by jinak svoboda usazování ve 
svém výsledku členským státům ukládala povinnost umožnit výkon, i když jen 
občasný, funkcí náležejících veřejné moci cizím státním příslušníkům. To však 
nebude možné, pokud jsou činnosti spojené s výkonem veřejné moci oddělitelné od 
činností dotčeného povolání jako celku (body 45 až 47). Přestože Soudní dvůr 
uznal, že organizace příslušného povolání je věcí vnitrostátního práva členského 
státu, a že se možnost použití výjimky výkonu veřejné moci bude u jednotlivých 
povolání lišit podle toho, jak jsou v členském státě upraveny, rozhodl, že meze 
výjimky podle článku 55 Smlouvy (nyní článek 51 SFEU) jsou určeny právem 
Společenství, aby tak nemohl být zmařen účinek Smlouvy v důsledku 
jednostranných opatření členských států (body 49 a 50).  
                                                 
330 Například rozsudky ze dne 15. března 1988, Komise v. Řecko, 147/86, Recueil, s. 1637, bod 7; ze dne 29. 

října 1998, Komise v. Španělsko, C-114/97, Recueil, s. I-6717, bod 34; ze dne 30. září 2003, Colegio de 
Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, Recueil, s. I-10391, bod 41, a ze dne 11. září 2008, C-
447/07, Komise v. Itálie, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 15. 

331 Viz např. rozsudky ze dne 16. června 1987, 225/85, Komise v. Itálie, Recueil, s. 2625, bod 7; ze dne 30. září 
2003, C-47/02, Anker, Recueil, s. I-10447, bod 60. 

332 Rozsudek ze dne 21. června 1974, Reyners, 2/74, Recueil, s. 631. 
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V dotčené věci byla posuzována podmínka státní příslušnosti pro výkon povolání 
advokáta. Soudní dvůr proto zdůraznil, že činnosti související s udržováním 
pravidelného kontaktu s vnitrostátními soudy a s povinností vzájemného 
spolupůsobení na jeho funkcích, ani obrana zájmů klientů před soudem a 
poskytování právních rad, a to i v případě povinného zastoupení advokátem, nelze 
považovat za činnosti spjaté s výkonem veřejné moci (body 51 a 52). Následující 
judikatura takový restriktivní výklad potvrdila. Pod výjimku veřejné moci tak 
kromě povolání advokáta333 nemůže spadat ani činnost provozování odborných 
škol a výuka na těchto školách, jakož i výuka poskytovaná v domácím prostředí334, 
povolání architekta, stavebního inženýra či vyměřovače335, technické zpracování 
systémů veřejné správy pro zpracování osobních údajů336, ani počítačové 
zpracování dat v souvislosti s provozováním státní loterie337. 
 
V rozsudku Komise v. Řecko338 dotčený členský stát s odvoláním na výjimku podle 
článku 55 Smlouvy odůvodňoval neprovedení příslušné směrnice k usnadnění 
výkonu svobody usazování a svobody poskytování služeb ve vztahu k činnosti 
soudního znalce v oblasti dopravních nehod. Soudní dvůr poznamenal, že znalecké 
zprávy nejsou pro soudy závazné a že se nedotýkají prostoru pro uvážení v rámci 
výkonu soudní moci ani samotného výkonu této moci, a proto nelze mít za to, že by 
s nimi byla spojena účast na veřejné moci ve smyslu článku 55 Smlouvy. Obdobně 
bylo rozhodnuto i ve věci Thijssen339, která se týkala podmínky státní příslušnosti 
pro výkon činnosti osoby zmocněné k výkonu dohledu nad povinnostmi podniků 
v oblasti pojišťovnictví. Dotčená činnost spočívala ve výkonu hospodářského 
dohledu nad příslušným podnikem ve spolupráci s příslušným orgánem dohledu 
v oblasti pojišťovnictví a zahrnovala povinnost hlásit tomuto orgánu jakož i vedení 
podniku některé nesrovnalosti, jakož i možnost pozdržet výkon některých 
rozhodnutí vedení podniku prostřednictvím práva veta. Soudní dvůr připomněl, 
výjimka musí být omezena pouze na činnosti, které jsou samy o sobě přímo a 
konkrétně spjaty s výkonem veřejné moci, a poznamenal, že povinnost hlásit 
některé skutečnosti orgánu dohledu je běžná v některých oblastech, jako je 
například „praní špinavých peněz“, a právo veta má pouze odkladný účinek, 
přičemž vlastní konečné rozhodnutí náleží příslušnému orgánu dohledu. Pomocné a 
přípravné činnosti v oblasti dohledu tak nelze považovat za činnosti, které jsou 
přímo a konkrétně spjaty s výkonem veřejné moci ve smyslu tehdejšího článku 55 
Smlouvy. 
 

                                                 
333 Již uvedený rozsudek Reyners, a ze dne 14. července 1988, Komise v. Řecko, 38/87, Recueil, s. 4415. 
334 Rozsudek ze dne 15. března 1988, Komise v. Řecko, 147/86, Recueil, s. 1637. 
335 Rozsudek ze dne 14. července 1988, Komise v. Řecko, 38/87, Recueil, s. 4415. 
336 Rozsudky ze dne 5. prosince 1989, Komise v. Itálie, C-3/88, Recueil, s. 4035. 
337 Rozsudek ze dne 26. dubna 1994, Komise v. Itálie, C-272/91, Recueil, s. I-1409. 
338 Rozsudek ze dne 10. prosince 1991, Komise v. Řecko, C-306/89, Recueil, s. I-5863.  
339 Rozsudek ze dne 13. července 1993, Thijssen, C-42/92, Recueil, s. I-4047. 
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Ve věci Komise v. Španělsko340 pak Soudní dvůr posuzoval rozsah uvedené 
výjimky ve vztahu k právní úpravě stanovící podmínku státní příslušnosti pro 
výkon činností bezpečnostního personálu, nikoli však administrativního personálu 
bezpečnostních agentur (soukromí detektivové, osobní a tělesní strážci, hlídači, 
apod.). Vláda dotčené v tomto řízení argumentovala, že uvedené osoby se podílejí 
na udržování veřejného pořádku. Soudní dvůr však tento argument zamítl s tím, že 
výkon jejich činnosti, která je prováděna na soukromoprávním základě, nezahrnuje 
pravomoc použít omezovacích nebo donucovacích prostředků. Uvedené osoby 
mohou být stejně jako ostatní osoby případně vyzvány k asistenci veřejným 
pořádkovým složkám, což však nepředstavuje činnost přímo a konkrétně spojenou 
s výkonem veřejné moci (body 36 až 39)341. 
 
3.3.2 Rozsah výjimky pro zaměstnání ve veřejné správě (čl. 45 odst. 4 
SFEU) 
 
Obdobou článku 51 SFEU v oblasti volného pohybu pracovníků je čl. 45 
odst. 4 SFEU, Narozdíl od výjimky podle článku 51, který z působnosti Smlouvy 
vylučuje pouze konkrétní činnosti, je rozsah výjimky podle 
čl. 45 odst. 4 formulován obecně ve vztahu k odvětví veřejné správy. Ve 
své tradiční judikatuře měl Soudní dvůr za to, že pojem „zaměstnání ve veřejné 
správě“ nezahrnuje výkon zaměstnání pro soukromoprávní zaměstnavatele, a to bez 
ohledu na povahu povinností souvisejících s dotčeným pracovním místem342. 
Uvedený závěr byl nicméně zpochybněn v novější judikatuře, která připustila 
uplatnění dotčené výjimky i ve vztahu k jiným zaměstnáním. Skutečnost, že 
dotčené zaměstnání má být vykonáváno ve formě služebního poměru, sama o sobě 
nemůže automaticky zakládat použití čl. 45 odst. 4 SFEU343.  
 
Uvedená výjimka byla předmětem podrobnějšího posouzení ve věci Komise v. 
Belgie344, v níž byl Soudním dvorem v řízení pro nesplnění povinnosti jako 
neslučitelný s volným pohybem pracovníků odmítnut požadavek státní příslušnosti 
stanovený belgickými právními předpisy ve vztahu k výkonu souboru různých 
činností u státních drah, činností zdravotních sester a ošetřovatelek, a rovněž 
některých řemeslných činností vykonávaných v rámci správy hlavního města. Ve 
svém prvním rozsudku v této věci Soudní dvůr poskytl výkladová vodítka 
k uplatnění výjimky zaměstnání ve veřejné službě a vyzval účastníky řízení, aby 
doplnili dodatečné informace o povinnostech spojených s výkonem činností, u 
nichž byla napadena podmínka státní příslušnosti. Přitom uvedl, že podle čl. 48 
odst. 4 Smlouvy jsou z rozsahu působnosti volného pohybu pracovníků vyňaty 
                                                 
340 Rozsudek ze dne 29. října 1998, Komise v. Španělsko, C-114/97, Recueil, s. I-6717. 
341 Obdobný závěr ke službám bezpečnostních agentur, viz rozsudky ze dne 9. března 2000, Komise v. Belgie, 

C-355/98, Recueil, s. I-1221, bod 26, a ze dne 31. května 2001, Komise v. Itálie, C-283/99, Recueil, s. I-
4363, body 20 až 22. 

342 Komise v. Španělsko, C-114/97, bod 33; Komise v. Itálie, C-283/99, bod 25. 
343 Rozsudek ze dne 3. července 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Recueil, s. 2139. 
344 První rozsudek ze dne 17. prosince 1980, Komise v. Belgie, 149/79, Recueil, s. 3881; a druhý rozsudek ze 

dne 26. května 1982, Komise v. Belgie, 149/79, Recueil, s. 1845. 
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pouze činnosti, které zahrnují přímou či nepřímou účast na výkonu pravomocí 
stanovených veřejným právem a na výkonu úkolů, které jsou určeny k zajišťování 
zájmů státu nebo jiných veřejných orgánů. Zaměstnání na těchto pracovních 
místech totiž předpokládá na straně osob, které tyto činnosti vykonávají, zvláštní 
vztah věrnosti státu a vzájemnost práv a povinností, které tvoří základ svazku státní 
příslušnosti345. Uplatnění této výjimky nemůže vyplývat ze způsobu organizace 
veřejné služby v daném členském státě, jak navrhovala vláda žalovaného členského 
státu. Meze jejího uplatnění musí být stanoveny právem Společenství, aby nebyl 
zmařen účinek Smlouvy v důsledku jednostranných opatření členských států346. 
Tuto výjimku je jinými slovy třeba vykládat autonomně na úrovni práva Unie. 
 
V akademických kruzích proběhla debata ohledně otázky, zda první uvedený výrok 
Soudního dvora má být vykládán jako dvě kumulativní nebo naopak alternativní 
podmínky použití čl. 45 odst. 4 SFEU. Následně se však prosadil názor, že činnosti, 
na které se vztahuje dotčená výjimka, musí zahrnovat přímou či nepřímou účast jak 
na výkonu pravomocí stanovených veřejným právem, tak na výkonu úkolů, které 
jsou určeny k zajišťování zájmů státu347. Svědčí o tom jednak skutečnost, že 
v pozdější judikatuře Soudní dvůr mezi těmito kritérii používá výlučně spojku „a“, 
a je to i v souladu se zásadou, podle níž je výjimky ze základních svobod třeba 
vykládat restriktivně, jelikož použití kumulativních kritérií nejvíce zužuje rozsah 
dotčené výjimky. 
 
Podle názoru zastávaného v této práci je však třeba kritéria vytýčená Soudním 
dvorem vnímat v jejich celku a ve vztahu k účelu, který má výjimka podle 
čl. 45 odst. 4 SFEU plnit. Navíc není možné zcela vynechat otázku vztahu třetího 
uvedeného výroku Soudního dvora, podle něhož takové zaměstnání, které je možno 
podřadit pod dotčenou výjimku, předpokládá na straně osob, které tyto činnosti 
vykonávají, zvláštní vztah věrnosti státu a vzájemnost práv a povinností, které tvoří 
základ svazku státní příslušnosti, k prvním oběma kritériím. Soudní dvůr těmito 
kritérii zajisté chtěl přiblížit a vysvětlit povahu činností, které podle jeho názoru 
mohou spadat pod výjimku čl. 45 odst. 4 SFEU. Uvedené tři podmínky skutečně 
nemohou být chápány alternativně, jelikož zejména kritérium plnění úkolů, které 
jsou určeny k zajišťování zájmů státu, příliš široké na to, aby mohlo vyhovět 
požadavku restriktivního výkladu uvedené výjimky. Třetí uvedená podmínka však 
nemůže být chápána ani kumulativně ve vztahu k prvním dvěma, jelikož Soudní 
dvůr toto třetí uvedené kritérium používá jen zřídkakdy a rozhodně není průkazné, 
že by jej používal ve smyslu kumulativním, ale naopak spíše vysvětlujícím. Navíc, 

                                                 
345 Viz bod 10 rozsudku ze dne 17. prosince 1980, a bod 7 rozsudku ze dne 26. května 1982 ve věci Komise v. 

Belgie, 149/79. 
346 Viz body 11, 16, 18 a 19 rozsudku ze dne 17. prosince 1980. 
347 Rozsudek ze dne 30. května 1989, Allué a Coonan, 33/88, Recueil, s. 1591, a ze dne 27. listopadu 1991, 

Bleis, C-4/91, Recueil, s. I-5627, bod 6; ze dne 30. září 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
Española, C-405/01, Recueil, s. I-10391, bod 39. Viz rovněž Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 48 EGV 
(Maastrichter Fassung), marg. č. 64; Barnard, C.: EC Employment Law, 2. vydání, Oxford University Press, 
2000, s. 190; Na podporu opačného názoru uvádějí rozsudek ze dne 16. června 1987, Komise v. Itálie, 
225/85, Recueil, s. 2625, v němž byla obdobná formulace uvedena alternativně s použitím spojky „nebo“. 
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pokud jde o otázku vztahu prvních dvou kritérií, jeví se, že podmínka plnění úkolů, 
které jsou určeny k zajišťování zájmů státu, je pouze vysvětlující poznámkou 
k hlavnímu kritériu, kterým je přímá či nepřímá účast na výkonu pravomocí 
svěřených veřejným právem. Je totiž otázkou, zda je možno najít činnost, která by 
mohla zahrnovat přímou či nepřímou účast na výkonu pravomocí stanovených 
veřejným právem, ale nezahrnovala by přitom plnění úkolů, které jsou určeny 
k zajišťování zájmů státu. Z tohoto pohledu se tedy spíše jeví, že Soudní dvůr 
používá hlavní kritérium účasti na výkonu veřejné moci a ostatní jeho kritéria mají 
pouze vysvětlující povahu, aniž by k prvnímu kritériu byly v alternativním, či 
kumulativním vztahu.  
 
Soudní dvůr se dále vyjádřil k argumentu, podle něhož je třeba podmínku státní 
příslušnosti vztáhnout na veškeré činnosti v rámci veřejné služby, jelikož 
v důsledku zásad flexibility služebního zařazení a služebního postupu se mohou 
všechny osoby přijaté do státní služby v případě povýšení nebo přeložení účastnit 
výkonu takových výsostných pravomocí podílet se na zajišťování takových zájmů. 
Podle něj dotčená odchylka členským státům umožňuje vyloučit cizí státní 
příslušníky z konkrétních pracovních míst, která jsou součástí služebního zařazení 
či součástí služby, které se vzhledem k povaze svěřených úkolů vyznačují výše 
uvedenou povahou veřejné služby. Výjimka zaměstnání ve veřejné službě 
členským státům umožňuje vyloučit pro cizí státní příslušníky možnost služebního 
postupu či přeložení na určitá pracovní místa, která se vyznačují účastí na výkonu 
uvedených pravomocí a úkolů (body 20 a 21). Vyloučení těchto cizích stáních 
příslušníků z postupu nebo přeložení na uvedená pracovní místa však nesmí mít 
důsledek jejich vyloučení i z pracovních míst, která pod tuto výjimku nespadají. 
 
Uvedené závěry Soudního dvora byly v následující judikatuře potvrzeny například 
ve vztahu k povolání zdravotní sestry ve veřejných nemocnicích348, k činnosti 
vykonávané v rámci praktické části odborné přípravy na povolání učitele349 a 
k činnosti výzkumného pracovníka v rámci národní rady pro výzkum350. V tomto 
posledně uvedeném případě Soudní dvůr poznamenal, že pouze řídící pracovní 
místa a místa spojená s poradní funkcí státu by mohla být označena za zaměstnání 
ve veřejné službě ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (bod 9). Ve věci 
Allué a Coonan351 Soudní dvůr rozhodl, že zaměstnáním ve veřejné službě nemůže 
být zaměstnání univerzitního asistenta vyučujícího cizí jazyky. Ve věci Bleis352 
byla Soudním dvorem jako neslučitelná s volným pohybem pracovníků 
kvalifikována podmínka státní příslušnosti pro udělení odborné kvalifikace 
středoškolského pedagoga. 
 

                                                 
348 Rozsudek ze dne 3. června 1986, Komise v. Francie, 307/84, Recueil, s. 1725; 
349 Rozsudek ze dne 3. července 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Recueil, s. 2139. 
350 Rozsudek ze dne 16. června 1987, Komise v. Itálie, 225/85, Recueil, s. 2625. 
351 Rozsudek ze dne 30. května 1989, Allué a Coonan, 33/88, Recueil, s. 1591. 
352 Rozsudek ze dne 27. listopadu 1991, Bleis, C-4/91, Recueil, s. I-5627. 
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Pod výjimku podle čl. 45 odst. 4 SFEU podle Soudního dvora dále například 
v zásadě nespadají činnosti veřejných podniků zajišťujících služby obecného 
hospodářského zájmu, jako distribuci vody, plynu nebo elektřiny, veřejnou 
zdravotní službu, činnosti v odvětví veřejného vzdělání, námořní a letecké dopravy, 
veřejné silniční a městské dopravy, činnosti telekomunikačních podniků, 
provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání, některé činnosti v oblasti 
kultury a výzkumné činnosti pro civilní účely353. Z těchto rozsudků především 
vyplývá, že členský stát nesmí pod výjimku pro zaměstnání ve veřejné službě 
obecně zahrnout veškerá pracovní místa v příslušném odvětví nebo v příslušné 
oblasti veřejné služby. Nelze přesto předem vyloučit, že ve vztahu ke konkrétním 
pracovním místům v těchto veřejných podnicích může být uplatnění výjimky 
odůvodněno. 
 
 Soudní dvůr ve své judikatuře tak zastává funkcionální přístup354, jelikož je třeba 
mezi pracovními místy důsledně rozlišovat podle povahy pracovních povinností, 
případně podle výše pracovního zařazení v hierarchické struktuře služby. Odmítá 
tak čistě institucionální či organický přístup, podle něhož by výjimka mohla platit 
pro všechna pracovní místa vykonávaná pro příslušnou složku státu či některé 
veřejné subjekty. Tento organický přístup však, jak vyplývá z výše uvedeného 
výkladu, Soudní dvůr přesto používá k negativnímu vymezení rozsahu působnosti 
čl. 45 odst. 4 SFEU, jelikož z něj zásadně vylučuje veškerá zaměstnání ve vztahu 
k soukromoprávním osobám. 
 
K dalšímu vývoji výkladu dotčené výjimky došlo v rozsudcích Soudního dvora ve 
věcech Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española a Anker a další355. 
Tyto případy se týkaly požadavku státní příslušnosti pro výkon povolání kapitána a 
prvního důstojníka na plavidlech obchodního loďstva a kapitána na rybářských 
plavidlech a před Soudní dvůr se dostaly v rámci řízení o předběžné otázce. 
Generální advokátka356 v tomto případu zejména poukázala na skutečnost, že 
posouzení musí vycházet z ustanovení Smlouvy o volném pohybu pracovníků, 
jelikož se v případě kapitánů a prvních důstojníků jedná o výkon zaměstnání pro 
vlastníky nebo nájemce lodí (bod 46). Shrnula pak dosavadní judikaturu Soudního 
dvora, popsala, jakým způsobem Soudní dvůr kombinuje svůj funkcionální a 
institucionální přístup pro vymezení rozsahu výjimky ze zásady volného pohybu 
pracovníků, přesto však vzhledem ke zvláštní povaze dotčených činností navrhla, 
aby Soudní dvůr a priori nevylučoval možnost použití výjimky veřejné služby 
                                                 
353 Rozsudky ze dne 2. července 1996, Komise v. Lucembursko, C-473/93, Recueil, s. I-3207; Komise v Belgie, 

C-173/94, Recueil, s. I-3265; a Komise v Řecko, C-290/94, Recueil, s. I-3285. Jedná se o rozsudky 
Soudního dvora vydané v řízeních pro nesplnění povinnosti zahájených Komisí na základě její iniciativy, 
v jejímž rámci přezkoumala požadavek státní příslušnosti v právních řádech členských států – viz sdělení 
Komise zveřejněné v Úř. věst. 1988, C 72, s. 2. 

354 Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 48 EGV (Maastrichter Fassung), marg.č. 62; Barnard, C.: EC 
Employment Law, 2nd edition, OUP, 2000, s. 190-191. Viz např. bod 57 stanoviska generální advokátky 
Stix-Hackl ve věci C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Recueil, s. I-10391. 

355 Rozsudky ze dne 30. září 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, Recueil, 
s. I-10391; a ze dne 30. září 2003, C-47/02, Anker, Recueil, s. I-10447. 

356 Stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci C-405/01. 
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z důvodu, že zaměstnavateli jsou v daném případě fyzické nebo právnické osoby 
soukromého práva (body 78 a 79). Rovněž se zabývala významem pojmu 
„pravomoci svěřené veřejným právem“ a uvedla, že se musí jednat o taková 
oprávnění, která jdou nad rámec obecných oprávnění každého právního subjektu, 
zejména pak o oprávnění využívat donucovací pravomoc (bod 86). V dotčené věci 
pak byla názoru, že kapitán či první důstojník skutečně takové pravomoci 
vykonávají (body 89 až 91). Přesto však odmítla názor, že by možnost výkonu 
takové pravomoci automaticky zakládala použitelnost výjimky ze zásady volného 
pohybu pracovníků. Uvedla, že podíl činností spojených s účastí na výkonu 
pravomocí svěřených veřejným právem je tak malý, že by nebylo v souladu se 
zásadu proporcionality, kdyby mohly členské státy dotčená povolání vyjmout ze 
zásady volného pohybu pracovníků (body 92 až 97).  
 
Soudní dvůr se ztotožnil s názorem generální advokátky ve všech podstatných 
ohledech. Ve svém rozsudku Soudní dvůr jednak uznal, že uvedené postavení je 
podle práva dotčeného členského státu spojeno s účastí na výkonu pravomocí 
svěřených veřejným právem za účelem zajišťování obecných zájmů státu, jelikož 
kapitán či první důstojník mohou v některých případech vykonávat donucovací, 
vyšetřovací a sankční pravomoc, jakož i úřední pravomoc osvědčování některých 
právních skutečností, jako např. narození či úmrtí, které přesahují pouhou obecnou 
povinnost přispívat k udržení veřejného pořádku357. Soudní dvůr dále rovněž 
konstatoval, že dotyčnými osobami jsou zaměstnanci fyzických nebo právnických 
osob a nejsou součástí veřejné služby ve smyslu jeho starší judikatury. Odklonil se 
však od svého dosavadního stanoviska, když shledal, že zaměstnání u 
soukromoprávních subjektů není dostatečnou skutečností k tomu, aby bylo 
vyloučeno použití čl. 45 odst. 4, pokud je prokázáno, že dotyčné osoby při výkonu 
jim svěřených pravomocí jednají jako představitelé veřejné moci sloužící obecným 
zájmům státu, pod jehož vlajkou pluje dotčené plavidlo358. Stejně tak s generální 
advokátkou souhlasil, že sama skutečnost, že členský stát v rámci některých 
povolání dotyčným osobám propůjčuje pravomoci veřejného práva, nezakládá 
automaticky použitelnost výjimky veřejné služby, a doplnil, že je nezbytné, aby 
uvedené pravomoci byly svými držiteli vykonávány pravidelně a nebyly jen malou 
součástí jejich činnosti. Zájmy státu nemohou být ohroženy v případě, že jsou 
pravomoci svěřené veřejným právem vykonávány cizími státními příslušníky jen 
výjimečně nebo ojediněle359. Ani povolání kapitána a prvního důstojníka na 
plavidlech obchodního loďstva tedy podle názoru Soudního dvora nespadá pod 
výjimku veřejné služby.  
 
Soudní dvůr tak na jednu stranu odňal výjimce podle čl. 45 odst. 4 její zvláštní 
omezení pouze na zaměstnání ve vztahu k subjektům veřejného práva, na druhou 
stranu však jednoznačně zpřísnil podmínky jejího použití v důsledku doplnění 
                                                 
357 Bod 42 rozsudku Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, bod 61 rozsudku Anker. 
358 Body 40 a 43 rozsudku Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, a body 59 a 62 rozsudku 

Anker. 
359 Bod 44 rozsudku Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, bod 63 rozsudku Anker 
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kritéria, podle kterého musí být výkon pravomocí svěřených veřejným právem a 
úkolů v obecném zájmu státu pravidelnou, a ne pouze ojedinělou součástí 
dotčeného povolání. Soudní dvůr tímto odklonem od své dosavadní judikatury 
zároveň vytvořil příležitost sjednotit výklad výjimky podle čl. 45 odst. 4 a výjimky 
podle článku 51 SFEU, který byl, jak vyplývá z výše uvedeného rozboru, doposud 
prováděn za použití rozdílných kritérií a v odlišně vymezeném rozsahu působnosti. 
Odstraněním omezení použití výjimky veřejné služby pouze na zaměstnání ve 
vztahu k subjektům veřejného práva a přísnější aplikací zásady proporcionality se 
totiž otvírá možnost souběžného výkladu výrazů „přímá či nepřímá účast na 
výkonu pravomocí stanovených veřejným právem a na výkonu úkolů, které jsou 
určeny k zajišťování zájmů státu“ a „výkon činnosti, která sama o sobě vykazuje 
přímou a konkrétní spojitost s výkonem veřejné moci“ používaných Soudním 
dvorem v oblasti volného pohybu pracovníků a svobody usazování. Podle názoru 
zastávaného v této práci by použití obou výjimek nemělo vést k odlišnostem 
v posouzení konkrétní věci. Rozsudky Soudního dvora ve věci Colegio de Oficiales 
de la Marina Mercante Española a Anker a další ukázaly, že bez ohledu na povahu 
právního vztahu, v jehož rámci je vykonávána dotčená činnost nebo povolání, je 
třeba vycházet z povahy samotné činnosti a příslušná ustanovení Smlouvy o 
volném pohybu pracovníků a svobodě usazování vykládat v co možná největší míře 
souběžně. Pokud jde o rozdílné formulace definic činností spadajících pod dotčené 
výjimky, je jednak třeba poukázat na výše uvedený názor, podle něhož je hlavním 
kritériem i v oblasti volného pohybu pracovníků účast na výkonu veřejné moci (či 
pravomocí svěřených veřejným právem), a jednak je rovněž nutno vycházet ze 
skutečnosti, že výjimka v oblasti volného pohybu pracovníků byla Soudním 
dvorem vymezena právě s ohledem na její výslovné omezení na pracovní místa ve 
veřejné službě. V budoucí judikatuře Soudního dvora však může toto vymezení 
doznat změn v zájmu uvedeného sjednocení výkladu obou výjimek.  
 
3.3.3 Dopad použití výjimek zaměstnání ve veřejné správě a výkonu 
veřejné moci na uplatnění pravidel o uznávání odborných kvalifikací 
 
Kromě samotného rozboru obsahu výjimek veřejné služby nebo výkonu veřejné 
moci, je rovněž nutné zvážit dopad těchto výjimek na možnou aplikaci judikatury 
Soudního dvora v oblasti uznávání odborných kvalifikací a příslušných směrnic 
v této oblasti. Jedná se o významnou otázku, která není plně zodpovězena možností 
aplikace výjimky výslovně uvedené ve Smlouvě. Tyto výjimky je třeba vykládat 
restriktivně tak, aby jejich rozsah nebyl větší, než je nezbytně nutné k zajištění 
zájmů, které mohou členské státy podle uvedených ustanovení chránit360.  
 
Pokud jde o obecnou otázku dopadu výjimky podle čl. 45 odst. 4 SFEU na použití 
zásady zákazu diskriminace v jiných případech než v případě podmínky státní 
příslušnosti pro přístup do zaměstnání, byla tato otázka řešena v rozsudku ve věci 

                                                 
360 Rozsudek ze dne 16. června 1987, Komise v. Itálie, 225/85, Recueil, s. 2625, bod 7; Anker, bod 60. 
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Sotgiu361 a přijaté řešení bylo potvrzeno i pozdější judikaturou362. Ve věci Sogiu 
bylo předmětem předběžné otázky odmítnutí přiznání příplatku za odloučení 
státnímu příslušníku jiného členského státu, zaměstnanci státní pošty, z důvodu 
jeho státní příslušnosti. Pokud jde o otázku rozsahu výjimky zaměstnání ve veřejné 
službě, Soudní dvůr se podstatou pracovního místa obsazeného v tomto případě 
vůbec nezabýval, ale uvedl, že vzhledem k zásadní povaze zásad volného pohybu 
pracovníků a rovného zacházení s pracovníky ve Společenství nemůže mít tato 
výjimka větší rozsah, než který odpovídá cíli, k jehož dosažení byla tato výjimka 
stanovena. Zájmům, které tato výjimka dovoluje členským státům chránit, bylo 
vyhověno možností omezit přístup cizích státních příslušníků k některým 
činnostem ve veřejné službě. Toto ustanovení však nemůže odůvodnit 
diskriminační opatření, pokud jde o odměnu či jiné podmínky zaměstnání, vůči 
pracovníkům, kteří již byli přijati do veřejné služby363. Sama skutečnost, že byli 
přijati, prokazuje, že zájmy, které jinak odůvodňují výjimky ze zásady zákazu 
diskriminace, nejsou v této věci dotčeny (bod 4). V rozsudku ve věci Komise v. 
Řecko Soudní dvůr dále uvedl, že výjimka podle čl. 39 odst. 4 ES (nyní čl. 45 odst. 
4 SFEU) členským státům pouze umožňuje vyloučit přístup k určitým pracovním 
místům pro cizí státní příslušníky a netýká se faktorů, podle nichž jsou stanoveny 
podmínky odměňování pracovníka, který již ve veřejné službě pracuje364. Ve věci 
Österreichischer Gewerkschaftsbund pak potvrdil, že uvedenou výjimkou nelze 
odůvodnit rozdílné zacházení, pokud jde o podmínky zaměstnávání365.  
 
Podle názoru zastávaného v této práci je stejně jako uvedené „pracovní podmínky“ 
v rámci působnosti výjimky podle čl. 45 odst. 4 SFEU posuzovat i vnitrostátní 
požadavky týkající se odborné kvalifikace a odborné praxe, respektive jejich 
uznávání, pokud byly nabyty v jiném členském státě, mimo jiné z důvodu, že jsou 
velmi důležitými předpoklady při získání přístupu k výdělečné činnosti, v rámci 
odměňování i dalšího profesního postupu. V této souvislosti je vhodné doplnit, že 
podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 1612/68 je v oblasti volného pohybu pracovníků 
zakázáno rozdílné zacházení, jde-li o podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky 
(čl. 45 odst. 2 SFEU hovoří pouze o „pracovních podmínkách“), zejména v oblasti 
odměňování, propouštění a návratu k povolání nebo opětného zaměstnání, pokud se 
stal pracovník nezaměstnaným. Z tohoto demonstrativního výčtu příkladů oblastí, 
které spadají pod pojem pracovních podmínek, popřípadě podmínek zaměstnávání, 
je právo na srovnání a uznání odborné kvalifikace úzce spojeno například 
s odměňováním, popřípadě s opětovným získáním zaměstnání. Lze proto 
předpokládat, že uznávání odborné kvalifikace a zohledňování odborné praxe je 

                                                 
361 Rozsudek ze dne 12. února 1974, Sotgiu, 152/73, Recueil, s. 153. 
362 Viz rozsudky Sotgiu, bod 4; Komise v. Itálie, 225/85, bod 11, a rozsudek ze dne 30. května 1989, Allué a 

Coonan, 33/88, Recueil, s. 1591, bod 8. 
363 Viz rovněž Barnard, Catherine: EC Employment Law, OUP, 2000, s. 192. 
364 Rozsudek ze dne 12. března 1998, Komise v. Řecko, C-187/96, Recueil, s. I-1095, bod 17. Viz předtím již 

rozsudky ze dne 22. listopadu 1995, Vougioukas v. IKA, C-443/93, Recueil, s. I-4033, body 19 a 20; ze dne 
13. listopadu 1997, Grahame a Hollanders, C-248/96, Recueil, s. I-6407, bod 32. 

365 Rozsudek ze dne 30. listopadu 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund a další v. Rakousko, C-195/98, 
Recueil, s. I-10497, body 36 a 37.  
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třeba považovat přinejmenším za součást „pracovních podmínek“. Pokud použití 
výjimky zaměstnání ve veřejné správě na straně osob, které mají vykonávat určitou 
činnost, předpokládá mimo jiné zvláštní vztah věrnosti státu a vzájemnost práv a 
povinností, které tvoří základ svazku státní příslušnosti, je této výjimce učiněno za 
dost, pokud je dotčená činnost vykonávána vlastním státním příslušníkem 
dotčeného členského státu. Nezohlednění odborné kvalifikace nebo odborné praxe 
nabyté takovou osobou v jiných členských státech proto nemůže být na základě této 
výjimky odůvodněno. 
 
Obdobně lze zřejmě argumentovat, i pokud jde o výjimku pro činnosti spjaté s 
výkonem veřejné moci podle článku 51 SFEU formulovanou v kontextu svobody 
usazování a použitelnou podle článku 62 SFEU i v souvislosti s volným 
poskytováním služeb. Pokud členský stát v rámci povolání omezí výkon činností, 
které jsou samy o sobě přímo a konkrétně spjaty s výkonem veřejné moci, pouze na 
své vlastní státní příslušníky, může touto výjimkou odůvodnit požadavek státní 
příslušnosti, ale nemůže jí odůvodňovat nepřímo diskriminační nebo omezující 
opatření týkající se jiných aspektů přístupu k dotčené výdělečné činnosti a jejího 
výkonu, a tedy ani v případě uznávání odborné kvalifikace. Pokud jde o jiná 
omezení svobody usazování a svobody poskytování služeb, která nejsou přímo 
diskriminační povahy a která jsou mnohdy nerozlučně spojena s činnostmi, jež 
mohou být přímo a konkrétně spjaty s výkonem veřejné moci, jako například 
požadavek absolvování právnického vzdělání konkrétního členského státu pro 
výkon povolání soudce, nebo požadavek předchozího zaměstnání ve veřejné službě 
daného státu pro výkon vysokých funkcí ve státní správě, jsou taková omezení i 
nadále v zásadě zakázána podle článků 49 a 56 SFEU, ale mohou být odůvodněna 
naléhavými důvody veřejného zájmu. 
 
Soudní dvůr se ve své judikatuře k uvedenému problému nestaví jednoznačně. 
V judikatuře, v níž se v souvislosti s činnostmi potenciálně spadajícími do 
působnosti diskutovaných výjimek vyjadřoval k otázce uznávání odborné 
kvalifikace, dospěl Soudní dvůr dosud vždy k závěru, že se nejedná o povolání 
spadající pod tyto výjimky366. Ve věci Burbaud však generální advokátka Stix-
Hackl367 dospěla k některým závěrům, které jsou v tomto ohledu relevantní, 
přestože byly učiněny ve vztahu ke směrnici o uznávání odborných kvalifikací. 
V rámci svého posouzení, zda je možno směrnici použít na zaměstnání ve veřejné 
správě ve smyslu čl. 45 odst. 4 SFEU, vycházela z dvanáctého bodu odůvodnění 
směrnice 89/48/EHS, který stanoví, že obecným systémem uznávání 

                                                 
366 Například rozsudky ze dne 8. července 1999, C-234/97, Fernandez de Bobadilla, Recueil, s. I-4773 (povolání 

restaurátora v národním museu); ze dne 9. září 2003, C-285/01, Burbaud, Recueil, s. I-8219 (povolání 
administrátora ve veřejné správě nemocnic), a ze dne 7. října 2004, Komise v. Francie, C-402/02, 
neveřejněný ve Sbírce rozhodnutí (povolání vychovatele mimo jiné v justiční správě). Viz k těmto otázkám 
rovněž Philippe-Rouvre, D.: Burbaud, aff. C-285/01, Revue des affaires européennes (2003-2004) 2, 279-
287; Icard, P.: Principe de non-discrimination et fonction publique: l’arrêt „Isabel Burbaud“ du 9 septembre 
2003, 4 (2003), 887-896. 

367 První stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci C-285/01 přednesené dne 12. září 2002. Druhé její 
stanovisko ve věci bylo předneseno po znovuotevření ústní části řízení dne 11. února 2003.  
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vysokoškolských diplomů není dotčeno použití čl. 48 odst. 4 a článku 55 [nyní 
čl. 45 odst. 4 a článku 51 SFEU], a vyvodila z něho obecný závěr, že výjimky 
z primárního práva rovněž fungují jako výjimky ze směrnice (body 33 až 35). 
Takto obecně formulovaný závěr je podle názoru zastávaného v této práci z výše 
uvedených důvodů nesprávný. Sekundární právo navíc může obsahovat ustanovení 
sbližující právní úpravu jednotlivých členských států s ohledem na ochranu 
konkrétního zájmu s tím důsledkem, že ochrana tohoto zájmu již nemůže 
členskému státu sloužit jako odůvodnění omezujících opatření (viz v této 
souvislosti v oblasti usazování čl. 51 druhý pododstavec SFEU). Soudní dvůr se 
přímé odpovědi na otázku, zda může výjimka pro činnosti spojené s výkonem 
veřejné moci skutečně bránit použití směrnice obecného systému, vyhnul, když 
pouze uvedl, že není v projednávané věci sporné, že uvedené povolání jako takové 
nemůže pod dotčenou výjimku spadat (bod 40). 
 
Výše uvedený výklad lze tedy shrnout následovně. Činnosti, popřípadě vykonávané 
v rámci širšího povolání, které zahrnují „přímou či nepřímou účast na výkonu 
pravomocí stanovených veřejným právem a na výkonu úkolů, které jsou určeny 
k zajišťování zájmů státu,“ nebo „které samy o sobě vykazují přímou a konkrétní 
spojitost s výkonem veřejné moci“, spadají do působnosti výjimek podle čl. 45 
odst. 4 a článku 51 SFEU. Tyto výjimky však slouží výlučně k odůvodnění 
vnitrostátního požadavku na státní příslušnost osoby vykonávající danou činnost, a 
nemohou v případě osob, které splňují podmínku státní příslušnosti. odůvodnit jiná 
omezení volného pohybu osob (včetně poskytování služeb). Situace, v níž by státní 
příslušníci dotčeného členského státu s odbornou kvalifikací k výkonu dotčeného 
povolání získanou v jiném členském státě nemohli být zaměstnáni na 
odpovídajícím místě ve veřejné službě členského státu, jehož jsou příslušníky, 
například proto, že v důsledku uplatnění výjimky podle čl. 45 odst. 4 SFEU 
dotčeným členským státem nebyla ve vztahu k takovým činnostem přijata 
ustanovení o uznávání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě, by 
představovala nediskriminační, ale neodůvodněné omezení volného pohybu 
osob368. Je třeba dodat, že tento výklad přispívá i k posilování hodnot přímo či 
nepřímo chráněných evropským právem, jako je vzájemné prolínání trhů, včetně 
trhu práce, nebo výměna odborných zkušeností mezi členskými státy, včetně 
zkušeností ve veřejné správě. 
 
3.4 Poznámka k použití výjimek z d ůvodů veřejného po řádku, 
veřejné bezpe čnosti a zdraví 
 
Pro úplnost výkladu je kromě výjimky pro činnosti spojené s výkonem veřejné 
moci a činnosti ve veřejné správě rovněž třeba krátce zmínit výjimky týkající se 
důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví podle čl. 45 

                                                 
368 Podle Jarasse, H. D.: Elemente einer Dogmatik der Grundfreiheiten II, EuR 5/2000, 705-723, s. 718, je 

výjimka pro činnosti spojené s výkonem veřejné moci jednou z možností odůvodnění, nikoliv výjimkou 
z věcného rozsahu základních svobod. 
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odst. 3 a článku 52 SFEU, a jejich dopad na oblast uznávání odborné kvalifikace. 
Stejně jako u výjimek, k nimž se vztahuje předešlý výklad, platí i pro tyto výjimky, 
že jelikož představují zásahy do základních svobod zaručených podle Smlouvy, je 
jejich rozsah nutno vykládat restriktivně tak, aby byl omezen jen na to, co je 
nezbytně nutné k ochraně zájmů, které tyto výjimky umožňují členským státům 
chránit369. Na rozdíl od výjimek podle čl. 45 odst. 4 a článku 51 SFEU se však 
v judikatuře Soudního dvora k těmto výjimkám v podstatě nevyskytují žádné 
rozdíly v přezkumu mezi oblastí volného pohybu pracovníků a oblastí svobody 
usazování. Použití výjimky veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či ochrany 
zdraví se totiž v konkrétním případě bude lišit spíše podle toho, zda má odůvodnit 
individuální omezení, která jsou přijata v souvislosti s konkrétní osobou, nebo 
naopak obecná omezení, která se vztahují na konkrétní činnosti a služby. V rámci 
použití těchto výjimek je tedy rovněž užitečné rozlišovat mezi ryze „personálním“ 
aspektem základních svobod, který je bezprostředně spojen s právem osoby na 
volný pohyb, a „materiálním“ aspektem, který reguluje vykonávanou činnost nebo 
poskytovanou službu jako takovou, stejně jako je tomu v oblasti volného 
poskytování služeb.  
 
Omezení spojená s konkrétní osobou, která překračuje hranice, jsou klasickým 
případem aplikace výjimek veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany 
zdraví. V tomto klasickém pojetí je totiž účelem článku 52, jakož i čl. 45 
odst. 3 SFEU umožnit členským státům, aby vůči státním příslušníkům jiných 
členských států mohly přijmout taková opatření, která nemohou použít ve vztahu 
k vlastním státním příslušníkům z důvodu, že nejsou oprávněny vlastní státní 
příslušníky ani vyhostit ze svého území, ani jim odepřít vstup na své území370. 
Základními podmínkami uplatnění uvedených výjimek v případě jednotlivců je 
jednak podmínka, aby pohyb nebo pobyt daného jednotlivce na území daného 
členského státu představoval skutečnou a dostatečně závažnou hrozbu, která se 
dotýká základních zájmů společnosti371, a jednak podmínka, podle níž musí daný 
členský stát při posouzení, zda pro něj vstup nebo pobyt dotyčné osoby na jeho 
území představuje ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, nebo zdraví 
vycházet z osobního chování dotyčné osoby372.V tomto pojetí se tedy uvedené 
výjimky dotýkají zejména oblasti cizineckého práva. Vnitrostátní omezení této 
povahy byla předmětem harmonizace prostřednictvím koordinační směrnice 
vydané podle čl. 56 odst. 2 Smlouvy o EHS (nyní čl. 52 odst. 2 SFEU)373.  

                                                 
369 Např. rozsudky ze dne 4. prosince 1974, 41/74, Van Duyn, Recueil, s. 1337, bod 18; ze dne 19. ledna 1999, 

Calfa, C-348/96, Recueil, s. I-11, bod 23. Viz rovněž Banard, C.: EC Employment Law, 2. vydání, OUP, 
2000, s. 180-181, či Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 56 EGV (Maastrichter Fassung), marg.č. 3.  

370 Rozsudky van Duyn, body 21 až 23; ze dne 18. května 1982, Adoui a Cornouille, 115/81 a 116/81, Recueil, 
s. 1665, bod 7; a Calfa, bod 20. 

371 Rozsudek ze dne 27. října 1977, Bouchereau, 30/77, Recueil, s. 1999, bod 35; ze dne 19. ledna 1999, Calfa, 
C-348/96, Recueil, s. I-11, bod 21 a 25; ze dne 9. března 2000, Komise v. Belgie, C-355/98, Recueil, s. I-
1221, bod 28. 

372 Rozsudek Calfa, bod 24; ze dne 29. října 1998, Komise v. Španělsko, C-114/97, Recueil, s. I-6717, body 40-
43. Viz taktéž Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 56 EGV (Maastrichter Fassung), marg.č. 6. 

373 Směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích 
státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 
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Z hlediska předmětu zkoumání v této práce je však podstatnější otázka, zda může 
být výjimka veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví využita i 
k ospravedlnění omezení jiné povahy, a především v případech omezení 
vyplývajících z právních předpisů upravujících přístup k povolání nebo jeho výkon, 
jejichž účinky přímo postihují nikoliv jednotlivce, ale činnost, kterou vykonávají, 
popřípadě službu, kterou poskytují. Posouzení, zda je ohrožen veřejný pořádek, 
bezpečnost nebo zdraví, zde není možno založit na žádném subjektivním prvku, a 
do jisté míry ani na zvláštních okolnostech konkrétního případu. Toto posouzení 
bude naopak vycházet z možných obecných dopadů připuštění dané služby na trh 
cílového členského státu374. Vzhledem k tomu, že půjde o posouzení společenských 
dopadů samotného produktu, jímž je vnitrostátně či přeshraničně poskytovaná 
služba, nabízejí se opodstatněné názory, že v těchto případech je při interpretaci 
výjimek vhodnější vycházet z judikatury k článku 36 SFEU (dříve článek 30 ES) ve 
vztahu k volnému pohybu zboží375. 
 
Pokud jde o konkrétní příklady uplatnění výjimek veřejného pořádku376, veřejné 
bezpečnosti a ochrany zdraví ze strany členského státu ve vztahu ke službám, 
Soudní dvůr možnost takového uplatnění předpokládá zvláště ve své starší 
judikatuře. V tomto ohledu je třeba zmínit rozsudek Soudního dvora ve věci Bord 
van Adverteerders, v níž nizozemská vláda hájila výjimkou veřejného pořádku 
podle tehdejšího článku 56 Smlouvy (nyní článku 52 SFEU) své vnitrostátní právní 
předpisy, které obsahovaly diskriminační omezení vysílání reklamy ve vztahu k 
zahraničnímu televiznímu vysílání. Soudní dvůr v tomto případě rozhodl, že zájem 
na udržení nekomerčního a pluralitního charakteru vysílání může spadat pod 
uvedenou výjimku veřejného pořádku377. Dále, ve věci Komise v. Itálie hájila vláda 
žalovaného členského státu toutéž výjimkou kritérium použité v rámci vypsání 
veřejné zakázky na dodání systémů pro zpracování osobních údajů pro veřejnou 
správu tohoto státu, podle něhož musí být uchazeč společností s částečnou nebo 
plnou účastí státu nebo veřejnoprávních subjektů. Soudní dvůr i zde obecně 
připustil možnost odůvodnění sporného opatření na základě výslovné výjimky 
veřejného pořádku, avšak poznamenal, že povaha systémů pro zpracování osobních 
údajů a cíle jimi sledované nejsou dostatečné argumenty, z nichž by prokazatelně 

                                                                                                                                                         
nebo veřejného zdraví (64/221/EHS) (Úř. věst. 56, s. 850; Zvl. vyd. 05/01, s. 11). Tato směrnice byla 
nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 158, 
s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46). 

374 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, Art. 55 EGV, marg.č. 8. 
375 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, Art. 55 EGV, marg.č. 7 a 9. 
376 Ve francouzštině je použit pojem „ordre public“, který je do angličtiny přeložen ve svém širším významu 

známém zejména z oblasti mezinárodního práva soukromého (výhrada veřejného pořádku). Pojem použitý 
v angličtině by do češtiny byl doslovně přeložen jako „politika státu“. Proto tedy příslušný vnitrostátní soud 
žádá Soudní dvůr o výklad tohoto pojmu v souvislosti s jazykovou politikou státu. V právu Společenství je 
však pojem „veřejný pořádek“ vykládán v užším významu a směřuje spíše k ochraně proti narušení pořádku 
ve společnosti daného členského státu, viz např. rozsudek ze dne 24. března 1994, C-275/92, Schindler, 
Recueil, s. I-1039. 

377  Rozsudek ze dne 26. dubna 1988, 352/85, Bond van Adverteerders, Recueil, s. 2085, bod 35. 
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vyplývalo ohrožení veřejného pořádku v případě, že by zahraniční subjekt získal 
zakázku378.  
 
Výjimce z důvodů veřejné bezpečnosti se Soudní dvůr věnoval například 
v rozsudku ve věci Corsica Ferries France v souvislosti s omezením zásady 
poskytování služeb, které spočívalo v povinnosti všech plavidel využít v některých 
italských přístavech za úplatu místních služeb, jež byly předmětem monopolu. 
Soudní dvůr v této věci poznamenal, že přístavní služby představují technickou 
plavební službu, která je podmínkou zachování bezpečnosti v přístavních vodách a 
má charakter veřejné služby. Za předpokladu, že přirážka k ceně vycházející 
z nákladů na poskytnutou službu odpovídá zvýšeným nákladům na zachování 
jednotné kotevní služby, může být povinnost využít místních přístavních služeb 
v souladu s právem Společenství na základě výslovné výjimky veřejné 
bezpečnosti379.  
 
Naproti tomu se na základě novější judikatury jeví, že Soudní dvůr vyloučení 
konkrétních povolání nebo činností z použití pravidel Smlouvy na základě výjimek 
veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti již v zásadě nepřipouští. Ve věci Komise 
v. Španělsko380 se vláda žalovaného členského státu neúspěšně dovolávala výjimky 
veřejné bezpečnosti, když argumentovala, že je nezbytné, aby zahraniční architekt 
při některých úkonech spolupracoval s domácím kolegou, jelikož je třeba zaručit, 
že stavební projekt bude splňovat požadavky na veřejnou bezpečnost specifické pro 
tento členský stát. Soudní dvůr jednak uvedl, že článek 46 ES (nyní článek 52 
SFEU) není určen k tomu, aby si členské státy mohly v určitých oblastech vyhradit 
svou výlučnou pravomoc, ale umožňuje vnitrostátním právním předpisům, aby se 
od zásady volného pohybu odchýlily, ale jen v rozsahu, v němž je tato odchylka 
odůvodněná (bod 41). Dále, vzhledem k tomu, že se v dané věci jednalo o povolání 
architekta, které je předmětem harmonizační úpravy, pokud jde o minimální 
požadavky na vzdělání a odbornou přípravu a uznávání odborných kvalifikací, 
Soudní dvůr uvedl, že pokud navíc směrnice Společenství harmonizuje opatření 
nezbytná k zajištění ochrany dotčeného zájmu, není použití výslovných výjimek 
nadále možné, a příslušná omezující opatření je třeba posoudit v rámci systému 
zavedeného směrnicí (bod 42). 
 
Ve věcech týkajících se omezení volného pohybu služeb bezpečnostních agentur381 
se Soudní dvůr obdobně vyjádřil současně jak ve vztahu k důvodu veřejného 
pořádku, tak i důvodu veřejné bezpečnosti. Soudní dvůr neshledal, že by členské 
státy doložily existenci skutečného a dostatečně závažného ohrožení veřejného 
                                                 
378 Rozsudek ze dne 5. prosince 1989, C-3/88, Komise v. Itálie, Recueil, s. 4035, bod 15. 
379 Rozsudek ze dne 18. června 1998, C-266/96, Corsica Ferries France, Recueil, s. I-3949, bod 60. V tomto 

případě navíc vzhledem k tomu, že opatření dotčená v této věci přímo souvisela s činností podniků 
pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, jimž byla za tímto účelem udělena 
výlučná práva v souladu s požadavky článku 86 ES (nyní článku 106 SFEU), nemohla být tato opatření ani 
posouzena jako neslučitelná s volným pohybem služeb (viz bod 59 rozsudku). 

380 Rozsudek ze dne 23. listopadu 2000, C-421/98, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-10375. 
381 Např. rozsudky Komise v Belgie, C-355/98; Komise v. Španělsko, C-114/97. 
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pořádku nebo veřejné bezpečnosti382, Zopakoval, že právo členských států omezit 
volný pohyb osob na základě výjimek veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
veřejného zdraví nejsou určeny k tomu, aby byla z použití této zásady vyloučena 
hospodářská odvětví, jako jsou soukromé bezpečnostní služby, a uvedl, že na 
základě těchto výjimek nelze odůvodnit obecné výjimky týkající se přístupu 
k povoláním383.  
 
Pokud jde o výjimku veřejného zdraví, je třeba uplatnit přiměřeně pravidla výkladu 
uvedená v souvislosti s oběma dalšími výjimkami podle článku 52 SFEU. Poměrně 
hojná judikatura Soudního dvora ve vztahu k výjimce veřejného zdraví existuje 
mimoto v oblasti úhrad zdravotní péče poskytnuté v zahraničí. Soudní dvůr v této 
judikatuře shledal a mnohokrát potvrdil, že pod výjimku z důvodu ochrany 
veřejného zdraví podle článku 52 SFEU může zejména spadat jednak cíl udržení 
vyrovnaného systému zdravotní a nemocniční péče pro všechny, pokud tento cíl 
rovněž přispívá dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví, a jednak cíl udržení 
léčebné kapacity a udržení odborné úrovně zdravotnických služeb nezbytné pro 
veřejné zdraví, nebo dokonce pro přežití obyvatelstva. Samotné požadavky 
související s kvalitou zdravotnických služeb, včetně požadavků na odbornou 
kvalifikaci příslušníků zdravotnických povolání, jsou respektovány jakožto 
opodstatněné z naléhavých důvodů veřejného zájmu, pod výslovnou výjimku podle 
článku 56 SFEU nicméně nespadají384. 
 
Jeví se tedy, že otázky výkladu výjimek veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
ochrany zdraví nemají žádný významný dopad na otázky související s uznáváním 
odborných kvalifikací, a není proto namístě se jimi nadále zabývat. 
 
 
3.5 Závěry vyplývající z uvedené judikatury pro oblast volného 
poskytování služeb 
 
Svým výkladem ustanovení Smlouvy týkajících se svobody usazování a svobody 
pohybu pracovníků Soudní dvůr oblast uznávání odborné kvalifikace obohatil o 
řadu pravidel, jimiž se příslušné orgány členského státu musí řídit, obdrží-li žádost 
státního příslušníka členského státu o uznání odborné kvalifikace nebo odborné 
praxe získané v jiném členském státě. Tato pravidla přitom ve značné míře 
vycházejí z obdobných zásad, jako jsou zásady uplatňované v oblasti volného 
                                                 
382 Komise v Belgie, C-355/98, bod 30; Komise v. Španělsko, C-114/97, Recueil, s. I-6717, implicitně a pak ve 

vztahu k jinému bodu žaloby Komise, viz bod 46. 
383 Rozsudky Komise v. Belgie, C-355/98, body 29 a 30, a Komise v. Španělsko, C-114/97, body 41 a 42. 
384 Rozsudky ze dne 28. dubna 1998, Kohll, C-158/96, Recueil, s. I-1931, body 50 a 51; ze dne 12. července 

2001, Geraets-Smits a Peerbooms, C-157/99, Recueil, s. I-5473, body 73 a 74; ze dne 13. května 2003, V.G. 
Müller-Fauré, C-385/99, Recueil, s. I-4509, body 67 a 68; ze dne 23. října 2003, Inizan, C-56/01, Recueil, 
s. I-12403, body 54 a 55, a ze dne 16. května 2006, Watts, C-372/04, Sb. rozh. s. I-4325, body 103 a 104. 
Pro podrobnosti viz např. Hatzopoulos, V.: Killing national health and insurance systems but healing 
patients? The European market for health care services after the judgements of the ECJ in Vanbraekel and 
Peerbooms, CMLR 39 (2002) 683-729, s. 725-726, a Hrádek, J.: Případ Kohll - volný pohyb služeb a úhrada 
nákladů na zdravotní péči, Jurisprudence 5/2006, s. 63. 
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pohybu služeb, a to v rozsahu, v němž lze tyto základní svobody vykládat 
souběžně. Rovněž v otázkách uznávání odborné kvalifikace mají klíčový význam 
zásady zákazu přímé a nepřímé diskriminace a zákazu omezení, a to v těsném 
spojení se zásadou proporcionality.  
 
V oblasti uznávání odborné kvalifikace, přinejmenším v souvislosti s výkonem 
svobody usazování a svobody pohybu pracovníků, se především uplatní podmínka 
ekvivalence, která brání tomu, aby hostitelský členský stát musel v konkrétních 
případech na svém území strpět výkon činnosti osobou z jiného členského státu, 
která nezaručuje respektování úrovně ochrany stanovené tímto státem. Žadatelé o 
přístup k povolání proto v zásadě musí prokázat znalosti a dovednosti vyžadované 
v členském státě, v němž hodlají toto povolání vykonávat. Zásada zákazu omezení 
výkonu práva usazování, ve spojení se zásadou proporcionality nicméně 
nedovolují členským státům uplatňovat podmínku ekvivalence i ve vztahu k čistě 
formálním požadavkům členských států, jako je například formální struktura 
požadované odborné přípravy, nebo zařízení, v němž má být taková odborná 
příprava získána. 
 
Tyto účinky lze obecněji rovněž označit za účinky zásady vzájemného uznávání, 
která má v oblasti uznávání odborné kvalifikace zejména následující konkrétní 
projevy. Jednak musí mít státní příslušníci členských států, kteří získali odbornou 
kvalifikaci v jiném než hostitelském členském státě, možnost prokázat znalosti a 
dovednosti vyžadované v tomto státě na základě dokladů o formální kvalifikaci 
nebo odborné praxi vydaných v uvedeném jiném členském státě. Hostitelský 
členský stát proto musí dokladům vydaným v jiném členském státě přiznávat 
rovnocenné účinky jako obdobným dokladům vydaným na jeho území. Příslušný 
orgán tohoto členského státu posléze zohlední doklady o odborné kvalifikaci 
žadatele tím, že porovná znalosti a schopnosti potvrzené těmito doklady 
s odbornou kvalifikací potřebnou podle vnitrostátních předpisů. Tento orgán musí 
hodnotit znalosti žadatele výlučně na základě údajů obsažených v předložených 
dokladech. 
 
I přesto, že v současnosti Unie disponuje dostatečně obecným systémem 
vzájemného uznávání kvalifikací, neztrácí přímé použití článku 49 SFEU, jak byl 
vyložen v judikatuře Soudního dvora, svůj význam. V současném sekundárním 
právu totiž i nadále existují právní mezery, které je třeba „vyplnit“ obecnými 
principy vyvozenými z primárního práva. To bylo dokumentováno zejména řadou 
rozsudků týkajících se uznávání kvalifikací vydaných třetími státy. Tato judikatura 
měla navíc určitý vliv na vývoj předpisů sekundárního práva, do nichž byly 
v průběhu jejich existence doplněny pasáže týkající se uznávání některých doposud 
vyloučených kategorií dokladů. 
 
Uplatnění této judikatury tak na jedné straně zajišťuje volný pohyb osob, a na druhé 
straně chrání naléhavé důvody obecného zájmu hostitelského členského státu. Tuto 
judikaturu nicméně není možné použít v oblastech, které spadají do působnosti 
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výjimek výslovně stanovených ve Smlouvě. Tyto výjimky je však nutno vykládat 
restriktivně v tom smyslu, že je lze uplatnit principálně pouze ve vztahu ke 
konkrétnímu žadateli, nikoliv však v tom smyslu, že by z působnosti základních 
svobod vylučovaly jednotlivá povolání nebo činnosti. To platí i ve vztahu 
k výjimce pro činnosti spojené s výkonem veřejné moci, která se v diskutované 
oblasti vztahuje v zásadě pouze na podmínku státní příslušnosti osoby vykonávající 
dotčené povolání. 
 
Uvedené závěry lze přiměřeně použít i v oblasti volného pohybu služeb. Přesto 
nelze přehlédnout, že se svoboda usazování, popřípadě volného pohybu 
pracovníků, od volného pohybu služeb v několika ohledech liší. Zatímco se první 
dvě uvedené základní svobody vztahují na soustavnou činnost na území 
hostitelského členského státu, týká se svoboda poskytování služeb buď jen 
dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území hostitelského členského 
státu, popřípadě služeb, které takový výkon vůbec nepředpokládají. Poskytovatelé 
služeb proto spadají především do regulační pravomoci členského státu svého 
usazení. Pokud tedy nebude dotčená činnost vykonávána na území hostitelského 
členského státu, bude zpravidla nepřiměřené, aby tento stát uplatňoval vůči jejímu 
poskytovateli současně své požadavky týkající se odborné kvalifikace jen proto, že 
tyto služby jsou určeny pro klienty na jeho území. Obdobně může být nepřiměřené 
takové požadavky uplatňovat v případě, že dotčené služby sice budou poskytovány 
na území hostitelského členského státu, ale pouze v uzavřeném okruhu osob, které 
společně s poskytovatelem přicestovaly z jiného členského státu.  
 
Nicméně, pokud svou činnost poskytovatelé vykonávají na území hostitelského 
členského státu ve prospěch příjemců usazených nebo s bydlištěm v tomto státě, je 
hostitelský členský stát v zásadě oprávněn vůči těmto poskytovatelům požadovat 
splnění podmínky ekvivalence ve smyslu uvedeném výše v souvislosti se svobodou 
usazování a svobodou volného pohybu pracovníků. Nicméně, tato opatření 
podléhají přísnému přezkumu z hlediska jejich proporcionality. V takovém případě 
proto zejména nesmí poskytovateli v důsledku řízení týkajícího se přístupu 
k dotčenému povolání v hostitelském členském státě vzniknout žádné časové 
prodlevy, či dodatečné finanční náklady. 
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4. Osobní p ůsobnost ustanovení o volném pohybu 
 služeb  
 
 
Pro účely této práce je rovněž třeba vymezit okruh osob, které mohou využít 
svobod pohybu zakotvených ve Smlouvě obecně, a zaměřit se přitom konkrétně na 
některé zvláštnosti volného pohybu služeb. V tomto rámci je třeba se soustředit 
nejprve na vývoj relevantních ustanovení primárního práva, popřípadě jak jsou 
vykládána Soudním dvorem v jeho judikatuře, a poté i na způsob, jakým byla tato 
ustanovení provedena zákonodárcem v sekundárním právu Společenství, respektive 
Unie. Současně je potřeba se zabývat otázkou, v jakém rozsahu mohou mít 
z ustanovení práva Unie prospěch státní příslušníci zemí, které nejsou členskými 
státy Unie. 
 
Ustanovení původní Smlouvy o EHS byla zjevně koncipována ve prospěch státních 
příslušníků členských států. V oblasti základních svobod tak primární právo 
výslovně zakazovalo diskriminaci mezi státními příslušníky členských států 
v oblasti veřejných monopolů obchodní povahy (čl. 37 odst. 1, nyní čl. 37 odst. 1 
SFEU), požadovalo odstranění takové diskriminace ve vztahu k podmínkám 
svobodné volby pracovního místa v rámci opatření přijatých Radou [čl. 49 písm. c), 
nyní čl. 46 písm. c) SFEU], ve vztahu k podmínkám usazování [článek 52 a čl. 54 
odst. 3 písm. e), nyní článek 49 SFEU a čl. 50 odst. 2 písm. e) SFEU] a při 
poskytování služeb na území jiného členského státu (čl. 60 třetí pododstavec, nyní 
čl. 57 třetí pododstavec SFEU), pro státní příslušníky jiných členských států 
zakazovalo zavádět nová omezení práva usazování na území členských států 
(článek 53) a předpokládalo odstranění omezení volného pohybu služeb (čl. 59 
první pododstavec, nyní čl. 56 první pododstavec SFEU). Přestože ustanovení o 
volném pohybu pracovníků (článek 48, nyní článek 45 SFEU) nepřiznávalo 
prospěch z příslušných práv výslovně jen státním příslušníkům členských států, 
existoval v literatuře celkový konsenzus o tom, že i v tomto případě jsou 
oprávněnými osobami principiálně jen státní příslušníci členských států385. 
 
Pojem „státní příslušník členského státu“ je ve vztahu k fyzickým osobám třeba 
vykládat v souladu s právem členského státu, jehož je dotčená osoba příslušníkem, 
a zpravidla se překrývá s pojmem „občan“, jak jej vymezují příslušné vnitrostátní 
právní předpisy. To bylo potvrzeno zejména Maastrichtskou smlouvou386, která 
zavedla institut občanství Unie odvozený od státní příslušnosti jednotlivých 
členských států387, a prohlášením č. 2 přijatým při podpisu této smlouvy, podle 

                                                 
385 Viz podrobněji Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, Art. 49/50 EGV, vor Art. 39-55 EGV, marg. 

č. 9; Barnard, C.: EC Employment Law, OUP, 2000. s. 130. 
386 Smlouva o Evropské unii ze dne 7. února 1992 (Úř. věst. 1992 C 191, s. 1) vložila do Smlouvy o založení 

Evropského společenství články 8 až 8e týkající se občanství Unie (poté články 17 ES až 22 ES, nyní články 
20 až 25 SFEU). 

387 Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o ES stanoví, že „každá osoba, která má státní příslušnost členského 
státu, je občanem Unie“. Toto ustanovení bylo upřesněno čl. 2 bodem 9 Amsterodamské smlouvy (Úř. věst. 
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něhož se otázky státní příslušnosti jednotlivců řeší výlučně odkazem na vnitrostátní 
právo příslušného členského státu. Podle tohoto prohlášení mohou členské státy pro 
informaci upřesnit formou prohlášení uloženého u předsednictví, kdo má být 
považován za jejich státní příslušníky pro účely Společenství; podle potřeby mohou 
takové prohlášení změnit. Takové prohlášení odevzdaly Německo již při podpisu 
původní Smlouvy o založení EHS a Spojené království při podpisu smlouvy o 
přistoupení k Evropské unii388. Tato prohlášení je třeba považovat za právně 
relevantní nástroje pro účely výkladu okruhu státních příslušníků oprávněných 
požívat výhody v rámci Unie389.  
 
Pokud jde o právnické osoby, přiznává Smlouva již od svého počátku v oblasti 
základních svobod stejné zacházení jako státním příslušníkům členských států i 
společnostem, které jsou založeny podle práva některého členského státu a 
současně mají své statutární sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu ve 
Společenství390. Nicméně, předmětem této práce jsou omezení volného pohybu 
spojená s odbornými kvalifikacemi, coby výsledky duševního procesu, který 
nezbytně předpokládá účast a zapojení fyzické osoby. Tím není vyloučeno, že 
podle právní úpravy členského státu mohou být právnické osoby teoreticky 
považovány za nositele odborné kvalifikace, ale i v těchto případech je odbornou 
kvalifikaci nutno prokázat u konkrétních osob zapojených do její činnosti, a nikoli 
u právnické osoby jako takové391. Proto není nutné se otázku právnických osob pro 
potřeby dalšího výkladu podrobně zabývat. 
 
Za státní příslušníky členských států je pro účely nejen této práce, ale i uplatňování 
pravidel Společenství, respektive Unie, nutno považovat i státní příslušníky 
Islandu, Lichtenštejnska a Norska, a do jisté míry i Švýcarské konfederace. 
Obdobně jsou uvedené státy pro účely této práce považovány za členské státy. 
S těmito státy totiž byly Společenstvím uzavřeny zvláštní dohody, které mají za cíl 
rozšířit na tyto státy uplatňování společných pravidel vnitřního trhu nebo jejich 
část, a které jdou právě v tomto aspektu nad rámec standardních mezinárodních 
dohod Společenství nebo Unie.  
 

                                                                                                                                                         
1997, C 340, s. 1) v tom smyslu, že „občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu“ (nyní čl. 20 
odst. 1 SFEU). 

388 Velká Británie přitom přiznala statut „státního příslušníka členského státu“ i některým kategoriím osob, které 
nejsou „britskými občany“ v úzkém slova smyslu. Původní prohlášení Spojeného království bylo následně 
nahrazeno prohlášením zveřejněným v Úř. věst. 1983, C 23, s. 1.  

389 Body 23 a 24 rozsudku ze dne 20. února 2001, C-192/99, Kaur, Recueil, s. I-1237. 
390 Viz blíže např. Halbhuber, H.: National doctrinal structures and European company law, CMLR 38 (2001) 

1385-1420; nebo Pauknerová, M,: Společnosti v mezinárodním právu soukromém – k novému vývoji 
v českém právu a právu Evropských společenství, Právník 3/2002, 329 a násl. 

391 Stanovisko generální advokátky Stix-Hackl přednesené den 23. března 2006 ve věci C-149/05, Harold Price, 
Sb. rozh. 2006, s. I-7691.  



 144 
 

Cílem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“)392 
je především vytvoření stejnorodého evropského prostoru, v němž budou 
uplatňovány čtyři základní svobody, jakož i pravidla ochrany hospodářské soutěže 
před jejím narušením (článek 1)393. Smluvními státy této Dohody jsou 
v současnosti kromě členských států EU jen Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Ve 
Švýcarsku se Dohodu o EHP nepodařilo ratifikovat, a tři z dalších podepisujících 
států se mezitím staly členskými státy EU. Podle hlavy III Dohody uplatňují 
uvedené státy na svém území v plném rozsahu svobodu pohybu pracovníků, 
svobodu usazování a volný pohyb služeb (články 28, 31, 36 a 37 Dohody o EHP) a 
za účelem usnadnění přístupu k výdělečným činnostem a jejich výkonu přijímají 
smluvní státy nezbytná opatření ke vzájemnému uznávání dokladů o dosažené 
kvalifikaci a ke koordinaci předpisů členských států týkajících se přístupu 
k výdělečným činnostem a jejich výkonu (články 30, 35 a 39 Dohody o EHP). Tato 
konkrétní opatření jsou přijímána formou povinné aktualizace příloh připojených 
k Dohodě o EHP s ohledem na vývoj vnitřního trhu, které pro každou oblast 
zahrnutou do Dohody o EHP obsahují výčet sekundárních právních předpisů 
Společenství, které se uplatňují i v celém EHP. Příloha VII Dohody394 
vyjmenovává opatření Společenství týkající se uznávání odborných kvalifikací, 
přičemž zahrnuje rovněž zvláštní ustanovení týkající se uplatňování těchto opatření 
ve vztahu k uvedeným státům EHP, které nejsou členskými státy EU, zahrnující 
zejména doklady o dosažené kvalifikaci vydávané na území těchto států, 
regulované vzdělávání a odbornou přípravu poskytované na jejich území, popřípadě 
profesní označení, která udělují. Ve vztahu ke státním příslušníkům nebo 
odborným kvalifikacím z těchto států je proto třeba příslušné směrnice vykládat 
v souladu s ustanoveními této přílohy. V tomto ohledu je rovněž nutné zmínit 
společná prohlášení týkající se dokladů o dosažené kvalifikaci státních příslušníků 
Islandu. Tito státní příslušníci totiž již tradičně ve značné míře získávají své 
vzdělání ve třetích zemích, a tak smluvní státy ve svých společných prohlášeních 
vyslovily doporučení uznávat i takové jejich doklady, pokud byly islandskými 
orgány uznány395. Uvedená prohlášení ovšem nemají právní závaznost. Rozšíření 
EHP o nové členské státy Evropské unie bylo uskutečněno prostřednictvím zvláštní 
Dohody o účasti nových členských států na EHP uzavřené mezi Společenstvím a 
stávajícími státy EHP, na straně jedné, a novými členskými státy, na straně 
druhé396. 

                                                 
392 Dohoda uzavřená v Porto dne 2. května 1992 mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy a 

Rakouskou republikou, Finskou republikou, Republikou Island, Lichtenštejnským knížectvím, Norským 
královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací (Úř. věst. 1994 L 1, s. 572; Zvl. vyd. 11/52, 
s. 3). 

393 K diskuzi, do jaké míry mohou být smluvní státy této Dohody považovány za součást vnitřního trhu, viz 
zejména Bruha, T.: Is the EEA an Internal Market?, in: Müller-Graff, P.-Ch. a Selvig, E.: EEA-EU 
Relations, Deutsch-norwegisches Forum des Rechts, svazek 2, Spitz, Berlin, 1999, s. 97 a násl. 

394 Naposledy změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 95/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění 
příloha VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací) Dohody o EHP (Úř. věst. L 304, s. 6). 

395 Společné prohlášení smluvních stran č. 6 a 7 učiněná u příležitosti uzavření Dohody o EHP (Úř. věst. 1994 
L 1, s. 536-537). 

396 Dohoda týkající se přistoupení deseti nových členských států k EU v roce 2004 byla uzavřena 14. října 2003 a 
zveřejněna v Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 11. 
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Dohoda o volném pohybu osob uzavřená mezi Společenstvím a jeho členskými 
státy, na straně jedné, a Švýcarskem, na straně druhé397, se od Dohody o EHP liší 
především svým rozsahem, jelikož Dohoda uzavřená se Švýcarskem, jak již 
vyplývá z jejího názvu, nerozšiřuje na Švýcarsko uplatňování všech základních 
zásad vnitřního trhu, ale týká se pouze svobody pohybu. Svoboda pohybu podle 
této Dohody zahrnuje nejen volný pohyb výdělečně činných osob, ale i osob, které 
nejsou hospodářsky činné; Dohoda rovněž stanoví odpovídající zákaz diskriminace 
ve vztahu k podmínkám zaměstnávání, jakož i životním a pracovním podmínkám 
(článek 1). Výdělečně činné osoby však požívají na celém území smluvních stran 
právo na geografickou i profesní mobilitu (články 8 a 14 přílohy I k Dohodě). Na 
rozdíl od svobody pohybu pracovníků nebo usazování se mezi smluvními stranami 
podle Dohody neuplatní zásada volného pohybu služeb ve stejném rozsahu jako 
v rámci samotné Unie. Přestože Dohoda obsahuje ustanovení o poskytování služeb 
obdobná článkům 56 a 57 SFEU, vztahuje se zákaz omezení volného pohybu 
služeb jen na přeshraniční výkon činnosti, jehož délka nepřekročí 90 pracovních 
dnů v kalendářním roce (čl. 5 odst. 1 Dohody a čl. 17 písm. a) a čl. 21 odst. 1 
přílohy I k Dohodě). Tímto ustanovením dále nejsou dotčena vnitrostátní opatření, 
která mohou být ospravedlněna na základě naléhavého důvodu obecného zájmu (čl. 
22 odst. 4 přílohy I k Dohodě), a z rozsahu zásady volného pohybu služeb jsou 
podle Dohody kromě služeb v dopravě398 rovněž vyloučeny služby zprostředkování 
práce a finanční služby, které na území smluvních stran podléhají podmínce vydání 
povolení a dohledu příslušných orgánů. Pro účely dalšího výkladu je proto třeba 
vycházet z toho, že Dohoda o volném pohybu osob neumožňuje na vztahy se 
Švýcarskem bez dalšího rozšířit právní předpisy Unie týkající se volného 
poskytování služeb. To se týká zejména novějších právních předpisů Unie 
upravujících volný pohyb služeb, jimž bude věnován výklad v příslušném oddíle 
této práce. 
 
Smluvní strany jsou na základě Dohody rovněž povinny přijímat nezbytná opatření 
ke vzájemnému uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci a ke koordinaci předpisů 
členských států týkajících se přístupu k výdělečným činnostem a jejich výkonu 
(článek 9 Dohody). Příloha III k Dohodě obsahuje výčet právních předpisů 
Společenství, respektive Unie, v oblasti uznávání odborné kvalifikace, které se 
uplatňují i ve vztazích se Švýcarskem. Tento výčet je ve vhodných případech 
doplněn o zvláštní ustanovení vložená do těchto právních předpisů pro účely 
uplatňování Dohody a týkající se zejména dokladů o dosažené kvalifikaci 

                                                 
397 Dohoda uzavřená v Lucemburku dne 21. června 1999 o volném pohybu osob (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, 

s. 6; české znění zveřejněno v Úř. věst. L 353, 31.12.2009, s. 71) byla uzavřena jako součást souboru sedmi 
smluv se Švýcarskem, které se jinak týkají sektoru dopravy, vzájemného uznávání posuzování shody, 
obchod se zemědělskými produkty, některých aspektů veřejných zakázek, jakož i vědecké a technické 
spolupráce. 

398 Ty jsou však předmětem zvláštních ustanovení v Dohodě o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici 
(Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91; Zvl. vyd. 11/41, s. 114), a Dohodě o letecké dopravě (Úř. věst. L 114, 
30.4.2002, s. 73; Zvl. vyd. 11/41, s. 94), které byly uzavřeny mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací současně s Dohodou o volném pohybu osob. 
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vydávaných na území Švýcarska, regulovaného vzdělávání a odborné přípravy 
poskytovaného, a popřípadě profesního označení udělovaného na území tohoto 
státu. Na rozdíl od Dohody o EHP nejsou přílohy Dohody o volném pohybu osob 
předmětem povinné aktualizace s ohledem na vývoj právní úpravy vnitřního trhu, 
takže v případech uplatnění této Dohody je vždy nutno zkoumat, zda-li byly 
příslušné – zejména novější – předpisy Společenství do příslušné přílohy zahrnuty. 
Rozšíření uplatňování Dohody o volném pohybu osob na nové členské státy EU 
bylo provedeno prostřednictvím uzavření příslušných Protokolů k této Dohodě399, 
které zahrnují i některá prohlášení Švýcarska relevantní v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací400. 
 
Původní Smlouva o EHS však zároveň ponechávala otevřenou určitou možnost 
rozšíření základních svobod i na státní příslušníky jiných než členských států, 
popřípadě států Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska. V první řadě 
již prováděcí předpisy v oblasti volného pohybu pracovníků předpokládaly 
rozšíření stejných výhod, které požívají hospodářsky činní státní příslušníci 
členských států, i na jejich rodinné příslušníky401, a to bez ohledu na jejich státní 
příslušnost402. Rodinnými příslušníky se v souladu s těmito předpisy rozumí 
v zásadě manžel, manželka, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo 
jsou vyživovanými osobami, a předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými 
osobami. Pro účely výkonu výdělečné činnosti jsou pak zpravidla rodinnými 
příslušníky manžel, manželka, a potomci v přímé linii. 
 
Tyto předpisy původně zejména stanovily právo rodinných příslušníků usadit se 
spolu s oprávněným státním příslušníkem v jiném členském státě, který využívá 
svobodu pohybu pracovníků nebo svobodu usazování, a hledat si a vykonávat 
zaměstnání v tomto jiném členském státě (článek 11 nařízení č. 1612/68). Toto 
ustanovení bylo předmětem výkladu Soudního dvora ve věci Gül, jež se týkala 
připuštění kyperského státního příslušníka, který spolu se svou britskou manželkou 
pobýval v Německu, k povolání lékaře vykonávaného v rámci zaměstnaneckého 
poměru. Soudní dvůr ve svém rozsudku jednak zdůraznil, že právo rodinného 
zahájit výkon zaměstnání podle příslušného ustanovení nařízení č. 1612/68 je 

                                                 
399 Ve vztahu k přistoupení deseti nových členských států k EU byl dne 26. října 2004 uzavřen mezi 

Společenstvím a jeho členskými státy (včetně nových členských států), na straně jedné, a Švýcarskem, na 
straně druhé, uzavřen Protokol k Dohodě o volném pohybu osob, týkající se účasti těchto nových členských 
států jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 89, 28.3.2006, 
s. 30). 

400 Viz ve vztahu k přistoupení deseti nových členských států v roce 2004 prohlášení Švýcarska o uznávání 
diplomů v oboru porodní asistence a všeobecné péče učiněné v závěrečném aktu Protokolu (Úř. věst. L 89, 
28.3.2006, s. 44). 

401 Výslovně i článek 51 původní Smlouvy o EHS, poté článek 42 ES, nyní čl. 48 první pododstavec SFEU, na 
jehož základě bylo vydáno nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 
149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35), které má být plně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, s. 1; 
Zvl. vyd. 05/05, s. 72). 

402 Čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Společenství (Úř. věst. L 257, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 15). 
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spojeno s nediskriminačním zacházením s tímto rodinným příslušníkem ve vztahu 
k přístupu k povolání a jeho výkonu (bod 13), a že tedy tato práva jsou rodinným 
příslušníkům přiznána ve stejném rozsahu jako oprávněným státním příslušníkům 
členských států (bod 20). A dále, pokud jde konkrétně o právní otázky spojené 
s povoláním lékaře dotčeným v diskutované věci, Soudní dvůr rozhodl, že se 
členský stát v případě povolání lékaře zejména nemůže dovolávat výjimky 
veřejného zdraví stanovené ve Smlouvě, jelikož cílem této výjimky není vyloučení 
odvětví zdravotnictví jakožto hospodářského odvětví z použití zásady volného 
pohybu, ale umožnit členským státům, aby vstup na své území a pobyt na něm 
mohly odmítnout osobám, jejichž vstup nebo pobyt by sám o sobě představoval 
ohrožení veřejného zdraví (bod 17). Nejdůležitějším z hlediska předmětu této práce 
je však závěr Soudního dvora, podle něhož se rodinný příslušník pracovníka může 
bez ohledu na svou státní příslušnost dovolávat uvedeného práva na rovné 
zacházení pro účely uznání svých kvalifikací a diplomů za stejných podmínek, jako 
jsou podmínky použitelné ve vztahu k oprávněným státním příslušníkům členských 
států (bod 29).  
 
Právní úprava přijatá k provedení svobody usazování a volného pohybu služeb 
upravovala pouze otázky vstupu rodinných příslušníků na území jiných členských 
států403, ale neobsahovala ustanovení umožňující rodinným příslušníků státních 
příslušníků členských států, kteří využívají svobody usazování nebo volného 
pohybu služeb, vykonávat v hostitelském členském státě výdělečnou činnost. 
Výjimkou v tomto ohledu byla zásada rovného zacházení stanovená ve vztahu 
mimo jiné k rodinných příslušníkům, kteří v hostitelském členském státě pobývají 
spolu se státními příslušníky členských států, jež využili práva zůstat v tomto 
členském státě po ukončení výkonu své samostatně výdělečné činnosti404. 
Výslovné zúžení zásady rovného zacházení s rodinnými příslušníky jen na tyto 
případy nelze vykládat jako důsledek přímého záměru zákonodárce a chybějící 
právní úpravu ve vztahu k rodinným příslušníkům právě činných usazených osob 
nebo poskytovatelů služeb bylo třeba překlenout uplatněním zásady rovného 
zacházení obsažené v ustanovení o svobodě usazování a volném poskytování 
služeb405. Rozsah této zásady byl ve směrnici výslovně omezen jen na opatření 
přijatá k odstranění omezení svobody usazování. Mezi taková opatření však díky 
tomuto vymezení spadají i směrnice, které byly vydány za účelem uznávání 
odborných kvalifikací. I v těchto případech se tedy mohou rodinní příslušníci za 

                                                 
403 Směrnice Rady ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských 

států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (73/148/EHS) (Úř. věst. L 172, s. 14; Zvl. 
vyd. 05/01, s. 167). 

404 Článek 7 směrnice Rady ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat 
po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) (Úř. věst. 
L 14, s. 10; Zvl. vyd. 05/01, s. 170). Obdobné právo bylo stanoveno i pro rodinné příslušníky pracovníků v 
článku 7 nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území 
členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (Úř. věst. L 142, s. 24; Zvl. vyd. 05/01, s. 32). 

405 Rozsudek ze dne 8. června 1999, C-337/97, Meeusen, Recueil, s. I-3289, body 27 až 29; Obdobně Barnard, 
C.: EC Employment Law, OUP, 2000. s. 166, podle níž však takové zacházení musí být přiznáno na základě 
ustanovení o obecném zákazu diskriminace. 
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účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti bez ohledu na svou státní příslušnost 
dovolávat právních předpisů Společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací. 
 
Znění uvedených právních předpisů nicméně rodinným příslušníkům poskytovalo 
rovné zacházení pouze ve vztahu k výkonu stejné základní svobody, kterou 
v daném případě využil oprávněný státní příslušník jiného členského státu. Rodinný 
příslušník „pracovníka“ tak byl výslovně oprávněn vykonávat jen zaměstnání. 
Rodinný příslušník „usazené osoby“ nebo „poskytovatele služeb“ byl naopak 
výslovně oprávněn za rovných podmínek využít jen opatření k odstranění omezení 
svobody usazování. Podle názoru zastávaného v této práci však nebylo přísné 
uplatňování takového rozlišování ze strany členských států v praxi odůvodnitelné, a 
tedy ani udržitelné. Odmítnutí přístupu na pracovní trh členského státu, v němž 
oprávněná osoba vykonává samostatně výdělečnou činnost, pro manžela nebo 
potomka takové osoby, totiž představuje zrovna tak závažné omezení volného 
pohybu této osoby, jako obdobné odmítnutí v rámci volného pohybu pracovníků. 
Stejné omezení by představovalo i vyloučení použití předpisů přijatých 
k odstranění omezení svobody usazování (a tedy i předpisů o vzájemném uznávání 
kvalifikací) ve vztahu k rodinným příslušníkům osob využívajících svobody 
pohybu pracovníků.  
 
Postavení rodinných příslušníků podle uvedených předpisů lze proto shrnout v tom 
smyslu, že bez ohledu na tom, zda byli nebo nebyli státními příslušníky členských 
států, byli tito rodinní příslušníci na území hostitelského členského státu oprávněni 
za stejných podmínek jako osoby, které doprovázeli, přistupovat k výdělečným 
činnostem – ať již vykonávaným samostatně nebo v zaměstnaneckém poměru – a 
tyto činnosti vykonávat. Tento výklad byl ostatně potvrzen i vydáním směrnic, 
které se týkaly práva pobytu některých kategorií státních příslušníků členských 
států na území jiných členských států, které dosud takové právo nemohly 
vyvozovat z žádného ustanovení primárního nebo sekundárního práva. Tyto 
směrnice umožňovaly manželovi nebo manželce a závislým potomkům státního 
příslušníka s právem pobytu na území hostitelského členského státu vykonávat 
jakoukoliv výdělečnou činnost jako zaměstnané osoby nebo osoby samostatně 
výdělečně činné, i když tyto osoby nebyly státními příslušníky žádného členského 
státu406.  
 
Uvedené předpisy byly následně modifikovány a sloučeny do jediné směrnice, 
která komplexně upravuje otázky spojené s pohybem státních příslušníků v Unii a 

                                                 
406 Ustanovení čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce směrnic Rady ze dne 28. června 1990 o právu pobytu 

(90/364/EHS) (Úř. věst. L 180, s. 26; Zvl. vyd. 20/01, s. 3), o právu pobytu zaměstnaných osob a osob 
samostatně výdělečně činných po skončení jejich pracovní činnosti (90/365/EHS) (Úř. věst. L 180, s. 28; 
Zvl. vyd. 20/01, s. 5), a o právu pobytu studentů (90/366/EHS) (Úř. věst. L 180, s. 30). Posledně uvedená 
směrnice byla prohlášena za neplatnou rozsudkem Soudního dvora ze dne 7. července 1992, C-295/90, 
Evropský parlament v. Rada, Recueil, s. I-4193. 
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jejich pobytem na území jiných členských států407. Tato směrnice mimo jiné jednak 
rozšířila definici rodinného příslušníka i na potomky a předky manžela či manželky 
oprávněného státního příslušníka, a na partnera, se kterým oprávněný státní 
příslušník členského státu uzavřel registrované partnerství na základě právních 
předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členského státu s 
registrovaným partnerstvím jako s manželstvím (čl. 2 bod 2). A jednak na základě 
této směrnice rodinní příslušníci, i když nejsou státními příslušníky žádného 
členského státu, požívají na území hostitelského členského státu práva rovného 
zacházení v celé oblasti působnosti Smlouvy, pokud jim ustanovení uvedené 
směrnice přiznávají právo pobytu na území tohoto státu (čl. 24 odst. 1), s výjimkou 
některých konkrétně uvedených oblastí, které však nesouvisí s uznáváním odborné 
kvalifikace, ani s právem přístupu k výdělečné činnosti nebo jejího výkonu408.  
 
Rodinným příslušníkům, kteří nebyli státními příslušníky členských států, nebylo 
žádnými z uvedených předpisů přiznáno právo přeshraniční výdělečné činnosti409. 
Osoby, které nejsou státními příslušníky členských států, nemohou hledat pracovní 
příležitosti volně v jiných členských státech, nemohou se v jiných členských 
státech volně usazovat, ani zde poskytovat nebo přijímat služby410. V případě 
volného pohybu služeb nicméně již původní Smlouva o EHS obsahovala zvláštní 
právní základ pro zákonodárce k přijetí opatření, jímž by rozšířil použitelnost 
ustanovení o volném pohybu služeb též na poskytovatele služeb, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí a kteří jsou usazeni v členských státech (čl. 59 druhý 
pododstavec, nyní čl. 56 druhý pododstavec SFEU). Toto rozhodnutí mohlo být až 
do vstupu Jednotného evropského aktu v platnost přijato pouze jednomyslně, poté 
kvalifikovanou většinou411.  
 
Žádné rozhodnutí na základě uvedeného ustanovení však Rada dosud nepřijala. 
Nicméně, Komise již v minulosti Radě předložila návrh směrnice za účelem 
rozšíření svobody poskytování služeb i na státní příslušníky třetích zemí. Tento 
návrh byl doprovázen návrhem směrnice o vysílání pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, v rámci poskytování přeshraničních služeb412. Oba tyto 
návrhy byly založeny jednak na zásadě umožnění vstupu a pobytu, jakož i 

                                                 
407 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, a o změně a zrušení 
některých předpisů Společenství (Úř. věst. L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46). 

408 Viz podrobněji Dougan, M.: Fees, grants, loans and dole cheques: Who covers the cost of migrant education 
within the EU?, CMLR 42 (2005) 943-986; Hailbronner, K.: Union citizenship and the access to social 
benefits, CMLR 42 (2005) 1245-1267. 

409 Bod 24 rozsudku ze dne 30. března 2006, C-10/05, Cikotic, Sb. rozh. s. I-3145. 
410 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf, 2001, Art. 49/50 EGV, marg.č. 15 až 17, v této souvislosti 

připomínají, že věcný rozsah volného pohybu služeb může zahrnovat státní příslušníky třetích zemí, a sice 
jako příjemce v situaci aktivního volného pohybu služeb, nebo jako poskytovatele v situaci pasivního 
volného pohybu služeb. 

411 Čl. 16 odst. 3 Jednotného evropského aktu (Úř. věst. 1987, L 169, s. 1). 
412 Návrh směrnice Rady, kterou se rozšiřuje svoboda poskytování přeshraničních služeb na státní příslušníky 

třetích zemí usazené ve Společenství (Úř. věst. 1999, C 67, s. 17), a návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o vysílání pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, za účelem poskytování 
přeshraničních služeb (Úř. věst. 1999, C 67, s. 12), KOM(1999) 3 konečné – COD 1999/0012. 
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neuplatnění požadavku vydání povolení typu pracovního povolení na území 
členských států za blíže stanovených podmínek státním příslušníkům třetích zemí, 
kteří jsou usazeni, nebo mají bydliště a jsou zaměstnáni na území členského státu, a 
přiznání těmto osobám práva rovného zacházení v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací (čl. 3 odst. 4 obou návrhů), a jednak na zásadě udělení nejvyšších výhod 
všem poskytovatelům služeb usazeným v členských státech Unie bez ohledu na 
jejich státní příslušnost. Splnění požadovaných podmínek měl prokazovat „průkaz 
ES o poskytování služeb“ vydávaný příslušným orgánem členského státu usazení 
dotčeného poskytovatele.  
 
V důsledku neúspěchu dotčených návrhů v Radě navrhla Komise upravit otázky 
vysílání pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, ve směrnici o 
službách a dříve předložené návrhy nakonec stáhla413. Tento neúspěch návrhu lze 
částečně přičítat nepříznivému politickému prostředí souvisejícímu s obavami z 
teroristických útoků. Především však v souvislosti s návrhem týkajícím se vysílání 
zaměstnanců právní služba Rady vyjádřila názor, že by taková opatření měla být 
projednána a přijata nikoliv na základě ustanovení Hlavy III o volném pohybu 
osob, služeb a kapitálu, ale na základě ustanovení Hlavy IV Smlouvy o vízové, 
azylové a přistěhovalecké politice a jiných politikách týkajících se volného pohybu 
osob414, a zejména tehdejšího článku 63 ES. O tomto názoru lze pochybovat v 
rozsahu, v němž dotčené návrhy zakazují hostitelskému členskému státu uplatňovat 
požadavek pracovního povolení nebo obdobný požadavek vůči takovým 
pracovníkům, či poskytovatelům služeb, a tím kodifikují požadavky judikatury 
Soudního dvora stanovené čistě v kontextu ustanovení Smlouvy o volném pohybu 
služeb415. Nicméně je třeba podotknout, že se dotčené návrhy týkaly i práv státních 
příslušníků třetích zemí týkajících se vstupu a pobytu na území členských států, 
která předmětem úpravy v oblasti volného pohybu služeb nejsou. Řešení 
prosazované právní službou Rady se každopádně nakonec prosadilo, takže 
problematika související s pohybem státních příslušníků třetích zemí mezi 
členskými státy byla vypuštěna i z návrhu směrnice o službách, a do budoucna byla 
řešena výlučně v opatřeních vydaných na základě uvedeného článku 63 ES. 
 
Problematika pohybu státních příslušníků třetích zemí mezi členskými státy se stala 
součástí práva Unie prostřednictvím Smlouvy o Evropské unii, uzavřené a 
podepsané v Maastrichtu, která původně ve své hlavě VI upravovala související 
otázky v rámci „mezivládního“ pilíře o spolupráci v oblasti spravedlnosti a 

                                                 
413 Oznámení o stažení legislativních návrhů v Úř. věst. 2005, C 75, s. 10. 
414 Stanovisko právní služby Rady č. 10364/99 ze dne 22. července 1999 k právnímu základu návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o vysílání pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, za účelem 
poskytování přeshraničních služeb. 

415 Rozsudky ze dne 27. března 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, Recueil, s. I-1417, bod 15; ze dne 9. srpna 
1994, C-43/93, Vander Elst, Recueil, s. I-3802, bod 21; ze dne 21. října 2003, C-317/01 a C-369/01, Abatay 
a další, Recueil, s. I-12301, bod 115; ze dne 21. října 2004, C-445/03, Komise v. Lucembursko, Sb. rozh. 
s. I-10191, bod 38, a ze dne 19. ledna 2006, C-244/04, Komise v. Německo, Sb. rozh. s. I-885, bod 59. Viz 
rovněž Peers, S.: Indirect Rights for Third-country Service Providers Confirmed, ELR 1995, 303-309, a 
Barnard, C.: EC Employment Law, OUP, 2000, s. 171. 
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vnitřních věcí416. Tato ustanovení byla Amsterodamskou smlouvou dále rozvedena 
a přičleněna k tzv. komunitárnímu pilíři Evropské unie417 jako ustanovení Hlavy IV 
třetí části Smlouvy o ES (články 61 ES až 69 ES). Na základě Lisabonské smlouvy 
byly dále rozvedeny a jsou dnes součástí hlavy V části první SFEU o prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva (články 67 až 89 SFEU)418, která byla rozšířena i o 
politiky, jež byly Amsterodamskou smlouvou ponechány v rámci třetího pilíře 
tehdejší Smlouvy o Evropské unii jako ustanovení o policejní a justiční spolupráci 
v trestních věcech. Cílem těchto ustanovení je vytvoření prostoru bez vnitřních 
hranic, v jehož rámci se mohou osoby pohybovat bez kontrol bez ohledu na svou 
státní příslušnost. Za tímto účelem může zákonodárce Unie v současnosti přijímat 
opatření s použitím tří právních základů týkajících se, zaprvé, otázek překračování 
vnitřních hranic (článek 77 SFEU), zadruhé, problematiky azylu, doplňkové a 
dočasné ochrany (článek 78 SFEU), a zatřetí, účinného řízení migračních toků a 
spravedlivého zacházení se státními příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající 
v členských státech (článek 79 SFEU). 
 
Na základě výše uvedeného článku 63 ES byla přijata zvláštní opatření týkající se 
některých kategorií státních příslušníků třetích zemí a jejich práva pobytu a pohybu 
na území členských států. Některá z těchto opatření oprávněným státním 
příslušníkům přiznávají právo rovného zacházení v oblasti přístupu k výdělečné 
činnosti, nebo některým formám výdělečné činnosti v členských státech, které bývá 
často výslovně spojeno i s právem rovného zacházení v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací. Tak je tomu zejména v případech rezidentů dlouhodobě pobývajících 
na území členského státu419, uprchlíků a jiných osob, jimž byla přiznána 
mezinárodní ochrana420, vědeckých a výzkumných pracovníků421 a osob 
vykonávajících povolání vyžadujícím vysokou kvalifikaci422. Ve vztahu k těmto 
kategoriím osob jsou tedy členské státy povinny uplatňovat právní předpisy 
v oblasti uznávání odborné kvalifikace za stejných podmínek, jako ve vztahu ke 
státním příslušníkům členských států. Jiná opatření výslovně nezmiňují 
nediskriminační použití předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací, a 
přenechávají členských státům, aby upravily podmínky, za nichž mohou dotčené 
kategorie státních příslušníků třetích států požívat přístupu k výdělečným 

                                                 
416 Články K až K.9 Maastrichtské smlouvy (Úř. věst. 1992 C 191, s. 1). 
417 Čl. 2 bod 15 Amsterodamské smlouvy (Úř. věst. 1997, C 340, s. 1). 
418 Čl. 2 body 63 až 68 Lisabonské smlouvy (Úř. věst. 2007, C 306). 
419 Čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním 

postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 
s. 44; Zvl. vyd. 19/06, s. 272). Viz rovněž Boelaert-Suominen, S.: Non-EU nationals and Council Directive 
2003/109/EC: Five paces forward and possibly three paces back, CMLR 42 (2005) 1011-1052. 

420 Čl. 26 odst. 1 a 3 a čl. 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, 
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o 
postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu 
poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 304, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96). 

421 Čl. 12 písm. a) směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních 
příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, s. 15). 

422 Čl. 14 odst. 1 písm. d) Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt 
státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 
155, s. 17). 
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činnostem. Tak je tomu zejména v případě předpisů upravujících postavení osob, 
jimž bylo uděleno právo pobytu za účelem sloučení rodiny423, studentů, žáků, 
praktikantů nebo dobrovolníků424 a některých dalších osob ze třetích zemí425.  
 
Rozšíření systému uznávání odborných kvalifikací na státní příslušníky třetích zemí 
neznamená, že by členské státy byly povinny uznávat doklady těchto osob vydané 
ve třetích státech za stejných podmínek, jako doklady vydané ve Společenství. 
Otázku uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků třetích zemí nelze 
směšovat s otázkou uznávání dokladů ze třetích zemí. Proto přiznání rovného 
zacházení v uvedené oblasti v praxi v zásadě znamená, že v souladu s předpisy 
přijatými k provedení Smlouvy v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací, jimž 
jsou věnovány jednotlivé relevantní oddíly této práce, mohou být uznávány jen ty 
doklady státních příslušníků třetích zemí, které byly vydány příslušným orgánem 
členského státu, nebo jsou za podmínek upravených v těchto předpisech 
považovány za doklady o dosažené kvalifikaci vydané členským státem. Pokud 
nebyl doklad ze třetího státu v členském státě uznán ve smyslu těchto zvláštních 
ustanovení, nemůže se ani jeho držitel dotčených právních předpisů za účelem 
přístupu k regulovanému povolání nebo jeho výkonu v členských státech 
dovolávat, ale na základě zásady rovného zacházení, která se v jeho případě 
uplatní, se může dovolávat judikatury Soudního dvora, v níž se tento soud vyslovil 
k otázkám uznávání odborné kvalifikace přímo na základě ustanovení Smlouvy o 
základních svobodách426. I tato judikatura totiž spadá do rozsahu uvedené zásady 
rovného zacházení. 
 
 

                                                 
423 Čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. 

L 251, s. 12; Zvl. vyd. 19/06, s. 224). 
424 Čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních 

příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo 
dobrovolné služby(Úř. věst. L 375, s. 12). 

425 Čl. 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a 
kteří spolupracují s příslušnými orgány(Úř. věst. L 261, s. 19; Zvl. vyd. 19/07, s. 69). 

426 Rozsudek ze dne 7. května 1991, C-340/89, Vlassopoulou, Recueil, s. I-2357. 
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5.  Právní základ pro vydávání sm ěrnic o uznávání 
odborných  kvalifikací  
 
 
Přestože je cílem této kapitoly popsat právní úpravu podle sekundárních předpisů 
Společenství, je třeba se úvodem zmínit o ustanoveních Smlouvy, na jejichž 
základě jsou  opatření k usnadnění volného pohybu služeb a uznávání kvalifikací 
Společenstvím přijímána, tedy o právních základech těchto opatření. Evropská unie 
prošla od svého vzniku velmi dynamickým vývojem, takže první opatření 
k usnadnění volného pohybu služeb a uznávání kvalifikací byla vydávána 
Evropským hospodářským společenstvím (do 1. listopadu 1993, data vstupu 
Maastrichtské smlouvy v platnost427), poté Evropským společenstvím (do 
1. prosince 2009, data vstupu Lisabonské smlouvy v platnost). Nyní drží pravomoc 
k jejich vydávání Evropská unie.  
 
Na úvod tohoto výkladu je třeba připomenout existenci zásady „svěřených“ 
pravomocí428, podle níž dříve Společenství podle článku 5 ES bylo povinno jednat 
„v mezích pravomocí svěřených mu Smlouvou a cílů v ní stanovených“. 
V současné době je obdobná zásada stanovena v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 
SEU. Tato ustanovení dosavadní znění této zásady částečně mění a rozvádějí. Podle 
nich se vymezení pravomocí Unie řídí zásadou „svěření“ pravomocí (čl. 5 odst. 1 
SEU, přičemž Unie jedná pouze „v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách 
členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách“ (čl. 5 odst. 2 první 
věta SEU). Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským 
státům (čl. 4 odst. 1 SEU a čl. 5 odst. 2 druhá věta SEU). 
 
V kapitole 2 a 3 hlavy III původní Smlouvy o EHS se zmocnění k vydávání 
opatření v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb nalézala ve čtyřech 
článcích, totiž článcích 54 a 57 v souvislosti se svobodou usazování, a článcích 63 
a 66 v souvislosti s volným pohybem služeb. Pokud jde o články 54 a 63, které 
obsahovaly souběžná ustanovení, zahrnoval každý z nich dva právní základy. První 
z nich, obsažený v čl. 54 odst. 1 a čl. 63 odst. 1 Smlouvy, zmocňoval Radu na 
návrh Komise a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a se 
Shromážděním k jednomyslnému přijetí Obecného programu pro odstraňování 
stávajících omezení.  
 
Druhý z těchto právních základů, obsažený v čl. 54 odst. 2 a čl. 63 odst. 2 
Smlouvy, zmocňoval k vydávání směrnic k provedení Obecného programu. Podle 
těchto ustanovení byly směrnice přijímány Radou na návrh Komise a po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem a se Shromážděním, po vstupu Jednotného 

                                                 
427 Článek R odst. 2 Maastrichtské smlouvy (Úř. věst. 1992, C 191, s. 1). 
428 Uvedené ustanovení bylo do zakládací smlouvy vloženo až Maastrichtskou smlouvou (viz její čl. G bod 5). 

V původní zakládací smlouvě byla zásada svěřených pravomocí vyjádřena jen ve vztahu k orgánům 
Společenství v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci. 
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evropského aktu v platnost dne 1. července 1987 ve spolupráci s Evropským 
parlamentem (tzv. „kooperační postup“ podle článku 149 Smlouvy o EHS)429, a to 
do konce první etapy přechodného období (tedy do 31. prosince 1961)430 
jednomyslně, a pak kvalifikovanou většinou. Maastrichtská smlouva nahradila 
tento postup postupem spolurozhodovacím s větším zapojením Evropského 
parlamentu podle článku 189b Smlouvy o ES. Tento postup byl po úpravách a 
přečíslování provedených Amsterodamskou smlouvou s platností od 1. května 1999 
obsažen v článku 251 ES. Od vstupu v platnost posledně uvedené smlouvy se již 
nejedná o směrnice Rady; zákonodárcem jsou nadále Evropský parlament a Rada 
zároveň. V rámci úprav provedených Amsterodamskou smlouvou byl z článků 54 a 
63 rovněž vypuštěn právní základ k vydání Obecného programu podle odstavce 1 a 
ze znění právního základu podle odstavce 2 byly rovněž vypuštěny již právně 
neúčinné zmínky o přechodném období a Obecném programu431. Nově 
přečíslované čl. 44 odst. 1 ES a čl. 52 odst. 1 ES nadále stanovily právní základ 
k vydání směrnic „k zavedení svobody usazování v určité oblasti činnosti“ a 
„k dosažení liberalizace určitého typu služeb“. Ten byl ve stejném znění převzat do 
stávajících čl. 50 odst. 1 SFEU a čl. 59 odst. 1 SFEU. 
 
Právní základ podle čl. 63 odst. 2 a 3 Smlouvy o EHS byl využíván pouze 
v případě tzv. směrnic o liberalizaci a směrnic o přechodných opatřeních (viz níže) 
v období zhruba do roku 1974. Od roku 1975 již byly směrnice v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací vydávány pouze s odkazem na zvláštní zmocnění k vydávání 
směrnic za účelem vzájemného uznávání dokladů o dosaženém vzdělání a 
koordinace podmínek přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich 
výkonu, které Smlouva obsahovala již ve svém původním znění. Toto zmocnění 
bylo obsaženo v jejím článku 57 v kapitole o právu usazování, ale uvedené 
ustanovení bylo použitelné i v oblasti volného pohybu služeb na základě článku 66 
Smlouvy o EHS. Článek 57 obsahuje dva právní základy. 
 
První právní základ se nacházel v čl. 57 odst. 1, ve spojení s výhradou podle čl. 57 
odst. 3 uvedeného ustanovení, a za účelem usnadnění přístupu osob k samostatně 
výdělečným činnostem a jejich výkonu zmocňuje k přijetí směrnic upravujících 
vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci. Výhrada 
platí u lékařských, zdravotnických a farmaceutických povolání v tom smyslu, že 
v těchto oblastech závisí postupné odstraňování omezení na koordinaci podmínek 
pro výkon těchto povolání v jednotlivých členských státech, a že je tedy předtím, 
než bude moci být přistoupeno ke vzájemnému uznávání, nebo současně se 
zavedením takového systému, třeba zavést potřebná koordinační opatření.  
 

                                                 
429 Viz čl. 6 odst. 1 a článku 7 Jednotného evropského aktu (Úř. věst. 1987, L 169, s. 1) 
430 Článek 8 odst. 1 Smlouvy o založení EHS a rozhodnutí Rady ze dne 14. ledna 1962 o přechodu do druhé fáze 

přechodného období (Úř. věst. 10. 10.2.1962, s. 164). 
431 Článek 6 část I. body 33 a 37 Amsterodamské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o 

založení Evropských společenství a některé související akty (Úř. věst. 1997, C 340, s. 1). 
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Právní základ podle čl. 57 odst. 1 je formulován obecně, a tak byl využíván pro 
přijetí všech směrnic obsahujících konkrétní ustanovení týkající se uznávání 
odborné kvalifikace, tj. směrnic o přechodných opatřeních, oborových směrnic, i 
později směrnic obecného systému uznávání odborných kvalifikací (viz níže).  
 
Svým věcným rozsahem se tento právní základ po celou dobu svého trvání 
nezměnil. Pokud jde o procesní stránku, jsou směrnice podle tohoto právního 
základu od konce první etapy přechodného období přijímány v Radě 
kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním, po 
úpravách provedených Jednotným evropským aktem ve spolupráci s Evropským 
parlamentem (kooperační postup). Maastrichtská smlouva tento postup změnila na 
postup spolurozhodovací podle článku 189b Smlouvy o ES, který byl dále upraven 
Amsterodamskou smlouvou a nově obsažen v článku 251 ES. Na základě 
Amsterodamské smlouvy krom toho rovněž došlo k přečíslování článku 57 
Smlouvy o ES, který byl nově označován jako článek 47 ES.  
 
Druhý právní základ se nacházel v čl. 57 odst. 2 původní Smlouvy o EHS a 
zmocňoval k přijetí směrnic ke koordinaci právních a správních předpisů členských 
států, jež se týkají přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu. 
Pojem „koordinace“ není ve Smlouvě nijak vymezen, nicméně ze souvislostí, za 
nichž je tento pojem použit, vyplývá, že se jedná o vzájemné přizpůsobení právních 
řádů členských států v zájmu určitého zájmu (v tomto případě volného pohybu 
samostatně výdělečně činných osob), aniž by bylo v rámci tohoto přizpůsobení 
cílem odstranit rozdíly mezi právními řády jednotlivých členských států432.  
 
Na základě tohoto právního základu byly v oblasti uznávání kvalifikací vydány 
především koordinační směrnice tzv. oborového systému uznávání, ale používaly 
jej i tzv. směrnice o přechodných opatřeních433, které zaváděly přechodný systém 
uznávání použitelný až do vydání těchto koordinačních opatření. Zatímco se právní 
základ podle čl. 57 odst. 1 týkal výslovně uznávání dokladů o kvalifikaci, nebylo 
zmocnění ke koordinaci podmínek pro přístup k některým činnostem a jejich výkon 
v členských státech podle čl. 57 odst. 2 nezbytně spojeno s otázkami odborné 
kvalifikace. Množina směrnic vydaných na základě tohoto zmocnění je o hodně 
širší než skupina směrnic, o nichž bude pojednáno v této práci; do první uvedené 
množiny totiž spadají například i směrnice o zadávání veřejných zakázek434, 

                                                 
432 Viz Randelzhofer, in: Grabitz/Hilf, Art. 57 EGV (Maastrichter Fassung), marg. č. 13, a Nicolaysen, G.: 

Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt. Das Beispiel der Banken und Bausparkassen, in: Battis, Ulrich; 
Engler, Helmut: Europäischer Binnenmarkt und nationaler öffentlicher Dienst, Regensburg 1989, 91, s. 113. 

433 Viz vymezení právního základu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 7. června 1999,  
kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené 
směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů 
o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 201, s. 77; Zvl. vyd. 05/03, s. 374), která právní úpravu směrnic o 
přechodných opatřeních sjednocuje. 

434 Viz zejména v současné době platné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L134, s. 1; Zvl. vyd. 06/07, s. 19) 
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směrnice v oblasti bankovnictví435 a pojišťovnictví436, směrnice koordinující výkon 
činnosti obchodních zástupců437 nebo provozování televizního vysílání438. Na 
druhou stranu však byly některé koordinační předpisy upravující požadavky na 
odbornou kvalifikaci osob provozujících některé činnosti vydány za pomoci jiných 
právních základů, např. pokud jde o činnosti povinného auditu účetních dokumentů 
nebo některé činnosti v dopravě (viz dále v oddíle o oborových směrnicích). 
 
Pokud jde o postup při přijímání koordinačních opatření, uvedený právní základ 
rovněž principiálně podle čl. 57 odst. 2 první a třetí věty Smlouvy o EHS 
předpokládá schvalování kvalifikovanou většinou na návrh Komise po konzultaci 
se Shromážděním (od roku 1987 ve spolupráci s Evropským parlamentem, od roku 
1993 postupem spolurozhodovacím podle článku 189b Smlouvy o ES, od roku 
1999 týmž postupem podle článku 251 ES).  
 
Tento obecný postup je však kvalifikován čl. 57 odst. 2 druhé větě Smlouvy o EHS, 
která požaduje jednomyslnost hlasování v citlivých oblastech spojených s 
odbornými kvalifikacemi. Obsah a znění této věty se v průběhu doby vyvíjely. Ve 
svém původním znění požadovala jednomyslnost (i) v záležitostech, které jsou 
alespoň v jednom členském státě upraveny zákony, a u opatření týkajících se (ii) 
ochrany úspor, především bankovnictví a problematiky úvěru, jakož i (iii) 
podmínek týkajících se výkonu lékařských, ostatních zdravotnických a 
farmaceutických povolání v různých členských státech.  
 
Výhrada týkající se lékařských, ostatních zdravotnických a farmaceutických 
povolání byla doplněním výhrady podle čl. 57 odst. 3 Smlouvy o EHS, která 
postupné odstraňování omezení podmiňuje koordinací podmínek pro výkon 
uvedených povolání v jednotlivých členských státech. Přestože byla tato podmínka 
jednomyslnosti pro lékařská, zdravotnická a farmaceutická povolení Jednotným 
evropským aktem vypuštěna (viz níže), byly již dříve vydané „oborové směrnice“ 
pro některá povolání ve zdravotnictví a farmacii přijata právě v souladu 
s původním zněním jednomyslně. 
 
Výhradu pro služby v oblasti úspor a bankovnictví, která byla z čl. 57 odst. 2 druhé 
věty rovněž vypuštěna až na základě Jednotného evropského aktu, je třeba vnímat 

                                                                                                                                                         
a 2004/18/ES z téhož dne o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 
a služby (Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132). 

435 Viz zejména v současné době platná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 
20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, s. 1; Zvl. vyd. 
06/03, s. 273). 

436 Viz zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, s. 1), která zrušuje řadu 
dřívějších směrnic vydaných v této oblasti, a jejíž ustanovení jsou účinná od 1. listopadu 2012. 

437 Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých 
obchodních zástupců (86/653/EHS) (Úř. věst. L 382, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 177). 

438 Směrnice Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 
upravujících provozování televizního vysílání (89/552/EHS) (Úř. věst. L 298, s. 23; Zvl. vyd. 06/01, s. 224). 
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společně se zvláštním režimem liberalizace volného pohybu kapitálu439. Nicméně i 
v těchto oblastech byla i přes původní požadavek jednomyslnosti vydána 
v rozhodné době právní úprava440. 
 
Výhrada požadující jednomyslnost v záležitostech, které jsou alespoň v jednom 
členském státě upraveny zákony, která měla možná potenciálně nejvíce omezující 
důsledky pro liberalizaci pohybu služeb, jistě vycházela z faktického zaměření 
liberalizace v prvním období spíše na činnosti v zemědělství a činnosti svou 
povahou živnostenské (viz níže), z nižší míry regulace povolání v době, kdy byl 
text původní zakládací Smlouvy zpracován, a jistě také z nízkého počtu tehdejších 
členských států. Nicméně, s postupujícím rozvojem odvětví služeb a rostoucím 
počtem členských států představovalo toto ustanovení vážnou překážku při 
přijímání předpisů o vzájemném uznávání odborných kvalifikací Evropským 
hospodářským společenstvím, jelikož existovala větší pravděpodobnost, že některý 
členský stát bude v daném povolání upravovat požadavky na odbornou kvalifikaci 
zákonem. 
 
Jednotný evropský akt svým čl. 16 odst. 3 proto ustanovení čl. 57 odst. 2 druhou 
větu Smlouvy o EHS upravil v tom smyslu, že do budoucna požadovalo 
jednomyslnost jen o směrnicích, k jejichž provedení jsou alespoň v jednom 
členském státě zapotřebí „změny stávajících zásad zákonné právní úpravy 
jednotlivých povolání týkajících se vzdělání a podmínek přístupu fyzických osob 
k nim“. Toto ustanovení zůstalo v podstatě nezměněno Maastrichtskou i 
Amsterodamskou smlouvou (po přečíslování čl. 47 odst. 2 druhá věta ES), nicméně 
i nadále mohlo působit určité výkladové obtíže441. Z hlediska restriktivního výkladu 
totiž vede zdánlivě k závěru, že pokud je přístup k povolání nebo jeho výkon 
v jakémkoli členském státě upraven zákonem nebo na základě zákona, je třeba trvat 
na požadavku jednomyslnosti rozhodování v Radě v případě jakéhokoliv 
koordinačního aktu týkajícího se příslušného odvětví činnosti. Je však třeba 
zohlednit i výklad extenzivní, který vede k závěru, že se požadavek jednomyslnosti 
vztahuje pouze na případy, kdy jednání na úrovni Společenství alespoň v jednom 
členském státě způsobí změnu základních zásad, na nichž spočívá zákonná právní 
úprava týkající se přístupu k povolání nebo jeho výkonu v tomto členském státě. 
Tomuto výkladu je třeba dát přednost, neboť je v souladu s cílem usnadnění 
volného pohybu, a tedy uskutečnění a rozvíjení vnitřního trhu. 
 
I přes úpravy provedené Jednotným evropským aktem se Komise jako orgán 
Společenství s právem zákonodárné iniciativy nadále vyhýbala předkládání a 
prosazování návrhů, u nichž by se mohl členský stát výhrady jednomyslnosti 
                                                 
439 Lomnicka, Eva: The Home Country Control Principle in the Financial Services Directives and the Case Law, 

in: Andenas/Roth: Services and Free Movement in EU Law, OUP, 2003, s. 295 a násl. 
440 Například první směrnice Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (77/780/EHS) (Úř. věst. L 322, s. 30), 
nebo první směrnice Rady ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (79/267/EHS) (Úř. věst. L 63, s. 1). 

441 Ehlermann, C.-D.: The internal market following the Single European Act, CMLR 24 (1987) 361, s. 377. 
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uvedené v druhé větě čl. 47 odst. 2 ES dovolávat. Snaha o usnadnění přijímání aktů 
Unie vedla k vypuštění výhrady podle čl. 47 odst. 2 druhé věty ES okamžikem 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Článek 47 ES byl opětovně přečíslován a 
právní základy podle jeho odstavců 1 a 2 byly sloučeny do jediného ustanovení. 
V současné době zmocňuje čl. 53 odst. 1 SFEU za účelem usnadnění přístupu osob 
k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu k vydání jak směrnic 
upravujících vzájemné uznávání dokladů o kvalifikaci, tak směrnic o koordinaci 
právních předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatně výdělečným 
činnostem a jejich výkonu. Výhrada pro lékařská, ostatní zdravotnická a 
farmaceutická povolání však zůstala zachována v odstavci 2 článku 53 SFEU. 
Spolurozhodovací legislativní postup podle článku 251 ES byl nahrazen řádným 
legislativním postupem podle článku 294 SFEU. 
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6.  Vývoj právní úpravy uznávání odborných kvalifik ací 
 v sekundárním právu Spole čenství 
 
 
6.1 Směrnice o liberalizaci a sm ěrnice o p řechodných opat řeních 
 
Stejně tak, jak se výše popsaným způsobem vyvíjela judikatura Soudního dvora, 
vyvíjela se i filosofie úpravy podle předpisů sekundárního práva Společenství. 
V době přechodného období k uskutečnění společného trhu koncem 60. let, když 
zásada vzájemného uznávání byla principem, jímž byl veden pouze zákonodárce, 
byly vydávány směrnice vycházející – stejně jako judikatura – z Obecného 
programu pro odstranění omezení svobody volného pohybu služeb z roku 1961442. 
Uvedený program pak vyjadřuje tehdejší obecný přístup spočívající v úsilí zrušit 
genericky vymezené druhy omezení (diskriminace, omezení vztahující se k věci 
dodávané spolu se službou, ke strojnímu zařízení užívanému v souvislosti 
poskytnutím služby, či k převodu platebních prostředků, a jiná omezení) a v Hlavě 
IV stanoví harmonogram přijímání příslušných opatření do konce přechodného 
období. Pokud jde o vzájemné uznávání diplomů a jiných dokladů o dosažené 
kvalifikaci, Obecný program ve své Hlavě VI uvádí, že při vypracování návrhů 
opatření k odstranění omezení volného pohybu služeb má být přezkoumáno, zda by 
jejich odstranění měly předcházet, nebo by toto odstranění měly doprovázet či 
následovat buď přijetí opatření k vzájemnému uznávání diplomů a jiných dokladů o 
dosaženém vzdělání, nebo přijetí opatření koordinujících ustanovení právních 
předpisů upravující poskytování takových služeb. Před přijetím takových opatření 
Obecný program výslovně umožňuje použití přechodného systému, který je 
založen na vydávání osvědčení o výkonu dotčené činnosti v členském státu původu 
v souladu s právními předpisy.  
 
Obecný program však fakticky předpokládal liberalizaci jen některých činností, a 
především činností průmyslové a obchodní povahy, řemeslných činností443 a 
činností v oblasti zemědělství. To je třeba vysvětlit strukturou hospodářského 
odvětví služeb, a pojetím některých svobodných povolání v 60. letech, ale také 
ustanoveními čl. 54 odst. 3  písm. a) a čl. 63 odst. 3 Smlouvy o EHS, podle nichž 
byly orgány Společenství povinny přednostně se zabývat jednak takovými obory 
činnosti, jejichž liberalizace „zvláště významně přispívá k rozvoji výroby a 
obchodu“, a jednak takovými službami, „které mají přímý vliv na výrobní náklady 
nebo jejichž liberalizace přispívá ke směně zboží“. Seznam těchto zahrnutých 
činností byl uveden v pěti přílohách Obecného programu pro odstranění omezení 
svobody usazování a vycházel z klasifikace hospodářských činností podle 

                                                 
442 Úř. věst. 1962, č. 2, s. 32. Viz rovněž současně přijatý Obecný program pro odstranění omezení svobody 

usazování (Úř. věst. 1962, č. 2, s. 36). 
443 Lze říci, že jde o činnosti ve smyslu čl. 60 druhého pododstavce písm. a) až c) Smlouvy o ES [nyní čl. 57 

druhý pododstavec písm. a) až c) SFEU]. 
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Mezinárodní standardní průmyslové klasifikace všech hospodářských činností 
(ISIC)444 z roku 1958.  
 
Činnosti tradičně pojímané jako náležející ke „svobodným povoláním“445 sice 
nebyly výslovně z věcné působnosti Obecného programu vyloučeny, ale i přes 
jejich zvláštní povahu spočívající v požadavku konkrétní odbornosti byly v rámci 
použité klasifikace zahrnuty do obecných či zbytkových kategorií. Jeví se přitom – 
přinejmenším ze současného pohledu, že právní úprava spočívající v paušálním 
zrušení omezení volného pohybu služeb v obecně vymezeném odvětví hospodářské 
činnosti nemůže zohledňovat konkrétní zvláštnosti jednotlivých různorodých 
povolání, která se v daném odvětví mohou vyskytovat. Kromě toho mohou činnosti 
vykonávané běžně v rámci jednoho povolání spadat do dvou nebo více různých 
kategorií činností podle výše uvedené klasifikace. Nadto je třeba pamatovat, že 
Obecný program se vztahoval na činnosti vykonávané v nezávislém postavení, tedy 
samostatně výdělečné činnosti, a nikoliv na činnosti vykonávané 
v zaměstnaneckém vztahu. Z uvedeného vyplývá, že při výkladu směrnic přijatých 
k provedení Obecného programu je třeba opustit nazírání na systém uznávání 
odborných kvalifikací z hlediska jednotlivých povolání, ale je třeba vycházet ze 
zařazení konkrétních činností vykonávaných v rámci dotčeného povolání pod 
mezinárodně vymezené obecné kategorie hospodářských činností. V důsledku toho 
nebyly během přechodného období vydány žádné směrnice koordinující požadavky 
na výkon konkrétních „svobodných“ povolání nebo upravující v této souvislosti 
vzájemné uznávání odborných kvalifikací.  
 
6.1.1  Směrnice související s prováděním Obecného programu pro 
odstranění omezení volného pohybu služeb v přechodném období 
 
Jak již bylo výše řečeno, směrnice vycházející z Obecného programu se podle 
svého obsahu označovaly buď jako „směrnice o liberalizaci“, které obsahovaly 
ustanovení k provedení zásady zákazu omezení svobody usazování a volného 

                                                 
444 International Standard industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) vydaná Statistickým úřadem 

Organizace Spojených národů (Statistical Papers, Series M No 4 Rev I, New York, 1958). Podle poznámky 
č. 1 k těmto přílohám se tato klasifikace spolu se svými vysvětlujícími poznámkami použije pro účely 
klasifikace různých činností do oddílů a skupin. Činnosti, které nejsou výslovně zmíněny v této klasifikaci, 
mají být podřazeny pod položku, která s nimi úzce souvisí s přihlédnutím k okolnostem v průmyslu 
v Evropském hospodářském společenství a zejména k technickému vývoji. 

445 Lze říci, že jde o činnosti ve smyslu písmene d) čl. 60 druhého pododstavce Smlouvy o ES (nyní čl. 57 druhý 
pododstavec SFEU). Pojem „svobodná povolání“ zná i šestá směrnice o dani z přidané hodnoty [Šestá 
směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23)], ve svém 
čl. 4 odst. 2 [čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (Úř. 
věst. L 347, s. 1)] a v příloze F bodu 2 (příloha X část B bod 2 směrnice 2006/112/ES). V rámci uvedené 
směrnice byl tento pojem předmětem výkladu Soudního dvora v rozsudku ze dne 11. října 2001, C-267/99, 
Urbing-Adam, Recueil, s. I-7467, bod 39; Soudní dvůr zde uvedl, že svobodnými povoláními pro potřeby 
dotčeného ustanovení směrnice 77/388/EHS jsou „činnosti, které se mimo jiné vyznačují intelektuální 
povahou, vyžadují kvalifikaci vysoké úrovně a jsou obvykle předmětem jasné a přísné profesní úpravy. 
V rámci výkonu takové činnosti je zvláště důležitý osobní prvek a výkon této činnosti je spojen s velkou 
mírou nezávislosti v rámci provádění profesních činností“. 
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pohybu služeb, nebo jako „směrnice o přechodných opatřeních“446, které měly do 
přijetí opatření koordinujících podmínky přístupu k regulovaným povoláním nebo 
jejich výkonu v členských státech upravovat otázku vzájemného uznávání 
odborných kvalifikací447. V mnohých z odvětví ve smyslu klasifikace používané 
Obecným programem liberalizovaných prvně uvedenými směrnicemi platila 
současně i druhá uvedená směrnice, přičemž jejich ustanovení se navzájem 
doplňovala. Pro provozování činností v některých odvětvích, zejména 
v zemědělství448, kinematografii449, těžebním průmyslu450, v odvětví dodávek 
elektřiny, plynu a vody451, či v oblasti výzkumu ropy a zemního plynu452, však 
nebyla odpovídající směrnice o přechodných opatřeních nikdy přijata, ať již z 
důvodu, že pro výkon těchto činností nebyl v členských státech stanoven 
požadavek odborné kvalifikace, že šlo o činnosti vykonávané velkými 
společnostmi, ve vztahu k nimž není požadavek individuální odborné kvalifikace 
efektivní, popřípadě ani relevantní, nebo z důvodu, že šlo o citlivé činnosti, pro 
jejichž liberalizaci byla ve Společenství vnímána potřeba předchozí nebo současné 
koordinace podmínek pro přístup k těmto činnostem a jejich výkon. Je rovněž třeba 
zdůraznit, že směrnice vydávané v průběhu přechodného období se výslovně 
vztahovaly pouze na výkon samostatně výdělečných činností; nebyly tudíž 
použitelné ve vztahu k činnostem, které běžně vykonávají osoby 
v zaměstnaneckém poměru, a tedy ani v rámci volného pohybu pracovníků podle 

                                                 
446 Toto dělení je zachyceno v příloze B ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 

7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti 
upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém 
uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 201, s. 77; Zvl. vyd. 05/03, s. 374). Uvedená příloha 
obsahuje výčet směrnic o liberalizaci a přechodných opatřeních, které směrnice 1999/42/ES zrušuje, a téměř 
úplný výčet směrnic, které Společenství vydalo k provedení Obecných programů na základě příslušných 
ustanovení kapitoly o volném pohybu služeb. 

447 Podle bodu 9 rozsudku ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, je cílem směrnice 64/427/EHS 
ze dne 7. července 1964 (Úř. věst. 117, s. 1863)  usnadnit uskutečnění svobody usazování a volný pohyb 
služeb během harmonizace podmínek přístupu k dotčeným živnostem v různých členských státech, která je 
nezbytnou předběžnou podmínkou pro úplnou svobodu v této oblasti. 

448 Například směrnice Rady ze dne 14. prosince 1964, kterou se stanoví postup pro dosažení volného pohybu 
služeb v zemědělství a zahradnictví (65/1/EHS) (Úř. věst. 1, 8. 1. 1965, s. 1), a směrnice Rady ze dne 
16. prosince 1970, kterou se stanoví pravidla pro dosažení svobody usazování v samostatně výdělečných 
činnostech souvisejících se zemědělstvím a zahradnictvím (71/18/EHS) (Úř. věst. 1971 L 8, s. 24).   

449 Směrnice Rady ze dne 15. října 1968 o dosažení svobody usazování pro samostatně výdělečné činnosti 
v oblasti filmové distribuce (68/369/EHS) (Úř. věst. L 260, s. 22) a směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o 
dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečnou činnost ve výrobě filmů 
(70/451/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 37). 

450 Směrnice Rady ze dne 7. července 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro 
samostatně výdělečné činnosti v těžebním průmyslu (oddíly 11 až 19 ISIC) (64/428/EHS) (Úř. věst. 117, s. 
1871). 

451 Směrnice Rady ze dne 28. února 1966 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně 
výdělečné činnosti z odvětví dodávek elektřiny, plynu, vody a poskytování hygienických služeb (oddíl 5 
ISIC) (66/162/EHS) (Úř. věst. 42, s. 584). 

452 Směrnice Rady ze dne 13. března 1969 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro 
samostatně výdělečné činnosti v oblasti výzkumu (výzkum nalezišť a vrty) ropy a zemního plynu (oddíl 13 
ISIC) (69/82/EHS) (Úř. věst. L 68, s. 4). 
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Smlouvy453. Stanovily však jednotný systém použitelný jak ve vztahu ke svobodě 
usazování, tak volnému pohybu služeb. 
 
Směrnice o liberalizaci se opíraly o čl. 63 odst. 2 a 3 Smlouvy o EHS (potažmo o 
čl. 54 odst. 2 a 3 Smlouvy o EHS ve vztahu ke svobodě usazování) a obsahovaly 
konkrétní závazek pro členské státy zrušit omezení volného pohybu služeb 
vymezená Obecným programem454, který je v následujících ustanoveních příslušné 
směrnice rozveden. Směrnice o liberalizaci zpravidla obsahovaly obecné 
ustanovení o zákazu diskriminačních a znevýhodňujících ustanovení455, o němž 
měl Soudní dvůr příležitost judikovat, že pouze provádí zásadu zákazu přímé či 
nepřímé diskriminace, ale jeho cílem není harmonizovat podmínky stanovené 
vnitrostátními předpisy týkajícími se přístupu k dané činnosti nebo jeho výkonu456. 
Dále obsahují demonstrativní výčet konkrétních formálních dokladů vyžadovaných 
podle právních řádů členských států za účelem výkonu dotčené činnosti a zákaz 
jejich vyžadování457 a zakládá za určitých podmínek právo členství v profesních 
organizacích458. K provedení tehdejšího čl. 54 odst. 3 písm. h) Smlouvy o EHS 
[nyní čl. 50 odst. 2 písm. h) SFEU] tyto směrnice obsahují zákaz pro hostitelský 
členský stát, aby poskytoval podpory zvýhodňující při přístupu k výkonu soustavné 
činnosti vlastní státní příslušníky459. Konečně zahrnovaly úpravu vzájemného 
uznávání požadavku na dobrou pověst a požadavku, aby žadatel neprošel úpadkem 
nebo nebyl odpovídající insolventní návrh zrušen pro nedostatek majetku460, 
popřípadě uznávání dokladu o finanční způsobilosti461, a úpravu skládání zvláštní 

                                                 
453 To bylo změněno ustanoveními čl. 2 třetího pododstavce směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o 

druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 
89/48/EHS (Úř. věst. L 209, s. 25; Zvl. vyd. 05/02, s. 47), a přílohy B k této směrnici, které rozšiřují 
působnost směrnic vydávaných v průběhu přechodného období (do roku 1971) i na zaměstnance 
vykonávající činnosti upravené těmito směrnicemi. 

454 Například článek 1 směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu 
služeb pro zprostředkovatelské činnosti v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě (64/224/EHS) (Úř. věst. 56, 
4. 4. 1964, s. 869), článek 1 směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného 
pohybu služeb pro činnosti ve velkoobchodu (64/223/EHS) (Úř. věst. 56, 4. 4. 1964, s. 863), článek 1 
směrnice Rady ze dne 7. července 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro 
samostatně výdělečné činnosti ve zpracovatelských odvětvích oddílů 23 - 40 ISIC (průmysl a řemesla) 
(64/429/EHS) (Úř. věst. 117, 23. 7. 1964, s. 1880) a článek 1 směrnice Rady ze dne 15. října 1968 o 
dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v potravinářském 
průmyslu a ve výrobě nápojů (oddíly 20 a 21 ISIC) (68/365/EHS) (Úř. věst. 260, 22. 10. 1968, s. 9). 

455 Viz čl. 3 odst. 1 směrnice 64/223/EHS, čl. 5 odst. 1 směrnice 64/224/EHS, čl. 4 odst. 1 směrnice 64/429/EHS 
a čl. 3 odst. 1 směrnice 68/365/EHS. 

456 Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. ledna 1992, C-330/90 a C-331/90, Lopez Brea a Hidalgo Palacios, 
Recueil, s. I-323, body 13 a 15. 

457 Viz čl. 3 odst. 2 směrnice 64/223/EHS, čl. 5 odst. 2 směrnice 64/224/EHS, čl. 4 odst. 2 směrnice 64/429/EHS 
a čl. 3 odst. 2 směrnice 68/365/EHS. 

458 Viz článek 4 směrnice 64/223/EHS, článek 6 směrnice 64/224/EHS, článek 5 směrnice 64/429/EHS a článek 
4 směrnice 68/365/EHS. 

459 Viz článek 5 směrnice 64/223/EHS, článek 7 směrnice 64/224/EHS, článek 6 směrnice 64/429/EHS a článek 
5 směrnice 68/365/EHS. 

460 Viz článek 6 směrnice 64/223/EHS, článek 8 směrnice 64/224/EHS, článek 7 směrnice 64/429/EHS a článek 
6 směrnice 68/365/EHS. 

461 Např. čl. 6 odst. 5 směrnice 68/365/EHS a čl. 6 odst. 4 směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o dosažení 
svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečnou činnost ve výrobě filmů 
(70/451/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 37). 
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přísahy, je-li v členském státě vyžadována462. Členské státy pak byly povinny ve 
lhůtě k provedení směrnice určit orgány příslušné k vydávání dokladů o splnění 
těchto podmínek v členském státě původu a informovat o těchto orgánech Komisi a 
ostatní členské státy463.  
 
Některé směrnice o liberalizaci obsahovaly dodatečná ustanovení. Například 
směrnice o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti lesnictví 
a těžby dřeva stanovila právo přístupu k obchodnímu rejstříku hostitelského 
členského státu464 a obsahuje zvláštní ustanovení o činnosti poskytovatele na území 
hostitelského členského státu465. Toto ustanovení jednak výslovně stanoví právo 
provádět v hostitelském členském státě předběžné činnosti nezbytné k poskytnutí 
služeb, zejména vyhledávání zákazníků reklamou či uzavíráním smluv. A dále 
stanoví, že poskytovatelé služeb budou svou činnost na tomto území vykonávat 
pouze dočasně a po dobu vhodnou z hlediska povahy poskytovaných služeb, aniž 
by se zde usadili. Těžiště obchodních operací musí zůstat v členském státě původu. 
Poskytovatelé služeb mohou v hostitelském členském státě za stejných podmínek 
jako jeho vlastní státní příslušníci nabývat, najímat, užívat a nakládat s movitým i 
nemovitým majetkem potřebným k poskytnutí služeb za předpokladu, že takový 
majetek ve svém celku nepředstavuje stálou a trvalou provozovnu ve formě 
pobočky nebo zastoupení. V případě, že je poskytování služeb spojeno s pohybem 
osob na jeho území, může hostitelský členský stát po poskytovateli služeb 
požadovat předložení dokladu o tom, od které doby svou činnost na území tohoto 
státu vyvíjí. Pokud nabízí služby více příjemcům, musí být tyto služby v jeho 
dokladu uvedeny zvlášť. 
 
Směrnice o přechodných opatřeních se pak opíraly o čl. 63 odst. 2 a 3 Smlouvy o 
EHS (potažmo o čl. 54 odst. 2 a 3 Smlouvy o EHS ve vztahu ke svobodě 
usazování) a o článek 66 Smlouvy o EHS ve spojení s článkem 57 Smlouvy o EHS. 
Tyto směrnice přechodně do doby, než měly být přijaty směrnice koordinující 
požadavky členských států na zahajování a výkon předmětných činností466, 
upravovaly mechanismus nahrazující proces uznávání odborných kvalifikací za 
účelem zahajování samostatně výdělečné činnosti, ať již v rámci výkonu svobody 
usazování, či volného pohybu služeb. Tyto směrnice především pro příslušné 
kategorie činností stanovily počet roků, během nichž podle osvědčení vydaného 

                                                 
462 Viz článek 9 směrnice 64/224/EHS. 
463 Např. čl. 6 odst. 4 směrnice 64/223/EHS, čl. 8 odst. 4 směrnice 64/224/EHS, čl. 7 odst. 4 směrnice 

64/429/EHS a čl. 6 odst. 4 směrnice 68/365/EHS. 
464 Např. článek 5 směrnice Rady ze dne 24. října 1967, kterou se stanoví pravidla pro dosažení svobody 

usazování a volného pohybu služeb pro osoby samostatně výdělečné činné v oblasti lesnictví a těžby dřeva 
(67/654/EHS) (Úř. věst. 263, 30. 10. 1967, s. 6). 

465 Např. článek 4 směrnice 67/654/EHS. 
466 Například článek 6 směrnice Rady ze dne 7. července 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření 

týkající se činností osob samostatně výdělečně činných ve výrobních a zpracovatelských odvětvích oddílů 
23 - 40 ISIC (průmysl a řemesla) (64/427/EHS) (Úř. věst. 117, 23. 7. 1964, s. 1863), a článek 7 směrnice 
Rady ze dne 15. října 1968, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti samostatně 
výdělečných činností v potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů (oddíly 20 a 21 ISIC) (68/366/EHS) 
(Úř. věst. L 260, s. 12). 
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příslušnými orgány členského státu původu žadatel dotčenou činnost v tomto 
členském státě původu nepřetržitě vykonával v příslušném typu postavení (např. 
jako osoba samostatně výdělečně činná, jako ředitel podniku, jako vedoucí 
zaměstnanec zodpovědný za vedení oddělení podniku, nebo jako zaměstnanec), 
popřípadě zároveň po získání osvědčení o odborné kvalifikaci k výkonu takové 
činnosti uznávaného členským státem původu nebo považovaného příslušným 
profesním sdružením za platné, aby měl nárok na automatický – tj. bez 
přezkoumávání rovnocennosti odborné kvalifikace žadatele – přístup k výkonu téže 
činnosti v hostitelském členském státě, a to pochopitelně v případě, že tento 
členský stát za tímto účelem vyžaduje získání obecných, obchodních nebo 
odborných znalostí a schopností467. Pozdější směrnice v obdobném ustanovení 
výslovně stanoví, že členské státy mohou za tímto účelem od žadatelů vyžadovat, 
aby praxe byla absolvována nebo odborná kvalifikace získána ve stejném odvětví 
činnosti, jako je činnost, kterou hodlá žadatel vykonávat v hostitelském členském 
státě468, je však třeba předpokládat, že obdobné platí i v případě starších směrnic, 
které to výslovně neuvádějí, jelikož to vyplývá z použití výrazu „dotčená činnost“, 
který označuje jak činnost vykonávanou v členském státě původu, tak činnost, jejíž 
výkon je zamýšlen v hostitelském členském státě, jakož i z podstaty systému 
uznávání, který spočívá na nevyvratitelné právní domněnce, že žadatel má veškeré 
znalosti a schopnosti vyžadované hostitelským členským státem k výkonu činnosti 
v dotčeném odvětví, jakmile doloží, že dotčenou (a tedy obdobnou) činnost 
vykonával za stanovených podmínek v členském státě původu. Stanovená uznávací 
kritéria tak zohledňují obtíže vyplývající ze skutečnosti, že v některých členských 
státech mohou být dotčené činnosti zahájeny a vykonávány volně, zatímco jiné 
členské státy uplatňují více či méně přísné podmínky zahrnující absolvování 
zvláštní odborné přípravy pro přístup k některým živnostem469. 
 
Je třeba zdůraznit, že se nejedná o systém uznávání kvalifikací v pravém slova 
smyslu, jelikož se zde nepřezkoumává odborná kvalifikace poskytovatele služeb 
jako taková, ale automaticky se uděluje právo na přístup k činnosti nebo na její 
výkon tehdy, pokud poskytovatel v členském státě původu takovou činnost 
vykonával v dostatečném postavení po dostatečně dlouhou nepřetržitou dobu. 
Takový systém sice odstraňuje mnoho omezení pro oprávněné osoby a činí tak 
jejich volný pohyb znatelně jednodušším, nevýhodou tohoto systému je však 

                                                 
467 Například články 2 a 4 směrnice Rady ze dne 25. února 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná 

opatření v oblasti činností ve velkoobchodě a zprostředkovatelských činností v obchodu, průmyslu a 
řemeslné výrobě (64/222/EHS) (Úř. věst. 56, 4. 4. 1964, s. 857), článek 3 směrnice 64/427/EHS a článek 4 
směrnice 68/366/EHS. 

468 Viz např. čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o opatřeních k usnadnění 
účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti vykonávané ambulantně, a 
zejména o přechodných opatřeních pro tyto činnosti (75/369/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 29), čl. 6 odst. 4 
směrnice Rady ze dne 29. června 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a 
volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti související s činnostmi dopravců, cestovních 
kanceláří (skupina 718 ISIC) a skladovatelů (skupina 720 ISIC) (82/470/EHS) (Úř. věst. L 213, s. 1) a čl. 2 
odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady ze dne 19. července 1982 o opatřeních k usnadnění účinného 
výkonu práva usazování a volného pohybu služeb kadeřníků (82/489/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 24). 

469 Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, bod 10. 



 165 
 

značné omezení okruhu těchto oprávněných osob. Pro osoby, které nevyhověly 
poměrně náročným požadavkům směrnice, totiž nebyla Společenstvím stanovena 
žádná právní úprava.  
 
Směrnice o přechodných opatřeních dále obsahují ustanovení stanovící 
hostitelskému členskému státu povinnost poskytnout žadateli informace ohledně 
předpisů, jimiž se řídí povolání, které hodlá vykonávat470. Některé z těchto směrnic 
přitom výslovně stanoví povinnost členského státu, který na svém území reguluje 
povolání zahrnující činnosti spadající do působnosti dotčené směrnice, aby ve 
spolupráci s Komisí informoval ostatní členské státy o hlavních charakteristikách 
daného povolání, respektive o popisu činností zahrnutých v rámci tohoto povolání, 
a upravují podrobnosti o dokladu (osvědčení), jímž se prokazuje povaha a délka 
výkonu dotčených činností v členském státě původu, přičemž hostitelský členský 
stát udělí žadateli povolení k provozování dotčené činnosti na svém území, pokud 
byl výkon činnosti žadatele v členském státě původu v souladu s hlavními 
charakteristikami popisu povolání podaného ze strany hostitelského členského státu 
ostatním členským státům, a pokud jsou splněny případné další podmínky tohoto 
členského státu471. Členské státy pak byly i v případě směrnic o přechodných 
opatřeních povinny ve lhůtě k jejich provedení určit orgány příslušné k vydávání 
dokladů o splnění těchto podmínek v členském státě původu a informovat o těchto 
orgánech ostatní členské státy a Komisi472. Konečně směrnice o přechodných 
opatřeních obsahují určitý druh ochranné doložky pro členské státy, které pro 
výkon dotčené činnosti nevyžadují získání obecných, obchodních nebo odborných 
znalostí a schopností, podle níž mohly tyto členské státy v případě závažných obtíží 
při provádění opatření vyplývajících ze směrnice o liberalizaci požádat Komisi, aby 
jim v případě jednotlivých činností udělila povolení k dočasnému uplatňování 
požadavku, aby žadatel doložil, že získal odbornou kvalifikaci pro výkon dotčené 
činnosti vyžadovanou v členském státě původu. Tuto odchylku však nebylo možno 
uplatňovat proti osobám, které pocházejí z členského státu, jenž pro výkon dotčené 
činnosti žádnou kvalifikaci či znalosti nevyžaduje, a proti osobám, které 
v hostitelském členském státě žili alespoň pět let473. 
 
6.1.2  Směrnice v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich používání 
 
Jednou z posledních dvojic směrnic vydaných k provedení Obecného programu 
jsou směrnice v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich používání474. Tyto 

                                                 
470 Článek 2 směrnice 64/427/EHS a článek 3 směrnice 68/366/EHS.  
471 Článek 4 směrnice 64/427/EHS a článek 5 směrnice 68/366/EHS. 
472 Např. čl. 4 odst. 3 směrnice Rady ze dne 25. února 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v 

oblasti činností ve velkoobchodě a zprostředkovatelských činností v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě 
(64/222/EHS) (Úř. věst. 56, s. 857), článek 7 směrnice 64/427/EHS a článek 8 směrnice 68/366/EHS. 

473 Článek 3 směrnice 64/222/EHS, článek 5 směrnice 64/427/EHS a článek 6 směrnice 68/366/EHS. 
474 Směrnice Rady ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu 

s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, 
včetně zprostředkovatelských činností (74/556/EHS) (Úř. věst. L 307, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 34), a 
směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb 
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směrnice jsou přitom dodnes platné, přičemž je vhodné zmínit se v krátkosti o 
jejich „přechodné“ právní úpravě týkající se uznávání odborné kvalifikace.  
 
Směrnice o liberalizaci 74/557/EHS se do roku 1994475 vztahovala na samostatně 
výdělečně činné osoby v oblasti obchodu, zprostředkování a distribuce toxických 
látek či přípravků a biologických pesticidů k užití v zemědělství, s vyloučením 
činností v oblasti obchodu s léčivy a jejich distribuce, či činností podomních 
obchodníků476, a obsahuje standardní liberalizační opatření, uvedená výše, tedy 
obecné ustanovení o zákazu diskriminačních a znevýhodňujících ustanovení, 
demonstrativní výčet konkrétních formálních dokladů vyžadovaných podle 
právních řádů členských států za účelem výkonu dotčené činnosti a zákaz jejich 
vyžadování, právo být členem profesních organizací, zákaz pro hostitelský členský 
stát, aby při přístupu k výkonu činnosti poskytoval podpory zvýhodňující vlastní 
státní příslušníky, obsahuje úpravu vzájemného uznávání splnění požadavku na 
dobrou pověst a požadavku, aby dotčená osoba nebyla dříve postižená insolvencí, a 
uznávání dokladu o finanční způsobilosti477. 
 
Přechodná ustanovení týkající se uznávání odborné kvalifikace jsou obsažena ve 
směrnici o přechodných opatřeních 74/556/EHS. Ve srovnání s dřívějšími 
směrnicemi o přechodných opatřeních a vzhledem k tomu, že směrnice 
74/556/EHS upravuje oblast činnosti zahrnující bezprostřední zacházení s vysoce 
nebezpečnými látkami, je tato právní úprava propracovanější. Směrnice 
74/556/EHS má ve srovnání se směrnicí 74/557/EHS širší rozsah působnosti. Širší 
jednak proto, že se vztahuje i na osoby vykonávající dotčené činnosti 
v zaměstnaneckém poměru (na tyto osoby rovněž rozšiřuje platnost ustanovení 
obsaženého ve směrnici o liberalizaci, které upravuje vzájemné uznávání splnění 
požadavku na dobrou pověst a požadavku, aby dotčená osoba nebyla dříve 
postižená insolvencí)478. Navíc směrnice 74/556/EHS zahrnuje i širší okruh 
činností, totiž nejen činnosti v oblasti obchodu, zprostředkování a distribuce 
toxických látek, které spadají do působnosti směrnice 74/557/EHS, ale i činnosti 
zahrnující používání toxických látek v rámci výdělečných činností v oblastech, 
v jejichž případě byla doprovázející liberalizační opatření obsažena ve směrnicích 
se zaměřením na jiné oblasti činnosti479.  
                                                                                                                                                         

pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich 
distribuci (74/557/EHS) (Úř. věst. L 307, s. 5; Zvl. vyd. 06/01, s. 38). 

475 S účinností od 19. června 1994, viz čl. 2 třetí pododstavec a čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 92/51/EHS a její 
příloha B. 

476 Čl. 2 odst. 3 směrnice 74/557/EHS. 
477 Čl. 3 odst. 1, článek 4, čl. 5 odst. 1, článek 6 a článek 7 směrnice 74/557/EHS. 
478 Viz čl. 1 odst. 3 směrnice 74/556/EHS. 
479 Jde o směrnici Rady ze dne 14. prosince 1964, kterou se stanoví postup pro dosažení volného pohybu služeb 

v zemědělství a zahradnictví (65/1/EHS) (Úř. věst. 1, 8. 1. 1965, s. 1), směrnici 67/654/EHS, směrnici Rady 
ze dne 16. prosince 1970, kterou se stanoví pravidla pro dosažení svobody usazování v samostatně 
výdělečných činnostech souvisejících se zemědělstvím a zahradnictvím (71/18/EHS) (Úř. věst. L 8, s. 24) a 
směrnici Rady ze dne 16. června 1975 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a 
volného pohybu služeb pro různé činnosti (oddíl 01 až 85 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních pro 
tyto činnosti (75/368/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 22). Viz čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 
74/556/EHS. 
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Tato směrnice pro první kategorii činností, tedy činností v oblasti obchodu, 
zprostředkování a distribuce, přičemž je dále stanoveno, že jde o obchod a 
distribuci balených toxických látek určených k dodávce konečnému uživateli v 
jejich původním balení480, udílí právo na okamžitý přístup k činnosti nebo na její 
výkon tehdy, pokud poskytovatel v členském státě původu tuto činnost vykonával 
nepřetržitě po dostatečně dlouhou dobu („automatické“ uznávání). Tato doba se 
však liší v závislosti na tom, zda byla dotčená činnost vykonávána v nezávislém 
postavení nebo ve vedoucím postavení v podniku, či v závislém postavení, a 
zároveň podle toho, zda žadatel získal osvědčení o způsobilosti k výkonu dotčené 
činnosti v členském státě původu, získal pro výkon dotčené činnosti vzdělání 
uznávané členským státem původu, nebo není držitelem žádného takového 
dokladu481. Výkonem dotčené činnosti ve vedoucím postavení v podniku se rozumí 
výkon činnosti v průmyslovém závodu nebo obchodní provozovně v odpovídajícím 
odborném odvětví (i) v postavení ředitele podniku nebo ředitele pobočky, 
(ii) v postavení zástupce podnikatele nebo ředitele podniku, zahrnuje-li takové 
postavení odpovědnost rovnocennou odpovědnosti zastoupeného podnikatele nebo 
ředitele, (iii) v postavení ředitele pověřeného úkoly v oblasti obchodu nebo 
distribuce toxických látek a s odpovědností nejméně za jedno oddělení podniku, 
nebo (iv) v postavení ředitele odpovědného za používání uvedených látek482.  
 
Dokladem o splnění uvedených podmínek je osvědčení vydávané příslušným 
orgánem členského státu původu, které žadatel přiloží ke své žádosti v hostitelském 
členském státě. Členské státy byly povinny k datu transpozice směrnice informovat 
o svých orgánech příslušných k vydávání těchto osvědčení ostatní členské státy a 
Komisi. V tomto osvědčení je případně uvedeno, zda je v členském státě původu 
přístup omezen na činnosti v oblasti distribuce toxických látek či na činnosti 
zahrnující používání těchto látek, popřípadě zda jsou určité toxické látky z těchto 
činností vyňaty. Pokud je tomu tak, může hostitelský členský stát stejná omezení 
uplatnit i na svém území a rovněž vyloučit oprávnění k používání těch toxických 
látek, které obsahují stejné aktivní látky, jako jsou látky vyloučené osvědčeními 
z členského státu původu, nebo které přinášejí obdobná rizika pro zdraví lidí, zvířat 
a rostlin přímo nebo nepřímo z okolního prostředí483. 
 
Pro druhou kategorii činností, tedy používání toxických látek, platí obdobná 
pravidla s tím rozdílem, že směrnice vyžaduje doložení délky praxe absolvované 
v členském státě původu, která je o rok delší než délka praxe vyžadovaná v případě 
první kategorie činností484. Směrnice navíc stanoví zvláštní režim pro používání 
vysoce toxických látek, jejichž výčet obsahuje. Za tímto účelem stanoví, že přístup 
k výkonu činnosti zahrnující používání těchto vysoce toxických látek bez nutnosti 

                                                 
480 Čl. 2 druhý pododstavec směrnice 74/556/EHS. 
481 Článek 2 směrnice 74/556/EHS. 
482 Článek 4 směrnice 74/556/EHS. 
483 Viz čl. 4 odst. 2 a 3 a článek 5 směrnice 74/556/EHS. 
484 Článek 3 směrnice 74/556/EHS. 
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standardního postupu uznávání rovnocennosti odborné kvalifikace mají jen ty 
z osob splňujících podmínky pro automatický přístup k druhé kategorii činností, 
které získaly osvědčení o způsobilosti k výkonu dotčené činnosti v členském státě 
původu. Toto osvědčení musí konkrétně uvádět, s kterými látkami je dotčená osoba 
oprávněna zacházet v členském státě původu485. Směrnice dále stanoví podmínku, 
že výkon činnosti zahrnující používání vysoce toxických látek v členském státě 
původu může být ukončen nanejvýš dva roky před podáním žádosti v hostitelském 
členském státě. Toto ustanovení486 však nelze použít v kontextu volného pohybu 
služeb, protože zásada volného pohybu služeb předpokládá právě skutečnost, že 
poskytovatel služby vyvíjí svou činnost v hostitelském členském státě na základě 
oprávnění vydaného v členském státě původu, a že tedy vlastně současně vyvíjí 
svou činnost v členském státě původu487.  
 
Směrnice o toxických látkách jsou významné z několika důvodů. Jednak proto, že 
třebaže je právní úprava v nich obsažená označena jimi samými jako přechodná, 
přestála až do současnosti dvojí významnou změnu sekundární legislativy, které 
„podlehly“ téměř všechny ostatní směrnice o liberalizaci a směrnice o přechodných 
opatřeních, totiž přijetí směrnice 1999/42/ES488 a následně směrnice 2005/36/ES. A 
dále jsou tyto směrnice významné proto, že již v polovině 70. let obsahovaly 
veškeré znaky současné právní úpravy obsažené ve směrnici 2005/36/ES a že byly 
výchozí předlohou pro další legislativní činnost na pozadí Obecného programu, 
tedy pro další směrnice obsahující přechodná opatření, vzhledem k tomu, že to byl 
právě jen Obecný program, a nikoliv články Smlouvy, který výslovně zmocňoval 
k vydávání „přechodných opatření“ v oblasti uznávání odborných kvalifikací.  
 
6.1.3  Pozdější směrnice o přechodných opatřeních 
 
V polovině sedmdesátých let byla opuštěna dosavadní koncepce rozlišování mezi 
směrnicí o liberalizaci a směrnicí o přechodných opatřeních ve vztahu ke každému 
dotčenému odvětví činnosti a nadále byla liberalizační a přechodná opatření pro 
dané odvětví vydávána pouze v rámci jediné směrnice. Jelikož však obsahují 
ustanovení nahrazující systém uznávání odborné kvalifikace, a jelikož výskyt 
„liberalizačních“ ustanovení v textu směrnic v tomto období i díky přímému účinku 
ustanovení Smlouvy o volném pohybu služeb čím dál více ustupuje výskytu a 
důležitosti „přechodných“ ustanovení, jsou tyto směrnice rovněž označovány jako 
směrnice o přechodných opatřeních489. Přes výše uvedenou okolnost, že pouze 
                                                 
485 Čl. 3 druhý a třetí pododstavec směrnice 74/556/EHS. 
486 Čl. 3 čtvrtý pododstavec směrnice 74/556/EHS. 
487 A to i přesto, že v praxi může mít činnost v členském státě původu jen formální charakter (např. existence 

poštovní schránky). K diskuzi o možných formách sídla nebo „primárního usazení“ v Evropské unii, viz 
např. Halbhuber, H.: National doctrinal structures and European company law, CMLR 38 (2001) 1385-
1420.  

488 Pro výčet zrušených směrnic o liberalizaci a o přechodných opatřeních, viz příloha B směrnice 1999/42/ES. 
489 Viz část druhá přílohy B ke směrnici 1999/42/ES, jakož i článek 11 směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o 

opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro různé činnosti 
(oddíl 01 až 85 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních pro tyto činnosti (75/368/EHS) (Úř. věst. L 167, 
s. 22), a článek 11 směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu 
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Obecný program umožňoval přijetí přechodných opatření v oblasti uznávání 
odborné kvalifikace, však tyto směrnice do budoucna opouštějí právní základ podle 
čl. 63 odst. 2 a 3 Smlouvy o EHS (nyní článek 59 SFEU) a nadále se v souvislosti 
se svobodou usazování i s volným poskytováním služeb již opírají pouze 
o články 57 a 66 Smlouvy o EHS (nyní články 53 a 62 SFEU). Kromě toho je do 
budoucna přibrán na pomoc i právní základ z oblasti volného pohybu pracovníků, 
totiž článek 49 Smlouvy o EHS (nyní článek 46 SFEU). Směrnice z tohoto období 
se totiž vztahují i na osoby vykonávající činnosti v dotčených oblastech i 
v zaměstnaneckém poměru490. Tyto směrnice navíc stejně jako směrnice v oblasti 
obchodu s toxickými látkami zavádějí a podrobněji vymezují pojem výkonu 
činnosti „ve vedoucím postavení v podniku“491. 
 
Liberalizační úsilí v rámci doznívajícího provádění Obecného programu 
vyvrcholilo v první polovině 80. let. Směrnice z tohoto období již popírají svou 
přechodnou povahu zcela, když mění svůj název na „směrnice o opatřeních 
k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb“. Některé 
z nich však i nadále obsahují ustanovení předpokládající budoucí přijetí 
koordinačních opatření492. Navíc se v té době poněkud mění náhled právní úpravy 
Společenství na systém uznávání kvalifikací a do popředí vystupuje potřeba 
stanovit zvláštní pravidla pro jednotlivá povolání, spíše než obecné pravidlo pro 
všechny činnosti v určitém odvětví. Byla tak vydána směrnice pro činnosti 
v oblastech souvisejících s dopravou a skladováním, která obsahuje tři různá 
ustanovení podmiňující připuštění k výkonu činnosti v hostitelském členském státě 
prokázáním praxe v povolání v členském státě původu v požadované délce a 
v požadovaném postavení, a případně současně předložením dokladu o absolvování 
odborné přípravy k výkonu dotčené činnosti493. Jednotlivé činnosti spadající do 
oblasti působnosti směrnice jsou totiž rozčleněny do tří kategorií, zejména podle 
nároků na některé znalosti či schopnosti obecně kladených na výkon těchto 
činností. Jednou z těchto kategorií podle uvedené směrnice je i činnost spočívající 
v provozování cestovních kanceláří nebo cestovních agentur494. Jiným dokladem 
tohoto trendu je vymezení věcného obsahu směrnice o kadeřnících, který není 

                                                                                                                                                         
svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti vykonávané [podomně], a zejména o přechodných 
opatřeních pro tyto činnosti (75/369/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 29). 

490 Viz např. čl. 1 odst. 2 směrnice 75/368/EHS, čl. 1 odst. 2 směrnice 75/369/EHS a čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 
ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu 
služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (skupina 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních 
ohledně těchto činností (77/92/EHS) (Úř. věst. L 26, s. 14). 

491 Viz např. článek 8 směrnice 75/368/EHS, článek 7 směrnice 75/369/EHS a článek 8 směrnice 77/92/EHS. 
492 Viz ale znění článku 6 směrnice Rady ze dne 19. července 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu 

práva usazování a volného pohybu služeb kadeřníků (82/489/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 24), které koordinaci 
vnitrostátních předpisů členských států týkajících se výkonu povolání kadeřníka stále předpokládá. 

493 Např. článek 6 směrnice Rady ze dne 19. července 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu práva 
usazování a volného pohybu služeb kadeřníků (82/489/EHS) (Úř. věst. L 218, s. 24). 

494 Čl. 2 druhý pododstavec B písm. a) a čl. 6 odst. 3 směrnice Rady ze dne 29. června 1982 o opatřeních k 
usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti 
související s činnostmi dopravců, cestovních kanceláří (skupina 718 ISIC) a skladovatelů (skupina 720 
ISIC) (82/470/EHS) (Úř. věst. L 213, s. 1). 
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rozhodujícím způsobem určen odkazem na příslušný oddíl a skupinu ISIC, ale 
pouze označením příslušného povolání „kadeřník“495. 
 
6.1.4  Některé otázky výkladu související s přechodnými směrnicemi řešené 
v judikatuře Soudního dvora 
 
Judikatura v oblasti působnosti směrnic o liberalizaci a směrnic o přechodných 
opatřeních není nijak rozvinutá, přesto se však vyjádřila k některým otázkách 
výkladu těchto směrnic. Značná část existující judikatury souvisí se směrnicí o 
přechodných opatřeních ohledně některých činností samostatně výdělečně činných 
osob ve výrobním a zpracovatelském průmyslu (směrnice 64/427/EHS), a to 
z důvodu, že se tato směrnice vztahuje na široký okruh činností a týká se zejména 
řemeslných činností, které lze zpravidla snadno vykonávat přeshraničně. Jelikož 
však jsou ustanovení všech směrnic o přechodných opatřeních obdobně 
formulována, jsou vyjádřením obdobného cíle a vycházejí ze stejného širšího 
právního rámce, lze judikaturu týkající se směrnice 64/427/EHS obdobně použít i 
ve vztahu k ostatním přechodným směrnicím a naopak. Obdobné platí v případě 
směrnic o liberalizaci. 
 
Se zmíněnou směrnicí je spojen slavný rozsudek Soudního dvora ve věci Knoors, 
v němž se uvedený soud vyjádřil k osobní působnosti směrnic o přechodných 
opatřeních. Přestože směrnice i Smlouva členskému státu ukládá přijmout opatření 
za účelem usnadnění výkonu práva usazování a volného pohybu služeb „státních 
příslušníků jiných členských států“, rozhodl Soudní dvůr, že se tato opatření 
vztahují i na vlastní státní příslušníky dotčeného členského státu, kteří jsou nebo 
byli usazeni v jiném členském státě a hodlají možností podle práva Společenství 
využít. Vymezení osobního rozsahu směrnice závisí zaprvé na skutečném cíli této 
směrnice a zadruhé na ustanoveních, která tvoří její základ a její rámec, v tomto 
případě jmenovitě Obecných programech, jakož relevantních ustanoveních 
Smlouvy (bod 8). Směrnice 64/427/EHS je založena na širokém vymezení 
„oprávněných osob“ v tom smyslu, že státní příslušníci všech členských států musí 
mít možnost využít liberalizující opatření, která tato směrnice stanoví, za 
předpokladu, že objektivně spadají do jedné ze situací upravených směrnicí. 
Vlastní státní příslušníci dotčeného členského státu tím, že legálně pobývali na 
území jiného členského státu a získali tam způsobilost k výkonu živnosti, na níž se 
vztahují ustanovení práva Společenství, jsou v situaci, kterou lze připodobnit 
obdobné situaci státních příslušníků jiných členských států (bod 24). Není proto 
povoleno žádné rozlišování v zacházení na základě jejich pobytu nebo státní 
příslušnosti (bod 17). Pokud jde o námitku vlády zúčastněného členského státu, že 
je legitimní, aby se dotčený členský stát bránil tomu, aby jeho státní příslušníci 
odcházeli získat odbornou kvalifikaci do jiného členského státu, v němž je získání 
této kvalifikace snazší, s cílem vrátit se do státu své příslušnosti a vykonávat 
povolání tam, Soudní dvůr odpověděl, že s ohledem na povahu dotčených služeb (v 

                                                 
495 Článek 1 směrnice 82/489/EHS. 
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tomto případě instalatérské služby) právě podmínka výkonu činnosti v určité délce 
vylučuje riziko, aby v dotčených oblastech docházelo k takovému zneužívání (bod 
26). Jako dodatečný argument Soudní dvůr uvedl, že zákonodárce Společenství 
může v případě výskytu takového zneužívání ostatně přistoupit ke koordinaci 
podmínek pro výkon k výdělečné činnosti a její výkon v členských státech 
(bod 27). 
 
V obdobném smyslu rozhodl Soudní dvůr ve vztahu ke směrnicím o liberalizaci 
mimo jiné ve dvou rozsudcích z roku 1992 ve věcech, které se týkaly směrnice 
67/43/EHS, a konkrétně provozování činností v oblasti trhu s nemovitostmi496. Obě 
věci se ve skutečnosti týkaly situací, které nespadaly do působnosti práva 
Společenství, jelikož v dotčených situacích neexistoval „komunitární“ přeshraniční 
prvek497. Soudní dvůr se nicméně v příslušných rozsudcích blíže vyjádřil k povaze 
norem uvedených ve směrnici z jejich materiálního hlediska. Na základě rozboru 
ustanovení této směrnice i na základě skutečnosti, že uvedená směrnice byla 
vydána k provedení Obecných programů, jejichž cílem bylo odstranění přímo i 
nepřímo diskriminačních omezení, pak konstatoval, že uvedená směrnice pouze 
vyžaduje jakékoli přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti, 
jejím cílem však není harmonizovat podmínky stanovené vnitrostátními předpisy 
upravujícími přístup k dotčené činnosti nebo její výkon498. Tato směrnice proto 
nevylučuje, aby členský stát vydal vnitrostátní právní předpisy vyhrazující výkon 
činnosti realitního makléře osobám vykonávajícím dané činnosti v rámci 
regulovaného povolání499. 
 
V souvislosti s prvně uvedenou směrnicí 64/427/EHS byly vydány i již zmiňované 
stěžejní rozsudky v oblasti volného pohybu služeb ve věcech Corsten a Schnitzer. 
Tyto rozsudky se netýkaly výkladu směrnice jako takové, ale spíše ustanovení 
Smlouvy o volném pohybu služeb. Nicméně potřeba tohoto výkladu vyvstala 
v souvislosti se způsobem vnitrostátního provedení této směrnice, který v dané 
době po poskytovateli služeb vyžadoval získání zvláštního povolení a zápis do 
živnostenského rejstříku s významnou spojenou finanční zátěží. V rozsudku 
Corsten500 Soudní dvůr připomněl, že přestože si členské státy ponechávají 
pravomoc vymezit podmínky přístupu k příslušným činnostem, musí přitom 
respektovat jak základní svobody, tak zásadu efektivity směrnice, a to ve vztahu jak 
k hmotně právním podmínkám, tak požadavkům procesní povahy stanoveným 
vnitrostátním právem.  

                                                 
496 Rozsudek ze dne 28. ledna 1992, C-330/90 a C-331/90, Lopez Brea a Hidalgo Palacios, Recueil, s. I-323, a 

rozsudek ze dne 25. června 1992, C-147/91, Ferrer Laderer, Recueil, s. I-4097. 
497 Body 7 a 9 rozsudku Brea a Palacios, bod 9 rozsudku Laderer. Ve věci, v níž byl vydán druhý citovaný 

rozsudek, však nešlo o neexistenci přeshraničního prvku jako takového, ale o to, že navrhovatelem byl 
občan států, který není členským státem Společenství. Viz k otázce přeshraničního prvku rovněž 
Whelanová, Markéta: Obrácená diskriminace v oblasti volného pohybu osob ve světle poslední judikatury 
Evropského soudního dvora, Evropské právo 7/2003, č. 6, s. 13-16. 

498 Bod 15 rozsudku Brea a Palacios. 
499 Bod 16 rozsudku Brea a Palacios a bod 5 rozsudku ve věci Laderer. 
500 Rozsudek ze dne 3. října 2000, C-58/98, Corsten, Recueil, s. I-7919. 
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Způsob, jakým členský stát umožňuje přístup k výdělečné činnosti na svém území, 
nesmí ohrozit plný účinek směrnice, kterým je usnadnění výkonu práva usazení a 
volného pohybu služeb, a zejména ustanovení, které stanoví právo k přístupu 
činnosti v jiném členském státě na základě dokladu vydaného členským státem 
původu (body 31 a 32). Takové požadavky, jako byly vnitrostátní procesní 
požadavky dotčené ve věci v původním řízení, přitom Soudní dvůr označil za 
omezení volného pohybu služeb (bod 34)501 a v rámci posuzování proporcionality 
takových opatření mimo jiné připomněl, že přezkum odborné kvalifikace 
prováděný v rámci vnitrostátních postupů za účelem přístupu osoby z jiného 
členského státu k výdělečné činnosti musí být čistě formální povahy, jelikož se 
musí omezit pouze na zjištění, zda jsou splněny podmínky týkající se výkonu 
činnosti v členském státě původu. V rámci tohoto přezkumu jsou příslušné orgány 
hostitelského členského státu v zásadě vázány skutečnostmi uvedenými 
v osvědčení členského státu původu ohledně činností, které poskytovatel 
vykonával, a doby trvání jejich výkonu (bod 41). Soudní dvůr pak naznačil, že 
požadavky vnitrostátního práva, které by mohly být přijatelné z hlediska svobody 
usazování, však nemusí být přijatelné z hlediska volného pohybu služeb a ve svém 
posouzení zdůraznil odlišné postavení poskytovatelů služeb v tomto ohledu (body 
43 a 45). Soudní dvůr dospěl k závěru, že dotčená prováděcí vnitrostátní opatření 
jdou nad rámec toho, co je k nezbytné k dosažení cíle udržení kvality 
poskytovaných služeb. Přezkoumání podmínek v případném povolovacím řízení 
podle práva hostitelského členského státu nesmí činit výkon svobody poskytování 
služeb ani obtížnějším, ani jej nesmí zpozdit. Podmínka zápisu do živnostenského 
rejstříku nesmí vést ani k výdajům na správní poplatky, ani s ním nesmí být 
spojeny povinné příspěvky spojené s členstvím v případné profesní organizaci 
(body 47 a 48)502.  
 
V rozsudku ve věci Schnitzer Soudní dvůr pak svůj předchozí výklad v oblasti 
volného pohybu služeb doplnil, když uvedl, že po ověření, zda byly podmínky 
podle směrnice splněny, musí být případný požadavek na zápis do živnostenského 
rejstříku jen automatický a tento požadavek nesmí být podmínkou vzniku práva 
výkonu činnosti v hostitelském členském státě (bod 37). Tento závěr Soudního 
dvora odpovídá závěru již jím učiněnému v oblasti volného pohybu osob, podle 
něhož vydání průkazu o povolení k pobytu pouze osvědčuje existenci práva, které 
vyplývá přímo ze Smlouvy a předpisů přijatých k jejímu provedení, a podle něhož 
vnitrostátní právo nemůže volný pohyb osob a práva s ním spojená podmínit 
požadavkem předchozího vydání takového průkazu503. 
 

                                                 
501 Viz také bod 34 rozsudku ze dne 11. prosince 2003, C-215/01, Schnitzer, Recueil, s. I-14847. 
502 Viz také body 36 a 37 rozsudku Schnitzer. 
503 Viz zejména rozsudky ze dne 8. dubna 1976, 48/75, Royer, Recueil, s. 497 (výrok); ze dne 18. května 1989, 

249/86, Komise v. Německo, Recueil, s. 1263, bod 9; ze dne 5. února 1991, C-363/89, Roux v Belgie, 
Recueil, s. I-273, a ze dne 12. května 1998, C-85/96, Martínez Sala, Recueil, s. I-2691, bod 53. 
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I právní úprava podmínek, za nichž musela být dotčená činnost vykonávána 
v členském státě původu, ve směrnicích o přechodných opatřeních přináší přes, 
nebo možná právě pro svou poměrnou jednoduchost celou řadu výkladových 
problémů. Nejčastějšími problémy řešenými v praxi jsou, zaprvé, zjištění, zda je 
činnost, kterou hodlá poskytovatel služeb vykonávat v hostitelském členském státě 
(respektive rozsah oprávnění k výkonu činnosti), totožná s činností vykonávanou 
tímto poskytovatelem (nebo s rozsahem oprávnění k výkonu činnosti) v členském 
státě původu. Druhá skupina interpretačních problémů se váže k podmínce 
nepřetržitosti výkonu činnosti v členském státě původu, a konkrétně k otázkám, zda 
tato praxe může být přerušena z důvodů nemoci, mateřství nebo výkonu vojenské 
služby, či zda po dobu této praxe může být dotčená činnost vykonávána souběžně i 
v jiném členském státě. Třetí skupina otázek výkladu se týká podmínek kladených 
na povahu požadované praxe (zejména pokud jde o její obsah). Čtvrtá skupina 
problémů výkladu se týká otázky formální i materiální závaznosti dokladů a 
osvědčení vydaných členským státem původu. K některým z těchto otázek měl 
příležitost vyjádřit se i Soudní dvůr ve své judikatuře. Jelikož se jedná o otázky 
související se základními podmínkami uznávání oprávnění k výkonu činnosti 
v jiném členském státě hostitelským členským státem, které tak umožňují svobodu 
usazování a volný pohyb služeb v oblastech činnosti, na něž se směrnice vztahuje, 
je nutno tyto otázky řešit na základě autonomního výkladu směrnic na úrovni 
Společenství504.  
 
Pokud jde o problém totožnosti činnosti, kterou chce poskytovatel služeb 
vykonávat v hostitelském členském státě, s činností vykonávanou v členském státě 
původu, je tato podmínka ve směrnicích zpravidla vyjádřena podmínkou, že žadatel 
„dotčenou činnost“ vykonával v členském státě původu. V některých případech505 
je požadavek totožnosti vykonávané činnosti rozveden ustanoveních o 
administrativní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, které si 
vyměňují informace o hlavních rysech povolání, která regulují, respektive popis 
činností, jež toto povolání zahrnuje506. Hostitelský členský stát pak udělí oprávnění 
k výkonu dotčené činnosti tehdy, pokud činnost, jejíž výkon v požadované délce a 
požadovaném postavení je doložen osvědčením členského státu původu, je ve 
svých hlavních rysech podobná popisu činnosti, který poskytl hostitelský členský 
stát jiným členským státům v rámci své informační povinnosti. Výjimečně 
směrnice stanoví dodatečné požadavky v souvislosti s totožností těchto činností. 
Jak bylo vysvětleno výše, pro činnosti zahrnující používání vysoce toxických látek 

                                                 
504 Jedná se o rozšíření závěru Soudního dvora formulovaného v bodě 17 rozsudku ze dne 27. září 1989, C-

130/88, Van de Bijl, Recueil, s. 3039. 
505 Článek 4 směrnice 64/427/EHS a článek 5 směrnice Rady ze dne 15. října 1968, kterou se stanoví pravidla 

pro přechodná opatření v oblasti samostatně výdělečných činností v potravinářském průmyslu a ve výrobě 
nápojů (oddíly 20 a 21 ISIC) (68/366/EHS) (Úř. věst. L 260, s. 12). 

506 Ve vztahu k těmto osvědčením vydala Komise sdělení týkající se dokladů, prohlášení a osvědčení o 
bezúhonnosti, o absenci bankrotu a o povaze a trvání výkonu činnosti v zemi původu, Úř. věst. C 81 ze dne 
13. 7. 1974, str. 1, které obsahuje seznam orgánů členských států příslušných k vydávání potvrzení o 
bezúhonnosti a o absenci bankrotu a společný formát formuláře osvědčujícího výkon dotčené činnosti 
v členském státě původu. 
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je totožnost činnosti v členském státě původu a v hostitelském členském státě 
vymezena oprávněním k zacházení se stejnými vysoce toxickými látkami507.  
 
V  pozdějších směrnicích se objevuje výslovné ustanovení o tom, že hostitelský 
členský stát může po poskytovatelích z jiných členských států požadovat, pokud 
totéž požaduje po vlastních státních příslušnících, aby dotčená činnost byla 
v členském státě provozována a odborná příprava byla získána v tomtéž odvětví, 
jako je odvětví, v němž hodlá být poskytovatel činný v hostitelském členském 
státě508. Neexistenci tohoto ustanovení ve starších směrnicích o přechodných 
opatřeních však nelze chápat v tom smyslu, že by k udělení automatického přístupu 
k činnosti v hostitelském členském státě podle těchto směrnic dostačovala praxe 
v jakémkoli odvětví činnosti. Vyplývá to nejen z použití pojmu “dotčená činnost“, 
ale i z logiky systému přechodných ustanovení, která spočívá v umožnění volného 
pohybu těm poskytovatelům, kteří v členském státě původu již po určitou dobu 
splňují požadavky na výkon téže činnosti, jako je činnost, kterou si přejí vykonávat 
v hostitelském členském státě, a která je pouze rozšířením logiky ustanovení o 
volném poskytování služeb podle Smlouvy. Na druhou stranu je zjevné, že 
hostitelský členský stát nemůže požadovat, aby činnost vykonávaná v členském 
státě původu byla ve všech aspektech totožná jako činnost, jejíž výkon je zamýšlen 
v hostitelském členském státě. Některé aspekty této činnosti jsou totiž rozdílné již 
z důvodu skutečnosti, že jsou upraveny v každém z členských států jinak (např. 
otázky zpracování výkazů a záznamů, postupy upravené předpisy o bezpečnosti 
práce, aj.). Pokud by hostitelský členský stát vyžadoval všechny tyto aspekty 
v souvislosti s praxí absolvovanou v jiném členském státě, mařil by vlastně účel 
směrnic, jejichž cílem je naopak volný pohyb umožnit.  
 
V souvislosti s otázkou totožnosti vykonávané činnosti vyvstává i otázka volného 
výkonu povolání v hostitelském členském státě, které zahrnuje výkon několika 
regulovaných činností. Jelikož – jak již bylo výše uvedeno – se směrnice o 
přechodných opatřeních vztahují především na jednotlivé činnosti, a nikoliv na 
jednotlivá povolání, je třeba dospět k závěru, že v případě, že výkon povolání 
v členském státě původu zahrnuje několik činností, které jsou podle práva 
hostitelského členského státu regulovanými činnostmi, a poskytovatel služeb si 
přeje v hostitelském členském státě vykonávat své povolání ve stejném rozsahu 
jako v členském státě původu, musí vyhovět požadavkům směrnice ve vztahu ke 
všem dílčím činnostem, které hodlá v hostitelském členském státě vykonávat. Na 
druhou stranu však v analogii s judikaturou vztahující se ke směrnicím obecného 
systému (viz podrobněji níže) hostitelský členský stát zpravidla nemůže odmítnout 
poskytovateli z jiného členského státu přístup k činnosti, jejíž výkon je 
v hostitelském členském státě součástí výkonu konkrétního povolání, s tím, že 
poskytovatel nejprve musí získat oprávnění k výkonu dotčeného povolání jako 

                                                 
507 Čl. 3 třetí pododstavec a článek 5 směrnice 74/556/EHS. 
508 Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 75/369/EHS, čl. 6 odst. 4 směrnice 82/470/EHS, a obdobně čl. 2 

odst. 1 druhý pododstavec 82/489/EHS.  
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celku, ale musí poskytovateli služeb umožnit vykonávat jeho činnost i jen 
v omezeném rozsahu509. 
 
Ve věci Freitas a Escalier510, která se rovněž týkala výkladu směrnice 64/427/EHS, 
bylo předmětem sporu částečné zamítnutí uznání výkonu činnosti v členském státě 
původu ze strany příslušných orgánů hostitelského členského státu v případě 
žádosti o současný zápis několika předmětů činnosti, jelikož hostitelský členský 
stát požadoval podmínku stanoveného počtu let nepřetržité praxe pro každý 
předmět činnosti, který byl předmětem žádosti. Z popisu činností obsaženého v 
osvědčení vydaném členským státem původu přitom vyplývalo, že všechny tyto 
předměty činnosti byly v členském státě původu vykonávány současně, respektive 
v rámci jednoho předmětu činnosti v souladu s právními předpisy tohoto státu.  
 
Soudní dvůr nejprve potvrdil, že členské státy mohou při neexistenci koordinačních 
předpisů práva Společenství i nadále stanovit popis a obsah jednotlivých předmětů 
činnosti, jakož i požadavky na výkon těchto činností. Nicméně zdůraznil, že 
členské státy svou pravomoc v této oblasti musí vykonávat jak při dodržení 
povinností vyplývajících ze základních svobod, tak při dodržování zásady 
efektivity směrnice o přechodných opatřeních (body 21 až 23). Generální advokát 
ve svém stanovisku v téže věci zdůraznil, že v rámci mechanismu podle příslušné 
směrnice o přechodných opatřeních musí hostitelský členský stát nejprve 
členskému státu původu sdělit podrobný popis jednotlivých povolání s ohledem na 
činnosti, které tato povolání zahrnují. Členský stát původu musí s ohledem na tento 
podrobný popis vydat „osvědčení“ uvádějící, které z těchto činností dotyčná osoba 
vykonávala v členském státě původu, a pokud možno v jaké délce. Hostitelský 
členský stát pak musí výkon činnosti na svém území umožnit tehdy, pokud činnost, 
která je předmětem osvědčení vydaného členským státem původu, je v souladu s 
hlavními rysy podrobného popisu povolání, jak byl ostatním členským státům 
sdělen hostitelským členským státem, který dotčenou činnost reguluje (bod 43 
stanoviska).  
 
Soudní dvůr na základě těchto okolností a s poukazem na dřívější judikaturu (viz 
níže, rozsudek van de Bijl) konstatoval, že hostitelský členský stát je vázán 
skutečnostmi uvedenými v tomto osvědčení, jakož i informacemi, které si případně 
dodatečně vyžádal od příslušných orgánů členského státu původu, i když činnosti, 
jejichž výkon v členském státě původu je osvědčením potvrzen, spadají pod více 
předmětů činnosti, jak jsou vymezeny v hostitelském členském státě (bod 31 
rozsudku). Hostitelský členský stát nemůže vymezit podmínky přístupu k některým 
povoláním nebo jejich rozsah takovým způsobem, který by zmařil účel tohoto 
osvědčení, jímž je umožnit výkon činností, které jsou v něm osvědčeny, v jiných 

                                                 
509 Viz rozsudky ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sb. 

rozh.  s. I-801, a ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. Rozh. s. I-7691. Viz taktéž Pertek, J.: 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aff. C-330/03, Revue des affaires européennes, 
2006/1, s. 15. 

510 Rozsudek ze dne 29. října 1998, C-193/97 a C-194/97, Freitas a Escallier, Recueil, s. I-6747. 
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členských státech (bod 32). Soudní dvůr jako dodatečný argument uvedl, že pokud 
by hostitelský členský stát mohl požadovat, aby byly podmínky podle směrnice, 
včetně podmínky šestileté praxe v nezávislém postavení, splněny zvlášť pro každou 
jednotlivou činnost, na níž se vztahuje uvedené osvědčení, bylo by to v rozporu 
s jiným požadavkem směrnice, aby činnost oprávněné osoby v členském státě 
původu nebyla ukončena před více než deseti lety před podáním žádosti o uznání 
tohoto výkonu v jiném členském státě. Dotčená osoba by totiž za takových 
podmínek mohla požádat o oprávnění k výkonu činnosti nanejvýš ve dvou 
předmětech činnosti (bod 33 rozsudku, viz rovněž body 39 a 41 stanoviska).  
 
K problému totožnosti povolání nebo činnosti vykonávané v členském státě původu 
a hostitelském členském státě se ještě vrátíme v souvislosti s dalšími typy směrnic 
v oblasti uznávání kvalifikací, které byly v tomto ohledu předmětem výkladu 
Soudního dvora. Ve vztahu ke směrnicím o přechodných opatřeních je však možno 
učinit závěr, že obě tyto činnosti musí mít obdobné hlavní charakteristické rysy, 
nebo jinak řečeno, musí mít obdobný cíl a tohoto cíle musí dosahovat obdobnými 
prostředky. Pokud jde v hostitelském členském státě o přístup k povolání, které 
zahrnuje vícero regulovaných činností, je třeba posoudit splnění podmínek 
směrnice ve vztahu ke každé z těchto dílčích činností. 
 
Pokud jde o podmínku nepřetržitosti výkonu činnosti, neposkytuje znění směrnice 
žádná podrobnější vodítka pro výklad. Ze znění, smyslu a účelu směrnic vyplývá, 
že podmínka nepřetržitosti je zjevně porušena tam, kde došlo v členském státě 
původu k dlouhodobějšímu přerušení výkonu dotčené činnosti z důvodů, které plně 
závisí na vůli uchazeče, a naopak, k jejímu nesplnění zjevně nedochází tehdy, 
pokud je činnost přerušena krátkodobě z důvodu dovolené nebo krátkodobé nemoci 
(jinak by právní úprava směrnice odporovala realitě a byl by tak zmařen její cíl 
umožnit volný pohyb). Otázky vznikající v ostatních případech je třeba řešit případ 
od případu v závislosti na konkrétní situaci jednotlivce a jeho odborné kvalifikaci 
(na jak dlouhou dobu byl výkon přerušen, zda jsou důvody pro přerušení závislé na 
vůli tohoto jednotlivce) a na právní situaci v hostitelském členském státě (zda 
například umožňuje v některých srovnatelných situacích vlastním státním 
příslušníkům výkon činnosti přerušit) ve světle zásad volného pohybu osob a 
zásady proporcionality. 
 
Některé z těchto mezních případů posuzoval i Soudní dvůr. Tato jeho judikatura 
byla již vzpomínána výše v souvislosti s požadavky vyplývajícími ze svobody 
volného pohybu osob na doklady prokazující relevantní skutečnosti. V rozsudku ve 
věci Van de Bijl511 řešil Soudní dvůr v souvislosti s činností malíře interiérů 
(spadající do působnosti směrnice 64/427/EHS) konkrétně otázku, zda je z období, 
během něhož musel žadatel dotčenou činnost v členském státě původu nepřetržitě 
vykonávat v nezávislém postavení, vyloučeno období výkonu činnosti (v tomto 
případě činnosti v zaměstnaneckém poměru) v jiném členském státě, přestože 
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podnikatelská činnost podniku žadatele v členském státě původu zůstala 
nepřerušena (bod 16). Soudní dvůr odpověděl, že z cíle i účelu, jakož i z samotného 
znění článku 3 směrnice vyplývá, že směrnice podmiňuje uznání výkonu dotčené 
činnosti v jiném členském státě ze strany hostitelského členského státu, který 
dotčenou činnost reguluje, skutečností, že tento výkon byl opravdový a skutečný a 
že k němu docházelo během daného počtu po sobě jdoucích let, tedy bez přerušení, 
s výjimkou přerušení v důsledku každodenních událostí (bod 18). Příslušné 
ustanovení směrnice tedy podle Soudního dvora vyžaduje období skutečného 
výkonu dotčené činnosti, které může být přerušeno jen z důvodů (krátkodobé) 
nemoci nebo (běžné) dovolené, a z něhož je vyloučen zejména výkon činnosti 
v jiném členském státě, a to i přes to, že podnikatelská činnost podniku žadatele 
v členském státě původu zůstala nepřerušena (bod 19).  
 
K tomuto závěru je nutno dodat, že se Soudní dvůr v uvedeném případě 
v souvislosti s podmínkou nepřetržitého výkonu vyjadřoval pouze k situaci, v níž 
bylo toto období přerušeno z důvodu výkonu soustavné činnosti v jiném členském 
státě. Je totiž třeba zdůraznit, že obdobný závěr nelze učinit ve vztahu k činnosti, 
která je v jiném členském státě vykonávána v rámci poskytování služeb, tedy na 
základě oprávnění členského státu původu a dočasně. Nezohlednění těchto dob by 
totiž bylo v rozporu s výchozí myšlenkou zásady vzájemného uznávání v rámci 
svobody poskytování služeb, totiž že oprávnění k výkonu činnosti na území 
hostitelského členského státu ve svém důsledku vyplývá z existence oprávnění 
k výkonu téže činnosti v členském státě původu, a tudíž by znevýhodňovalo ty 
subjekty, které v souladu s právními předpisy soustavně provozují svůj podnik 
v členském státě původu a v jiných státech příležitostně poskytují služby s využitím 
práva volného pohybu služeb zaručeného Smlouvou. Jednotlivci totiž nemohou být 
znevýhodněni jen na základě toho, že využili svobod, které jim zaručuje 
Smlouva512. 
 
Pokud jde o výjimky z podmínky nepřetržitosti výkonu činnosti, zejména 
v případech, které nezávisí na jednání nebo vůli dotyčné osoby, jako je dlouhodobá 
nemoc (a obdobně mateřství), či výkon vojenské nebo civilní služby, neexistuje 
v tomto ohledu ve vztahu ke směrnicím o přechodných opatřeních žádná 
judikatura. Obdobná otázka je však řešena v koordinačních ustanoveních oborové 
směrnice upravující požadavky na specializovanou odbornou přípravu lékařů 
v členských státech, které z určitých důvodů umožňují přerušení odborné přípravy 
(viz dále). 
 
Pokud jde o výklad ustanovení směrnice o přechodných opatřeních, které pro 
přístup k výkonu činnosti v hostitelském členském státě v kombinaci s výkonem 
činnosti během určité nepřetržité doby požaduje, aby žadatel absolvoval předchozí 
odbornou přípravu, popřípadě odbornou přípravu v určité délce, Soudní dvůr 

                                                 
512 Viz rozsudky ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399; ze dne 6. října 1981, 246/80, 
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ve výše uvedeném rozsudku van de Bijl513 ve vztahu ke směrnici 64/427/EHS určil, 
že vzhledem k účelu směrnice nemůže být pojem „předchozí odborné přípravy“514 
omezen na odbornou přípravu absolvovanou na území státu, v němž je pak činnost 
vykonávána, ale zároveň zdůraznil, že pouze členský stát, na jehož území je 
vzdělávání poskytováno, je schopen posoudit, zda je tato kvalifikace dostatečná 
s ohledem na výkon dotčené činnosti, a může rozhodnout, zda bude takový doklad 
o kvalifikaci uznávat (body 29 a 31). Jiný členský stát může takové doklady o 
kvalifikaci uznávat jen tehdy, pokud jsou tyto doklady „uznávány jako platné“ 
v členském státě, v němž je poskytováno příslušné vzdělávání (bod 30). Soudní 
dvůr na základě těchto úvah dospěl k závěru, že pojem „předchozí odborná 
příprava“ je tedy třeba vykládat v tom smyslu, že představuje odbornou přípravu, 
která „opravňuje dotčenou osobu k zahájení“ činnosti v členském státě, v němž 
byla tato příprava absolvována (bod 32).  
 
Uvedený závěr Soudního dvora je však poněkud nešťastný, jelikož vede k dalším 
výkladovým obtížím. Především tento závěr opomíjí skutečnost, že uznání dokladu 
o kvalifikaci jako platného nemusí být totéž jako udělení oprávnění k zahájení 
výkonu dotčené činnosti. Některé členské státy totiž přístup k dotčené činnosti 
nebo její výkon neregulují ve smyslu požadavků na odbornou kvalifikaci. Osoby 
přicházející z těchto členských států pak mohou být držiteli platných dokladů o 
kvalifikaci z těchto států získaných v zařízeních uznávaných těmito státy, které jsou 
relevantní za účelem výkonu jejich činnosti, ale které nejsou jako takové 
vyžadovány za účelem získání oprávnění k výkonu činnosti. Navíc uvedený výklad 
Soudního dvora zcela opomíjí problematiku tzv. franšíz ve vzdělávacích službách, 
kdy je vzdělávání poskytováno v jednom členském státě na základě oprávnění a 
osnov schválených v druhém státě. Nelze tedy bez dalšího tvrdit, že pouze členský 
stát, na jehož území je vzdělávání poskytováno, může rozhodovat, zda bude 
diplomy vydávané po absolvování tohoto vzdělávání uznávat, či nikoliv. 
 
Pokud jde o otázky závaznosti dokladů a osvědčení vydaných členským státem 
původu, je zřejmé, že zajištění řádného fungování systému vzájemného uznávání, 
ať již v důsledku požadavků, které plynou z primárního práva, nebo ze směrnic o 
vzájemném uznávání kvalifikací, nezbytně předpokládá, že členské státy musí 
rovnocenně zohledňovat skutková zjištění nebo osvědčení skutkových okolností 
příslušných orgánů jiných členských států. Současně je k tomu, aby příslušné 
orgány mohly vůbec vzít v úvahu materiální stránku (tedy obsah) informace 
poskytnuté jiným členským státem pro účely dokazování, rovněž třeba zajistit, aby 
uznávaly formální platnost prostředků, jakými byla taková informace poskytnuta. 
V tomto oddíle proto bude v nezbytném rozsahu pojednáno o povinnostech 
vyplývajících pro členské státy ze základních svobod Společenství a zejména 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací, pokud jde o uznávání formálních 
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514 Čl. 3 první pododstavec písm. b) směrnice 64/427/EHS. 



 179 
 

náležitostí a materiálního obsahu informací poskytovaných příslušnými orgány 
jiného členského státu.  
 
Otázkami, které tak mohou v této souvislosti v hostitelském členském státě vyvstat, 
jsou nejčastěji otázky, za jakých podmínek lze uznávat platnost dokladu vydaného 
jiným členským státem, popřípadě formální platnost prostředku přímé výměny 
informací mezi příslušnými orgány (zejména s ohledem na pravomoc a příslušnost 
orgánu, který informaci poskytuje), otázka jazyka, v němž jsou tyto doklady 
předkládány, otázky ověřování pravosti předkládaných dokumentů, a konečně 
otázky vázanosti hostitelského členského státu skutkovými zjištěními učiněnými 
příslušným orgánem jiného členského státu, respektive otázku váhy takových 
skutkových okolností v rámci dokazování. Tyto otázky jsou vesměs procesní 
povahy a spadají do výlučné pravomoci členských států k uspořádání vnitrostátních 
soudních a administrativních postupů a proto je třeba při rozboru výše uvedených 
otázek v praxi v zásadě vycházet z vnitrostátního právního řádu dotčeného 
členského státu. Je zřejmé, že se na vnitrostátní úrovni jedná především o otázky 
přípustnosti a kvalifikace důkazních prostředků, nebo podkladů pro vydání 
rozhodnutí v širším slova smyslu, zejména ve správním, ale i soudním řízení. 
V oblasti uznávání kvalifikací budou nejčastějšími podklady pro vydání rozhodnutí 
právě listinné důkazní prostředky, popřípadě nahrazené čestným prohlášením 
učiněným před příslušným orgánem členského státu původu či dokonce 
hostitelského členského státu, pokud to jeho právní úprava připouští, a 
administrativní spolupráce s příslušnými orgány jiných členských států 
 
Při neexistenci předpisů Společenství v dotčené oblasti je věcí vnitrostátního 
právního systému, aby stanovil podrobná procesní ustanovení týkající se řízení 
k ochraně práv, která pro jednotlivce vyplývají z práva Společenství515. Na 
předpisy Společenství zakládající práva jednotlivcům se tak především vztahuje 
zásada procesní autonomie, která je často zmiňována v souvislosti s vnitrostátními 
soudními postupy k prosazování práv vyplývajících ze sekundárního práva 
Společenství a podle níž se členské státy při stanovení těchto pravidel musí řídit 
jednak zásadou ekvivalence, podle níž nesmí být tyto předpisy členského státu 
méně příznivé než předpisy upravující řízení v obdobných věcech čistě vnitrostátní 
povahy, a jednak zásadou efektivity, podle níž tyto předpisy nesmí v praxi činit 
výkon práv vyplývajících z práva Společenství v praxi nemožným nebo neúměrně 
obtížným516. 

                                                 
515 Například rozsudek ze dne 30. září 2003, C-224/01, Köbler, Recueil, s. I-10239, bod 46; 
516 Tento pojem se však jinak v podstatě používá v souvislosti s implementací, popřípadě nedostatečnou 

implementací sekundárního práva v členských státech (viz např. Král, R.: Transpozice a implementace 
směrnic ES v zemích EU a ČR, C.H.Beck, Praha, 2002), a v souvislosti s procesními postupy členských 
států k prosazování práv vyplývajících z těchto předpisů, viz např. rozsudky ze dne 4. července 2006, C-
212/04, Adeneler a další v. ELOG, Sb. rozh. s. I-6057, bod 95; ze dne 7. září 2006, C-180/04, Vassallo, Sb. 
rozh. s. I-7251, bod 37, a ze dne 7. ledna 2004, C-201/02, Wells, Recueil, s. I-723, bod 67; rozsudek ze dne 
13. března 2007, C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Recueil, s. I-2107, bod 111, 
viz nejnověji stanovisko generální advokátky Kokott přednesené dne 9. ledna 2008 ve věci C-268/06, 
Impact, Sb. rozh. s. I-2483, bod 46. 
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V oblasti základních svobod, včetně volného poskytování služeb, však z judikatury 
Soudního dvora vyplývá, že veškeré vnitrostátní právní předpisy, ať hmotněprávní 
či procesní povahy, které výkonu základní svobody brání, tento výkon ztěžují nebo 
jej činí méně přitažlivým, jsou přezkoumatelné jako omezení výkonu základní 
svobody517, která mohou být považována za oprávněná jen tehdy, pokud jsou 
formulována nediskriminačně, jsou odůvodněna naléhavým důvodem veřejného 
zájmu, a jsou proporcionální. Soudní dvůr přitom výslovně rozhodl, že v případech 
týkajících se výkladu směrnic k usnadnění výkonu základních svobod se ve vztahu 
ke vnitrostátním právním předpisům současně uplatní jak zásada efektivity účinku 
směrnice, tak zásady zákazu diskriminace a zákazu omezení vyplývající 
z konkrétní základní svobody518. V důsledku toho se na vnitrostátní předpisy, které 
slouží k prosazování základních svobod Společenství, včetně procesních předpisů 
upravujících požadavky na důkazní prostředky, v každém případě vztahuje jak 
zákaz přímé i nepřímé diskriminace, tak zákaz nepřiměřených omezení základních 
svobod.  
 
V dotčené oblasti, která je právem Společenství upravena jen okrajově a v níž 
mívají vlády členských států – samozřejmě v závislosti na vnitrostátním uspořádání 
regulačních pravomocí – bezprostřední vliv na administrativní postupy uplatňované 
ze strany orgánů státní a profesní správy, se samozřejmě uplatní i zásada loajality 
zakotvená v čl. 4 odst. 3 SEU (dříve článku 10 ES) a využívaná Soudním dvorem 
ve jeho judikatuře. Podle této judikatury platí, že v případě neexistence relevantní 
právní úpravy Společenství musí být cíle Smlouvy v oblasti základních svobod 
dosaženo opatřeními přijatými členskými státy vzhledem k tomu, že jsou členské 
státy podle této zásady zejména povinny plnit závazky vůči Společenství za použití 
veškerých obecných i zvláštních opatření a zdržet se jakýchkoli opatření, která by 
mohla dosažení cílů Společenství ohrozit519. 
 
Použití zásady efektivity směrnice ilustruje judikatura Soudního dvora v oblasti 
volného pohybu osob. Ve věci Komise v. Itálie520 Komise napadla vnitrostátní 
předpisy dotčeného členského státu k provedení směrnic o oblasti práva pobytu 
státních příslušníků členských států, které stanovily dodatečné požadavky na 
doklady, na jejichž základě bylo možno prokázat splnění požadavků stanovených 
uvedenými směrnicemi. Řada těchto dokladů totiž musela být podle dotčeného 

                                                 
517 Případy, kdy byl vnitrostátní procesní předpis posuzován jako omezení volného pohybu služeb: rozsudek 

AMOK Verlags, C-289/02, Recueil 2003, s. I-15059 (viz rovněž argument zúčastněné vlády členského státu 
uvedený v bodě 20 stanoviska generálního advokáta), a rozsudek ze dne 21. března 2002, C-298/99, Komise 
v. Itálie, Recueil, s. I-3129, (body týkající se požadavku na ověřené kopie nebo na úřední překlad – viz 
níže) a rozsudek ze dne 15. června 2006, C-255/04, Komise v. Francie, Sb. rozh. s. I-5251, bod 39 a 40.  

518 Viz v tomto smyslu například rozsudky ze dne 29. října 1998, C-193/97 a C-194/97, Freitas a Escallier,  
Recueil, s. I-6747, bod 23, a ze dne 25. května 2000, C-424/98, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-4001, bod 35. 

519 Např. rozsudky ze dne 28. dubna 1977, 71/76, Thieffry, Recueil, s. 765, bod 16; ze dne 15. října 1987, 
222/86, Heylens a další, Recueil, s. 4097, a ze dne 7. května 1991, C-340/89, Vlassopoulou, Recueil, s. I-
2357, bod 14. 

520 Rozsudek ze dne 25. května 2000, C-424/98, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-4001. 
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vnitrostátního předpisu vydána konzulárními orgány členského státu původu. 
Komise sice uznala, že členské státy mohou v určitých případech za účelem ověření 
pravosti výchozích podkladů správní činnosti oprávněně vyžadovat, aby byl 
příslušný dokument vydán orgánem členského státu, podle ní však členský stát 
nemůže vyžadovat, aby byly orgánem členského státu původu vydány veškeré 
dokumenty předkládané k prokázání splnění podmínek podle směrnice, zejména 
když v členském státě nemusí existovat orgán, který by dotčená osvědčení vydával, 
nebo orgán uvedený v napadeném vnitrostátním předpisu nemusí být orgánem 
příslušným k vydání takových osvědčení (bod 32). Soudní dvůr shledal, že 
směrnice nestanoví žádné podrobnosti ohledně dokazování splnění v ní 
stanovených podmínek, připomněl však, že členské státy svou pravomoc v této 
oblasti musí vykonávat jak při dodržení povinností vyplývajících ze základních 
svobod, tak při dodržování zásady efektivity směrnice (viz výše) (bod 34 a 35). 
V projednávaném případě shledal, že dotčený členský stát nesplnil povinnosti 
vyplývající ze směrnice, jelikož omezil důkazní prostředky, které mohou využít 
dotyčné osoby k prosazení svých práv podle dotčených směrnic (bod 37). 
 
Použití zásad vyplývajících ze svobod volného pohybu pak ilustruje rozhodnutí 
Soudního dvora v jiném řízení pro nesplnění povinnosti, které Komise zahájila 
proti témuž členskému státu521 v souvislosti s nedostatečným provedením směrnice 
o vzájemném uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektoniky. Ve 
svém rozsudku se Soudní dvůr zabýval mimo jiné dvěma výtkami, které jsou 
relevantní, pokud jde o posuzování požadavků členských států na předkládané 
doklady. Jde o výtku ohledně ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož musí 
architekti z jiných členských států, kteří v dotčeném členském státě žádají o uznání 
své odborné kvalifikace, za tímto účelem předložit originál svého dokladu o 
dosažené kvalifikaci nebo jeho ověřenou kopii, a o výtku týkající se jiného 
ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož musí být takové doklady o dosažené 
kvalifikaci, které nejsou vyhotoveny jazyce dotčeného členského státu, úředně do 
tohoto jazyka přeloženy a ověřeny jako věrná kopie originálu italskými 
konzulárními úřady nalézajícími se v členském státě, ve kterém byly dokumenty 
vystaveny, nebo k tomu oprávněným překladatelem. 
 
Pokud jde o požadavek předkládat originály nebo ověřené kopie dokladů o 
dosažené kvalifikaci, namítala Komise, že takový požadavek může způsobit 
dodatečné výdaje na straně osob hodlajících se usadit nebo poskytovatelů služeb a 
že navíc musí být zohledněno riziko ztráty takového dokladu. Podle Komise by 
navíc stejný účel byl v kontextu povolání upravených oborovými směrnicemi 
splněn i tehdy, pokud by bylo možné namísto originálů či ověřených kopií dokladů 
předkládat osvědčení z členského státu původu nebo dokonce fotokopie dotčených 
dokladů. Dotčený členský stát totiž může podle těchto směrnic v případě 
oprávněných pochybností požadovat od příslušných orgánů členského státu 
potvrzení pravosti dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v tomto státě.  

                                                 
521 Rozsudek ze dne 21. března 2002, C-298/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-3129. 
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Generální advokát522 i Soudní dvůr shodně dospěli jednak k závěru, že ustanovení 
směrnice citované Komisí slouží k ověřování pravosti dokladů o dosažené 
kvalifikaci v případě oprávněných pochybností o jejich pravosti v konkrétních 
případech (bod 49 stanoviska a bod 36 rozsudku). Toto ustanovení tedy 
neosvobozuje dotčené osoby z obecné povinnosti prokázat, že jsou držiteli platného 
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného v jiném členském státě, z důvodu, že se 
hostitelský členský stát údajně podle uvedeného ustanovení může obracet na 
členské státy, které dotčené doklady vydaly, se žádostí o potvrzení jejich pravosti. 
Generální advokát se pak se Soudním dvorem shodl i na skutečnosti, že požadavky 
na doklady předkládané podle dotčené směrnice nejsou touto směrnicí upraveny, a 
že je proto třeba takové požadavky přezkoumat přímo z hlediska svobody 
usazování a svobody poskytování služeb, jelikož dotčené vnitrostátní ustanovení 
může zakládat potřebu dalších administrativních kroků a výdajů, jakož i přinášet 
riziko ztráty originálu nebo ověřené kopie dokladu o dosažené kvalifikaci (body 48 
a 55 stanoviska a bod 37 rozsudku). 
 
Generální advokát přitom dospěl k závěru, že opatření dotčeného členského státu je 
odůvodněné naléhavým důvodem veřejného zájmu, a konkrétně zájmem na tom, 
aby činnost architekta byla vykonávána pouze osobami, které skutečně získaly 
odpovídající kvalifikaci, a že tento zájem nemůže být stejným způsobem zajištěn 
předkládáním neověřených fotokopií (body 56 až 59). Generální advokát mimoto 
rovněž upozornil na skutečnost, že z uvedených důvodů je požadavek předložení 
originálu dokladu nebo jeho ověřené kopie rozšířenou praxí i v rámci institucí 
Společenství. Soudní dvůr pak shledal, že výše uvedený zájem na tom, aby činnost 
architekta byla vykonávána pouze těmi, kteří skutečně získali odpovídající 
kvalifikaci doloženou uznávaným diplomem, sice může být naléhavým důvodem 
veřejného zájmu, ale naopak byl toho názoru, že dotčený požadavek vnitrostátního 
práva je zcela jasně nepřiměřený ve vztahu k cíli, který sleduje, v rozsahu, v němž 
vylučuje jakékoli jiné důkazní prostředky, které se stejnou mírou jistoty mohou 
prokázat existenci daného dokladu o dosažené kvalifikaci, jako například osvědčení 
nebo rozhodnutí o uznání daného dokladu vydané příslušnými orgány nebo 
profesními sdružením členského státu původu (body 38 a 39). Soudní dvůr tak 
tímto svým závěrem nevyloučil povinnost oprávněných osob prokázat 
v hostitelském členském státě na základě listinných důkazů, že jsou skutečně 
držiteli potřebné kvalifikace, považoval však za nepřiměřené, aby hostitelský 
členský stát za tímto účelem vyžadoval pouze určité listinné důkazy s vyloučením 
jiných dokladů. 
 
Pokud jde o požadavek předkládat doklady o dosažené kvalifikaci v úředním 
překladu do jazyka hostitelského členského státu, který rovněž nenachází žádný 
protějšek ve směrnici, zavdává takový obecný požadavek podle Komise vzniku 
dalších administrativních nákladů, přičemž by stačilo vyžadovat pouze neúředně 

                                                 
522 Stanovisko generálního advokáta Albera přednesené dne 13. září 2001 ve věci C-298/99, Recueil, s. 3129. 
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vyhotovené překlady. Komise namítala v podstatě pouze porušení ustanovení 
směrnice týkající se výkonu svobody usazování, proto bylo i posouzení z hlediska 
základních svobod omezeno na uvedenou svobodu (body 77 až 79 stanoviska 
generálního advokáta a bod 42 rozsudku). Je však jasné, že pokud takový 
požadavek představuje omezení svobody usazování, bude a fortiori představovat i 
omezení volného pohybu služeb. 
 
Generální advokát i Soudní dvůr byli zajedno, že dotčený požadavek, který se 
uplatňuje obecně na všechny doklady vyhotovené v jiných jazycích než dotčeného 
členského státu, představuje nepřiměřené omezení svobody usazování, jelikož sama 
vláda dotčeného členského státu ve svém vyjádření přiznává, že se v praxi ověřené 
překlady nevyžadují v případech dokladů, se kterými se příslušné orgány již setkaly 
v souvislosti s dřívějšími řízeními o uznání odborné kvalifikace v obdobných 
případech (body 44 a 45 rozsudku a body70 a 79 stanoviska). Generální advokát 
v této souvislosti uvedl, že právo Společenství samozřejmě po příslušných 
orgánech členských států nepožaduje, aby pracovaly v jazycích jiných členských 
států, a že tedy orgány hostitelského členského státu v zásadě mohou vyžadovat 
předložení překladu do jazyka, v němž pracují. Nicméně podle něj z účelu dotčené 
směrnice, kterým je zjednodušení přeshraničního výkonu povolání architekta ve 
Společenství, vyplývá, že hostitelský členský stát nemůže úřední překlad 
dokumentů požadovat v případě, že jeho příslušný orgán těmto dokumentům 
rozumí buď na základě znalostí nabytých v průběhu dřívější praxe, nebo v případě, 
že dostatečnou znalost příslušného jazyka mají jeho zaměstnanci (bod 80 
stanoviska). To platí o to spíše v rámci oborových směrnic, které zpravidla obsahují 
výčet relevantních dokladů o dosažené kvalifikaci s jejich označením v jazycích 
členských států, které je vydávají. 
 
Z těchto závěrů tedy vyplývá, že i požadavek úředního překladu předkládaných 
dokumentů je přezkoumatelný z hlediska základních svobod a že může být v zásadě 
odůvodněn naléhavým důvodem veřejného zájmu, pokud je takový požadavek 
přiměřený. Požadavek úředního překladu není přiměřený zejména tehdy, pokud 
vzhledem ke znalostem dokladů vydávaných jinými členskými státy nebo 
vzhledem ke znalostem cizích jazyků svých zaměstnanců příslušný orgán 
hostitelského členského státu obsahu předloženého dokladu buď rozumí 
v původním jazyce nebo za pomoci neoficiálně vyhotoveného překladu. Požadavek 
úředního překladu proto nelze vyžadovat automaticky ve vztahu ke všem 
dokumentům vyhotoveným v jiných jazycích, než v úředních jazycích 
hostitelského členského státu. Namísto toho však lze vyžadovat alespoň neoficiální 
překlad. Úřední překlad může příslušný orgán požadovat jen v případě, že by jinak 
dotčenému dokumentu neporozuměl. 
 
Soudní dvůr se však ve své judikatuře neomezil pouze na posuzování formálních 
požadavků na důkazní prostředky předkládané oprávněnými osobami v rámci řízení 
k prosazení svých práv vyplývajících z práva Společenství, ale vyjádřil se rovněž 
k závaznosti skutkových zjištění nebo osvědčených skutečností uvedených na 
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dokladech vydaných v členském státě původu pro příslušný orgán hostitelského 
členského státu v rámci řízení o uznávání odborné kvalifikace. Příslušné směrnice 
otázku závaznosti uvedených dokladů opět výslovně neupravují, níže uvedené 
závěry Soudního dvora proto vycházejí ze zásady efektivity, a konkrétně z účelu 
takových dokladů.  Ve výše uvedeném rozsudku ve věci Van de Bijl vydal členský 
stát, v němž byl navrhovatel usazen, doklady v souladu s příslušnou směrnicí o 
přechodných opatřeních. Příslušný orgán členského státu původu však žádost 
žalobce zamítl jednak z důvodu, že má k dispozici informace, ze kterých vyplývá, 
že ve stejnou dobu, co měl činnost vykonávat jako samostatně výdělečně činná 
osoba v členském státě, ve kterém byl usazen, byl zaměstnán v členském státě 
původu, a jednak z důvodu, že uváděná odborná příprava byla absolvována 
v členském státě původu, v němž však tato kvalifikace neopravňuje k výkonu 
dotčené činnosti v nezávislém postavení. V následném řízení před předkládajícím 
soudem pak byla Soudnímu dvoru předložena v této souvislosti významná 
předběžná otázka, zda je podle dotčené směrnice členský stát vázán osvědčením 
vydaným příslušným orgánem členského státu, v němž je dotyčná osoba usazena, a 
zda je povinen umožnit této osobě přístup k činnosti i přesto, že uvedené osvědčení 
obsahuje zjevné nesprávnosti. 
 
Soudní dvůr především uvedl, že osvědčení vydané členským státem, které 
zejména obsahuje údaj o období výkonu příslušné činnosti, popis vykonávané 
činnosti, a postavení, v němž byla tato činnost vykonávána, jakož i případně o 
získaném vzdělání nebo odborné přípravě relevantní z hlediska dotčené činnosti, 
představuje dokument, který umožňuje výkon svobody usazování nebo svobody 
poskytování služeb (bod 21). Hostitelský členský stát, který upravuje podmínky 
odborné kvalifikace pro výkon dotčené činnosti, je tedy tímto osvědčením v zásadě 
vázán, jinak by byl účinek takového dokladu zmařen523. Hostitelský členský stát 
proto zejména nemůže zpochybnit správnost jednotlivých skutečností potvrzených 
příslušným orgánem členského státu usazení ohledně činností vykonávaných 
v tomto státě a délce tohoto výkonu (body 22 a 23). Pokud hostitelský členský stát 
vedou objektivní faktory k závěru, že dotčené osvědčení obsahuje zjevné 
nesprávnosti, může se tento členský stát obrátit na členský stát, který osvědčení 
vydal, s žádostí o dodatečné informace (bod 24). Hostitelský členský stát je pak 
vázán informacemi obsaženými ve vydaném osvědčení a dodatečnými informacemi 
poskytnutými členským státem původu. Na druhou stranu nemůže být podle 
Soudního dvora hostitelský členský stát nucen přehlížet skutečnosti, ke kterým 
došlo na jeho vlastním území a které jsou přímo relevantní pro posouzení, zda 
oprávněná osoba (tedy žalobce) opravdu a skutečně vykonávala výdělečnou činnost 
na území jiného členského státu. Takovou skutečností může být například, že 

                                                 
523 Obdobně ve vztahu k dokladům vydávaným v oblasti sociálního zabezpečení podle nařízení Rady (ES) 

č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby 
a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35), ve znění 
pozdějších změn, viz rozsudek ze dne 10. února 2000, C-202/97, Fitzwilliam, body 46 a násl., ze dne 
30. března 2000, C-178/97, Banks a další, body 32 a násl., a rozsudek ze dne 26. ledna 2006, C-2/05, 
Herbosch Kiere, body 18 až 33. 
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dotyčná osoba v době „výkonu činnosti v členském státě původu“ na území 
hostitelského členského státu jako zaměstnanec odváděla příspěvky na sociální a 
zdravotní pojištění, nebo že dokonce pobírala dávky v nezaměstnanosti. V případě 
takových zjištění není příslušný orgán hostitelského členského státu informacemi 
uvedenými příslušnými orgány jiného členského státu vázán (viz rozsudek van de 
Bijl, body 7, 25 a 26). 
 
Tyto závěry byly následně potvrzeny ve výše uvedeném rozsudku ve věci Freitas a 
Escalier (body 27 až 32). Soudní dvůr připomněl, že v rámci mechanismu podle 
příslušné směrnice o přechodných opatřeních musí hostitelský členský stát nejprve 
členskému státu původu oprávněné osoby sdělit informace o vymezení předmětu 
činnosti, kterou hodlá dotyčná osoba v hostitelském členském státě vykonávat. 
Členský stát původu na to vydá „osvědčení“ uvádějící, které z těchto činností 
dotyčná osoba vykonávala v členském státě původu, a popřípadě v jaké délce. 
Skutečnostmi uvedenými v tomto osvědčení, jakož i informacemi, které si případně 
dodatečně vyžádal od příslušných orgánů členského státu původu, je přitom 
hostitelský členský stát vázán ve smyslu výše uvedených závěrů učiněných 
v rozsudku Van de Bijl (body 27 až 30). 
 
Obdobné zásady platí i ve vztahu k dokladům vydávaným podle jiných směrnic o 
vzájemném uznávání kvalifikací než výše uvedeného příkladu směrnice o 
přechodných opatřeních. Tuto zásadu do svého textu přebírá i směrnice 1999/42, 
jejíž ustanovení výslovně takové doklady prohlašuje za standardní důkazní 
prostředky524. Ve vztahu k oborovým směrnicím byly obdobné závěry Soudním 
dvorem potvrzeny v rozsudku ve věci Tennah-Durez525, v němž tento soud uvedl, 
že by systém automatického uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci byl vážně 
ohrožen, pokud by členské státy mohly podle svého uvážení zpochybňovat věcnou 
stránku rozhodnutí o vydání dokladu o dosažené kvalifikaci přijatých příslušným 
orgánem jiného členského státu (bod 75). Rovnocenná ustanovení obsahují i 
směrnice obecného systému526. 
 
Tytéž závěry ohledně závaznosti dokladů předkládaných v hostitelském členském 
státě spolu s žádostí o uznání odborné kvalifikace zřejmě platí i ve vztahu 
k postupu pro uznávání odborných kvalifikací stanovenému Soudním dvorem 
v rámci výkladu článků 39 a 43 ES (nyní článků 45 a 49 SFEU), jak tomu 
napovídají rozsudky ve věcech Heylens a Vlassopoulou, v nichž Soudní dvůr 
judikoval, že srovnávací posouzení odborné kvalifikace dotčené osoby se provádí 

                                                 
524 Podle článku 8 směrnice 1999/42 vyplývá „důkaz“ o splnění podmínek stanovených touto směrnicí pro 

uznání odborné kvalifikace z potvrzení o druhu a trvání činnosti vydaného příslušným orgánem nebo 
subjektem členského státu původu, které musí oprávněná osoba předložit k odůvodnění žádosti o povolení 
výkonu činnosti nebo činností v hostitelském členském státě. 

525 Rozsudek ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239. 
526 Článek 8 odst. 1 směrnice 89/48 a čl. 12 odst. 1 směrnice 92/51 stanoví, že hostitelský členský stát musí jako 

důkaz, že podmínky pro uznání odborné kvalifikace stanovené danou směrnicí jsou splněny, přijmout 
doklady vydané příslušnými orgány členských států, které musí dotyčná osoba předložit spolu s žádostí o 
výkon dotyčného povolání. 
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výlučně na základě dokladů vydaných členským státem původu (bod 13 rozsudku 
ve věci Heylens, bod 17 rozsudku Vlassopoulou). Tyto doklady vydané členským 
státem původu jsou právě těmi doklady, které umožňují v konkrétním případě 
výkon svobody usazování nebo svobody poskytování služeb. Je proto třeba 
v zásadě připustit obdobné použití výše uvedených závěrů i ve vztahu k postupu 
stanovenému Soudním dvorem ve výše uvedených rozsudcích. 
 
6.1.5  Směrnice 1999/42/ES 
 
Směrnice o liberalizaci, a zejména směrnice o přechodných opatřeních 
představovaly první soubor opatření vydaných Společenstvím za účelem překlenutí 
překážek spočívajících v požadavku odborné kvalifikace pro výkon příslušné 
činnosti v hostitelském členském státě osobou usazenou v jiném členském státě. Ve 
vztahu k činnostem, na něž se směrnice o přechodných opatřeních vztahovaly, platí 
základy tohoto systému dodnes. Tento stav je třeba vysvětlit změnou přístupu ve 
Společenství ve vztahu ke koordinaci podmínek a harmonizaci požadavků platných 
v jednotlivých členských státech v průběhu 80. let. Namísto dosavadní snahy o 
harmonizaci byla čím dál více zdůrazňována zásada vzájemného uznávání a právo 
jednotlivých členských států regulovat požadavky na odbornou kvalifikaci na 
vnitrostátní úrovni527. Ke koordinaci podmínek pro zahajování činností upravených 
směrnicemi o přechodných opatřeních nebo jejich výkon ve Společenství tak již 
nikdy nedošlo. 
 
Jako nevyhovující se ale ukázala přílišná roztříštěnost této právní úpravy v mnoha 
směrnicích s častokrát složitě vymezeným rozsahem věcné působnosti a pravidly 
lišícími se v drobných detailech pro každou dotčenou oblast působnosti, navíc když 
se v některých odvětvích současně vedle směrnice o přechodných opatřeních 
uplatňovala směrnice o liberalizaci, jejíž ustanovení ostatně s přímým účinkem 
ustanovení Smlouvy o základních svobodách z většiny postupně ztrácela svůj 
užitek528. Mimoto byly souběžně se směrnicemi o přechodných opatřeních ve 
vztahu k některým povoláním postupně vydávány předpisy koordinující podmínky 
pro přístup k těmto povoláním a jejich výkon v členských státech (tzv. oborové 
směrnice, viz níže). Ve vztahu k povoláním a činnostem, na která se nevztahovaly 
ani směrnice o přechodných opatřeních, ani oborové směrnice, pak byl dvěma 
směrnicemi z roku 1988 a 1992 zaveden tzv. obecný systém uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci (tzv. směrnice obecného systému, viz níže). Tento obecný 
systém v oblasti svobody usazování a volného pohybu služeb stanoví jednotný 
mechanismus pro přezkoumávání dostatečnosti odborné kvalifikace nabyté v jiných 
členských státech použitelný v případě všech ostatních povolání a činností. Do 

                                                 
527 Viz blíže např. Mattera, A.: L’Union européenne assure le respect des identités nationales, régionales et 

locales, en particulier par l’application et la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle, 
Rev.Dr.U.E. 2/2002, 217, s. 229. 

528 Viz první bod odůvodnění směrnice 1999/42/ES. 
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působnosti obecného systému navíc nadále spadaly i činnosti upravené směrnicemi 
o liberalizaci, u nichž nebyla přijata odpovídající přechodná opatření529. 
 
Evropská rada, která se sešla v Edinburghu v roce 1992, proto ve svých závěrech 
uložila Komisi, aby dosavadní zastaralé směrnice přehodnotila ve světle zásady 
subsidiarity a cíle zpřehlednění právní úpravy530. Výsledkem tohoto úkolu byl 
návrh směrnice z roku 1996531, který byl schválen jako směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o 
přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci532.  
 
Tato směrnice zrušuje s výjimkou směrnic v oblasti obchodu s toxickými látkami a 
směrnice o zprostředkování pojištění533 všechny dosavadní směrnice o liberalizaci a 
o přechodných opatřeních (jejich seznam je uveden v příloze B směrnice). Odkazy 
na tyto směrnice je třeba vykládat jako odkazy na směrnici 1999/42/ES (čl. 11 odst. 
2 této směrnice), a proto se i dřívější výklad vyplývající zejména z ustálené praxe 
příslušných vnitrostátních orgánů a Komise nebo podaný Soudním dvorem 
vztahující se ke zrušeným směrnicím přiměřeně použije i ve vztahu ke směrnici 
1999/42/ES.  
 
Ačkoliv do oblasti působnosti této směrnice spadaly všechny činnosti, jež byly 
upraveny směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních, které směrnice 
1999/42/ES zrušila, vztahují se klíčová ustanovení této směrnice, konkrétně 
ustanovení o uznávání odborné kvalifikace, která budou předmětem rozboru níže, 
pouze na činnosti v odvětvích, v nichž byla přijata přechodná opatření k uznávání 
odborné kvalifikace (ty jsou uvedeny v části první přílohy A ke směrnici 
1999/42/ES; čl. 3 odst. 1 a čl. 4 úvodní věta směrnice). Z působnosti těchto 
ustanovení jsou naopak vyloučeny všechny činnosti upravené směrnicemi o 
liberalizaci, ve vztahu k nimž nebyly vydány žádné směrnice o přechodných 
opatřeních, neboť ty již spadaly do působnosti směrnic obecného systému (tyto 
činnosti jsou uvedeny v části druhé přílohy A ke směrnici; pátý bod odůvodnění 

                                                 
529 To vyplývá a contrario z čl. 2 druhého pododstavce směrnice 92/51/EHS a její přílohy A. 
530 Viz bod 2 přílohy 2 k části A závěrů předsednictví Evropské rady v Edinburghu konané ve dnech 11. - 

12. prosince 1992 (http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/default_en.htm) a čtvrtý bod 
odůvodnění směrnice 1999/42. V uvedených závěrech však byly především obsaženy pokyny pro výklad 
zásady subsidiarity zakotvené Maastrichtskou smlouvou v článku 3b Smlouvy o ES (poté čl. 5 druhý 
podostavec ES, nyní čl. 5 odst. 1 a 3 SEU), které pak byly vtěleny do Protokolu o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství 
Amsterodamskou smlouvou (Úř. věst. 1997, C 340, s. 1).  

531 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené 
kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se 
doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci, KOM(96) 22 v konečné – COD 96/0031 
(Úř. věst. 1996, C 115, s. 16). 

532 Úř. věst. 1999, L 201, s. 77; Zvl. vyd. 05/03, s. 374. 
533 Směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a 

volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (skupina 630 ISIC), a zejména o 
přechodných opatřeních ohledně těchto činností (77/92/EHS) (Úř. věst. L 26, s. 14). 
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směrnice 1999/42/ES). Text přílohy A však tomto ohledu obsahuje některé 
nepřesnosti534. Vymezení věcného rozsahu směrnice 1999/42/ES tak představuje 
jednu z nejobtížnějších částí směrnice535 a k jeho plnému pochopení je třeba brát 
v úvahu směrnice, které uvedené směrnici předcházely. 
 
Ustanovení směrnice 1999/42/ES byla použitelná jak v oblasti svobody usazování, 
tak volného pohybu služeb (čl. 1 odst. 1). Právním základem směrnice 1999/42/ES 
ve vztahu ke svobodě usazování je čl. 47 odst. 1 ES a čl. 47 odst. 2 první a třetí věta 
ES, ve vztahu k volnému pohybu služeb ve spojení s článkem 55 ES (nyní články 
53 a 62 SFEU). Stejně tak jako směrnice, které zrušila, stanovila ve vztahu k oběma 
těmto svobodám jednotný postup, aniž by mezi situací osoby usazené a situací 
poskytovatele služeb činila rozdíl. Od svého počátku se však vztahovala i na výkon 
dotčených činností osobami samostatně výdělečně činnými, ale i zaměstnanci (čl. 1 
odst. 2). Opírala se proto současně o článek 40 ES (nyní článek 46 SFEU). 
 
Obsah směrnice 1999/42/ES jednak přebírá běžná ustanovení směrnic o 
přechodných opatřeních, totiž ustanovení o informační povinnosti hostitelského 
členského státu vůči žadatelům o přístup k regulované činnosti ohledně předpisů, 
kterými se řídí výkon činností, jež si zde přejí vykonávat (článek 2), a ustanovení 
týkající se uznávání odborné kvalifikace (články 3 až 8 nebo také v hlavy II a III), a 
jednak přebírá příslušná ustanovení ze směrnice o liberalizaci, která se týkají 
uznávání požadavku dobré pověsti, skutečnosti, že žadatel neprošel úpadkem, nebo 

                                                 
534 V části druhé přílohy A ke směrnici 1999/42/ES byly uvedeny, a z použití klíčových ustanovení směrnice 

1999/42 tedy byly vyloučeny i činnosti, na něž se vztahovala směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o 
dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti ve velkoobchodu (64/223/EHS) (Úř. 
věst. 56, 4. 4. 1964, s. 863) a směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1970 o dosažení svobody usazování a 
volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti osob ve velkoobchodě s uhlím a 
zprostředkovatelské činnosti v obchodě s uhlím (ze třídy 6112 ISIC) (70/522/EHS) (Úř. věst. L 267, s. 14), 
přestože ve vztahu k těmto činnostem byly vydány směrnice o přechodných opatřeních uvedené v části 
první přílohy A ke směrnici 1999/42/ES a přestože se na tyto činnosti nevztahuje směrnice 92/51/EHS, viz 
čl. 2 druhý pododstavec této směrnice a její příloha A. V případě činností spadajících do působnosti 
směrnice 64/223/EHS by bylo možné toto vyloučení odůvodnit, jelikož doprovodná směrnice o 
přechodných opatřeních 64/222/EHS má širší věcný rozsah a obsahuje přechodná opatření i pro činnosti 
podle směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro 
zprostředkovatelské činnosti v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě (64/224/EHS) (Úř. věst. 56, 4. 4. 
1964, s. 869), které jsou zahrnuty v části první přílohy A ke směrnici 1999/42/ES. V případě činností 
spadajících do působnosti směrnice 70/522/EHS však jejich vyloučení (a uvedení na seznam v části druhé 
přílohy A ke směrnici 1999/42/ES) vede k rozpornému závěru a je zjevně chybou, jelikož odpovídající 
směrnice o přechodných opatřeních, směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1970, kterou se stanoví pravidla 
pro přechodná opatření v oblasti samostatně výdělečných činností ve velkoobchodě s uhlím a 
zprostředkovatelských činností ve velkoobchodě s uhlím (ze třídy 6112 ISIC) (70/523/EHS) (Úř. věst. L 
267, s. 18), má zcela stejně vymezený věcný rozsah a je přitom uvedena v seznamu v části první přílohy A 
ke směrnici 1999/42/ES. V současné době platná směrnice 2005/36/ES, která směrnici 1999/42/ES 
nahradila, tuto situaci uvádí na pravou míru, když vypustila negativní vymezení působnosti ustanovení o 
uznávání kvalifikace na základě výkonu činnosti v jiném členském státě (odpovídající části druhé přílohy A 
ke směrnici 1999/42/ES), a ve své příloze III, která odpovídá části první přílohy A ke směrnici 1999/42/ES, 
výslovně uvádí i činnosti spadající do působnosti směrnice o liberalizaci 64/223/EHS; činnosti spadající pod 
směrnici o liberalizaci 70/522/EHS jsou pak v téže příloze zahrnuty odkazem na činnosti podle směrnice o 
přechodných opatřeních 70/523/EHS. 

535 A stejně složité proto může být i provádění směrnice ve vnitrostátním právu, viz např. bod 5 rozsudku ze dne 
16. října 2003, C-388/02, Komise v. Irsko, Recueil, s. I-12173. 
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nebyl odpovídající insolventní návrh zrušen pro nedostatek finančních prostředků, 
jakož i uznávání finanční způsobilosti, která navíc doplňuje ustanovením o 
prokazování skutečnosti, že je žadatel pojištěn proti finančním rizikům 
vyplývajícím z jeho profesní činnosti (článek 9).  
 
Ustanovení týkající se uznávání odborné kvalifikace jako takové obsažená v hlavě 
II a III směrnice 1999/42/ES se, jak již bylo uvedeno, vztahují pouze na činnosti, 
které spadaly do působnosti směrnic o přechodných opatřeních. Ve směrnici 
1999/42/ES zákonodárce reagoval na v té době nejzávažnější nedostatek směrnic o 
přechodných opatřeních, a to je omezený okruh osob, které mohly náročné 
požadavky těchto směrnic splňovat. Na straně jedné ponechal systém stávajícího 
uznávání na základě výkonu činnosti v jiném členském státě v dostatečné délce, 
v dostatečně nedávné době (články 4 až 6) a v příslušném postavení (článek 7), 
jehož požadavky podle předchozích směrnic sjednotil do jediného předpisu. Na 
straně druhé však zavádí současně použitelný systém přezkumu odborné 
kvalifikace žadatele na základě jeho dokladů o dosažené kvalifikaci (článek 3), 
který vychází z judikatury Soudního dvora vycházející z rozsudku Heylens a další a 
z rozsudku Vlassopoulou536.  
 
Oba tyto systémy se vztahují na tytéž činnosti uvedené v části první přílohy A ke 
směrnici a použijí se v případě, že hostitelský členský stát pro výkon dotčené 
činnosti stanoví požadavky na odbornou kvalifikaci. Přestože jsou tyto podmínky 
pro jejich použití vyjádřeny různými výrazy („znalosti a dovednosti vyžadované 
jeho vnitrostátními právními předpisy“ v případě článku 3 a „[p]okud […] [přístup 
k činnosti závisí] […] na získání obecných, obchodních nebo odborných znalostí a 
schopností“ v případě článku 4), nenacházejí se v textu žádná vodítka ohledně 
otázky, v čem by se tyto výrazy měly obsahově lišit. Ze systematického a 
historického výkladu naopak vyplývá, že různost použitých výrazů je pouze 
důsledkem jednak převzetí dotčeného textu ze směrnic o přechodných opatřeních, a 
jednak kodifikace judikatury Soudního dvora k ustanovením o volném pohybu 
osob v oblasti uznávání odborných kvalifikací, přičemž byl zákonodárce veden 
úsilím pokud možno zachovat kontinuitu znění právní úpravy a jejího výkladu. 
Není proto důvod domnívat se, že by oba systémy uznávání měly odlišné, nebo 
dokonce vzájemně výlučné oblasti působnosti.  
 
Aplikační vztah mezi těmito dvěma systémy však není zcela jasný, jelikož jej 
směrnice výslovně neupravuje. Je však třeba dospět k závěru, že jejich vzájemný 
vztah není kumulativní, ale alternativní v tom smyslu, že jakmile žadatel splní 
podmínky jednoho z těchto dvou systémů, musí být připuštěn k výkonu dotčené 
činnosti. Tento závěr vyplývá zaprvé z vlastního znění čl. 3 druhé věty („nemůže 
hostitelský členský stát zamítnout […] držiteli právo na výkon dané činnosti“) a čl. 
4 úvodní věty („[p]okud […] [přístup k činnosti závisí] […] na získání obecných, 

                                                 
536 Rozsudek ze dne 15. října 1987, 222/86, Heylens, Recueil, s. 4097, ze dne 7. května 1991, C-340/89, 

Vlassopoulou, Recueil, s. I-2357, a ze dne 7. května 1992, C-104/91, Aguirre Borrell, Recueil, s. I-3003. 
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obchodních nebo odborných znalostí a schopností […] uzná členský stát za 
dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech“) směrnice, které dokonce 
naznačuje podpůrnou povahu mechanismu podle článku 3 ve vztahu k mechanismu 
podle článku 4. Zadruhé tento závěr vyplývá ze smyslu a účelu směrnice, kterým je 
umožnit volný pohyb osob a napravit v tomto ohledu nedostatky směrnic o 
přechodných opatřeních (bod pátý odůvodnění směrnice), a zatřetí z historického 
výkladu, tedy na základě vývoje ustanovení Společenství v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací, který směřoval k usnadňování volného pohybu 
prostřednictvím rozšiřování okruhu oprávněných osob a poskytování nových 
prostředků pro zajištění jejich volného pohybu. Konečně tento závěr poskytuje 
jednotlivcům v oblasti základních svobod širší rozsah práv. 
 
Článek 4 směrnice, zavádějící systém uznávání na základě výkonu činnosti v jiném 
členském státě, je rozdělen do šesti bodů, z nichž každý se vztahuje na činnosti 
vymezené v šesti seznamech části první přílohy A ke směrnici. Každý tento bod 
stanoví mírně odlišné podmínky na délku výkonu činnosti v členském státě 
původu, na postavení, v jakém tato činnost byla vykonávána (jako samostatně 
výdělečně činná osoba, v postavení ředitele podniku, ve vedoucím postavení nebo 
jako zaměstnanec), či na délku odborného vzdělávání doloženého státem 
uznávaným osvědčením (nebo považovaným příslušným profesním sdružením za 
platné), v to v závislosti na požadavcích podle zrušených směrnic o přechodných 
opatřeních. V tomto smyslu je článek 4 pouze převzetím dřívější právní úpravy a 
sjednocením jejího znění (tzv. „refont“, „recast“, nebo-li „přepracované znění“). 
K mechanismu podle tohoto článku se však vztahují i ustanovení článků 5 a 6, která 
přinášejí určitá zmírnění dosavadních podmínek. Článek 7 pak vymezuje pojem 
výkonu činnosti „v postavení ředitele podniku“, přičemž opět pouze přebírá obsah 
odpovídajícího ustanovení mladších směrnic o přechodných opatřeních, které 
používaly výraz „ve vedoucím postavení v podniku“. Konečně, článek 8 stanoví, že 
skutečnost, že jsou podmínky uznávání podle článku 4 splněny, je potvrzena 
dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu, který uvádí 
povahu a délku dotčených činností. Stanoví tak jednak povinnost členského státu 
původu vydávat zájemcům o uznání odborné kvalifikace v jiném členském státě 
osvědčení o délce a povaze výkonu dotčené činnosti, a jednak z něj vyplývá 
vázanost hostitelského členského státu skutečnostmi uvedenými v takovém 
osvědčení.  
 
Systém uznávání spočívající v přezkumu dokladů o dosažené kvalifikaci žadatele 
vycházející z judikatury Soudního dvora, který je novinkou směrnice 1999/42/ES, 
je upraven v jejím článku 3. Uznávání podle tohoto článku má podpůrnou povahu 
k systému uznávání podle článku 4 v tom smyslu, že jej mohou využít žadatelé, 
kteří nejsou schopni předložit osvědčení o výkonu dotčené činnosti v jiném 
členském státě potvrzující splnění podmínek podle článku 4, jež by jim 
v hostitelském členském státě zajistilo „automatické“ přiznání přístupu k výkonu 
dotčené činnosti, ale kteří za účelem výkonu dotčené činnosti získali doklad o 
vzdělání či odborné přípravě. Systém podle článku 3 vychází ze zásady, že členský 



 191 
 

stát nesmí žadateli odepřít přístup k regulované činnosti pro jeho nedostatečnou 
odbornou kvalifikaci, aniž by nejprve porovnal znalosti a dovednosti žadatele 
potvrzené jeho doklady o dosažené kvalifikaci, které získal za účelem výkonu 
„stejné“ činnosti v jiném členském státě, se znalostmi a dovednostmi 
vyžadovanými na základě právních předpisů tohoto státu. Rozhodující podmínka 
pro uznání odborné kvalifikace žadatele je vymezena současně pozitivně i 
negativně. Jednak je totiž stanoveno, že pokud znalosti a dovednosti žadatele 
„odpovídají“ znalostem a dovednostem požadovaným vnitrostátními právními 
předpisy, nemůže hostitelský členský stát žadateli odepřít právo na výkon činnosti 
(čl. 3 odst. 1 první pododstavec první a druhá věta). A jednak platí, že právo 
neumožnit přístup k dotčené činnosti má tento členský stát pouze tehdy, pokud z 
provedeného srovnání vyplývá „podstatný rozdíl“ ve znalostech a dovednostech 
potvrzených doklady žadatele a znalostech a dovednostech požadovaných právními 
předpisy tohoto členského státu (čl. 3 odst. 1 první pododstavec třetí věta). 
  
V případě podstatného rozdílu je však hostitelský členský stát povinen poskytnout 
oprávněné osobě možnost prokázat, že chybějící znalosti a dovednosti nabyla, a to 
prostřednictvím obdobného použití tzv. vyrovnávacích opatření stanovených 
směrnicemi obecného systému537. Směrnice obecného systému zavádějí dva 
alternativní typy vyrovnávacích opatření, a to adaptační období nepřesahující tři 
roky a zkoušku způsobilosti. Vzhledem k tomu, že uvedené směrnice neobsahují o 
průběhu vyrovnávacích opatřeních žádné další podrobnosti, je na každém členském 
státě, aby vyrovnávací opatření provedl v souladu se svými vnitrostátními 
zvyklostmi. Členské státy však přitom musí vycházet z účelu těchto opatření, jak 
vyplývá z těchto směrnic, kterým je jednak poskytnout hostitelskému členskému 
státu možnost přesvědčit se o tom, že si žadatel doplnil znalosti a dovednosti 
odpovídající jeho chybějící odborné kvalifikaci, a jednak poskytnout možnost 
žadateli, aby si požadované znalosti a dovednosti v přiměřené době doplnil. 
Hostitelský členský stát je proto povinen absolvování vyrovnávacích opatření 
žadatelem za tímto účelem vyhodnotit. Z jejich účelu a ze skutečnosti, že 
hostitelský členský stát nemá podle příslušných směrnic možnost zpochybnit 
znalosti a dovednosti žadatele, které vyplývají z jeho dokladů o dosažené 
kvalifikaci, dále vyplývá, že se vyrovnávací opatření musí omezit jen na získání 
těch znalostí a dovedností požadovaných hostitelským členským státem, které 
nejsou potvrzeny doklady o dosažené kvalifikaci žadatele538. Z označení těchto 
vyrovnávacích opatření je pak možno vyvodit, že žadatel může nabytí této 
chybějící kvalifikace prokázat buď jednorázově prostřednictvím zkoušky 
způsobilosti, která je jakousi formou rozdílové zkoušky, nebo že její nabytí může 

                                                 
537 Čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/48/EHS a čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 92/51/EHS. Ačkoliv čl. 3 odst. 1 

první pododstavec čtvrtá věta směrnice 1999/42/ES výslovně odkazuje na uvedené směrnice obecného 
systému, používá v české jazykové verzi terminologii odlišnou od těchto směrnic. Namísto výrazů 
„adaptační období“ a „zkouška způsobilosti“, které jsou použity ve směrnicích obecného systému, používá 
výrazy „rekvalifikační kurz“ a „zkouška schopnosti“. 

538 Např. rozsudky ze dne 7. března 2002, C-145/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-2235, nebo ze dne 23. října 
2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
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prokázat během období výkonu dotčené činnosti, a to samozřejmě bez plného 
oprávnění k takovému výkonu, tedy pod dohledem odpovědné osoby.  
 
Směrnice obecného systému rovněž vycházejí ze zásady, že příslušné vyrovnávací 
opatření není určováno hostitelským členským státem, ale volí si jej v konkrétním 
případě sám žadatel. Obdobu tohoto pravidla přebírá i směrnice 1999/42/ES, která 
stanoví, že výběr mezi vyrovnávacími opatřeními ponechá hostitelský členský stát 
žadateli (čl. 3 odst. 1 první pododstavec čtvrtá věta), ale dává tomuto státu možnost 
určit konkrétní vyrovnávací opatření v případě, že žadatel hodlá vykonávat 
v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku činnost, která vyžaduje 
znalost a používání konkrétních platných vnitrostátních právních předpisů, za 
předpokladu, že znalost a používání těchto vnitrostátních právních předpisů 
vyžadují příslušné orgány hostitelského členského státu pro přístup k činnostem 
rovněž od vlastních státních příslušníků (čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec). Směrnice 
však členské státy vyzývá, aby i v tomto případě přihlížely k výběru žadatele mezi 
těmito možnostmi (čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec). 
 
Článek 3 tedy zavádí postup pro přezkum „profesní rovnocennosti“ žadatelovy 
kvalifikace, v jehož rámci nelze vyžadovat absolutní rovnocennost obsahu jeho 
vzdělání, ale znalosti a dovednosti, které nejsou – i s ohledem na zvláštní 
charakteristické rysy výkonu dotčené činnosti v daném členském státě – pro výkon 
této činnosti zjevně neopodstatněné. Tento postup tedy předpokládá nikoliv 
formální hodnocení splnění podmínek podle směrnice na základě skutečností 
uvedených v osvědčení vydaném předem známým orgánem členského státu 
původu, ale naopak materiální posuzování znalostí a dovedností žadatele na 
základě jeho dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných širším okruhem příslušných 
orgánů jiných členských států, včetně vzdělávacích zařízení. 
 
Přestože pravidlo podle článku 3 směrnice 1999/42/ES vychází z judikatury 
Soudního dvora, odlišuje se od této judikatury v negativním vymezení rozhodující 
podmínky pro uznání odborné kvalifikace žadatele. Připomeňme, že i podle 
uvedené judikatury musí hostitelský členský stát uznat odbornou kvalifikaci 
žadatele, pokud z provedeného srovnání vyplývá, že znalosti a kvalifikace 
potvrzené dokladem o dosažené kvalifikaci žadatele „odpovídají“ znalostem a 
kvalifikaci požadovaným vnitrostátními právními předpisy. Hostitelský členský stát 
však může podle judikatury takové uznání odmítnout, pokud z uvedeného srovnání 
vyplyne, že znalosti a kvalifikace potvrzené dokladem o dosažené kvalifikaci 
žadatele „odpovídají“ znalostem a kvalifikaci požadovaným vnitrostátními 
právními předpisy „pouze částečně“539. V takovém případě je pak hostitelský 
členský stát oprávněn po dotyčné osobě požadovat (respektive je povinen dát 
dotyčné osobě možnost), aby prokázala, že tyto chybějící znalosti a tuto chybějící 
kvalifikaci získala. Zatímco tedy judikatura členskému státu umožňuje nepřipustit 

                                                 
539 Rozsudek ze dne 7. května 1991, C-340/89, Vlassopoulou, Recueil, s. I-2357, bod 19, a ze dne 7. května 

1992, C-104/91, Aguirre Borrell, Recueil, s. I-3003, bod 14. 
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k výkonu povolání osobu z jiného členského státu, pokud její znalosti a kvalifikace 
potvrzené jejími doklady o dosažené kvalifikaci „odpovídají“ znalostem a 
dovednostem požadovaným podle vnitrostátního práva „jen částečně“, vyžaduje 
článek 3 v tomto směru „podstatný rozdíl“. Judikatura Soudního dvora rovněž 
nerozvádí způsob, jakým má žadatel prokázat, že chybějící znalosti a kvalifikaci 
získal, zatímco směrnice 1999/42/ES v tomto ohledu odkazuje na obdobné použití 
vyrovnávacích opatření podle směrnic obecného systému a obsahuje některá 
dodatečná ustanovení týkající se volby adaptačního období či zkoušky způsobilosti.  
 
Pojem „podstatný rozdíl“ nebyl poprvé použit ve směrnici 1999/42, ale vychází ze 
směrnic obecného systému, které umožňují hostitelskému členskému státu 
požadovat po žadateli absolvování vyrovnávacího opatření jen tehdy, pokud se 
obsah vzdělání a odborné přípravy žadatele „podstatně liší“ od  obsahu vzdělání a 
přípravy potvrzeného dokladem o dosažené kvalifikaci, který je požadován 
hostitelským členským státem540. Je samozřejmě otázkou, zda mají uvedené různé 
výrazy použité v judikatuře a sekundárním právu v praxi i různý obsah. Tato otázka 
nesporně souvisí i s otázkou, zda dotčená ustanovení sekundárního práva pouze 
kodifikují existující pravidla vyplývající z ustanovení Smlouvy o základních 
svobodách, jak byla vyložena Soudním dvorem, nebo zda jdou nad rámec této 
kodifikace a stanoví pro osoby pohybující se ve Společenství příznivější režim než 
ustanovení Smlouvy.  
 
Je třeba poukázat na to, že pojem „podstatný rozdíl“ nalézá svou předlohu v první 
směrnici obecného systému, která byla vydána ještě před podáním žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru ve věci Vlassopoulou. 
Zákonodárce tak v článku 3 směrnice 1999/42/ES používá pojem „podstatný 
rozdíl“ proto, aby tuto právní úpravu sblížil s právní úpravou podle obecných 
směrnic o uznávání odborných kvalifikací, a nikoliv proto, aby se odchýlil od 
judikatury Soudního dvora k ustanovením Smlouvy o základních svobodách. Navíc 
z hlediska vnitrostátní praxe není rozdíl mezi formulací uvedené judikatury a 
zněním příslušných ustanovení směrnic natolik významný, jelikož ve skutečnosti 
nemůže příslušný orgán hostitelského členského státu s ohledem na zásadu 
proporcionality po žadateli požadovat doplnění si znalostí a dovedností, které jsou 
pro výkon činnosti v tomto členském státě „nepodstatné“. Smysl článku 3 směrnice 
1999/42/ES i diskutované judikatury je v tomto ohledu totožný, totiž umožnit 
výkon regulované činnosti v hostitelském členském státě i osobám, které sice 
nemají konkrétní odbornou kvalifikaci požadovanou v tomto státě, ale jejichž 
znalosti a dovednosti zaručují, že budou svou činnost vykonávat stejně 
kvalifikovaně jako osoby, kterou požadovanou odbornou kvalifikaci získaly. Pouze 
pokud žadatel tyto znalosti a dovednosti neprokáže, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu dospět k závěru, že jeho znalosti a kvalifikace 
odpovídají znalostem a kvalifikaci požadovaným v tomto členském státě jen 

                                                 
540 Čl. 4 odst. 1 písm. b) první pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 4 odst. 1 písm. b) první pododstavec 

směrnice 92/51/EHS. 
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částečně nebo že je mezi nimi podstatný rozdíl. V této práci je tedy upřednostňován 
výklad, podle něhož mají uvedené různé výrazy použité v judikatuře a sekundárním 
právu totožný obsah. 
  
Systému uznávání spočívajícího v přezkumu dokladů o dosažené kvalifikaci se 
rovněž týká čl. 3 odst. 2, který pro žadatele stanoví některé procesní záruky 
v souvislosti s podáváním žádostí o uznání odborné kvalifikace. Těmito zárukami 
jsou jednak procesní záruky vyžadované Soudním dvorem ve věci Heylens a 
další541, totiž povinnost příslušného orgánu členského státu sdělit žadateli 
odůvodnění zamítavého rozhodnutí a právo žadatele bránit se proti takovému 
rozhodnutí nebo proti nevydání žádného rozhodnutí procesními prostředky u 
soudu. A jednak čl. 3 odst. 2 stanoví lhůtu pro projednání žádostí o uznání odborné 
kvalifikace podle čl. 3 odst. 1. Rozhodnutí o takové žádosti musí být vydáno v co 
nejkratší lhůtě, nejpozději však čtyři měsíce ode dne předložení úplného spisu 
zúčastněné osoby. Stanovená lhůta se týká prvního rozhodnutí příslušného orgánu 
hostitelského členského státu, kterým buď připouští žadatele k výkonu dotčené 
činnosti, nebo po něm požaduje, aby prokázal, že získal chybějící znalosti a 
dovednosti. Ve vztahu k následnému hodnocení vyrovnávacích opatření a 
případnému připuštění k výkonu dotčené činnosti po absolvování vyrovnávacích 
opatření směrnice žádné lhůty či jiné procesní předpisy nestanoví. 
 
Směrnice 1999//42/ES doplňuje ustanovení o uznávání, jak již bylo uvedeno, 
dalšími ustanoveními, podle nichž je uznáváno splnění požadavků na osobní nebo 
jinou zvláštní způsobilost osob ucházejících se o přístup k dotčenému povolání 
v hostitelském členském státě. Patří sem především vnitrostátní požadavek na 
dobrou pověst žadatele, kterou je třeba pro účely zpravidla rozumět takové chování 
žadatele, jež nezavdává příčiny k pochybnostem ohledně řádného výkonu dotčené 
činnosti v souladu s právními předpisy. Požadavek na dobrou pověst tak může 
zahrnovat především požadavek na bezúhonnost, ať již ve smyslu trestně právním, 
správně právním nebo kárném (disciplinárním). Směrnice dále zmiňuje požadavek, 
který lze obecně popsat jako požadavek na „zachovalost“ dotčené osoby z hlediska 
hospodářského styku. Směrnice sice výslovně pouze zmiňuje požadavek, aby na 
žadatele „nebyl v minulosti prohlášen konkurz“, ale je zřejmé, že vzhledem k tomu, 
že se právní úprava i terminologie insolvenčního řízení v členských státech liší, 
musí být uvedený pojem – ostatně stejně jako pojem „dobrá pověst“ – vykládán 
autonomně na úrovni Unie a nemůže přesně odpovídat uvedené terminologii 
jednotlivých členských států. Proto se podle názoru zastávaného v této práci toto 
ustanovení vztahuje například i na požadavek členského státu, aby žadatel 
v zohledňovaném minulém období neprošel úpadkem nebo odpovídající 
insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo na požadavek, aby 
žadateli nebránila překážka předchozího působení ve funkci statutárního orgánu, 
člena statutárního orgánu nebo jiného zodpovědného orgánu právnické osoby, která 

                                                 
541 Rozsudek ze dne 15. října 1987, 222/86, Heylens a další, Recueil, s. 4097, body 14 a 15.  



 195 
 

prošla úpadkem nebo vůči které byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku.  
 
V případě uvedených vnitrostátních požadavků tak směrnice stanoví, že hostitelský 
členský stát musí jako dostatečný důkaz přijmout výpis z rejstříku trestů nebo 
popřípadě rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem 
členského státu původu, které dokládají, že tyto požadavky jsou splněny (čl. 9 odst. 
1). Není-li možné prokázat splnění těchto podmínek uvedeným výpisem nebo 
rovnocenným dokladem, přijme hostitelský členský stát jako dostatečný důkaz 
potvrzení vydané příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu 
původu, které osvědčuje, že tyto podmínky jsou splněny. Toto potvrzení obsahuje 
přesné údaje, které vyžaduje hostitelský členský stát (čl. 9 odst. 2). Nevydává-li 
členský stát původu takové doklady, musí je žadatel nahradit místopřísežným 
prohlášením, nebo čestným prohlášením ve státech, kde takové prohlášení není 
upraveno, učiněným před příslušným soudním či správním orgánem, popřípadě 
před notářem členského státu původu, o němž tento příslušný orgán nebo notář 
vydají potvrzení. K prohlášení o tom, že žadatel v minulosti neprošel úpadkem, 
může dojít rovněž před příslušným profesním sdružením v tomto členském státu 
(čl. 9 odst. 3). 
 
V souvislosti s těmito ustanoveními mohou v praxi v členských státech vyvstávat 
mnohé interpretační problémy. Tyto možné výkladové obtíže budou v následujícím 
výkladu ilustrovány na příkladu vnitrostátního požadavku bezúhonnosti. V této 
souvislosti je třeba předeslat, že stejně jako směrnice neprovádí koordinaci 
právních předpisů týkajících se přístupu k dotčeným činnostem nebo jejich výkonu, 
zachovává i právo členských států ve vztahu ke konkrétnímu povolání požadovat, 
či nepožadovat splnění podmínky bezúhonnosti. Požadavek bezúhonnosti tak bude 
mít v různých členských státech, které tento požadavek stanoví, materiálně odlišný 
obsah. Navíc se v členských státech liší i vymezení skutkových podstat 
protiprávních činů, které jsou v daném členském státě vnímány jako relevantní 
z hlediska výkonu dotčeného povolání. V případě, že sekundární právo 
Společenství v těchto případech neupravuje způsob, jak musí členské státy 
v takových případech postupovat, je třeba vycházet z obecných pravidel 
vyplývajících ze základních svobod. 
 
První zásadou, kterou bude nutně třeba při posuzování bezúhonnosti osoby 
přicházející z jiného členského státu zohlednit, je zásada zákazu diskriminace 
z důvodu státní příslušnosti. Členské státy jsou v zásadě oprávněny vztáhnout své 
právní předpisy na každého zahraničního podnikatele či poskytovatele služeb, který 
zasahuje do sféry legislativní pravomoci těchto států, pokud tak činí za 
přiměřených a nediskriminačních podmínek. Členské státy tak mohou vyžadovat 
splnění úrovně ochrany, kterou si samy stanovily. Klíčovou otázkou v tomto ohledu 
bude otázka konkrétního obsahu hypotézy právní normy, která bude za daných 
skutkových okolností v hostitelském členském státě uplatněna ve vztahu 
k tuzemcům i osobám přicházejícím z jiných členských států. 
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Druhou zásadou, kterou se nutně řídí posuzování bezúhonnosti osoby přicházející 
z jiného členského státu, je zásada proporcionality, podle níž členské státy nesmí 
své požadavky vůči státním příslušníkům uplatňovat v takové míře, která by byla 
nepřiměřená z hlediska cílů sledovaných Smlouvou v oblasti základních svobod. 
Tato zásada zpravidla nebude v praxi při posuzování bezúhonnosti osoby 
přicházející z jiného členského státu hojně využívána, jelikož požadavek 
hostitelského členského státu na bezúhonnost je zejména v důsledku jeho právního 
zakotvení ve směrnici fakticky považován za odůvodněný z hlediska sledovaného 
cíle veřejného zájmu542. Na druhou stranu však uplatnění této zásady nelze 
vyloučit, a to zejména v případě, že by účinky požadavku hostitelského členského 
státu na bezúhonnost, byť by se uplatňovaly nediskriminačním způsobem, byly 
nepřiměřeně přísné nebo by nezohledňovaly situaci státních příslušníků 
přicházejících z jiných členských států, takže by jejich účinky nepřiměřeně 
zasahovaly do výkonu jejich základních svobod. V oblasti svobody poskytování 
služeb pak bude obzvláště záležet na skutečném hospodářském dopadu požadavku 
bezúhonnosti a způsobu, jakým je aplikován, na poskytovatele služeb 
přicházejícího z jiného členského státu. Omezení volného služeb jsou zakázána 
zejména tehdy, pokud nepřiměřeně protahují poskytování služeb nebo 
administrativně zatěžují jejich poskytovatele543, nebo z důvodu, že vzhledem 
k malému rozsahu a přechodné povaze výkonu činnosti poskytovatele služeb na 
území hostitelského členského státu není ohrožen veřejný zájem způsobem, který 
by odůvodnil uplatňování dotčeného omezení na poskytovatele544. 
 
Aby mohl příslušný orgán hostitelského členského státu uvedené zásady použít 
v konkrétním případě, musí při posuzování bezúhonnosti žadatele přicházejícího 
z jiného členského státu dále jednak přesně znát normativní obsah ustanovení, která 
v konkrétním případě upravují požadavek bezúhonnosti v hostitelském členském 
státě, a následně uplatnit tato ustanovení na skutkové okolnosti v situaci osoby 
přicházející z jiného členského státu, jak vyplývají z dokladů vydaných členským 
státem původu nebo z informací poskytnutých v rámci administrativní spolupráce 
orgány tohoto členského státu. A jednak, pokud se ukáže, že žadatel již byl 
v minulosti trestně, správně nebo disciplinárně postižen, je příslušný orgán 
hostitelského členského státu navíc nucen přesně určit normativní obsah 
ustanovení, která v konkrétním případě upravují požadavek bezúhonnosti 
v členském státě původu, popřípadě ustanovení trestního práva hmotného či 
odpovídajících předpisů správního či profesního práva, která vymezují skutkové 

                                                 
542 Viz rozsudek ze dne 19. ledna 1988, 292/86, Gullung, Recueil, s. 111, ve kterém Soudní dvůr učinil obdobný 

závěr ve vztahu k povolání advokáta, které je upraveno ve směrnici, jež požadavek bezúhonnosti a uznávání 
jeho splnění výslovně neupravuje.  

543 Rozsudek ze dne 3. října 2000, C-58/98, Corsten, Recueil, s. I-7919, a ze dne 11. prosince 2003, C-215/01, 
Schnitzer, Recueil, s. I-14847. 

544 Např. rozsudek ze dne 25. července 1991, C-76/90, Saeger v Dennemeyer, Recueil, s. I-4221, jakož i 
rozsudky týkající se průvodců v cestovním ruchu ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, 
Recueil, s. I-659, C-180/89, Itálie, Recueil, s. I-709, C-198/89, Řecko, Recueil, I-727, a ze dne 22. března 
1994, C-375/92, Španělsko, Recueil, s. I-923. 
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podstaty jednotlivých trestných činů, správních či kárných deliktů, za které byl 
dotčený žadatel odsouzen v jiných členských státech. To je pochopitelně obtížný 
úkol, který činí v praxi posuzování žádostí o přístup k povolání osob přicházejících 
z jiných členských států výrazně obtížnější. Je to nicméně úkol nezbytný, jelikož 
jednání, za která byla dotyčná osoba postižena v členském státě původu, nemusí 
být jako protiprávní jednání kvalifikována v hostitelském členském státě. Příslušné 
orgány hostitelského členského státu tak v souladu se zásadou zákazu diskriminace 
nemohou z takových jednání vyvozovat žádné důsledky pro výkon příslušné 
činnosti na území tohoto členského státu.  
 
Otázka vyvozování důsledků z protiprávních činů, kterých se dotyčná osoba 
dopustila podle právního řádu jiného členského státu, jakož i otázka srovnatelnosti 
jednotlivých skutkových podstat mezi dvěma dotčenými členskými státy je zřejmě 
největším úskalím uznávání splnění podmínky bezúhonnosti v praxi. Směrnice 
1999/42/ES, stejně jako i jiné směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací přitom 
tyto otázky neřeší, a ani řešit nemohou, jelikož se jedná o otázky uznávání účinků 
zahraničních rozhodnutí trestní a sankční povahy a výkonu těchto rozhodnutí, která 
sama o sobě přesahuje ambit základních svobod a zasahuje spíše do oblasti justiční 
nebo policejní spolupráce v trestních věcech. V některých členských státech navíc 
může být řešení otázek uznávání účinků vyplývajících z cizích rozhodnutí – 
zejména rozsudků – zákonem svěřeno výlučně soudům. Tyto obtíže v minulosti 
vedly k uzavření některých mezinárodních smluv mezi členskými státy; tyto 
smlouvy však dosud nevstoupily v platnost, jelikož dosud nebyly ratifikovány 
dostatečným počtem států545. Odpovídající úmluvy existují i na úrovni Rady 
Evropy, ty však buď přímo otázku uznávání a výkonu cizích rozhodnutí neupravují 
anebo nejsou většinou členských států ratifikovány546.  
 
Na úrovni Unie byl v roce 2000 vydán Program opatření k provedení zásady 
vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech547, který v roce 2005 
následovala Bílá kniha Komise o výměně informací o odsouzeních548, v níž se 
mimo jiné konstatuje, že překážku vzájemného uznávání představuje konkrétně 
nedostatek harmonizace práva v oblasti evidence odsouzení, a v podstatě otevírá 
širší debatu ohledně přeshraničních účinků takových rozhodnutí členských států. 
V roce 2006 Komise vydala sdělení o zákazu činnosti v důsledku rozhodnutí 

                                                 
545 Viz např. Úmluva mezi členskými státy Evropských společenství o výkonu cizích rozhodnutí o trestu ze dne 

13. listopadu 1991, a Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie ze 
dne 29. května 2000 sjednaná v rámci „třetího pilíře“ (Úř. věst. 2000, C 197, s. 1). 

546 Viz např. Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci v trestních věcech ze dne 20. dubna 1959, ETS č. 30, která 
se však netýká otázky uznávání nebo výkonu cizích rozhodnutí, nebo Evropskou úmluvu o mezinárodní 
platnosti trestních rozhodnutí ze dne 28. května 1970, ETS č. 70. 

547 Program opatření k provedení zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech přijatý Radou dne 
29. listopadu 2000 (Úř. věst. C 12, 15.1.2001, s. 10). 

548 Bílá kniha ze dne 25. ledna 2005 o výměně informací o odsouzeních v trestním řízení a jejich účinku 
v Evropské unii, KOM(2005)10 konečné, SEK(2005)63. Vydání bílé knihy předcházelo vydání rozsáhlé 
zelené knihy Komise o sbližování, vzájemném uznávání a vynucování trestních sankcí v Evropské unii, 
KOM(2004) 334 konečné, 30.4.2004. 
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vydaných v trestní řízení v EU549, které uvádělo jednotlivé předpisy Unie, v jejichž 
rámci je sankce zákazu činnosti relevantní (včetně předpisů o vzájemném uznávání 
kvalifikací), a obsahuje návrhy možných řešení těchto otázek do budoucna. 
S některými konkrétními návrhy relevantními pro oblast uznávání odborné 
kvalifikace přišly i členské státy podle ustanovení dřívější hlavy VI Smlouvy o 
Evropské unii550. Na úrovni Evropské unie byly na základě výše uvedeného 
programu opatření vydány některé relevantní právní předpisy, které jednak upravují 
mechanismy výměny relevantních informací551 mezi příslušnými orgány členských 
států v trestněprávní oblasti552, a jednak i samotnou otázku uznávání a výkonu 
cizích rozhodnutí553. Jimi stanovený postup při výměně informací je však poměrně 
administrativně náročný, jelikož probíhá na úrovni určených ústředních orgánů a 
nikoliv přímo mezi orgány členských států. Ani tyto postupy tedy neřeší zcela 
uspokojivě konkrétní otázky, které pro příslušné orgány členských států vyvstávají 
v řízeních týkajících se přístupu k výkonu výdělečné činnosti.  
 
Směrnice 1999/42/ES přinesla nejen zpřehlednění a sjednocení dosavadní 
roztříštěné právní úpravy v jednom právním předpisu, ale zmírnila také 
nejzávažnější problém směrnic o přechodných opatřeních, totiž přísné podmínky, 
které tyto směrnice stanovily pro přiznání práva výkonu regulované činnosti 
v hostitelském členském státě. Jednak zmírnila některé požadavky na odbornou 
přípravu vyžadovanou spolu s výkonem dotčené činnosti v jiném členském státě, a 
jednak zavedla podpůrný mechanismus pro přezkum dokladů o dosažené 
kvalifikaci žadatele vycházející z judikatury Soudního dvora pro případ, že tento 
žadatel nesplní podmínky související s odbornou přípravou nebo výkonem činnosti 
v jiném členském státě. Přes tyto dvě významné novinky však jinak pouze převzala 
ty aspekty právní úpravy podle zrušených směrnic o přechodných opatřeních a 
směrnic o liberalizaci, které byly po zhruba třech desítkách let jejich platnosti ještě 
relevantní. Ačkoliv byla směrnice 1999/42/ES později zrušena stávající směrnicí 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, byly základní prvky její právní 
úpravy převzaty i posledně uvedenou směrnicí a jsou dodnes platné. Pro výklad 
platné právní úpravy v oblastech činností upravených původně směrnicemi o 
přechodných opatřeních je proto třeba odkázat na příslušný oddíl týkající se 
směrnice 2005/36/ES. 
 

                                                 
549 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zákazech činnosti vyplývajících z odsouzení v trestním 

řízení v Evropské unii, KOM(2006) 73 konečné, 21.2.2006, SEC(2006)220. 
550 Podnět Dánského království za účelem přijeté rozhodnutí Rady o zvýšení spolupráce členských států 

Evropské unie, pokud jde o zákazy činnosti (Úř. věst. 2002, C 223, s. 8). 
551 Viz zejména rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti 

teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, s. 22) a rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 
2005 o výměně informací z rejstříku trestů (Úř. věst. L 322, s. 33). 

552 Přičemž ani rozsah trestního práva není v členských státech jednotný. Jednání, které v jednom členském státě 
může zakládat trestný čin, může v jiném členském státě být pouze považováno za delikt správního práva. 

553 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se 
zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Úř. věst. L 327, s. 27). 
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6.1.6  Hodnocení směrnic o přechodných opatřeních v obecnějším kontextu 
 
Systém uznávání odborné kvalifikace na základě výkonu stejné činnosti v jiném 
členském státě dříve označovaný jako přechodný si zachovává svou platnost i 
nadále po 40 letech své existence. Tento systém však za dobu své existence 
nezůstal neměnný, ale vyvíjel se jak s ohledem na ostatní předpisy Společenství 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací, tak s ohledem na vyvstalé problémy 
v oblasti volného pohybu osob. Směrnice o přechodných opařeních, které byly 
zprvu použitelné jen ve vztahu k činnostem vykonávaným samostatně výdělečně 
činnými osobami, tak byly rozšířeny i na činnosti vykonávané v zaměstnaneckém 
poměru. 
 
Zvláště závažným problémem přechodného systému však byly jeho přísné nároky 
na délku a nepřetržitost výkonu dotčené činnosti v jiném členském státě a 
postavení, v němž musela být tato činnost vykonávána, jelikož tyto podmínky u 
širokého okruhu osob a priori vylučovaly možnost uznání jejich odborné 
kvalifikace v jiném členském státě. Navíc byly činnosti, na něž se vztahovaly 
směrnice o přechodných opatřeních, vyloučeny z působnosti směrnic obecného 
systému, takže žadatelé nemohli v hostitelském členském státě ani podpůrně žádat 
o posouzení rozsahu svých odborných znalostí na základě přezkumu svých dokladů 
o dosažené kvalifikaci. I tento problém byl nakonec překonán, když byl pro tyto 
činnosti zaveden podpůrný mechanismus vycházející z judikatury Soudního dvora 
k ustanovením Smlouvy o základních svobodách.  
 
Mechanismu uznávání odborné kvalifikace na základě předchozího výkonu dotčené 
činnosti v jiném členském státě lze obecně také vytknout, že otázka odborné 
kvalifikace žadatele zůstává v tomto rámci zcela mimo přezkum, takže hostitelský 
členský stát nemá žádnou možnost zajistit, aby byla odborná kvalifikace osoby 
z jiného členského státu alespoň srovnatelná s odbornou kvalifikací vyžadovanou 
pro výkon stejné činnosti podle jeho právních předpisů, pokud žadatel splní 
podmínky související s předchozím výkonem činnosti.  Jedná se však o 
mechanismus, který je rychlý a transparentní a poskytuje jednotlivcům větší míru 
jistoty, že při splnění jasných podmínek bude jejich odborná kvalifikace 
v hostitelském členském státě akceptována, protože připuštění k výkonu činnosti 
v hostitelském členském státě závisí na splnění několika jasných a předem 
stanovených podmínek.  
 
Naproti tomu mechanismus spočívající v posouzení odborné kvalifikace žadatele 
na základě jeho dokladů o dosažené kvalifikaci sice poskytuje hostitelskému 
členskému státu dostatečné záruky ohledně odborné kvalifikace žadatele, a ke své 
aplikaci pouze vyžaduje splnění podmínky, aby žadatel za účelem výkonu stejné 
činnosti získal kdekoli ve Společenství doklad o dosažené kvalifikaci, jedná se však 
o zdlouhavý a méně transparentní postup, protože závisí na materiálním posuzování 
dokladů o dosažené kvalifikaci žadatele s ohledem na požadavky podle 
vnitrostátního práva. 
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Tyto negativní stránky uvedeného postupu se projevují zvláště v oblasti volného 
pohybu služeb, respektive v situaci poskytovatele služeb, který za účelem 
poskytnutí služeb musí svou činnost dočasně vyvíjet na území hostitelského 
členského státu. U poskytovatelů služeb, kteří svou činnost cíleně a soustavně 
směřují na území konkrétního hostitelského členského státu, se jeví být požadavek, 
aby přizpůsobili svou kvalifikaci úrovni požadované v hostitelském členském státě, 
ospravedlněný, a judikatura Soudního dvora ostatně tento princip potvrzuje554. 
Mezi nejvíce dotčenými poskytovateli jsou však ti, kteří poskytují své služby 
v jiných členských státech pouze nahodile nebo jednorázově. Situaci těchto 
poskytovatelů lépe odpovídá systém „automatického“ uznávání odborné 
kvalifikace na základě předchozího výkonu dotčené činnosti v jiném členském 
státě, tedy systém, v němž hostitelský členský stát nepřezkoumává vlastní obsah 
odborné kvalifikace poskytovatele, a to právě z již uvedených důvodů. V tomto 
smyslu je velmi úspěšná právní úprava podle směrnice 1999/42/ES kombinující 
oba systémy uznávání, jelikož otevírá právní možnosti oběma skupinám profesních 
migrantů. 
 
Problematické otázky související s protikladným hodnocením přínosů a nevýhod 
obou systémů uznávání řeší z teoretického hlediska nejefektivnějším způsobem 
směrnice oborové, které se použijí v souvislosti s některými vysoce 
kvalifikovanými povoláními555. Tyto směrnice totiž zavádějí systém 
„automatického“ uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci, v jehož rámci se 
nepřezkoumává vlastní obsah odborné kvalifikace jednotlivých žadatelů. Zároveň 
přitom poskytují členským státům navzájem dostatečné záruky o úrovni odborné 
kvalifikace těchto žadatelů, jelikož současně koordinují podmínky pro přístup 
k danému povolání a jeho výkon tím, že stanoví minimální úroveň požadované 
odborné přípravy osob vykonávajících tato povolání. Je však nasnadě, že 
z praktického hlediska tento postup vyžaduje významné změny legislativy 
jednotlivých členských států a v některých případech představují i hluboký zásah 
do pojetí některých povolání v těchto státech.  
 
 
6.2  Oborové sm ěrnice 
 
 Snahy o liberalizaci volného pohybu příslušníků regulovaných povolání od 
počátku zahrnovaly i úsilí o vypracování směrnic koordinujících podmínky pro 
výkon některých vysoce kvalifikovaných povolání v jednotlivých členských 
státech. Od svého počátku přitom zakládací Smlouva v souvislostí s takovou 
koordinací zmiňovala v čl. 57 odst. 3 lékařská, zdravotnická a farmaceutická 
povolání, když postupné odstraňování omezení v oblastech těchto činností 

                                                 
554 Viz blíže např. Kjellgren, A.: On the Border of Abuse: The jurisprudence of the Court of Justice on 

Circumvention, Fraud and Abuse of Community Law, in: Andenas/Roth, 2003, 245-278.  
555 Tyto směrnice jsou někdy nazývány „vertikální“, viz Mattera, A., Rev.Dr.U.E. 2/2002, s. 229. 
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podmiňovala právě uvedenou koordinací. Tyto snahy byly v polovině 
sedmdesátých let v nejširší míře podpořeny Radou, i když jen v politické rovině556. 
V případě některých povolání však byla a dosud je snaha o takovou koordinaci 
ztížena jednak praktickými hledisky, jelikož nelze očekávat, že se členské státy 
lehce vzdají některých svých tradičních konceptů v rámci organizace těchto 
povolání a odborné přípravy na ně, což je případ zejména stavebního inženýrství, 
kde se pro přílišnou různorodost tohoto povolání557 i právní úpravy jednotlivých 
členských států nikdy nepodařilo najít cestu, jak podmínky pro přístup k němu a 
jeho výkon zkoordinovat558, a jednak sepjetím výkonu některých povolání se 
státem jako takovým, což je zejména případ profesí, které vyžadují důkladnou 
znalost právního řádu příslušného členského státu (advokáti, notáři, v době raného 
vývoje Společenství i auditoři), nebo profesí, které jsou spjaty s výkonem veřejné 
moci (policisté a vyšetřovatelé, soudci, státní zástupci, někteří státní úředníci).  
 
Připomeňme, že právním základem pro přijetí opatření k uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci a koordinaci právních předpisů členských států, jež se týkají 
přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu, byla od samého 
počátku ustanovení čl. 57 odst. 1 a 2 Smlouvy o EHS, která pro přijímání 
koordinačních směrnic stanovila od konce první etapy přechodného období 
podmínku kvalifikované většiny (čl. 57 odst. 2 první a třetí věta). Věta druhá čl. 57 
odst. 2 však až do vstupu Jednotného evropského aktu v platnost, a tedy v době 
vydání většiny oborových směrnic, vyžadovala jednomyslnost pro přijímání 
koordinačních opatření v záležitostech, které byly alespoň v jednom členském státě 
upraveny zákony, a opatření týkajících především bankovnictví a problematiky 
úvěru, jakož i podmínek pro výkon lékařských, ostatních zdravotnických a 
farmaceutických povolání v různých členských státech. Od vstupu Jednotného 
evropského aktu v platnost vyžadovalo toto ustanovení jednomyslnost o 
směrnicích, k jejichž provedení jsou alespoň v jednom členském státě zapotřebí 
změny stávajících zásad zákonné právní úpravy jednotlivých povolání týkajících se 
vzdělání a podmínek přístupu fyzických osob k nim. 
 
I přes tyto náročné procesní podmínky však přijímání koordinačních opatření 
v oblasti zdravotnických povolání pokročilo nejdále. Do roku 1980 došlo k vydání 
směrnic upravujících volný pohyb lékařů559, zubních lékařů560, včetně některých 

                                                 
556 Usnesení Rady ze dne 6. června 1974 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a obdobných dokladů (Úř. 

věst. C 98, 20.8.1974, s. 1). 
557 Viz například Evropská rada stavebních inženýrů (ECCE): Doporučení o profesním uznávání (ECCE 

Professional Recognition Recommendation), Ljubljana 2009, k nalezení na internetové adrese: 
http://www.ecceengineers.eu/news/files/49_prof_rec_recommendation.pdf. 
558 V architektonice byl nakonec přijata směrnice Rady ze dne 10. června 1985 (85/384/EHS) (Úř. věst. L 223, s. 

15; Zvl. vyd. 06/01, s. 118), jejíž první návrh byl Komisí předložen již v roce 1967 [KOM(67) 155 konečné 
(Úř. věst. 1967, 239, s. 21)]. 

559 Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
dosažené kvalifikaci v lékařství obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování 
a volného pohybu služeb (75/362/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 1), směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o 
koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností lékařů (75/363/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 14). 
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specializací v těchto povoláních, zdravotních sester pro všeobecnou péči561 a 
porodních asistentek562. Ve stejné době však byly vydány směrnice i v jiných 
profesních oblastech, totiž směrnice upravující volný pohyb veterinárních lékařů563 
a směrnice o výkonu svobody poskytování služeb advokáty564. Později byla vydána 
i směrnice upravující volný pohyb architektů565 a farmaceutů566, a poslední přijatou 
„oborovou“ směrnicí je směrnice upravující výkon svobody usazování advokáty567.  
 
Směrnice týkající se povolání advokáta mají mezi oborovými směrnicemi poněkud 
zvláštní postavení, jelikož ve skutečnosti nekoordinují podmínky pro přístup 
k tomuto povolání a jeho výkon v členských státech, ale umožňují výkon tohoto 
povolání v jiných státech jednak prostřednictvím omezení rozsahu oprávnění 
k výkonu činnosti, v případě poskytování služeb, a jednak uznání odborné 
kvalifikace prostřednictvím postupné odborné integrace. Úpravu uznávání odborné 
kvalifikace jako takového směrnice použitelné v případě povolání advokáta 
neobsahují. Od ostatních oborových směrnic se rovněž liší obsahem své právní 
úpravy; nepřebírají ani standardní systematiku ostatních oborových směrnic. Proto 
v případě, že se dále v práci hovoří o oborových směrnicích, jsou z této kategorie 
vyňaty směrnice týkající se výkonu advokacie. Výklad směrnic týkajících se 
výkonu povolání advokáta přitom není předmětem uceleného výkladu v této práci. 

                                                                                                                                                         
560 Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 

dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování 
a volného pohybu služeb (78/686/EHS) (Úř. věst. L 233, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 67), směrnice Rady ze dne 
25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů 
(78/687/EHS) (Úř. věst. L 233, s. 10; Zvl. vyd. 06/01, s. 76). 

561 Směrnice Rady ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření 
pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (77/452/EHS) (Úř. věst. L 176, 
s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 54), směrnice Rady ze dne 27. června 1977 o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči 
(77/453/EHS) (Úř. věst. L 176, s. 8; Zvl. vyd. 06/01, s. 61). 

562 Směrnice Rady ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování 
a volného pohybu služeb (80/154/EHS) (Úř. věst. L 33, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 92), směrnice Rady ze dne 
21. ledna 1980 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti porodních 
asistentek a jejího výkonu (80/155/EHS) (Úř. věst. L 33, s. 18; Zvl. vyd. 06/01, s. 99) 

563 Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování 
a volného pohybu služeb (78/1026/EHS) (Úř. věst. L 362, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 81), směrnice Rady ze dne 
18. prosince 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti veterinárních lékařů 
(78/1027/EHS) (Úř. věst. L 362, s. 7; Zvl. vyd. 06/01, s. 87). 

564 Směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. 
věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 52). 

565 Směrnice Rady ze dne 10. června 1985 (Úř. věst. L 223, s. 15; Zvl. vyd. 06/01, s. 118). 
566 Směrnice Rady ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně některých činností v 

oblasti farmacie (85/432/EHS) (Úř. věst. L 253, s. 34; Zvl. vyd. 06/01, s. 129), směrnice Rady ze dne 16. 
září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru 
farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru 
farmacie (85/433/EHS) (Úř. věst. L 253, s. 37; Zvl. vyd. 06/01, s. 132).  

567 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu 
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, 
s. 36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). 
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Přesto jsou zde některá jejich ustanovení zmíněna zejména v souvislosti 
s judikaturou, která je relevantní i v jiných profesních oblastech. 
 
Jistou výjimku v systému oborových směrnic představuje i směrnice použitelná 
v oblasti architektoniky, jelikož na rozdíl od ostatních oborových směrnic neukládá 
členskému státu, aby přizpůsobil své podmínky pro přístup k tomu povolání nebo 
jeho výkon, ale automatické uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci podmiňuje 
minimálními požadavky na vzdělávání vedoucí k vydání takového dokladu. Navíc 
byla právní úprava v oblasti architektoniky na rozdíl od ostatních oborových 
směrnic (mimo povolání advokáta) vydána jen v rámci jednoho předpisu. Tato 
směrnice ale kopíruje obsah ostatních oborových směrnic, takže pokud je dále ve 
výkladu odkazováno na oborové směrnice, rozumí se jimi i směrnice vydaná 
v oblasti architektoniky.  
 
V souvislosti s oborovými směrnicemi a směrnicemi jim podobnými vyvstává 
mnoho praktických i teoretických otázek spojených s často různorodými 
regulovanými povoláními. Není ostatně smyslem této práce pojednat konkrétně o 
všech těchto předpisech a otázkách, ale pouze obecně o právních důsledcích, které 
z těchto předpisů vyplývají pro osoby hodlající přeshraničně poskytovat své služby. 
Výklad se proto zaměří na modelový příklad povolání lékaře a ta ustanovení 
ostatních oborových směrnic, která jsou nejvýznamnější z hlediska problematiky 
volného pohybu služeb. Ve vztahu k lékařským povoláním totiž bylo vydáno více 
judikatury Soudního dvora týkající se uznávání odborné kvalifikace než ve vztahu 
k jiným odvětvím činnosti, která může vhodně posloužit k rozboru právní úpravy 
oborových směrnic.  Směrnice týkající se lékařských povolání se navíc vztahuje i 
na výkon mnoha specializovaných lékařských povolání bez současné harmonizace 
požadavků na obsah příslušné odborné přípravy. Směrnice v oblasti lékařských 
povolání jsou proto vhodným ilustrativním příkladem. 
 
První právní úprava upravující volný pohyb lékařských povolání byla vydána 
v roce 1975 a rovněž byla rozdělena do dvou směrnic. První z těchto směrnic, 
opírající se především o čl. 57 odst. 2 první a druhou větu, ve spojení s čl. 57 odst. 
3 Smlouvy o EHS568, koordinovala podmínky vzdělávání požadovaného 
v členských státech za účelem přístupu k povolání lékaře, popřípadě 
specializovaného lékaře, a jeho výkonu. Tato směrnice se sice rovněž opírala o 
odpovídající právní základ v oblasti volného pohybu služeb (tehdejší článek 66 
Smlouvy), ale její ustanovení se týkají přístupu k soustavné činnosti v členských 
státech. S přeshraničním poskytováním služeb tak přímo nesouvisejí (dále jen 
„koordinační směrnice“). Druhá z těchto směrnic, založená především569 na čl. 57 
odst. 1 ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení Smlouvy o EHS, ve vztahu 
k volnému pohybu služeb ve spojení s článkem 66 této Smlouvy, pak upravovala 
                                                 
568 Jako právní základ je citován článek 57 jako takový, bez rozlišování jeho dalšího členění. 
569 I zde je jako právní základ citován článek 57 bez rozlišování jeho dalšího členění. Navíc nelze vyloučit, že 

některá ustanovení této směrnice nelze označit za koordinační. I v jejím případě je proto třeba připustit 
případné použití právního základu podle čl. 57 odst. 2 Smlouvy o EHS. 
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vzájemné uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci a obsahovala další opatření 
k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (dále jen 
„směrnice o uznávání“). Obě uvedené směrnice se opíraly i o odpovídající právní 
základ v oblasti volného pohybu pracovníků (článek 49 Smlouvy o EHS), a 
zákonodárce navíc pro případy překročení jejich rozsahu přibral i právní základ 
podle článku 235 Smlouvy o EHS (nyní článek 352 SFEU). 
 
6.2.1 Koordinační ustanovení použitelná v případě lékařských povolání 
 
Vzhledem k tomu, že absolvování odborné přípravy předchází získání oprávnění 
k výkonu dotčeného povolání, a tím i výkonu práva usazování nebo volného 
pohybu služeb, je vhodné nejprve podat výklad o koordinačních ustanoveních před 
ustanoveními k provedení výkonu základních svobod. Koordinační směrnice 
(75/363/EHS) obsahuje jednak ustanovení, která lze pro účely výkladu označit jako 
obecná, a jednak ustanovení, která harmonizují požadavky na vzdělávání lékařů a 
specializovaných lékařů. Pokud jde o první uvedenou skupinu ustanovení, navazují 
tato ustanovení úzce na směrnici o uznávání, jelikož upravují koordinaci požadavků 
na odbornou přípravu vedoucí k vydání dokladů o dosažené kvalifikaci, které jsou 
uvedeny ve směrnici o uznávání jako doklady vydávané a uznávané členskými 
státy. Koordinační směrnice se však od směrnice o uznávání, jakož i od všech 
ostatních již výše probíraných směrnic odlišuje tím, že se vztahuje i na čistě 
vnitrostátní situace, tzn. situace, jejíž všechny prvky jsou soustředěny do jediného 
členského státu, a tudíž situace, v nichž pro použití práva Společenství není 
nezbytná existence přeshraničního prvku. 
 
Členské státy si i přes tuto harmonizaci podle směrnice ponechávají právo umožnit 
na svém území v souladu se svou právní úpravou přístup k činnostem lékaře a 
všeobecného lékaře jejich výkon držitelům dokladů o dosažené kvalifikaci, které 
získali mimo Společenství (čl. 1 odst. 5 směrnice 75/363/EHS a čl. 7 odst. 5 
směrnice 86/457/EHS). Tato možnost je „asymetrická“ k povinnosti členského 
státu zajistit, aby vzdělávání, které poskytuje za účelem přístupu k dotčeným 
povoláním bylo v souladu s požadavky dotčených směrnic, v tom smyslu, že 
zatímco nemá členský stát v zásadě právo slevit z těchto požadavků ve vztahu 
k vlastním dokladům o dosažené kvalifikaci, smí toto učinit ve vztahu k dokladům 
ze státu, který není členským státem Společenství, avšak bez jakýchkoliv právních 
účinků pro ostatní členské státy570.  
 
Pokud jde o druhou uvedenou skupinu ustanovení koordinační směrnice, tedy 
ustanovení harmonizující požadavky na vzdělávání lékařů a specializovaných 
lékařů, stanoví směrnice jednak požadavky na vzdělávání lékařů v rámci jejich 
univerzitního vzdělávání, přičemž obsahují mnohé konkrétní požadavky týkající se 
obsahu takového vzdělání, a jednak požadavky na vzdělávání lékařů v jednotlivých 

                                                 
570 Rozsudky ze dne 9. února 1994, C-154/93, Tawil-Albertini, Recueil, s. I-451, a ze dne 19. června 2003, C-

110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239. 
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specializovaných oborech, přičemž v tomto případě je stanovení konkrétních 
obsahových požadavků v zásadě ponecháno v pravomoci členských států. Uvedené 
platí s výjimkou vzdělávání v oboru všeobecného lékařství, které bylo následně 
rovněž předmětem harmonizace571. 
 
Pokud jde o základní vzdělávání lékařů, stanoví směrnice povinnost pro členské 
státy, aby přístup k činnosti lékařů a její výkon podmínili získáním dokladu o 
dosažené kvalifikaci v oboru lékařství uznávaného podle směrnice o uznávání, 
který zaručuje, že daná osoba během své odborné přípravy získala za stanovených 
podmínek znalosti i praktické zkušenosti ve stanovených disciplínách (článek 1 
odst. 1 směrnice 75/363/EHS). Celková doba lékařské odborné přípravy musí 
zahrnovat nejméně šest let studia nebo 5 500 hodin teoretické a praktické výuky na 
vysoké škole nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž přijetí k tomuto 
vzdělávání předpokládá získání osvědčení, které v daném členském státě opravňuje 
ke studiu na vysokých školách (v ČR tzv. maturitní vysvědčení). 
 
V případě specializované odborné přípravy stanoví koordinační směrnice 
především minimální délku vzdělávání ve specializovaných oborech, které jsou 
společné buď všem členským státům, nebo alespoň dvěma členským státům, 
přičemž tato délka se liší podle náročnosti oboru od tří do pěti let (články 4 a 5)572. 
Dále stanoví zásadu řádné denní formy programu odborné přípravy, jakož i některé 
podmínky, které musí splňovat zařízení, v němž tato příprava probíhá.  Odborná 
příprava musí zahrnovat teoretickou a praktickou výuku, včetně osobní účasti 
vzdělávajícího se lékaře na činnosti a povinnostech dotyčných zařízení (článek 2 
odst. 1). Přístup ke specializované odborné přípravě je podmíněn absolvováním 
šestiletého studia v základním oboru lékařství splňujícího požadavky této směrnice, 
zatímco vydání dokladu o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství podléhá 
požadavku získání některého dokladu o dosažené kvalifikaci v základním oboru 
lékařství [čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 2]573. Novelizace, k níž došlo o sedm let 
po vydání směrnice 75/363/EHS, dále konkretizovala podmínky průběhu řádného 
denního specializačního vzdělávání. Zejména požadovala, aby z důvodu praktické 
povahy této přípravy studujícímu lékaři náležela za výkon jeho činnosti „příslušná 
odměna“. Směrnice rovněž umožnila přerušení specializované odborné přípravy „z 
důvodů, jako je vojenská služba, vědecký výzkum, těhotenství nebo nemoc“, za 
podmínky, že nezkrátí celkovou délku odborné přípravy (bod 1 přílohy ke směrnici 
75/363/EHS, která byla k této směrnici připojena novelizační směrnicí 82/76/EHS). 
                                                 
571 Směrnice Rady ze dne 15. září 1986 o zvláštní odborné přípravě ve všeobecném lékařství (86/457/EHS) (Úř. 

věst. L 267, s. 26). 
572 V souvislosti s požadavkem na minimální délku odborné přípravy je třeba odkázat na rozsudek vydaný 

v řízení pro nesplnění povinnosti ze dne 12. února 1987, 306/84, Komise v. Belgie, Recueil, s. 675. 
Směrnice mezi lékařskými specializacemi ve vztahu k Belgii zmiňovala i obor tropické medicíny. Belgické 
právo ve vztahu ke specializaci v oboru tropické medicíny stanovilo minimální délku odborné přípravy na 
jeden rok, zatímco podle článku 5 měla být délka takové odborné přípravy nejméně čtyři roky. Belgická 
vláda se sice hájila tím, že požádala o odstranění zmínky o existenci této specializace v Belgii, nicméně tato 
žádost neodstranila protiprávní stav, jenž je předmětem řízení pro nesplnění povinnosti (body 5 až 7). 

573 Viz ale výjimky podle článku 8 směrnice 75/363/EHS a článku 6 směrnice 89/594/EHS, kterou byla 
provedena změna článku 2 směrnice 75/363/EHS). 
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Odpověď na otázku, zda se uvedené požadavky vztahují obecně na veškeré 
lékařské specializace existující v členských státech, nebo jen na specializace 
uvedené ve směrnici jako společné nejméně dvěma nebo všem členským státům, 
směrnice přímo v normativní části svého textu neobsahuje. Její druhý bod 
odůvodnění však uvádí, že se stanovené požadavky týkají pouze specializací, které 
jsou společné všem členským státům nebo alespoň dvěma členským státům. Totéž 
potvrdil i Soudní dvůr ve věci týkající se řízení pro nesplnění povinnosti vedeného 
proti Španělsku574. Komise totiž Španělsku vytýkala, že odborná příprava 
v některých specializovaných lékařských oborech, které nebyly zmíněny na 
seznamech lékařských specializací podle směrnic o lékařských povoláních, byla 
podřízena zvláštním podmínkám, které se lišily od požadavků podle koordinační 
směrnice, jednak pokud jde o zařízení, v nichž mohla být tato odborná příprava 
absolvována, a jednak jelikož její výkon nebyl spojen s nárokem na příslušnou 
odměnu. Soudní dvůr nejprve připomněl účel koordinačních opatření v oblasti 
odborné přípravy v oborech lékařských specializací, kterým je podle něj usnadnění 
uznávání odborné kvalifikace v těchto oborech, a poukázal na to, že směrnice 
neukládá členským státům povinnost uznávat odborné kvalifikace, které nemají 
společné s jinými členskými státy (o tom viz dále). Na základě toho a s odkazem na 
výše zmíněný bod odůvodnění koordinační směrnice dospěl k závěru, že členské 
státy si ponechávají právo stanovit si vlastní podmínky na odbornou přípravu 
vedoucí k vydání dokladů o dosažené kvalifikaci v oborech, které existují jedině 
v daném členském státě nebo které se tento členský stát rozhodl nezahrnout na 
seznamy lékařských specializací v rámci koordinačních ustanovení a ustanovení o 
uznávání (body 16 až 18). Požadavek „příslušné odměny“, jakož i jiné požadavky 
koordinačních ustanovení se proto uplatní jen ve vztahu k oborům, které jsou na 
uvedených seznamech uvedeny (bod 20). To Soudní dvůr potvrdil i v rozsudku ve 
věci Carbonari a další (bod 27)575. 
 
Z požadavku řádného denního odborného vzdělávání směrnice stanovila pro 
členské státy, jejichž právní předpisy ke dni vyhlášení této směrnice upravovaly 
možnost rozvolněné specializované odborné přípravy, výjimku týkající se 
rozvolněné odborné přípravy, o níž předvídala, že bude platit jen do doby, než Rada 
přijme rozhodnutí o dalším osudu dotčených ustanovení (články 3 a 7 směrnice 
75/363/EHS). Vzhledem k tomu, že Rada krom odložení termínu přijetí konečného 
rozhodnutí o rozvolněné specializované odborné přípravě576 žádné rozhodnutí o 

                                                 
574 Rozsudek ze dne 6. prosince 1994, C-277/93, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-5515. 
575 Rozsudek ze dne 25. února 1999, C-131/97, Carbonari a další, Recueil, s. I-1103. 
576 Nejprve bylo v čl. 3 odst. 3 směrnice 75/363/EHS v původním znění pro Radu závazně stanoveno konečné 

datum k rozhodnutí o rozvolněné odborné přípravě na 30. června 1981, toto datum bylo článkem 10 
směrnice 82/76/EHS posunuto na 25. ledna 1989. V souvislosti s uznáváním dokladů o dosažené kvalifikaci 
vydaných po absolvování rozvolněného vzdělávání v lékařské specializaci započatého do dne 31. prosince 
1983 bylo členským státům umožněno, aby po dotčených osobách požadovaly osvědčení o tom, že za 
posledních pět let od vydání tohoto osvědčení v dotčené oblasti vykonávaly činnost jako plnoprávní 
specializovaní lékaři po dobu alespoň tří let (článek 7 směrnice 75/363/EHS, ve znění článku 12 směrnice 
82/76/EHS). 
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zrušení možnosti této rozvolněné odborné přípravy nepřijala, přetrvala platnost této 
výjimky existenci koordinační směrnice, a možnost rozvolněné odborné přípravy 
platí i v současnosti, aniž by nadále měla dočasnou povahu577. Dotčené členské 
státy byly oprávněny povolit rozvolněnou odbornou přípravu (externí studium) za 
předpokladu, že celková doba vzdělávání v rozvolněném režimu nebyla kratší než 
požadovaná délka vzdělávání v příslušném oboru a kvalitativní úroveň řádné 
odborné přípravy nebyla v důsledku rozvolněné povahy vzdělávání narušena 
(zejména v důsledku výkonu soukromé výdělečné činnosti) (čl. 3 odst. 2 směrnice 
75/363/EHS)578. Nemohly ji však povolit obecně, ale jen v případech, v nichž 
nebylo možné z doložených individuálních důvodů řádnou odbornou přípravu 
zajistit (čl. 3 odst. 1 směrnice 75/363/EHS)579. V souvislosti s programy 
specializované odborné přípravy byla dodatečně zavedena podmínka nejméně 
polovičního studijně-pracovního úvazku, a odpovídající právo na příslušnou 
odměnu (bod 2 přílohy ke směrnici 75/363/EHS, která byla k této směrnici 
připojena novelizační směrnicí 82/76/EHS). 
 
Ve vztahu k požadavkům na rozvolněnou odbornou přípravu v oborech lékařských 
specializací, a zejména k právu na příslušnou odměnu platí obdobně závěry již 
uvedené výše v souvislosti s řádnou celodenní odbornou přípravou. Soudní dvůr to 
výslovně potvrdil v rozsudku ve věci Gozza a další580 (body 33 až 39 a bod 41), 
která se týkala obdobné problematiky a vzešla na pozadí obdobných skutkových 
okolností, jako výše uvedený rozsudek Carbonari a další581. Soudní dvůr dodal, že 
potřeba tohoto obdobného použití vyplývá z téhož znění i účelu ustanovení o řádné 
celodenní i rozvolněné specializované odborné přípravě. Účastník rozvolněné 
odborné přípravy rovněž věnuje této přípravě podstatnou část svého pracovního 
týdne, takže účel práva na odměnu je zachován (body 42 a 43).  
 
Pokud jde o povolání všeobecného lékaře, jehož výkon byl i v době vydání směrnic 
týkajících se lékařského povolání v některých členských státech podřízen 
dodatečným požadavkům na odbornou praxi nebo vzdělávání, obsahovalo původní 
znění směrnice o uznávání pouze přechodné ustanovení v tom smyslu, že členské 
státy, které požadují tuto dodatečnou odbornou přípravu za účelem uzavření 
smlouvy o poskytování zdravotní péče mezi lékařem a systémem sociálního 
zabezpečení, mohou tento požadavek po dobu pěti let od přijetí směrnice 
uplatňovat i vůči osobám s odbornou kvalifikací z jiných členských států uznanou 
v souladu se směrnicí 75/362/EHS (článek 21).  
 

                                                 
577 Viz čl. 22 písm. a) směrnice 2005/36/ES.  
578 Viz také obdobné ustanovení druhého pododstavce bodu 2 přílohy ke směrnici 75/363/EHS, která byla k této 

směrnici připojena novelizační směrnicí 82/76/EHS. 
579 Článek 10 směrnice 82/76/EHS. To bylo v souladu se zněním odpovídajícího ustanovení ostatních mezitím 

přijatých koordinačních oborových směrnic. 
580 Rozudek ze dne 3. října 2000, C-371/97, Gozza a další, Recueil, s. I-7881. 
581 K problematice odměn lékařů, kteří v letech 1982-1991 v Itálii absolvovali specializovanou odbornou 

přípravu, viz také oznámení Komise – Návrh na odložení stížnosti 2009/4209 (Úř. věst. C 236, 1.10. 2009, 
s. 20). 



 208 
 

Otázkami souvisejícími s uvedeným ustanovením se Soudní dvůr zabýval ve věci 
Broekmeulen582. V této věci se v podstatě zabýval otázkou, zda je možno povolání 
všeobecného lékaře pojímat jako zvláštní povolání, které není upraveno 
koordinační směrnicí, nebo dokonce jako specializaci ve smyslu koordinační 
směrnice. Soudní dvůr přes předložené důkazy o specializované povaze oboru 
všeobecného lékařství postupoval formalisticky, poukázal na zmíněné ustanovení 
článku 21 směrnice o uznávání a na to, že uvedený obor není uveden ve směrnici o 
uznávání, ani koordinační směrnici jako zvláštní obor odborného lékařství, a 
rozhodl, že právo držitele dokladu o dosažené kvalifikaci uznávaného podle 
směrnice vykonávat všeobecnou lékařskou praxi v hostitelském členském státě, a 
tedy i nárok na uzavření smlouvy v rámci dotčeného systému sociálního 
zabezpečení, vyplývá po uplynutí doby uvedené v článku 21 přímo z uznání jeho 
odborné kvalifikace a toto právo nesmí záviset na prokázání dodatečné odborné 
kvalifikace (body 24 a 26).  
 
Na závěry uvedené v uvedeném rozhodnutí Soudního dvora reagoval zákonodárce 
Společenství v roce 1986 zavedením harmonizace požadavků na odbornou přípravu 
v oboru všeobecného lékařství prostřednictvím směrnice 86/457/EHS, v jejímž 
rámci byl tento obor fakticky uznán jako zvláštní lékařská specializace583. Na tuto 
odbornou přípravu byly stanoveny obdobné obecné požadavky jako v případě 
jiných specializovaných oborů, avšak s přihlédnutím ke zvláštní povaze oboru 
všeobecného lékařství. 
 
Některé z těchto požadavků byly předmětem výkladu Soudního dvora ve věci 
Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins584, v němž belgické 
profesní sdružení lékařů napadlo dekret Vlámského společenství, který upravoval 
podmínky zvláštní odborné přípravy všeobecného lékaře. V důsledku zvláštní 
organizace specializačního vzdělávání ve Flandrech totiž zvláštní odborná příprava 
ve všeobecném lékařství plynule navazovala na základní lékařské vzdělávání, takže 
její účastníci zpravidla dosud nebyli držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci v 
základním lékařském oboru. Uvedené právní otázky sice vyvstaly v souvislosti s 
ustanoveními směrnice 93/16/EHS, tato ustanovení jsou však v podstatě totožného 
znění se zněním směrnice 86/457/EHS, která byla první uvedenou směrnicí 
nahrazena, jak poznamenal Soudní dvůr v bodě 3 svého rozsudku. Soudní dvůr 
v souvislosti s hlavní otázkou v původním řízení jednak poznamenal, že příslušná 
koordinační ustanovení směrnice jasně rozlišují mezi požadavkem ukončení 
šestiletého studia medicíny, na straně jedné, a požadavkem diplomu vydaného 
příslušnými orgány členského státu v souladu s ustanoveními o uznávání odborné 
                                                 
582 Rozsudek ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311. 
583 Směrnice Rady ze dne 15. září 1986 o zvláštní odborné přípravě ve všeobecném lékařství (86/457/EHS) (Úř. 

věst. L 267, s. 26). Ani tato harmonizace však nemá úplnou povahu, jak vyplývá z článku 4, který ukládá 
Komisi, aby na základě získaných zkušeností a s ohledem na vývoj vzdělání v oblasti všeobecného lékařství 
podala do 1. ledna 1996 Radě vhodné návrhy směřující k dosažení harmonizace odborné přípravy 
všeobecných lékařů. Rada se však od té doby žádné další harmonizační návrhy v tomto ohledu nepřijala.  

584 Rozsudek ze dne 16. července 1998, C-93/97, Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins v. 
Vlámská vláda a další, Recueil, s. I-4837. 
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kvalifikace, na straně druhé. První se týká přístupu k odbornému vzdělávání a 
druhý se týká vydání dokladu o dosažené kvalifikaci po jeho absolvování (bod 25). 
Znění ani systematika směrnice tudíž nepožadují, aby byl přístup dotčené osoby ke 
specializovanému vzdělávání v oboru všeobecného lékařství podmíněn 
požadavkem, aby tato osoba byla držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci 
v základním lékařském oboru uvedeného ve směrnici 75/362/EHS (bod 28).  
 
Zúčastněné profesní sdružení se v tomto ohledu ovšem dovolávalo ustanovení, 
které umožňuje část odborné přípravy absolvovat lékaři ve vlastní ordinaci pod 
dohledem schváleného vedoucího stáže. Stejně tak namítalo, že praktická povaha 
specializované odborné přípravy ve všeobecném lékařství vylučuje, aby úkony 
v rámci takové přípravy mohly provádět osoby bez odpovídající základní odborné 
kvalifikace. Ve vztahu k prvnímu vyjádření Soudní dvůr uvedl, že je třeba 
rozlišovat mezi lékařem získávajícím zkušenosti ve vlastní ordinaci pod dohledem 
schváleného vedoucího stáže, který odpovídající oprávnění k výkonu povolání 
lékaře mít musí, a uchazečem o diplom ve specializovaném oboru, který se v rámci 
odpovídající odborné přípravy osobně účastní na činnosti a povinnostech osob, s 
nimiž pracuje a které jsou tedy nositeli příslušného oprávnění k výkonu povolání 
lékaře (bod 33). Ve vztahu k druhému argumentu pak Soudní dvůr poukázal na to, 
že odborná příprava v oboru všeobecného lékařství podle minimálních požadavků 
směrnice nezahrnuje výkon povolání lékaře v plně odpovědném postavení, které 
s sebou nese právo činit diagnózy a předepisovat léčbu (bod 35). Směrnice proto 
ponechává členskému státu právo rozhodnout, zda musí být student v rámci tohoto 
specializovaného oboru držitelem diplomu v základním oboru, či nikoliv (bod 
37)585. 
 
V souvislosti s koordinačními ustanoveními je konečně třeba zmínit judikaturu 
Soudního dvora, která sice vznikla v oblasti zubního lékařství, ale která byla 
posléze nicméně uplatněna Soudním dvorem i v oblasti lékařských povolání. Tato 
judikatura vzešla v důsledku nedůsledného provedení koordinační směrnice 
v oblasti zubního lékařství (směrnice 78/687/EHS – koordinační směrnice) v Itálii a 
týká se možnosti členského státu zachovat na svém území povolání, v jehož rámci 
jsou vykonávány obdobné činnosti jako v rámci povolání upravených oborovými 
směrnicemi, ale odborná příprava vedoucí k získání příslušné kvalifikace nesplňuje 
podmínky stanovené koordinační směrnicí. V době přijetí této směrnice směli 
v Itálii vykonávat povolání zubního lékaře výhradně lékaři. Proto bylo Itálii 
poskytnuto zvláštní šestileté přechodné období k provedení koordinační směrnice, 
aby byla v tomto státě zavedena nová kategorie zubních lékařů spolu s odpovídající 
odbornou přípravou (článek 19 směrnice 78/686/EHS – směrnice o uznávání). 
Ustanovení o nabytých právech se přitom ve vztahu k Itálii vztahuje jen na lékaře, 
jejichž odborná příprava započala nejpozději rok a půl po vyhlášení směrnice a 
kteří předloží potvrzení vydané příslušnými orgány daného členského státu, že 

                                                 
585 K některým podmínkám této odborné přípravy se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku ze dne 9. září 2003, C-

25/02, Rinke v. Ärztekammer Hamburg, Recueil, s. I-8349. 
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skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávali činnosti zubního 
lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících 
vydání potvrzení. Uvedený požadavek tříleté praxe se nevztahuje na osoby, které 
úspěšně absolvovaly dodatečné „překlenovací“ studium. Italský zákonodárce 
v rámci svých prováděcích opatření však přijal mimo jiné ustanovení, které pro 
účely vnitrostátního práva udílelo právo vykonávat povolání zubního lékaře i 
lékařům, kteří zahájili svou odbornou přípravu lékaře až do konce uvedeného 
přechodného období.  
 
Komise zažalovala Itálii pro nesplnění povinnosti u Soudního dvora586, jelikož 
podle jejího názoru Itálie zavedla zcela novou kategorii zubních lékařů, kteří jsou 
oprávněni vykonávat svou činnost pouze na území Itálie; tato kategorie přitom 
nespadala do žádné kategorie vymezené příslušnými oborovými směrnicemi. Itálie 
se hájila, že by takový postup neměl být v rozporu s oborovými směrnicemi právě 
proto, že oprávněné osoby se nemohou jejích ustanovení dovolávat pro potřeby 
volného pohybu. Soudní dvůr však zdůraznil, že směrnice výslovně požaduje, aby 
činnosti vykonávané zubními lékaři byly vyhrazeny držitelům dokladů o dosažené 
kvalifikaci vydaných po ukončení odborné přípravy splňující zvláštní podmínky, a 
že z tohoto požadavku stanoví jen tři výjimky, a to ochranu nabytých práv již 
praktikujících zubních lékařů, zvláštní přechodný režim pro Itálii a výjimku týkající 
se uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných třetími zeměmi (bod 21). 
Jakoukoliv odchylku od právních předpisů, jejichž cílem je zaručit plný účinek 
práv přiznaných Smlouvou, je třeba vykládat restriktivně, a proto členský stát 
nemůže vytvořit kategorii zubních lékařů, která neodpovídá žádné z kategorií 
stanovených použitelnými směrnicemi (body 23 a 24).  
 
Itálie v důsledku tohoto řízení svou právní úpravu změnila, ale nadále přiznávala 
způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře – krom držitelů dokladů o dosažené 
kvalifikaci v zubním lékařství – obecně a trvale i lékařům, kteří ukončili jak 
základní lékařskou odbornou přípravu a získali odbornou způsobilost k výkonu 
lékařského povolání, tak i absolvovali tříletou specializovanou odbornou přípravu 
v oboru stomatologie. Navíc Itálie umožňovala, aby tito lékaři byli zapsáni 
současně jako lékaři i jako zubní lékaři. Komise, která zaujala stanovisko, že 
umožnění přístupu k činnostem zubního lékaře i lékařům se zvláštní specializací je 
v rozporu s požadavky oborových směrnic v oblasti zubního lékařství, a vycházela 
z domněnky, že koordinační směrnice v zubním lékařství stanoví zcela zvláštní 
požadavky na odbornou kvalifikaci zubního lékaře, a totéž činí i koordinační 
směrnice v základním oboru lékařství, takže absolventi jednoho oboru nemohou 
vykonávat povolání v druhém oboru a naopak, opětovně zahájila řízení pro 
nesplnění povinnosti.  
 

                                                 
586 Viz rozsudek ze dne 1. června 1995, C-40/93, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-1319. 
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Soudní dvůr ve svém rozsudku587 sice připustil, že ustanovení obou dotčených 
koordinačních ustanovení (ve vztahu k lékařům i zubním lékařům) dokonce 
obsahují některé shodné obsahové požadavky na odbornou přípravu, a že není ani 
stanovena minimální délka, po kterou musí být odborná příprava zubního lékaře 
být věnována čistě disciplínám zubního lékařství (body 35 a 36), ale konstatoval, že 
koordinační směrnice výslovně upravuje odbornou přípravu „v zubním lékařství“, 
takže předpokládá, že existuje studium určené pro přípravu zubních lékařů. 
Sporným dokladem o dosažené kvalifikaci uznávaným italskými orgány pro výkon 
povolání zubního lékaře však není diplom zubního lékaře, ale jde o diplom 
v základním oboru lékařství spojený s diplomem o úspěšném ukončení 
specializované odborné přípravy. Taková možnost poskytnutá vnitrostátním 
zákonodárcem tedy není v souladu s požadavky koordinační směrnice, ani směrnice 
o uznávání (body 37 a 38). Pokud jde o výtku Komise, podle níž nemůže členský 
stát umožnit, aby byl jednotlivec zapsán současně jako lékař i jako zubní lékař, 
Soudní dvůr uvedl, že je tomu skutečně tak v případě lékařů se specializací v oboru 
stomatologie, kteří na základě výše uvedeného nemohou být zapsáni jako zubní 
lékaři (bod 48). Pokud jde ale o zubní lékaře, kteří jsou držiteli lékařského diplomu 
a své právo výkonu povolání odvozují zejména z důvodu práv k výkonu povolání 
nabytých před provedením směrnice, směrnice neobsahuje žádný náznak toho, že 
by se harmonizace v ní provedená týkala i zákazu současného výkonu dvou 
povolání regulovaných podle oborových směrnic (bod 51). Pokud jde o uznávání 
odborných kvalifikací těchto zubních lékařů pro účely výkonu povolání lékaře 
v jiných členských státech, musí být taková otázka řešena pode právních předpisů 
použitelných v případě lékařských povolání (bod 53). Jejich uznání v jiných 
členských státech každopádně nezávisí a tom, zda jsou v Itálii jako lékaři zapsáni, 
ale na tom, zda jejich diplom splňovat relevantní požadavky ustanovení o uznávání 
(bod 54). 
 
Před svým přistoupením k Evropskému společenství, respektive Evropské unii, 
vyhrazovaly vnitrostátní právní předpisy přístup k povolání zubního lékaře 
absolventům studia medicíny i ve Španělsku, Rakousku, České republice, 
Slovensku i v Rumunsku (viz články 19a až 19e směrnice o uznávání). 
V souvislosti s jejich přistoupením byla proto do směrnice o uznávání vložena nová 
ustanovení, která byla obdobou článku 19 použitelného v případě Itálie a 
umožňovala výkon povolání zubního lékaře i absolventům studia medicíny 
zahájeného před přistoupením daného státu ke Společenství či Unii, kteří předloží 
potvrzení daného členského státu, že vykonávali činnosti zubního lékaře po dobu 
nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání 
potvrzení. Uvedený požadavek tříleté praxe se však nevztahuje na ty z uvedených 
osob, které úspěšně absolvovaly nejméně tříleté dodatečné „překlenovací“ studium, 

                                                 
587 Rozsudek ze dne 29. listopadu 2001, C-202/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-9319. 
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v jehož rámci si doplnily znalosti a schopnosti tak, aby vyhověly požadavkům na 
odbornou přípravu zubních lékařů podle koordinační směrnice588.  
 
Jak je zřejmé zejména z uvedené judikatury, koordinační směrnice použitelná 
v oblasti lékařských povolání neprovádí úplnou harmonizaci odborné přípravy 
těchto povolání589. Provedená harmonizace se vztahuje jen na základní a obecné 
aspekty odborné přípravy, přičemž v oblasti základního vzdělávání lékařů rovněž 
předpisuje některé obsahové náležitosti této odborné přípravy. Tyto požadavky 
však nejsou natolik podrobné, aby bylo možné například přestupovat mezi 
univerzitami členských států bez ověření úrovně získaných znalostí. Na druhou 
stranu však koordinační ustanovení v základním lékařském oboru a v oboru 
všeobecného lékařství vyhrazují výkon příslušných povolání pouze absolventům 
harmonizované odborné přípravy a neumožňují členským státům zavádět žádné 
jiné kategorie obdobného povolání. To se však netýká lékařských specializací, které 
směrnice neupravuje jako existující ve všech členských státech nebo jako 
společnou dotčenému členskému státu a alespoň jednomu dalšímu členskému státu. 
 
Tento závěr lze vztáhnout i na ostatní koordinační oborové směrnice, včetně 
specializací v oblasti zubního lékařství, avšak s výjimkou směrnice použitelné 
v oblasti výkonu povolání architekta. V případě architektů příslušná směrnice 
minimální požadavky na odbornou přípravu stanoví jen ve vztahu k těm diplomům, 
které podléhají automatickému uznávání v jiných členských státech, ale členské 
státy mohou zavádět i jiné kategorie povolání, v jejichž rámci jsou vykonávány 
činnosti architekta, a upravovat i odbornou přípravu, která nesplňuje minimální 
požadavky směrnice. Tato zvláštnost v případě povolání architekta souvisí nejen 
s vývojem zásady vzájemného uznávání v době před přijetím této směrnice, v jejím 
důsledku bylo ve prospěch schválení již dlouho projednávaného návrhu ustoupeno 
od požadavku povinné koordinace, ale i s úzkým sepjetím povolání architekta 
s povoláním stavební ho inženýra v některých členských státech. 
 
6.2.2 Ustanovení o vzájemném uznávání a výkonu práva usazování a 
volného pohybu služeb použitelná v případě lékařských povolání 
 
6.2.2.1 Rozsah působnosti směrnice o uznávání 
 
Pokud jde o směrnici o uznávání, lze její ustanovení rozčlenit do čtyř skupin. 
Do první skupiny spadají ustanovení svou povahou úvodní, obecná, přechodná, či 
závěrečná, tedy ustanovení vymezující rozsah působnosti směrnice o uznávání. 
V souvislosti s těmito ustanoveními je třeba zmínit, že oblast věcné působnosti 
směrnice vyplývá z jejího cíle, kterým je usnadnění volného pohybu lékařů ve 

                                                 
588 Tato právní úprava byla předmětem výkladu Soudního dvora zejména v usnesení ze dne 5. listopadu 2002, C-

204/01, Klett v. Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Recueil, s. I-10007, a rozsudku ze 
dne 27. října 2005, C-437/03, Komise v. Rakousko, Recueil, s. I-9373. 

589 Viz ve vztahu k povoláním odborných lékařů například sedmý bod odůvodnění směrnice 75/362/EHS a ve 
vztahu k povolání všeobecného lékaře například čl. 4 první pododstavec směrnice 86/457/EHS. 
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Společenství. Pro své použití tak vyžaduje tzv. přeshraniční prvek, stejně jako 
předchozí směrnice v oblasti uznávání kvalifikací. Rozsah působnosti je dále 
vymezen prostřednictvím pojmu „lékař“ (článek 1 směrnice 75/362/EHS), který ani 
není ve směrnicí o uznávání přímo definován. Jeho obsah však nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení směrnice o uznávání a koordinační směrnice. 
 
V souvislosti s otázkou působnosti ustanovení o uznávání odborné kvalifikace 
v oblasti lékařských povolání je třeba učinit zmínku o rozsudku Soudního dvora ve 
věci Broekmeulen590, která se týkala lékaře, jenž si přál vykonávat své povolání 
v Belgii a který přitom dříve získal univerzitní diplom v oboru medicíny v Belgii, a 
na základě tohoto diplomu mu byl povolen výkon praxe v Nizozemsku. Na 
předběžnou otázku belgického vnitrostátního soudu, zda se ustanovení směrnice 
vztahují i na nizozemského lékaře s belgickým dokladem o dosažené kvalifikaci, 
který si přeje svou činnost rozšířit i na území Belgie, Soudní dvůr odpověděl 
kladně s tím, že základní svobody Společenství by nemohly být plně uskutečněny, 
kdyby členské státy mohly upírat výhody plynoucí z ustanovení práva Společenství 
těm státním příslušníkům členských států, kteří využili svobodu pohybu a získali 
odbornou kvalifikaci uvedenou ve směrnici v jiném členském státě než ve státě, 
jehož jsou příslušníky (bod 20). Soudní dvůr tak rozhodl obdobně jako ve výše 
uvedeném rozsudku Knoors591, který se týkal nizozemského státního příslušníka, 
jenž získal relevantní odbornou přípravu pro výkon povolání instalatéra 
v Nizozemsku, ale oprávnění k provozování činnosti instalatéra mu bylo uděleno až 
ve Spojeném království, a který žádal v Nizozemsku o uznání odborné kvalifikace 
na základě výkonu činnosti ve Spojeném království, přestože nesplnil zcela 
požadavky, které Nizozemsko obecně klade příslušníkům dotčeného povolání. 
Rozdílná je tato situace jen v tom ohledu, že navrhovatel ve věci Broekmeulen byl 
státním příslušníkem členského státu, který mu vydal oprávnění k výkonu povolání, 
zatímco ve věci Knoors jím navrhovatel nebyl. V praxi však tento rozdíl, jak z této 
judikatury vyplývá, není nijak relevantní. 
 
Ustanovení týkající se uznávání odborné kvalifikace, s výjimkou pozdější novely 
2001/19/ES, o níž bude pojednáno dále, se nevztahovala na doklady o dosažené 
kvalifikaci ze států, které nebyly členskými státy Společenství, stejně jako se na 
držitele těchto dokladů nevztahovala ani související ustanovení o usnadnění výkonu 
práva usazování a volného pohybu služeb (viz dále). To vyplývá ze znění směrnice 
o uznávání a souvisejících ustanovení592, ale bylo to jednoznačně potvrzeno i 

                                                 
590 Rozsudek ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311. 
591 Rozsudek ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, bod 24. Viz rovněž bod 13 rozsudku ze dne 

3. října 1990, C-61/89, Bouchoucha, Recueil, s. I-3551 a body 15 a 16 rozsudku ze dne 31. března 1993, C-
19/92, Kraus, Recueil, s. I-1663. 

592 Viz např. doporučení Rady ze dne 15. září 1986 o státních příslušnících Lucemburského velkovévodství, kteří 
jsou držiteli diplomu lékaře uděleného třetím státem (86/458/EHS) (Úř. věst. L 267, s. 30), spojené 
s vydáním směrnice o zvláštní odborné přípravě všeobecných lékařů a vyzývající členské státy, aby 
uznávaly diplomy vydané ve třetích státech po ukončení zvláštní odborné přípravy ve všeobecném lékařství 
a uznané v Lucembursku pro účely výkonu tohoto povolání vzhledem k tomu, že dotčená zvláštní odborná 
příprava v tomto státě před zavedením směrnice neexistovala. 
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judikaturou Soudního dvora týkající se výkladu obdobných ustanovení v jiných 
oborových směrnicích o uznávání, zejména pokud jde o povolání zubního lékaře a 
architekta, v níž Soudní dvůr rozvinul zásady vycházející z rozsudku 
Vlassopolou593.  
 
Ve věci Tawil-Albertini594 byl navrhovatelem francouzský státní příslušník, jemuž 
byl jeho libanonský diplom v zubním lékařství uznán pro účely výkonu povolání 
v Belgii ještě před provedením oborových směrnic v této oblasti, a který se po 
jejich provedení a na jejich základě domáhal ve Francii uznání své odborné 
kvalifikace. Francouzské orgány přitom toto uznání odmítly z důvodu, že nejde o 
doklad, který jsou povinny uznávat podle ustanovení o ochraně nabytých práv 
podle směrnice 78/686/EHS, jelikož se nejedná o doklad o dosažené kvalifikaci 
vydaný členským státem. Soudní dvůr poukázal na to, že volný pohyb v daném 
povolání je umožněn jen na základě minimální harmonizace požadavků na 
příslušné vzdělávání, a uvedl, že ve vztahy se státy, které nejsou členskými státy, 
může být případná koordinace právních předpisů o odborné přípravě dosažena 
prostřednictvím mezinárodních dohod. Doklady o dosažené kvalifikaci ze třetích 
států jsou proto členské státy podle směrnice oprávněny posoudit v souladu 
s vlastními právními předpisy a případně povolit držitelům těchto dokladů výkon 
dotčeného povolání na svém vlastním území. Uznání takové kvalifikace jedním 
členským státem nicméně nezavazuje další členské státy (body 12 a 13)595. 
 
Soudní dvůr v tomto případě vycházel čistě ze znění ustanovení o ochraně 
nabytých práv, které se vztahuje jen na doklady vydané v minulosti členskými státy 
(respektive státy, které jsou v době uplatnění dotčených práv členskými státy). 
Tento jeho přístup se může v tomto konkrétním případě jevit až příliš formalistický 
s ohledem na to, že systému automatického uznávání podléhají i „starší“ diplomy 
vydané členskými státy, které také nesplňují požadavky koordinačních ustanovení, 
a jelikož v konkrétním případě šlo dokonce o doklad, jehož rovnocennost byla 
uznána v členském státě ještě před provedením příslušné směrnice. Nicméně je 
tento přístup v souladu zejména s obdobným postupem zákonodárce Společenství, 
který vždy v případě rozšíření Společenství či Unie i na území již neexistujících 
státních útvarů (Německé demokratické republiky, Československa, Jugoslávie a 
Sovětského svazu) do oborových směrnic doplnil ustanovení o nabytých právech 
v souvislosti s doklady o nabyté kvalifikaci vydanými těmito zaniklými státy. 
Klasické ustanovení obsažené v oborové směrnici o nabytých právech spojených 
s doklady vydávanými členskými státy v minulosti (tedy před provedením směrnice 
nebo před jejich vstupem do Společenství či Unie) by se totiž v souladu s tímto 
výkladem nevztahovalo na doklady vydané jinými státy, než státy, které jsou 
                                                 
593 Viz např. rozsudky ze dne 9. února 1994, C-154/93, Tawil-Albertini, Recueil, s. I-451, body 12 a 13, a C-

319/92, Haim, Recueil, s. I-425, bod 20, a ze dne 22. ledna 2002, C-31/00, Dreessen, Recueil, s. I-663, bod 
20; viz rovněž bod 34 stanoviska generálního advokáta předneseného dne 16. září 1999 ve věci C-238/98, 
Hocsman, Recueil, s. I-6623. 

594 Rozsudek ze dne 9. února 1994, C-154/93, Tawil-Albertini, Recueil, s. I-451. 
595 Viz obdobně bod 21 rozsudku ze dne 9. února 1994, C-319/92, Haim, Recueil, s. I-425 a ze dne 19. června 

2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239 
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v rozhodné obě členy Společenství či Unie, a tedy ani na doklady vydané právními 
předchůdci členských států (jinou otázkou by samozřejmě bylo povinné zohlednění 
mezinárodního práva o nástupnictví států ze strany Soudního dvora). 
 
Z využití ustanovení o uznávání kvalifikací podle směrnice o uznávání naproti 
tomu nejsou nezbytně vyloučeny doklady, které potvrzují absolvování odborné 
přípravy z většiny mimo území Společenství, ale ukončené v členském státě 
v souladu s požadavky tohoto členského státu. V rozsudku ve věci Tennah-
Durez596, který se týkal výkladu směrnice 93/16/EHS, jež nahradila dosavadní 
oborové směrnice v oblasti lékařských povolání, totiž Soudní dvůr rozhodl, že 
obdobný doklad dotčený v této věci je diplomem vydaným členským státem 
v souladu s požadavky příslušných ustanovení oborových směrnic (bod 69). 
Navrhovatelka ukončila základní šestiletou odbornou přípravu v Alžíru, a v Belgii 
bylo její dosavadní studium uznáno s tím, že musí dokončit poslední sedmý ročník, 
který je ve vlámské části Belgie součástí standardní délky vzdělávání lékařů. Nato 
jí byl vydán diplom vydávaný tomto členském státě a uvedený na seznamu 
odborných kvalifikací lékařů automaticky uznávaných ve Společenství. Její žádosti 
o uznání jejího dokladu ve Francii však nebylo vyhověno, a to na základě 
dodatečného dokladu vydaného belgickými orgány v rámci administrativní 
spolupráce s příslušnými francouzskými orgány, který uváděl, že většina studia 
navrhovatelky proběhla mimo Společenství. To vedlo až k soudnímu řízení a 
podání předběžné otázky Soudnímu dvoru. Otázky řešení před Soudním dvorem 
v této věci se spíše týkají výkladu koordinačních ustanovení oborových směrnic, 
nicméně v návaznosti na problematiku uznávání dokladů vydaných třetími zeměmi 
je tento výklad nutný doplnit. 
 
Generální advokát Jacobs ve svém stanovisku sice poukázal na skutečnost, že 
doklad o dosažené kvalifikaci navrhovatelky je dokladem vydaným belgickými 
orgány, a že tedy navrhovatelka ve skutečnosti ve Francii žádá o uznání belgické 
kvalifikace (bod 30). Ve svém posouzení však vycházel ze skutečnosti, že systém 
automatického uznávání funguje na základě vzájemné důvěry mezi členskými státy 
a srovnatelné úrovně odborné přípravy v členských státech (první bod odůvodnění 
směrnice 75/363/EHS). Tato důvěra, zdůraznil, se týká především odborné přípravy 
probíhající v těchto členských státech, a nikoliv ověření znalostí dotčené osoby 
v rámci závěrečné zkoušky v těchto členských státech (body 35 a 36). Na základě 
toho dospěl k závěru, že veškerá odborná příprava musí být poskytnuta na 
univerzitě nebo pod dohledem univerzity členského státu (bod 41), a svou 
argumentaci ve vztahu k situaci dotčené v původním řízení vedl směrem k využití 
judikatury Vlassopoulou. Generální advokát však ve svém stanovisku mimo jiné 
v rámci diskuze ohledně rozsahu vzdělávání, které je možno absolvovat mimo 
členské státy, vyslovil názor, že výraz „pod dohledem univerzity“ ve smyslu čl. 23 
odst. 2 směrnice 93/16/EHS (dříve čl. 1 odst. 2 směrnice 75/363/EHS) zahrnuje i 
případy, v nichž univerzity v členských státech vysílají své studenty na delší 

                                                 
596 Rozsudek ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239. 
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studijní pobyty mimo Společenství, jelikož vysílající univerzita hraje v takových 
případech aktivní roli při určování obsahu a kvality vzdělávání v rámci tohoto 
studijního pobytu (bod 43). 
  
Soudní dvůr ve svém rozsudku v této věci týkající se lékařských povolání 
především uplatnil své dřívější závěry, které učinil ve vztahu k povolání zubního 
lékaře, totiž že systém harmonizace minimálních požadavků na odbornou přípravu 
a vzájemného uznávání odborné kvalifikace podle oborových směrnic brání 
členskému státu v tom, aby vydával doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře, 
potažmo lékaře, které nesplňují požadavky koordinačních ustanovení. Členským 
státům nepřísluší vytvořit zcela novou kategorii lékaře, která neodpovídá žádné 
kategorii předvídané směrnicí, a tedy nespadá pod systém uznávání v jiných 
členských státech podle oborové směrnice o uznávání (bod 54). Tento jeho závěr 
platí beze sporu ve vztahu k základní odborné přípravě lékaře i zvláštní odborné 
přípravě ve všeobecném lékařství, nelze však přijmout jeho použitelnost v oblasti 
lékařských specializací, které nejsou předmětem tak rozsáhlé harmonizace a ve 
vztahu k nimž Soudní dvůr naopak uvedl, že členské státy mohou zavádět vlastní 
specializace bez toho, že by splňovaly požadavky koordinačních ustanovení 
směrnice, pokud se v těchto specializacích neuplatňuje systém automatického 
uznávání.  
 
Soudní dvůr dále pokračoval, že odpovědnost za splnění kvantitativních i 
kvalitativních požadavků směrnice na odbornou přípravu přitom náleží orgánu 
členského státu, který dotčený doklad vydává. Tento orgán musí zároveň 
pamatovat na to, že doklad o dosažené kvalifikaci, který vydává, je v podstatě 
lékařovým pasem umožňujícím mu pohybovat se volně v Evropské unii bez toho, 
že by byla jeho odborná kvalifikace zpochybňována (body 56 a 57). Soudní dvůr 
proto silně kritizoval postup belgických orgánů, k němuž uvedl, že orgán nebo 
subjekt členského státu není oprávněn na dokladu o dosažené kvalifikaci, který sám 
vydal, uvádět, že držitel není oprávněn využít systému automatického uznávání 
z důvodu, že byl jeho doklad vydán po ukončení studia převážně mimo 
Společenství, a že podle názoru vydávajícího orgánu tudíž dotčený doklad 
nesplňuje požadavky směrnice 93/16/EHS (bod 55).   
 
Soudní dvůr se neztotožnil s úvahami generálního advokáta ohledně zásady 
vzájemné důvěry mezi členskými státy a i v tomto případě se opíral především o 
znění ustanovení příslušné směrnice. Ustanovení o uznávání směrnice 93/16/EHS 
pouze požadovala, aby byl uznávaný doklad vydán členským státem. Koordinační 
ustanovení směrnice však v souvislosti se základní lékařskou kvalifikací 
neobsahovala žádnou zmínku o tom, že musí být odborná příprava absolvována 
výlučně či v určitém rozsahu na území Společenství, ale stanovila naopak určité 
objektivní náležitosti („kvantitativní a kvalitativní požadavky“), které musí taková 
odborná příprava splňovat (body 49 až 53).  
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Tento pohled byl v průběhu řízení vystaven mnohým námitkám zúčastněných a 
argumenty Soudního dvora v tomto ohledu nejsou vždy zcela přesvědčivé. Soudní 
dvůr například uznal, že čím větší část studia byla absolvována ve třetí zemi, tím 
obtížnější je zaručit, že minimální požadavky na odbornou přípravu podle 
koordinačních ustanovení byly splněny. Nicméně uvedl, že jakékoliv praktické 
obtíže v tomto ohledu mohou vyvstat i v případě odborné přípravy absolvované ve 
Společenství, ale v jiném členském státě než členském státě, který vydal doklad o 
dosažené kvalifikaci. Harmonizace kvantitativních a kvalitativních požadavků na 
odbornou přípravu lékařů totiž není harmonizací úplnou, a není tudíž pravda, že by 
nebylo již třeba ověřovat absolvovanou odbornou přípravu v případě přestoupení 
z jedné univerzity na druhou v průběhu odborné přípravy v rámci členských států 
(body 58 a 59). Je-li orgán, který vydává doklad o dosažené kvalifikaci, příslušný 
k uznávání rovnocennosti vzdělání získaného ve třetí zemi, a v tomto rámci dospěl 
k závěru, že odborná příprava absolvovaná převážně ve třetí zemi splňuje 
požadavky na odbornou přípravu podle koordinačních ustanovení oborové 
směrnice, může být taková odborná příprava zohledněna pro účely vydání diplomu 
lékaře v souladu s požadavky oborových směrnic (bod 60). Uvedené závěry tak 
zcela zpochybňují výklad zásady vzájemné důvěry mezi členskými státy v pojetí 
generálního advokáta, podle něhož je předmětem vzájemné důvěry především 
průběh odborné přípravy. Není však důvod domnívat se, že by Soudní dvůr 
existenci nebo relevanci zásady vzájemné důvěry mezi členskými státy zcela 
popřel. V diskutovaném případě byl však kladen důraz spíše na vzájemnou důvěru 
členských států ve vztahu k dokladům, které jejich příslušné orgány vydávají, a 
k ověření, která za tímto účelem tyto orgány podnikly (bod 69), než na vzájemnou 
důvěru ohledně podmínek průběhu odborné přípravy v členských státech.  
 
Na námitku zúčastněných, že odborná příprava musí probíhat na univerzitě 
„členského státu“ nebo pod dohledem takové univerzity, Soudní dvůr sice správně 
odpověděl, že směrnice 93/16/EHS jako taková žádnou zmínku, ani nepřímou, 
v tomto smyslu neobsahuje (bod 64), ale zcela tím opomenul skutečnost, že 
výslovnou zmínku v tomto smyslu obsahovala směrnice 75/363/EHS ve svém 
prvním bodě odůvodnění, která byla směrnicí 93/16/EHS bez jakýchkoli 
podstatných změn nahrazena; zákonodárce Společenství však dotčený bod 
odůvodnění do směrnice 93/16/EHS nepřevzal. Pokud jde o skutečnost, že 
požadavek, aby byla odborná příprava absolvována převážně ve Společenství, je 
obsažen i ve směrnicích obecného systému uznávání odborných kvalifikací (viz 
dále), Soudní dvůr podotkl, že jde o systém založený na jiných zásadách, a proto 
nelze uvedený požadavek podle těchto směrnic obdobně použít v případě 
oborových směrnic. Směrnice obecného systému navíc za určitých podmínek 
umožňují uznávání odborné kvalifikace na základě odborné přípravy absolvované 
ve třetí zemi (body 65 a 66). V kontextu takové směrnice, jako je směrnice 
93/16/EHS, jejímž účelem je dosáhnout automatického a nepodmíněného uznávání 
dokladů o formální kvalifikaci, by analogický požadavek, aby byla odborná 
příprava absolvována převážně ve Společenství, nepřinášel žádnou právní jistotu, 
jelikož takový pojem může být v jednotlivých členských státech vykládán různě. 
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V některých členských státech by bylo možno tuto podmínku vykládat ve smyslu 
podílu na celkové délce odborné přípravy, v jiných členských státech například 
v závislosti na důležitosti jednotlivých absolvovaných studijních předmětů (bod 
67). Soudní dvůr tak rozhodl, že doklad navrhovatelky dotčený v této věci je 
diplomem vydaným v členském státě a podléhá automatickému uznávání.  
 
6.2.2.2 Ustanovení týkající se uznávání odborné kvalifikace 
 
Druhá skupina ustanovení upravuje vlastní proces uznávání odborné kvalifikace 
lékaře z jiného členského státu. Tato ustanovení sama směrnice o uznávání dále 
dělí do několika hlav podle situací, které upravují (hlavy II až V). Tato směrnice 
původně využívala tři různé systémy uznávání odborné kvalifikace. První uvedený 
systém „automatického uznávání“ spočívá v přiznávání stejných účinků dokladům 
o dosažené kvalifikaci z jiných členských států, pro účely přístupu k povoláním 
lékaře a odborného lékaře a jejich výkonu, jako jsou účinky, které tento členský stát 
přiznává svým vlastním dokladům. Tento mechanismus je využit v ustanoveních 
hlav II až IV směrnice 75/362/EHS a týká se dokladů o dosažené kvalifikaci 
vydaných po úspěšném ukončení vzdělání, které splňuje požadavky koordinační 
směrnice. Druhý systém spočívající v přezkumu vlastního obsahu odborné 
kvalifikace žadatele a jeho srovnání s požadavky hostitelského členského státu je 
využit v hlavě IV směrnice ve vztahu k situacím, v nichž se tito žadatelé 
v hostitelském členském státě ucházejí o přístup ke specializaci v oboru, který není 
v členském státě původu regulován a v němž tudíž nemohli získat specializovanou 
odbornou kvalifikaci. Třetí systém uznávání se týká uznávání odborné kvalifikace 
nabyté ještě před úplným provedením koordinační směrnice, nebo také uznávání 
stávajících dokladů o dosažené kvalifikaci na základě nabytých práv, a je využit 
v hlavě V směrnice.  
 
Tyto systémy byly doplněny přechodným ustanovením o výjimce pro případy, že 
členské státy požadují dodatečnou přípravnou odbornou přípravu za účelem 
uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče mezi lékařem a zdravotní 
pojišťovnou, která je součástí systému veřejného zdravotního pojištění, a tedy 
systému sociálního zabezpečení ve smyslu koordinačních předpisů Společenství 
v oblasti sociálního zabezpečení597. Po dobu pěti let od přijetí směrnice, respektive 
do 20. června 1980, byly tyto členské státy oprávněny stejnou povinnost ukládat 
osobám přišedším z jiných členských států v souladu se směrnicí 75/362/EHS. 
Délka této praxe však nesměla přesáhnout šest měsíců (článek 21). Ve skutečnosti 
se požadavek uzavření takové smlouvy využíval zejména ve vztahu k soukromým 
praxím lékařů pro všeobecnou péči, jejichž obor původní znění koordinační 
směrnice neuznávalo jako zvláštní lékařskou specializaci598.  

                                                 
597 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, 
s. 35), které má být plně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72). 

598 Viz výše uvedený rozsudek ve věci Broekmeuelen, zejména jeho bod 26. 
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Hlava II se týká uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci v základním oboru 
lékařství. Uznávání je podle článku 2 směrnice 75/362/EHS podmíněno jednak 
skutečností, že tyto doklady byly vydány po ukončení odborné přípravy splňující 
požadavky koordinační směrnice, a jednak skutečností, že jsou tyto doklady 
vyjmenovány v seznamu podle článku 3, který obsahuje názvy dotčených dokladů, 
popřípadě orgánů nebo subjektů, které je vydaly, podle jednotlivých členských 
států. Ačkoliv jsou tyto podmínky uvedeny v kumulativním vztahu, z cíle směrnice 
vyplývá, že nepřísluší hostitelskému členskému státu, aby přezkoumával, zda jsou 
doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v tomto článku v souladu s požadavky 
koordinační směrnice, jinak by byl ohrožen systému „automatického“ uznávání599. 
V praxi je proto uvedené ustanovení třeba vykládat tak, že členský stát musí 
uznávat doklady, které jsou uvedeny na zmíněném seznamu. V případě 
pochybností ohledně úrovně vzdělání jiného členského státu může hostitelský 
členský stát využít jiných formálních možností, které mu oborové směrnice nebo 
předpisy vydané k jejich provádění nabízí, nebo zvolit neformální postupy, včetně 
podání podnětu Komisi, která je oprávněna zjišťovat, zda členské státy plní 
povinnosti vyplývající z koordinační směrnice, a případně podnikat odpovídající 
kroky. 
 
Hlavy III a IV se týkají uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci v odborném 
lékařství, tedy lékařských specializacích, přičemž první z nich se týká specializací, 
které jsou společné všem členským státům, a druhá z nich se týká specializací 
společných dvěma nebo více členským státům. V obou těchto případech je užit 
mechanismus „automatického“ uznávání, jako v případě základního vzdělávání. I 
podle článků 4 a 6 je uznávání podmíněno skutečností, že tyto doklady byly vydány 
po ukončení odborné přípravy v příslušné specializaci, která splňovala požadavky 
koordinační směrnice (kterou mohou příslušné orgány hostitelského členského 
státu jen stěží přezkoumávat), a jednak skutečností, že jsou tyto doklady 
vyjmenovány v seznamu podle čl. 5 odst. 2, který obsahuje názvy dotčených 
dokladů a názvy orgánů nebo subjektů, které je v jednotlivých členských státech 
vydávají. Specializace, které jsou společné všem členským státům, jsou uvedeny 
v seznamu podle čl. 5 odst. 3. Specializace, které jsou společné dvěma nebo více 
členským státům, ale nikoli všem těmto státům, jsou uvedeny v seznamu podle čl. 7 
odst. 2. V tomto případě se systém „automatického“ uznávání použije jen tehdy, 
pokud jak členský stát, který vydal doklad o dosažené kvalifikaci v oboru lékařské 
specializace, tak hostitelský členský stát, který má tento doklad uznat, vydaly 
právní předpisy regulující odbornou přípravu v příslušné specializaci.  
 
V souvislosti s doklady, které zejména z důvodů změny právních předpisů 
členských států, nebo z legislativně-technických důvodů nejsou uvedeny na 
příslušných seznamech dokladů o specializované odborné přípravě, orgánů, které je 

                                                 
599 Viz také bod 47 stanoviska generálního advokáta Jacobse předneseného dne 6. června 2002 ve věci C-110/01, 

Tennah-Durez, Recueil 2003, s. I-6239. 
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vydávají, jakož i specializací existujících ve dvou a více členských státech, 
směrnice stanoví možnost jejich uznání, pokud jsou při jejich předložení 
v hostitelském členském státě doplněny osvědčením členského státu původu 
potvrzujícím „rovnocennost“ tohoto dokladu (čl. 9 odst. 3 směrnice 72/362/EHS 
v původním znění). Vzhledem k právním souvislostem a účelu tohoto ustanovení 
bylo „rovnocenností“ míněno, že uvedené doklady byly vydány po úspěšném 
ukončení vzdělávání, které splňuje požadavky koordinační směrnice, a jsou 
členským státem, jenž je vydal, považovány za rovnocenné dokladům, které jsou 
v jeho případě uvedeny ve výše uvedených seznamech automaticky uznávaných 
dokladů a specializací. V tomto smyslu bylo uvedené ustanovení ostatně výslovně 
upraveno novelizací z roku 1989600. V rámci téže novelizace byl rozsah tohoto 
opatření rozšířen i na doklady o základní odborné přípravě lékařů, nejen specialistů. 
 
Pokud je výkon určité lékařské specializace v hostitelském členském státě 
regulován, ale příslušný obor neexistuje v členském státě původu osoby, která se o 
výkon této specializace uchází, je hostitelský členský stát oprávněn po této osobě 
v zásadě požadovat, aby splnila podmínky odborné přípravy stanovené jeho 
vlastními právními předpisy (čl. 8 odst. 1 směrnice 75/362/EHS). V těchto 
případech nebylo možné vycházet ze zásady uznávání na základě výkonu obdobné 
činnosti v členském státu původu, jelikož jde o vysoce odborné činnosti, jejichž 
výkon vyžaduje odpovídající formální vzdělávací rámec, který v tomto státě ve 
vztahu k uvedeným činnostem neexistuje. Zákonodárce proto stanovil podpůrný 
systém vzájemného uznávání založený na přezkumu délky a obsahu další odborné 
kvalifikace žadatele a na jejich srovnání s délkou a obsahem specializované 
odborné přípravy vyžadované v hostitelském členském státě. Hostitelský členský 
stát je tak povinen posoudit jiné relevantní doklady o odborné kvalifikaci žadatele 
z členského státu původu tak, že zcela nebo částečně zohlední délku vzdělávání 
vedoucího k vydání těchto dokladů, které odpovídá vzdělávání vyžadovanému 
v hostitelském členském státě (čl. 8 odst. 2). Pokud žadatel absolvoval 
specializovanou odbornou přípravu v jiném oboru, přezkoumají příslušné orgány 
hostitelského členského státu podle směrnice její délku i obsah. Žadatele pak 
informují o délce požadované další odborné přípravy a o oblastech, které zahrnuje 
(čl. 8 odst. 3).  
 
I když bezprostředním výstupem tohoto právního algoritmu zpravidla není právo 
přístupu dotčené osoby k povolání v oboru lékařské specializace, ale jen požadavek 
absolvování doplňujícího odborného vzdělávání, je systém podle čl. 8 odst. 2 a 3 
směrnice 75/362/EHS v historii Společenství prvním systémem uznávání odborné 
kvalifikace, který vychází ze zásady vzájemného uznávání, spíše než ze současné či 
budoucí koordinace požadavků na odbornou kvalifikaci, a který tudíž spočívá ve 
srovnávání délky a obsahu žadatelovy odborné kvalifikace s délkou a obsahem 
odborné kvalifikace vyžadované v hostitelském členském státě. Právní úprava 
v uvedené směrnici totiž předchází vydání směrnic obecného systému, judikatury 

                                                 
600 Článek 5 směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, s. 19; Zvl. vyd. 06/01, s. 232). 
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Soudního dvora počínaje rozsudky Heylens a Vlassopoulou, i směrnice 
1999/42/ES, která podobný systém zavádí ve svém článku 3. Výklad podaný 
k těmto ustanovením lze ve vztahu k článku 8 směrnice 75/362/EHS použít 
přiměřeně s přihlédnutím ke zvláštnostem specializovaných lékařských povolání a 
k některým odchylkám vyplývajícím ze znění tohoto článku. Na rozdíl od 
jmenovaných ustanovení totiž právní úprava podle článku 8 nevymezuje, kdy musí 
mít hostitelský členský stát za to, že odborná kvalifikace žadatele je dostačující 
(například za použití pojmů „podstatný rozdíl“, „liší se částečně“, atp.), a namísto 
toho, aby žadateli poskytovala možnost prokázat způsobem podle jeho volby, že si 
chybějící znalosti a dovednosti doplnil, směrnice 75/362/EHS hostitelskému 
členskému státu ukládá, aby pro něj zajistil další odbornou přípravu v délce, která 
odpovídá rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy vyžadované 
v tomto státě a délkou další odborné přípravy absolvované žadatelem, a 
v oblastech, které nejsou odpovídajícím způsobem zahrnuty v rámci další odborné 
kvalifikace žadatele. 
 
Tento systém uznávání odborné kvalifikace byl předmětem dalšího výkladu 
Soudního dvora v řízení pro nesplnění povinnosti zahájeném proti Španělsku601, 
které v rámci provedení dotčeného článku po jednotlivých žadatelích s další 
odbornou přípravou v lékařských oborech požadovalo, aby se zúčastnili spolu 
s ostatními uchazeči o odborné vzdělávání lékařů soutěže, ve jejímž rámci jsou 
takovým uchazečům přidělována jednotlivá interní studijní místa ve 
zdravotnických zařízeních. Z požadavku účasti na této soutěži vyjímalo jen ty 
uchazeče, kteří prokáží, že absolvovali obdobnou státní zkoušku nebo soutěž 
v jiných členských státech. Pro uchazeče z jiných států, kteří odpovídající zkoušku 
nemají, přestože již ukončili některé další vzdělávání, či získali odpovídající 
zkušenosti, je pochopitelně zpravidla obtížné v takovém vnitrostátním systému 
soutěžit s absolventy místních lékařských fakult, jelikož znalosti ověřované 
v takových testech vycházejí v podstatné míře z výsledků očekávaných od 
specifického univerzitního vzdělávání hostitelského členského státu. Navíc vzniká 
otázka, zda členský stát řádně provedl požadavky článku 8, když podmínil další 
odborné vzdělávání těchto lékařů z jiných členských států požadavkem úspěšného 
složení zvláštní celostátní zkoušky. Vlastní přístup k doplňující odborné přípravě 
požadovaný podle čl. 8 odst. 3 směrnice totiž závisí na výsledku této zkoušky. 
 
Ve vztahu k článku 8 Soudní dvůr především zdůraznil, že podle odstavce 1 
směrnice žadatel obdrží diplom v nové lékařské specializaci v hostitelském 
členském státě poté, co – bylo-li to nezbytné – absolvoval dodatečnou odbornou 
přípravu. V souvislosti s odstavcem 2 Soudní dvůr odkázal na svou tedy již stálou 
judikaturu o zásadách v oblasti vzájemného uznávání odborných kvalifikací 
vycházející z rozsudku Vlassopoulou a uvedl, že uvedené ustanovení hostitelskému 
členskému státu ukládá, když určuje rozsah dodatečné odborné přípravy, aby 
zohlednil relevantní odbornou kvalifikaci dotčené osoby podle obdobných zásad 

                                                 
601 Rozsudek ze dne 16. května 2002, C-232/99, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-4235. 
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(bod 20). Příslušné orgány hostitelského členského státu musí zohlednit odbornou 
kvalifikaci dotčené osoby tím, že provedou srovnání mezi kvalifikacemi 
potvrzenými jeho doklady o dosažené kvalifikaci a jeho relevantní odbornou praxí, 
o odbornými kvalifikacemi vyžadovanými vnitrostátními předpisy pro výkon 
dotčeného povolání (bod 21). Dále Soudní dvůr v souladu s již existující 
judikaturou vycházející z rozsudku ve věci Hocsman602 uvedl, že i v rámci čl. 8 
odst. 2 a 3 se tato povinnost vztahuje na všechny doklady o dosažené kvalifikaci, 
jakož i na relevantní praxi dotčené osoby nezávisle na tom, zda byly získány 
v členském státě nebo třetí zemi, a nezaniká v důsledku přijetí směrnic o 
vzájemném uznávání diplomů (bod 22). Z ustanovení čl. 8 odst. 3 podle Soudního 
dvora pak jasně vyplývá, že požadovaná dodatečná odborná příprava se může týkat 
jen oblastí, které nejsou již součástí odborné kvalifikace uchazeče podle jeho 
dokladů o dosažené kvalifikaci. Hostitelský členský stát tedy nemůže do dodatečné 
odborné přípravy lékařů podle článku 8 zahrnout jiné oblasti a nemůže tyto lékaře 
podřídit stejným podmínkám přístupu k povolání, jako jsou podmínky, které se 
použijí v případě lékařů, který si přejí účastnit se odborné přípravy poprvé, aby 
získali doklad o dosažené kvalifikaci ve specializačním oboru (body 39 a 40). 
 
Soudní dvůr konstatoval, že cílem článku 8 je usnadnit volný pohyb lékaře, jenž 
absolvoval v jiném členském státě další odbornou přípravu v oboru lékařství, která 
však není odbornou přípravou v dotčené lékařské specializaci existující i 
v hostitelském členském státě, tím, že mu umožňuje, aby v hostitelském členském 
státě v souladu s vnitrostátními předpisy absolvoval odbornou přípravu potřebnou 
pro výkon dané lékařské specializace (bod 29). Článek 8 se podle něj tak použije 
zaprvé v případě lékařských specializací, které jsou společné oběma dotčeným 
členských státům, ale z nějakého důvodu se příslušný doklad o dosažené kvalifikaci 
neobjevuje na seznamu automaticky uznávaných dokladů (bod 30), zadruhé 
v případě zvláštní odborné přípravy v oblasti, která není v členském státě původu 
pojímána jako obor odborného lékařství, ale poskytuje v tomto členském státě 
přístup k výkonu lékařských činností, které v hostitelském členském státě 
představují lékařskou specializaci (bod 31)603, a zatřetí se článek 8 použije 
v případě, že lékař pohybující se ve Společenství je držitelem dokladu o dosažené 
kvalifikaci ve specializačním oboru, pro něhož v hostitelském členském státě 
existuje nikoliv rovnocenná, ale příbuzná specializace, s tím důsledkem, že výkon 
činnosti v tomto specializačním oboru vyžaduje dodatečnou odbornou přípravu 
(bod 33). Soudní dvůr tak dospěl k závěru, že se článek 8 uplatní v situacích, 
v nichž je lékař pohybující se ve Společenství držitelem dokladu o dosažené 
kvalifikaci v oboru, na něhož se nevztahuje systém automatického a 
nepodmíněného uznávání, ale který tomuto lékaři umožňuje v členském státě 

                                                 
602 Rozsudky ze dne 14. září 2000, C-238/98, Hocsman, , Recueil, s. I-6623, ze dne 19. února 1994, C-319/92,  

Haim, Recueil, s. I-425, a ze dne 22. ledna 2002, C-31/00, Dreessen, Recueil, s. I-663.. 
603 Soudní dvůr přitom jako na situaci, v níž by byl článek 8 případně použitelný, odkázal na situaci ve věci, 

v níž byl vydán rozsudek ze dne 14. září 2000, C-16/99, Erpelding, Recueil, s. I-6821, která se týkala lékaře 
se specializací v oblasti interní medicíny, jenž v jiném členském státě žádal o udělení profesního označení 
kardiolog, pro něhož v členském státě původu dotčeného lékaře neexistoval žádný ekvivalent. 
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původu lékařské činnosti, které ač ne formálně, tak do jisté míry odpovídají oboru 
lékařské specializace, v němž by chtěl být dotčený lékař činný v hostitelském 
členském státě (bod 34). 
 
Pokud jde konkrétně o otázku soutěže na jednotlivá studijní místa, Soudní dvůr 
poukázal na to, že Španělsko od všech lékařů využívajících svobodu pohybu 
v zásadě vyžaduje, aby se účastnili soutěže o interní studijní místa, stejně jako to 
vyžaduje od všech lékařů, kteří dosud specializovanou nebo zvláštní odbornou 
přípravu neabsolvovali. Pokud jde o skutečnost, že Španělsko uznává výsledky 
obdobné celostátní zkoušky nebo soutěže z jiných členských států, Soudní dvůr 
tuto skutečnost v odůvodnění svého rozsudku odmítl s tím, že jde jen o důkaz 
existence vnitrostátní normy, která účast na takovéto soutěži ukládá i všem lékařům 
využívajícím svobodu usazování nebo poskytování služeb (bod 37). Systém 
vzájemného uznávání totiž předpokládá, že žadatel je v členském státě svého 
původu již kvalifikovaným odborníkem. 
 
Třetí systém uznávání odborné kvalifikace je obsažen v Hlavě V, nebo článku 9 
směrnice 75/362/EHS. Vzhledem k tomu, že koordinační směrnice stanoví závazek 
harmonizovat podmínky vzdělávání do budoucna, a neomezuje tedy právo výkonu 
dotčeného lékařského povolání v členských státech na základě již vydaných 
dokladů o dosažené kvalifikaci (zásada ochrany nabytých práv), a k tomu, že jsou 
podle směrnice o uznávání uznávány jen doklady o dosažené kvalifikaci vydávané 
po úspěšném ukončení vzdělávání splňujícího minimální požadavky směrnice, bylo 
třeba rovněž upravit režim týkající se uznávání již existujících dokladů o dosažené 
kvalifikaci, které nemusí splňovat podmínky koordinační směrnice. Obecnou 
podmínkou použitelnosti zásady ochrany nabytých práv je skutečnost, že dotčená 
osoba je držitelem dokladu o odborné kvalifikaci, který nemůže odpovídat 
požadavkům podle koordinační směrnice, protože k němu vedoucí vzdělávání bylo 
započato před datem provedení této směrnice604, a skutečnost, že je dotčená osoba 
oprávněna stejné povolání vykonávat v souladu s právními předpisy členského 
státu původu. Použitelnost uvedené zásady pak dále z podstaty věci ve vztahu 
lékařským specializacím předpokládá, že dotčená lékařská specializace je 
regulována jak v hostitelském členském státě, tak v členském státě původu. Pokud 
jsou tyto podmínky použitelnosti splněny, je dotčená osoba oprávněna vykonávat 
stejné povolání i v hostitelském členském státě za předpokladu, že prokáže 
dodatečnou praxi v tomtéž oboru.  
 

                                                 
604 Původní znění čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 75/362/EHS se přitom výslovně vztahovalo na doklady o dosažené 

kvalifikaci lékaře vydané členskými státy „před provedením“ koordinační směrnice, takže v důsledku 
doslovného výkladu byly z působnosti těchto ustanovení vyloučeny doklady o dosažené kvalifikaci vydané 
po provedení koordinační směrnice, ale po ukončení vzdělávání, které bylo započato přede dnem provedení 
směrnice. Tento nedostatek napravila novelizační směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14. prosince 1981 
(Úř. věst. L 385, s. 25; Zvl. vyd. 06/01, s. 107), která tento nedostatek odstranila horizontálně ve vztahu ke 
směrnicím o uznávání odborné kvalifikace lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči, zubních lékařů a veterinárních lékařů. 
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Existující doklady o dosažené kvalifikaci lékařů (v základním oboru) jsou podle 
směrnice uznávány tehdy, pokud jsou doplněny osvědčením hostitelského 
členského státu, že dotčené osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly 
činnosti lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let 
předcházejících dni vydání potvrzení (čl. 9 odst. 1 směrnice 75/362/EHS). Pokud 
jde o stávající doklady o dosažené kvalifikaci odborných lékařů (ve specializaci), 
může hostitelský členský stát podle směrnice podmínit jejich uznání požadavkem, 
aby byly doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány členského státu 
původu, které dokládá, že dotčená osoba vykonávala dotčenou činnost odborného 
lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi minimální délkou odborné 
přípravy požadovanou podle koordinační směrnice a délkou specializované 
odborné přípravy v členském státě původu. Požadoval-li však hostitelský členský 
stát u vzdělání započatého před provedením směrnice minimální délku odborné 
přípravy kratší, než je délka stanovená v koordinační směrnici, vypočítává se délka 
požadované praxe jako dvojnásobek rozdílu mezi minimální délkou odborné 
přípravy stanovenou v tomto státě a délkou specializované odborné přípravy v 
členském státě původu (čl. 9 odst. 2 směrnice 75/362/EHS). V souvislosti se 
zásadou ochrany nabytých práv byla rovněž stanovena ochrana práv migrujících 
odborných lékařů ve zvláštních případech, v nichž hostitelský členský stát zrušil 
před vydáním této směrnice regulaci jednoho z oborů lékařských specializací 
konkrétně uvedených ve zmíněném ustanovení, ale přijal v této souvislosti opatření 
na ochranu nabytých práv osob, které dosud v takových specializačních oborech 
byly činné (čl. 9 odst. 4).  
 
Ustanovení o uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci jsou konečně obsažena i ve 
směrnici o zvláštní odborné přípravě všeobecných lékařů pro účely výkonu činností 
všeobecného lékaře v rámci systému sociálního zabezpečení jiného členského státu. 
Členské státy byly povinny minimální požadavky na tuto specializovanou 
odbornou přípravu pro výkon povolání v rámci systému sociálního zabezpečení 
členského státu zavést počínaje 1. lednem 1995 (čl. 7 odst. 1 směrnice 
85/457/EHS). Jde rovněž o systém „automatického“ uznávání, který je ve svých 
požadavcích obdobný systému užívanému v případě základní odborné přípravy 
lékařů (čl. 8 odst. 1 směrnice 86/457/EHS). Doklady o dosažené kvalifikaci v oboru 
všeobecné lékařství vydávané po ukončení odborného vzdělávání splňujícího 
požadavky koordinačních ustanovení směrnice a případně jim odpovídající profesní 
označení byly uvedeny v seznamu, který vydávala Komise v Úředním věstníku 
formou sdělení (čl. 12 odst. 2 směrnice 86/457/EHS).  
 
Směrnice rovněž chrání nabytá práva dosavadních všeobecných lékařů v rámci 
systému sociálního zabezpečení, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci nesplňují 
minimální podmínky specializované odborné přípravy ve všeobecném lékařství, a 
stanoví v této souvislosti o něco shovívavější požadavky, než jsou požadavky 
stanovené v případě jiných lékařských specializací. Směrnice totiž ukládá členským 
státům povinnost všeobecným lékařům, kteří jsou oprávněni k výkonu tohoto 
povolání v rámci systému sociálního zabezpečení tohoto členského státu, ale 
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nemají odbornou kvalifikaci splňující požadavky koordinačních ustanovení 
směrnice 86/457/EHS, vydat na jejich žádost potvrzení o tom, že mají právo 
v tomto členském státě vykonávat činnost všeobecného lékaře v rámci systému 
sociálního zabezpečení (čl. 7 odst. 4 směrnice 86/457/EHS). Toto potvrzení o 
nabytých právech je pak pro účely výkonu povolání všeobecného lékaře v rámci 
systému sociálního zabezpečení jiného členského státu „automaticky“ uznáváno 
jako rovnocenné dokladům, které v tomto státě k výkonu takové činnosti opravňují 
(čl. 8 odst. 2 směrnice 86/457/EHS), bez dalších dodatečných požadavků, jako je 
výkon činnosti v členském státě původu. 
 
Pokud jde o vymezení rozsahu nabytých práv, respektive kategorií všeobecných 
lékařů, jejichž dosavadní práva k výkonu činnosti v rámci systému sociálního 
zabezpečení budou i nadále chráněna, přenechávala směrnice tento úkol 
jednotlivým členským státům, respektive stanovila, že členské státy mají vymezit 
nabytá práva, která uznávají. Nicméně, v rámci tohoto vymezení směrnice výslovně 
požadovala, aby členské státy i nadále přiznávaly právo k výkonu povolání 
všeobecného lékaře v rámci svých systémů sociálního zabezpečení všem těm 
lékařům, kteří nemají kvalifikaci odpovídající požadavkům koordinačních 
ustanovení směrnice 86/457/EHS, ale kteří byli k takovému výkonu činnosti 
oprávněni ke dni 31. prosince 1994 na základě skutečnosti, že se do uvedeného dne 
v tomto členském státě usadili v souladu s ustanoveními směrnice 75/362/EHS 
(čl. 7 odst. 2 směrnice 86/457/EHS).  
 
Toto ustanovení bylo předmětem výkladu Soudního dvora ve věcech týkajících se 
sestavování seznamů kandidátů na výkon činnosti všeobecného lékaře v rámci 
systému sociálního zabezpečení v Itálii. Prvním takovým rozsudkem bylo 
rozhodnutí ve věci Garofalo a další605, v níž si navrhovatelé, kteří získali 
specializovanou odbornou přípravu všeobecného lékaře, stěžovali, že byli pro účely 
takového seznamu zařazeni až za osobami, které takovou odbornou přípravu 
nezískaly. Významnou otázkou, která v této věci vyvstala, bylo, zda smí členské 
státy takto rozšířit důsledky zásady ochrany nabytých práv, tedy i do oblastí 
směrnicí přímo neupravených. Rovněž je třeba podotknout, že situace dotčená 
v této věci byla čistě vnitrostátní a nevyznačovala se žádným přeshraničním 
prvkem. V dotčeném rozsudku Soudní dvůr uvedl, že výše uvedené ustanovení 
ponechává každému členskému státu při vymezení nabytých práv volnost uvážení 
(bod 16). Tato volnost členského státu je omezena jen jedinou podmínkou, totiž že 
každý členský stát musí uznávat nabytá práva těch lékařů, kteří nejsou držiteli 
diplomu všeobecného lékaře, ale jimž byly v tomto členském státě před 1. lednem 
1995 uznány doklady o dosažené kvalifikaci vydané v jiném členském státě a kteří 
před uvedeným dnem získali oprávnění k výkonu činností všeobecného lékaře 
v rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení (bod 17). Tento minimální 
požadavek slouží k tomu, aby ti lékaři, kteří využili svobody usazování zaručené 
směrnicemi Společenství a kteří před rozhodným datem získali oprávnění k výkonu 

                                                 
605 Rozsudek ze dne 16. října 1997, C-69/96 až C-79/96, Garofalo a další, Recueil, s. I-5603. 
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všeobecného lékařství v rámci systému sociálního zabezpečení členského státu, i 
když ve skutečnosti k výkonu takové činnosti nedošlo, nebyli takového práva 
zbaveni z důvodu, že nejsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci nově 
požadovaných podle směrnice 86/457/EHS (bod 18). Kromě uvedeného 
minimálního požadavku je věcí členského státu, zda dosah těchto nabytých práv 
rozšíří i na jiné situace (bod 21).  
 
Stejného ustanovení se týkal i rozsudek ve věci Fascicolo a další606, přičemž v 
situaci, která byla v této věci výchozí, jako navrhovatelé vystupovali naopak lékaři 
bez zvláštních diplomů všeobecného lékaře a svou stížnost směrovali proti 
zvýhodňování osob, které držiteli takových dokladů o dosažené kvalifikaci byli, 
pro účely zařazení na seznamy kandidátů na výkon činnosti všeobecného lékaře 
v rámci systému sociálního zabezpečení. Soudní dvůr v této souvislosti připomněl 
své závěry z rozsudku ve věci Garofalo a další a poznamenal, že dotčené 
ustanovení směrnice nevyžaduje, aby členský stát přiznával nabytým právům 
stejnou váhu jako váhu, kterou nese získání osvědčení o dokončení specializované 
odborné přípravy všeobecného lékaře. Výhrada nabytých práv pro již usazené 
lékaře nemá za cíl vymezit rozsah ochrany, kterou mají členské státy nabytým 
právům přiznávat (bod 31). Soudní dvůr však tyto závěry své dřívější judikatury 
kvalifikoval, když připomněl, že jde o ustanovení směrnice, které se použije jen 
v přeshraničních situacích (body 33 a 41), a připustil, že za jiných skutkových 
okolností s přeshraničním prvkem by mohl požadavek ochrany nabytých práv osob 
v hostitelském členském státě již usazených požadovat jejich větší ochranu (bod 
34). Soudní dvůr tedy rozhodl zejména s ohledem na povahu dotčeného ustanovení, 
které se použije jen v přeshraničních případech, ale týká se přístupu k výkonu 
regulované činnosti. Proto v čistě vnitrostátních situacích může hostitelský členský 
stát určit rozsah nabytých práv volně, zatímco v situacích s přeshraničním prvkem 
musí dbát na to, aby toto vymezení nebylo v rozporu s požadavkem ochrany 
nabytých práv podle směrnice, a případně s požadavkem nediskriminace a zásadou 
proporcionality vyplývajícími ze Smlouvy. 
 
Výše diskutovaná ustanovení směrnice 75/362/EHS a směrnice 86/457/EHS o 
uznávání odborných kvalifikací tedy zahrnují tři různé mechanismy uznávání, 
z nichž každý má odlišný rozsah působnosti. Systém podle uvedených směrnic 
principiálně vychází ze zásady „automatického“ uznávání, tedy uznávání bez 
přezkumu délky a obsahu odborné kvalifikace ze strany orgánů hostitelského 
členského státu. Výrazem toho je jak systém uznávání již harmonizované odborné 
kvalifikace, tak systém uznávání stávajících dokladů vycházející z ochrany 
nabytých práv. Výjimkou z tohoto přístupu a novinkou v právním řádu 
Společenství bylo zavedení systému uznávání odborné kvalifikace pro výkon určité 
lékařské specializace na základě materiálního přezkumu odborné kvalifikace 
získané žadatelem v členském státě původu, v němž taková specializace není 

                                                 
606 Rozsudek ze dne 18. listopadu 2004, C-10/02 a C-11/02, Fascicolo a další v. Berardi a další, Sb. rozh. s. I-

11107. 
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právními předpisy upravena. Směrnice 75/362/EHS a 86/457/EHS nezajišťují 
uznávání odborné kvalifikace ve vztahu k veškerým možným situacím lékařů 
vykonávajících své povolání ve Společenství, ale jen za podmínek a okolností 
v nich definovaných. Určité skupiny lékařů, které nesplňují podmínky podle 
oborových směrnic v oblasti lékařství, jsou proto z jejich mechanismů uznávání 
vyloučeny. K situaci těchto lékařů existuje v současnosti již diskutovaná ustálená 
judikatura Soudního dvora, podle níž se tito lékaři mohou vůči hostitelskému 
členskému státu dovolávat práva na zohlednění a případné uznání svých odborných 
kvalifikací přímo na základě základních svobod. 
 
6.2.2.3 Ustanovení týkající se výkonu práva usazování a volného pohybu 
služeb 
 
Třetí skupinu ustanovení tvoří ustanovení upravující procesní otázky a spolupráci 
příslušných orgánů členských států v případě, že lékař využije svého práva 
usazování a volného pohybu služeb. Tato ustanovení lze dále klasifikovat jako 
ustanovení týkající se specificky práva usazování, ustanovení týkající se specificky 
volného pohybu služeb, a ustanovení týkající se obou těchto svobod. Pokud jde o 
volný pohyb pracovníků, neobsahuje směrnice kromě obecného ustanovení 
rozšiřujícího působnost směrnice i na lékaře-zaměstnance žádná konkrétní pravidla 
pro případ volného pohybu pracovníků. Je proto třeba přiměřeně aplikovat buď 
ustanovení použitelná v případě volného pohybu služeb, nebo ustanovení 
použitelná v případě práva usazování v závislosti na tom, zda lze konkrétní situaci 
lékaře žádajícího o uznání své odborné kvalifikace v jiném členském státě 
připodobnit spíše situaci usazení, či naopak situaci poskytování služeb, ledaže je 
jejich použití vyloučeno z podstaty zaměstnaneckého poměru.  
 
Pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se výkonu práva usazování, obsahuje tato 
skupina jednak ustanovení týkající se uznávání požadavků na jinou způsobilost při 
přístupu k lékařským povoláním, než odbornou kvalifikaci, totiž požadavku na 
bezúhonnost a dobrou pověst a požadavku na fyzické a psychické zdraví 
příslušníků lékařských povolání, a jednak obsahuje i právní úpravu lhůt 
použitelných v těchto řízeních, jakož i právní úpravu skládání zvláštní přísahy, 
kterou nemohou skládat příslušníci jiných členských států než hostitelského 
členského státu. Všechna tato ustanovení se použijí jen za předpokladu, že jsou 
požadavky v nich uvedené vyžadovány právními předpisy hostitelského členského 
státu pro přístup k lékařským povoláním nebo jejich výkon. Doklady, jimiž se 
prokazují uvedené skutečnosti, musí být v hostitelském členském státě předloženy 
do tří měsíců ode dne jejich vydání (článek 14 směrnice 75/362/EHS).  
 
Pokud jde o požadavek bezúhonnosti nebo dobré pověsti při prvním přístupu 
k lékařskému povolání, hostitelský členský stát přijme jako dostatečný důkaz ve 
vztahu ke státním příslušníkům jiných členských států potvrzení vydané 
příslušnými orgány členského státu původu, které prokazuje splnění podmínek 
bezúhonnosti nebo dobré pověsti vyžadovaných v hostitelském členském státě (čl. 
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11 odst. 1)607. Nepožaduje-li členský stát původu pro přístup k povolání doklad o 
bezúhonnosti nebo dobré pověsti, může hostitelský členský stát požadovat od 
státních příslušníků členského státu původu výpis z rejstříku trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu (čl. 11 
odst. 2). Tato ustanovení jsou doprovázena ustanoveními upravujícími systém 
výměny informací mezi příslušnými orgány členského státu původu a hostitelského 
členského státu v případě, že se příslušné orgány druhého uvedeného státu před 
zahájením činnosti dané osoby v tomto státě  dozví o závažných a konkrétních 
skutečnostech, ke kterým došlo mimo jeho území a které mohou přístup k dotyčné 
činnosti ovlivnit. V takovém případě mají tyto orgány právo informovat příslušný 
orgán členského státu původu. Členský stát původu prověří věrohodnost těchto 
skutečností, přičemž příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu 
vyšetřování, které má být provedeno. Hostitelskému členskému státu pak oznámí 
důsledky, které z něj vyplývají pro osvědčení nebo doklady, které vydal. Členské 
státy přitom zajistí důvěrnost předávaných informací (čl. 11 odst. 3). 
 
Pokud v hostitelském členském státě platí požadavek zachovávání bezúhonnosti 
nebo dobré pověsti během výkonu lékařského povolání, včetně dodržování 
kázeňských ustanovení, předá členský stát původu hostitelskému členskému státu 
nezbytné informace o opatřeních nebo kázeňských postizích profesní, správní či 
trestní povahy, které byly přijaty vůči dotyčné osobě a týkají se jejího výkonu 
povolání v členském státě původu (čl. 12 odst. 1). Toto ustanovení ve skutečnosti 
předpokládá, že příslušný orgán členského státu původu má informace o tom, zda 
lékař s odbornou kvalifikací k výkonu lékařského povolání v tomto státě svou 
činnost zároveň soustavně vykonává v jiném konkrétním členském státě, což má 
pochopitelně význam pro rozsah informací, které by měly tyto orgány ve vztahu 
k jednotlivým osobám zpracovávat. I tato ustanovení jsou doprovázena systémem 
výměny informací mezi příslušnými orgány členského státu původu a hostitelského 
členského státu v případě, že se hostitelský členský stát v průběhu výkonu 
lékařského povolání na svém území dozví o závažných a konkrétních 
skutečnostech, ke kterým došlo mimo jeho území a které mohou ovlivnit další 

                                                 
607 Znění směrnice v různých jazykových verzích přitom není v otázce, zda členský stát původu potvrzuje 

splnění požadavků na bezúhonnost stanovených tímto členským státem nebo hostitelským členským státem, 
jednoznačné. Zatímco francouzská verze čl. 11 odst. 1 směrnice pro účely přístupu k činnosti vyžaduje 
doklad členského státu původu o tom, že požadavky tohoto státu na bezúhonnost jsou splněny („L'État 
membre d'accueil […] accepte comme preuve suffisante […] une attestation délivrée par une autorité 
compétente de l'État membre d'origine […], certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité 
exigées dans cet État membre […] sont remplies“ – kurzíva doplněna), anglická verze směrnice používá 
obdobnou strukturu věty, jako francouzská verze, ale bez obdobně zdůrazněného určení (bez použití 
zájmena „tohoto“) členského státu, jehož požadavky musí být splněny („[…] a certificate issued by a 
competent authority in the Member State of origin […], attesting that the requirements of the Member State 
as to good character or good repute […] have been met“ – kurzíva doplněna). Německá verze pak již hovoří 
jen o „požadované zachovalosti“ bez bližšího určení dotčeného členského státu („[…] eine von der 
zuständigen Behörde des […] Herkunftsstaats ausgestellte Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die 
geforderte Zuverlässigkeit gegeben ist“ – kurzíva doplněna). Česká verze stanoví, že „[h]ostitelský členský 
stát […] přijme jako dostatečný důkaz ve vztahu ke státním příslušníkům členských států potvrzení 
prokazující splnění těchto podmínek bezúhonnosti nebo dobré pověsti vyžadovaných v uvedeném členském 
státě vydané příslušnými orgány členského státu původu […]“. 
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existenci oprávnění k jeho výkonu. Tento postup je obdobný postupu již 
popsanému v souvislosti s přístupem k lékařskému povolání (čl. 12 odst. 2 a 3).  
 
Ohledně právních důsledků, které může hostitelský členský stát vyvozovat 
z informací předávaných podle oborových směrnic o lékařských povoláních, jakož i 
oborových směrnic týkajících se jiných povolání, které obsahují totožnou právní 
úpravu608, je třeba odkázat na výklad provedený výše v souvislosti se směrnicí 
1999/42/ES. Nad rámec tohoto odkazu je třeba uvést, že se členské státy při přijetí 
směrnic týkajících se lékařských povolání shodly na dodržování zásady, podle níž 
může hostitelský členský stát odejmout nebo pozastavit právo výkonu činnosti 
usazené osobě jen v případě, že tak učiní na základě jednání, jehož se tato osoba 
dopustila na jeho území, nebo případě, že informace předané členským státem 
původu zahrnují sankce, které dotčenou osobu dočasně nebo trvale zbavují práva 
výkonu této činnosti v tomto členském státě609.  
 
Stejně tak pokud jde o požadavek fyzického nebo psychického zdraví pro přístup k 
některé z činností lékaře nebo její výkon, který u dotyčných osob předpokládá 
určitou míru fyzické kondice či vylučuje z výkonu některých povolání osoby, 
jejichž psychický stav není odpovídající míře odpovědnosti nebo psychické zátěži 
vyplývající z výkonu takového povolání, přijme hostitelský členský stát, který 
takový požadavek stanoví, jako dostatečný důkaz doklad, který se v těchto 
případech požaduje v členském státě původu. Nepožaduje-li členský stát původu 
takové potvrzení pro přístup k dotyčné činnosti nebo její výkon, přijme hostitelský 
členský stát od žadatelů potvrzení vydané příslušným orgánem těchto států, které 
odpovídá potvrzením hostitelského členského státu (článek 13), a tedy požadavkům 
hostitelského členského státu. 
 
V řízení o přijetí oprávněné osoby k přístupu k některé z činností lékaře zahrnující 
ověření splnění výše uvedených požadavků musí být rozhodnutí vydáno 
bezodkladně („co nejdříve“), avšak nejpozději tři měsíce po předložení veškerých 
relevantních dokladů. Tato lhůta se uplatňuje pouze v prvním stupni řízení, a 
nejsou jí tedy dotčeny lhůty v řízení o opravných a jiných procesních prostředcích 
(čl. 15 odst. 1). V případech dožádání mezi příslušnými orgány dotčených 
členských států („žádost o přezkum“) se běh těchto lhůt v řízení v hostitelském 
členském státě navíc staví, přičemž směrnice ukládá dotázanému členskému státu 
povinnost odpovědět ve lhůtě tří měsíců (čl. 15 odst. 2). Soudní dvůr k tomu navíc, 
když se vyjadřoval k výkladu obdobného ustanovení směrnice v oblasti 
architektoniky, doplnil, že rychlý a efektivní postup pro zápis příslušníků daného 
povolání v hostitelském členském státě je jedním z cílů oborových směrnic a je 
jedním z požadavků vyplývajících ze svobody usazování. Požadavek co 
nejrychlejšího zápisu dotčených osob se jednak vztahuje na řízení, v jehož rámci 
                                                 
608 Viz zejména články 9 a 10 směrnice 78/686/EHS, články 6 a 7 směrnice 78/1026/EHS, články 8 a 9 

směrnice 85/433/EHS, články 17 a 18 směrnice 85/384/EHS. 
609 Prohlášení Rady učiněná při přijetí předpisů týkajících se svobody usazování a volného pohybu služeb lékařů 

ve Společenství (Úř. věst. C 146, 1.7.1975, s. 1) – viz prohlášení A.1. 
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jsou žádosti projednávány, jako celek. A jednak z tohoto požadavku rovněž 
vyplývá, že dotčené osoby musí být v případě neúplného spisu v co nejkratší době 
vyzvány k tomu, aby chybějící listinné důkazy doplnily610. 
 
Uvedená ustanovení o požadavcích, které mohou být případně vyžadovány 
hostitelským členským státem, byla novelizační směrnicí611 doplněna o ustanovení 
týkající se zvláštního postupu v případě, že hostitelský členský stát požaduje pro 
přístup k lékařskému povolání nebo jeho výkon učinění místopřísežného nebo 
čestného prohlášení a toto prohlášení nemůže být z jakýchkoli důvodů učiněno 
státními příslušníky jiných států – například proto, že se v této přísaze slibuje 
věrnost institucím, popřípadě ústavě hostitelského členského státu. V těchto 
případech hostitelský členský stát podle směrnice zajistí, aby byla dotyčné osobě 
nabídnuta rovnocenná forma a vhodná formulace tohoto prohlášení (článek 15a). 
Toto ustanovení bylo původně umístěno mezi ustanoveními, která se použijí 
v oblasti jak práva usazování (původní článek 19), tak volného pohybu služeb, ale 
zmíněná novela jej přemístila výlučně mezi ustanovení týkající se svobody 
usazování (viz k tomu dále).  
 
Ostatní požadavky uplatňované při přístupu k lékařskému povolání nebo během 
jeho výkonu nejsou směrnicí upraveny, takže vymezení a uplatňování těchto 
požadavků spadá do pravomoci členských států, které však přitom musí respektovat 
příslušná ustanovení základních svobod zaručených Smlouvou a obecné právní 
zásady vyplývající ze základních svobod Společenství. To platí například ohledně 
požadavku členství v profesní organizaci, nebo požadavku pojištění pro případ 
finanční odpovědnosti v důsledku výkonu lékařského povolání. 
 
Výše diskutovaná ustanovení jsou obsažena mezi zvláštními ustanoveními o právu 
usazování a nejsou proto směrnicí vztažena na situace spadající do oblasti volného 
pohybu služeb. Pro tuto oblast však platí zvláštní, liberálnější režim, v jehož rámci 
se uvedené požadavky jinak vyžadované po osobách usazených v hostitelském 
členském státě neuplatní. Jen tak lze totiž vysvětlit jejich absenci mezi zvláštními 
ustanoveními směrnice týkajícími se volného pohybu služeb. Tomu ostatně 
napovídá formulace a vnitřní souvislost ustanovení článku 16 směrnice 
75/362/EHS, jakož i výše zmíněné přenesení ustanovení o učinění místopřísežného 
nebo čestného prohlášení z kategorie ustanovení použitelných obecně do kategorie 
ustanovení použitelných výlučně v souvislosti s právem usazování. Článek 16 proto 
v tomto rozsahu – i když bude z dalšího výkladu zjevné, že nikoliv důsledně – 
vychází ze zásady země původu. 
 
Podle článku 16 směrnice hostitelský členský stát osvobodí poskytovatele služeb 
pro účely přístupu k lékařskému povolání nebo jeho výkonu od povinnosti předem 
získat povolení od profesní organizace či sdružení, registrovat se u takové 

                                                 
610 Bod 34 rozsudku ze dne 9. září 2004, C-417/02, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7973. 
611 Články 6 a 8 směrnice 82/76/EHS. 



 231 
 

organizace nebo sdružení, nebo být jejich členem. Poskytovatel služeb však svou 
činnost vykonává se stejnými právy a povinnostmi jako státní příslušníci 
hostitelského členského státu; zejména podléhá kázeňským opatřením profesní 
nebo správní povahy platným v tomto členském státě. Přijme-li hostitelský členský 
stát takové opatření vůči poskytovateli služeb, nebo se dozví v souvislosti s jeho 
osobou o skutečnostech odporujících ustanovením jeho právních předpisů, 
neprodleně o tom uvědomí členský stát, v němž je oprávněná osoba usazena.  
 
V souladu s tímto postupem může hostitelský členský stát od oprávněné osoby 
požadovat předložení dokladů obsahujících informace až trojího druhu (čl. 16 odst. 
3). Zaprvé může hostitelský členský stát stanovit, že oprávněná osoba musí učinit 
před příslušnými orgány předběžné prohlášení týkající se poskytování svých 
služeb, pokud s výkonem těchto služeb bude spojen dočasný pobyt na jeho území. 
V naléhavých případech však směrnice připouští učinění tohoto prohlášení v co 
nejkratší době po poskytnutí služeb (čl. 16 odst. 2). V souvislosti s tímto 
prohlášením bylo novelizací z roku 1982 hostitelskému členskému státu dále 
umožněno, aby za účelem uplatňování kázeňských opatření platných na svém 
území po poskytovateli služeb jako doplněk k uvedenému prohlášení stanovil 
požadavek dočasné automatické registrace v profesní organizaci či sdružení, či 
formálního členství nebo registrace, avšak jen za podmínky, že se tím nezpozdí ani 
nijak neztíží poskytování služeb a že to nepřinese poskytovateli služby dodatečné 
výdaje (čl. 16 odst. 1 třetí pododstavec směrnice 75/362/EHS)612. Zadruhé může 
hostitelský členský stát vyžadovat potvrzení, že oprávněná osoba je držitelem 
jednoho z dokladů o dosažené kvalifikaci požadovaných pro výkon dotčené 
činnosti a uvedených v této směrnici.   
 
A konečně zatřetí může hostitelský členský stát před poskytováním služeb – nebo 
v naléhavých případech v co nejkratší době po poskytnutí služeb – vyžadovat 
předložení potvrzení osvědčujícího, že oprávněná osoba vykonává dané povolání v 
souladu se zákony členského státu, v němž je usazena. Vydání tohoto potvrzení 
členským státem původu znamená, že vůči této osobě nebyla v tomto státě přijata 
žádná opatření k odejmutí nebo pozastavení jejího práva výkonu dotčeného 
povolání. Členské státy tak podle doslovného výkladu těchto ustanovení nejsou při 
oznamování poskytování služeb oprávněny po poskytovateli služeb požadovat 
splnění podmínky bezúhonnosti tak, jak je vymezena v hostitelském členském 
státě. Vznik oprávnění k výkonu dotčené činnosti v hostitelském členském státě je 
tedy přímo odvozen od existujícího oprávnění k výkonu stejné činnosti v členském 
státě původu.  
 
Pokud však jde o vlastní výkon povolání v hostitelském členském státě v rámci 
volného poskytování služeb, stanoví jiné ustanovení směrnice, že v případě, že 
členský stát usazení poskytovatele služeb zbaví zcela nebo zčásti, dočasně nebo 
trvale způsobilosti k výkonu některé z činností lékaře, zajistí podle okolností 

                                                 
612 Článek 7 směrnice 82/76/EHS. 
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dočasné nebo trvalé odnětí výše uvedeného potvrzení (čl. 16 odst. 5). Směrnice 
výslovně neupravuje právní důsledky, které mají příslušné orgány hostitelského 
členského státu z odnětí tohoto potvrzení vyvozovat. Zatímco je zjevné, že 
směrnice připouští, aby hostitelský členský stát neumožnil přístup k povolání 
osobám, které takové potvrzení nepředloží, není jasné, za jakých okolností může 
odnětí potvrzení členským státem původu vést k odnětí oprávnění i v hostitelském 
členském státě613. Tato otázka bude muset být v konkrétním případě řešena 
v souladu s obecnými zásadami vyplývajícími ze základních svobod. Směrnice 
nicméně umožňuje hostitelskému členskému státu, aby během doby výkonu 
dotčené činnosti na svém území ve vztahu k poskytovateli uplatňoval své právní 
předpisy a disciplinární pravidla, mezi něž je třeba počítat i pravidla stanovící 
požadavek bezúhonnosti614. Hostitelský členský stát tak může oprávnění 
poskytovatele služeb k výkonu dotčené činnosti na svém území odejmout nebo 
pozastavit zejména v důsledku jednání tohoto poskytovatele, k němuž došlo na 
území tohoto členského státu. 
 
V souvislosti s dodržováním profesních požadavků na bezúhonnost vydala Rada 
v roce 1997 usnesení615, kterým vyzývala Komisi, aby přezkoumala uplatňování 
ustanovení o výkonu práva usazování a zejména volného pohybu služeb v právní 
úpravě týkající se lékařských povolání, a to zejména z důvodu, že systém 
informační výměny a spolupráce mezi orgány hostitelského členského státu a 
členského státu původu, a naopak, nefunguje tak účinně, jak by měl. Objevily se 
totiž případy lékařů, jimž bylo v jednom členském státě pozastaveno nebo dokonce 
odňato povolení k výkonu lékaře, ale tito lékaři dále pokračovali v činnosti v jiných 
členských státech, a systém stanovený v případě volného pohybu služeb tudíž 
nedostatečně upravuje vzájemnou výměnu informací mezi příslušnými orgány 
dotčených členských států týkajících se případného omezení oprávnění k výkonu 
činnosti v členském státě původu. Rada proto výslovně vyzvala Komisi, aby 
v tomto ohledu posoudila, zda není nezbytné přizpůsobit liberální režim v oblasti 
volného pohybu služeb režimu použitelnému v oblasti práva usazování. Žádná 
zvláštní opatření však na základě této výzvy však podniknuta nebyla. Ustanovení o 
výkonu práva usazování a volného pohybu služeb zůstala v podstatě nezměněna až 
do zrušení oborových směrnic v roce 2005.  
 
Směrnice výslovně neopravňuje členský stát původu k tomu, aby hostitelský 
členský stát informoval o důvodném podezření ohledně skutečnosti, která může 
vést ke ztrátě způsobilosti vykonávat dotčenou činnost, dokud takový právní 

                                                 
613 Srovnej ale právní úpravu týkající se výkonu práva usazování advokáty, kteří svou činnost v hostitelském 

členském státě vykonávají pod profesním označením členského státu původu, podle čl. 7 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 77, s. 36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83), 
podle něhož odnětí nebo pozastavení oprávnění k výkonu povolání v členském státě původu vede bez 
dalšího k odnětí nebo pozastavení oprávnění v hostitelském členském státě. Viz rovněž Sobotta, C.; 
Kleinschnittger, C.: Freizügiigkeit für Anwälte in der EU nach der Richtlinie 98/5/EG, EuZW 21/1998, 645-
650. 

614 Rozsudek ze dne 19. ledna 1988, 292/86, Gullung, Recueil, s. 111, body 18 až 21.  
615 Usnesení Rady ze dne 24. července 1997 o lékařích pohybujících se ve Společenství (Úř. věst. C 241, s. 1). 
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následek nenastane. Vzhledem k tomu, že směrnice výslovnou právní úpravu 
neupravuje a že se přitom jedná o omezení, které může být zejména v trestní 
oblasti, ale i v oblasti správního trestání a kázeňských postihů v rozporu se zásadou 
presumpce neviny a které se navíc týká nakládání s osobními údaji poskytovatelů 
služeb, je nutné přiklonit se k závěru, podle něhož směrnice neopravňuje členský 
stát původu takové informace předávat. 
 
Výše uvedené doklady předkládané spolu s oznámením o poskytování služeb 
každopádně nesmějí být při svém předložení starší dvanácti měsíců (čl. 16 odst. 4). 
Důsledky stanovení této maximální doby platnosti dokladů nejsou zcela 
jednoznačné. V případě prvního uvedeného dokladu je zřejmě třeba se domnívat, že 
se tento doklad nemusí vztahovat pouze na služby, které dotčená osoba zamýšlí  
poskytovat během následujících dvanácti měsíců, ale i na služby, které tato osoba 
zamýšlí poskytovat déle. Pokud však poskytovatel bude poskytovat služby 
ojediněle, aniž by mohl předvídat své příležitosti do budoucna, musí svou 
informační povinnost plnit i častěji než jednou za rok. Pokud jde o doklady 
uvedené zadruhé, ty mohou být ze své podstaty předkládány pouze při prvním 
poskytování služeb, jelikož jednou nabyté znalosti v rámci osvědčeného vzdělání 
nelze v zásadě ztratit. Něco jiného samozřejmě platí v případě, že byl doklad o 
dosažené kvalifikaci v členském státě původu odebrán například z důvodu, že byl 
vydán v důsledku spáchání trestného činu. V takovém případě je příslušný orgán 
členského státu původu, který takové doklady vydal, povinen informovat ostatní 
členské státy, v nichž poskytují své služby osoby spadající do jeho pravomoci, o 
ztrátě způsobilosti poskytovatele služeb k výkonu dotčené činnosti podle čl. 16 
odst. 5 směrnice. A konečně, pokud jde o doklady uvedené zatřetí, i zde je třeba se 
v případě delšího období poskytování služeb domnívat, že tento doklad nemusí být 
předkládán každý rok, ale pouze při zahájení poskytování dotčených služeb, jelikož 
– za předpokladu, že je oprávnění k výkonu činnosti v hostitelském členském státě 
odvozeno od oprávnění k výkonu činnosti v členském státě původu – ustanovení 
článku 16 směrnice 75/362/EHS zajišťuje vzájemnou výměnu informací mezi 
příslušnými orgány dotčených členských států v oblasti ztráty způsobilosti 
k výkonu povolání v důsledku závažného profesního pochybení nebo spáchání 
trestného činu, jejíž rozsah je pro potřeby uvedené směrnice dostatečný.  
 
Mezi zvláštními ustanoveními týkajícími se volného pohybu služeb se konečně 
nachází ustanovení týkající se informační povinnosti lékaře poskytujícího služby 
vůči subjektu sociálního zabezpečení hostitelského členského státu za účelem 
zúčtování plateb spojených s výkonem činností ve prospěch pojištěnců systému 
sociálního zabezpečení tohoto státu, pokud je tento výkon spojen s přítomností 
poskytovatele na území tohoto státu. Členské státy sice v takových případech nesmí 
vyžadovat žádnou formu registrace u uvedeného subjektu sociálního zabezpečení, 
ale mohou požadovat, aby dotčené osoby o poskytnutí služby předem, a v 
naléhavém případě následně, dotyčný subjekt uvědomily (článek 17). Aby však 
subjekty sociálního zabezpečení členských států v praxi úhradu poskytnutých 
lékařských úkonů ze systému veřejného zdravotního pojištění umožnily, musí jim 
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každopádně poskytovatel služeb ve svém vlastním zájmu takové informace 
poskytnout. Tyto orgány přitom musí v rámci plnění cílů sledovaných touto 
směrnicí tento kontakt poskytovateli co možná nejvíce usnadnit.  
 
K ustanovení obdobnému právě zmíněnému ustanovení se Soudní dvůr vyjádřil 
v řízení pro nesplnění povinnosti, které bylo zahájeno proti Španělsku. Komise 
žalovala uvedený členský stát mimo jiné proto, že neprovedl článek 18 směrnice 
93/16/EHS, jelikož nestanovil postup, jakým je ze systému sociálního zabezpečení 
hrazena služba jednorázově poskytnutá ve Španělsku lékařem usazeným v jiném 
členském státě. Španělsko se přitom bránilo, že za účelem proplácení takových 
služeb nepožaduje žádnou registraci ve smyslu článku 18, takže nebylo povinno 
toto ustanovení provádět. Soudní dvůr v tomto případě uvedl, že není cílem ani 
článku 18, ani žádného jiného ustanovení dotčené směrnice odstranit překážky 
existující v členských státech týkající se úhrady za lékařské služby pojišťovnou, se 
kterou lékař usazený jiném členském státě nevstoupil do žádného vztahu. Jde o 
otázku ústřední systémům veřejného zdravotního pojištění, takže by její případná 
harmonizace ve směrnici o vzájemném uznávání kvalifikací šla nad rámec cíle 
sledovaného touto směrnicí a právního základu, z něhož vychází616. Článek 18 
pouze ukládá členským státům, aby v případě, že požadavek registrace obecně 
vyžadují, od něj upustily v případě poskytovatelů služeb z jiných členských států. 
Komise tudíž nesplnění povinnosti v tomto bodě neprokázala. Odůvodnění 
Soudního dvora v tomto případě odráželo skutečnost, že jeho přezkum byl v řízení 
pro nesplnění povinnosti omezen návrhem Komise, která Španělsku vytýkala pouze 
neprovedení směrnice 93/16/EHS. Z hlediska zásad volného pohybu osob a služeb 
by však případná neexistence systému proplácení přeshraničně a jednorázově 
poskytnutých služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění byla závažným 
omezením volného pohybu služeb617, které by ohrožovalo režim stanovený 
oborovými směrnicemi pro případ výkonu práva volného pohybu služeb.  
 
Mezi ustanovení směrnice k usnadnění výkonu práva usazování a volného pohybu 
služeb jsou zahrnuta i některá ustanovení společná pro obě uvedené svobody. Ty se 
týkají zejména institucionální podpory výkonu těchto svobod. Členské státy jsou 
povinny přijmout nezbytná opatření, aby oprávněné osoby získaly informace o 
právní úpravě zdravotnictví a sociálního zabezpečení a popřípadě o předpisech 
v oblasti profesní etiky v hostitelském členském státě. (čl. 20 odst. 1 první 
pododstavec směrnice 75/362/EHS). Za tímto účelem mohou mimo jiné zřídit 
informační střediska, a to i při příslušných orgánech a subjektech, které určí. 
Hostitelský členský stát může osobě, která je na jeho území usazena, uložit 
povinnost tato střediska kontaktovat (čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 
2 směrnice). V této souvislosti je významné, že směrnice tuto povinnost adresuje 
již usazeným osobám, a nikoli osobám, které se na tomto území hodlají usadit, ani 

                                                 
616 Body 52 a 53 rozsudku ze dne 16. května 2002, C-232/99, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-4235, a bod 101 

stanoviska generální advokátky přednesené dne 4. října 2001 v téže věci. 
617 Rozsudek ze dne 9. února 1994, C-319/92, Haim, Recueil, s. I-425. 
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poskytovatelům služeb. Tato formulace ale zdůrazňuje skutečnost, že právo 
usazování vychází ze Smlouvy, jak je provedena touto směrnicí, a jeho výkon 
nemůže být podmíněn povinností kontaktovat příslušné orgány či střediska. 
 
Mezi ustanovení, která se fakticky vztahují jak na výkon práva usazování, tak 
volného pohybu služeb, patří i jedno ustanovení uvedené v závěrečných 
ustanoveních směrnice 75/362/EHS. Systematické zařazení tohoto ustanovení 
přitom nevylučuje jeho použití ani v případě lékařů, kteří svou činnost vykonávají 
jako zaměstnanci. Článek 22 směrnice zavádí podpůrný ochranný mechanismus 
v případě odůvodněných pochybností na straně hostitelského členského státu 
ohledně pravosti dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v členském státě původu 
a ohledně skutečnosti, zda odborná příprava dotčené osoby splňuje veškeré 
podmínky stanovené v koordinační směrnici. V takových případech se může 
hostitelský členský stát obrátit podle směrnice na příslušné orgány jiného členského 
státu a požádat je o potvrzení pravosti a potvrzení skutečnosti, že odborná příprava 
dotčené osoby je v souladu s minimálními podmínkami podle koordinační 
směrnice. Další podrobnosti nebo lhůty však směrnice v souvislosti s tímto 
postupem neupravuje. Příslušné orgány členských států tudíž musely v těchto 
případech postupovat zejména v souladu se zásadou loajální spolupráce členských 
států podle tehdejšího článku 5 Smlouvy o EHS (nyní rozvedená v čl. 4 odst. 3 
SEU).  
 
Generální advokát vyjádřil ve věci Tennah-Durez618 názor, že by se tento článek 
měl uplatnit jen výjimečně v případě odůvodněné pochybnosti – jako například 
pochybnosti, která může být vzbuzena na základě konkrétních údajů obsažených 
v žádosti o uznání – nikoliv v případě pouhého podezření z důvodu státní 
příslušnosti žadatele (bod 50 stanoviska). Soudní dvůr ve vztahu k tomuto 
ustanovení v rozsudku v téže věci uvedl, že systém automatického uznávání 
dokladů o dosažené kvalifikaci ve zdravotnických oborech by byl vážně ohrožen, 
pokud by členské státy mohly podle svého uvážení zpochybňovat věcnou stránku 
rozhodnutí o vydání dokladu o dosažené kvalifikaci přijatých příslušným orgánem 
jiného členského státu (bod 75). Soudní dvůr dále uvedl, že v případě vážných 
pochybností o slučitelnosti osvědčení s příslušnými pravidly Společenství nebo o 
pravosti tohoto dokladu směrnice poskytuje hostitelskému členskému státu dva 
způsoby, jak se ujistit, že jde o diplom spojený s nárokem na automatické uznávání: 
Zaprvé, v případě dokladu, který není uveden na seznamu, potvrzuje členský stát 
původu vydáním zvláštního osvědčení, že jde o doklad vydaný na základě 
absolvování vzdělání a odborné přípravy v souladu se směrnicí. Zadruhé, v případě 
oprávněných pochybností o pravosti dokladu nebo o skutečnosti, že odborná 
příprava splňuje podmínky směrnice, může hostitelský členský stát žádat členský 
stát původu o potvrzení pravosti dokladu nebo o potvrzení uvedené skutečnosti 
(článek 22 směrnice 93/16). Těmito doklady a potvrzeními členského státu původu 

                                                 
618 Stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené dne 6. června 2002 ve věci C-110/01, Tennah-Durez; 

rozsudek v téže věci ze dne 19. června 2003, Recueil, s. I-6239. 
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je hostitelský členský stát v zásadě vázán (body 76 až 79). S poukazem na 
judikaturu v oblasti směrnic o přechodných opatřeních pak Soudní dvůr doplnil, že 
pokud příslušný orgán členského státu má vážné pochybnosti, které nejsou jen 
pouhým podezřením, ohledně pravosti nebo věcné správnosti dokumentu, jsou 
orgány nebo instituce, které tento dokument vydaly, povinny jej na základě 
dožádání prvně uvedeného orgánu nově přezkoumat po věcné stránce a případně 
zajistit jeho stažení (bod 80 rozsudku). 
 
V souvislosti s ustanoveními, která se použijí jak v případě výkonu práva 
usazování, tak volného pohybu služeb, je ještě třeba zmínit požadavky Soudního 
dvora, které se váží k rozhodnutí ve věci uznání či neuznání odborné kvalifikace 
žadatele a vycházejí z obecné zásady práva na účinnou soudní ochranu společné 
právním řádům všech členských států. Jednak musí případné zamítavé rozhodnutí, 
jako rozhodnutí, které bezprostředně ovlivňuje výkon základních svobod 
zakotvených ve Smlouvě, být odůvodněno, aby dotčená osoba byla informována o 
důvodech tohoto zamítnutí a mohla se případně bránit, a aby mohl soud případně 
provést přezkum takového rozhodnutí619. A jednak musí v hostitelském členském 
státě existovat možnost napadnout takové rozhodnutí před soudem620 a to mimo 
jiné proto, aby měl Soudní dvůr možnost rozhodnout o otázkách výkladu a platnosti 
vyplývajících z takových řízení. Tím však není dotčena povinnost vyčerpat 
předcházející opravné prostředky, například v rámci zvláštního systému správního 
řízení621. 
 
6.2.2.4 Ostatní ustanovení směrnice o uznávání a požadavek znalosti 
jazyka hostitelského členského státu 
 
Čtvrtá zbytková skupina ustanovení směrnice o uznávání tvoří ostatní opatření 
k usnadnění výkonu práva usazování a volného pohybu služeb. Patří sem zejména 
ustanovení o používání akademických titulů a profesních označení v hostitelském 
členském státě.  
 
Směrnice sice obsahuje ustanovení o právu užívat profesní označení v rámci 
společných ustanovení k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného 
pohybu služeb. Nicméně vzhledem k tomu, že v případě některých povolání a 
některých členských států lze profesní označení užívat i v zaměstnaneckém vztahu, 
a tudíž by měla být obdobně použitelná v případě volného pohybu pracovníků, a 
pro určitou podobnost profesních označení s akademickými tituly jsou pro účely 
této práce zařazeny do zbytkové kategorie ustanovení. Profesními označeními jsou 
myšlena označení přímo spojená s výkonem příslušného povolání a tedy užívaná 

                                                 
619 Viz taktéž rozsudky ze dne 15. října 1987, 222/86, Heylens a další, Recueil, s. 4097; ze dne 7. května 1991, 

C-340/89, Vlassopoulou, Recueil, s. I-2357, nebo ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, 
s. 2311. 

620 Rozsudky Heylens a Vlassopoulou, uvedené výše, a rozsudek ze dne 31. března 1993, C-19/92, Kraus, 
Recueil, s. I-1663. 

621 Rozsudek ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311, bod 16. 
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příslušníky dotčených povolání v profesionálním styku. Spadají sem označení jako 
architekt, kardiolog, stavební inženýr, či advokát622. Směrnice ohledně těchto 
opatření konkrétně stanoví, že je-li v hostitelském členském státě regulováno 
užívání profesního označení týkajícího se některé z činností lékaře či lékaře se 
specializací v oboru, mají státní příslušníci ostatních členských států, jimž byla 
odborná kvalifikace uznána podle směrnice o uznávání na základě jejich 
harmonizovaného vzdělání nebo jejich nabytých práv, právo užívat profesní 
označení či zkratku profesního označení hostitelského členského státu, které v 
tomto státě odpovídají uznané úrovni jeho vzdělání (článek 18 směrnice 
75/362/EHS). Obdobná právní úprava platí i v případě výkonu práva usazování 
nebo volného pohybu služeb podle směrnice o specializované odborné přípravě 
všeobecných lékařů (článek 9 směrnice 86/457/EHS).  
 
Tato právní úprava byla předmětem výkladu Soudního dvora ve věci Erpelding623. 
Dotčená věc se týkala lékaře se specializací v oboru interní medicíny, jenž si přál 
v jiném členském státě získat právo užívat titul kardiolog, ale jeho členský stát 
původu takovou specializaci neupravoval a neposkytoval příslušné vzdělávání. 
Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že uvedená právní úprava se použije jen 
v souladu s podmínkami, které stanoví, a tedy jen v případě automaticky 
uznávaných dokladů o dosažené kvalifikaci (bod 26). Obecně ale k právu užívat 
profesní označení uvedl, že bez něj by byl systém automatického uznávání neúplný 
a jeho účinek by byl vážně ohrožen, jelikož dotčené osoby by byly zbaveny 
možnosti prokazovat se svou kvalifikací v příslušných kruzích stejným způsobem a 
za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelského členského státu, kteří 
získali svou kvalifikaci v tomto státě. Právo užívání profesního označení v jazyce 
hostitelského členského státu je tak nezbytným doplňkem vzájemného uznávání 
odborných kvalifikací (body 24 a 25). 
 
Pokud jde o právo užívat akademické tituly jiného členského státu, tedy označení 
vypovídající o ukončení studia příslušné úrovně, popřípadě v příslušném oboru, 
měly hostitelské členské státy podle směrnice povinnost přiznat státním 
příslušníkům členských států, jimž byla odborná kvalifikace uznána podle směrnice 
o uznávání na základě jejich harmonizovaného vzdělání nebo jejich nabytých práv, 
právo užívat jejich akademický titul, popřípadě jeho zkratku, udělený členským 
státem původu, a to v jazyce tohoto státu. Hostitelské členské státy mohly stanovit, 
že za tímto titulem musí následovat název a sídlo zařízení nebo zkušební komise, 
která jej udělila. Navíc, pokud mohl být bez uvedeného dodatku zaměněn 
s akademickým titulem vydávaným v hostitelském členském státě, který zde 
vyžaduje další odbornou přípravu, kterou oprávněná osoba nezískala, mohl 
hostitelský členský stát stanovit vhodnou podobu, v níž bude tato osoba svůj 
akademický titul užívat. Ustanovení o užívání akademických titulů je obsaženo ve 
                                                 
622 Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins 

académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J.: La reconnaissance des qualifications dans 
un espace européen des formations et des professions, Bruylant, Brusel, 1998, s. 119-204, s. 162 a 163. 

623 Rozsudek ze dne 14. září 2000, C-16/99, Erpelding, Recueil, s. I-6821. 
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zcela zvláštní hlavě směrnice, totiž hlavě VI (článek 10 směrnice 75/362/EHS). 
Obdobné ustanovení obsahuje i směrnice o specializované odborné přípravě 
všeobecných lékařů (článek 10 směrnice 86/457/EHS).  
 
I toto ustanovení bylo předmětem výkladu Soudního dvora ve věci Erpelding624, 
Soudní dvůr se zde ale pouze vyjádřil k dílčímu aspektu odpovídajícího článku 10 
směrnice 93/16/EHS, která nahradila směrnici 75/362/EHS, který byl středem 
zájmu vnitrostátního soudu podávajícího předběžnou otázku, a to zda může 
hostitelský členský stát povolit užívání akademického titulu v jazyce hostitelského 
členského státu, nebo zda směrnice v tomto ohledu stanoví povinnost užívání 
tohoto titulu v jazyce členského státu původu. Soudní dvůr na jednu stranu 
poukázal na související bod odůvodnění směrnice, který výslovně uvádí, že je 
vhodné povolit jeho užívání pouze v jazyce členského státu původu, neboť 
směrnice o vzájemném uznávání nutně nezavádí věcnou rovnocennost vzdělání 
(devátý bod odůvodnění směrnice 93/16/EHS), a konstatoval, že uvedené 
ustanovení hovoří pouze o právu užívat akademický titul v jazyce členského státu 
původu. Na druhou stranu však ani znění daného ustanovení, ani systematika 
směrnice 93/16/EHS nebrání tomu, aby hostitelský členský stát povolil 
v souvislosti s uváděním titulu užívání i jiných jazyků, než je jazyk členského státu 
původu (bod 32). Přestože Soudní dvůr nepovažoval za důležité svou argumentaci 
v tomto ohledu doplnit, je zřejmé, že je tento závěr jednak v souladu s jeho 
judikaturou, podle níž byly směrnice přijaty za účelem usnadnění volného pohybu 
osob, a nikoliv za účelem stanovení dalších omezení, a jednak v souladu se zásadou 
subsidiarity a proporcionality jednání Společenství, které v této oblasti chrání 
pravomoci členských států proti nevhodným a nepřiměřeným zásahům ze strany 
Společenství. 
 
V souvislosti s akademickými tituly je rovněž nutné zmínit významný rozsudek 
Soudního dvora ve věci Kraus625, kterým bylo obdobné právo užívání rozšířeno na 
všechny státní příslušníky členských států, kteří získali své akademické vzdělání 
v jiném členském státě, než je stát, v němž hodlají vykonávat své povolání. 
Navrhovatelem byl držitelem britské akademické kvalifikace, který se domáhal 
jejího uznání ve Spolkové republice Německo za účelem užívání příslušného 
akademického titulu. V Německu bylo takové uznání podmíněno podáním formální 
žádosti, zaplacením správního poplatku a předložením ověřené kopie dotčeného 
diplomu; navrhovatel zaslal pouze ověřenou kopii diplomu a odmítl podat formální 
žádost a zaplatit správní poplatek. Navíc nešlo v dané věci ani o výkon 
regulovaného povolání, takže se na uznávání dotčené akademické kvalifikace 
nevztahovaly žádné právní předpisy Společenství.  
 
Na pozadí těchto skutkových okolností Soudní dvůr nejprve připomněl svou 
judikaturu, podle níž se mohou základních svobod zakotvených ve Smlouvě vůči 

                                                 
624 Rozsudek ze dne 14. září 2000, C-16/99, Erpelding, Recueil, s. I-6821. 
625 Rozsudek ze dne 31. března 1993, Kraus, C-19/92, Recueil, s. I-1663, viz zejména body 18 a 19.  
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hostitelskému členskému státu dovolávat i jeho vlastní státní příslušníci626, a použil 
ji analogicky s ohledem na situaci dotčenou ve věci v původním řízení v oblasti 
volného pohybu pracovníků. Podle Soudního dvora postgraduální akademická 
kvalifikace představuje dodatečnou odbornou kvalifikaci, která potvrzuje 
způsobilost vykonávat určité pracovní místo, a případně také dokládá znalost 
jazyka státu, v němž bylo studium absolvováno (bod 19). I v rámci výkonu činnosti 
může být taková dodatečná kvalifikace výhodou, jelikož může vést k vyššímu 
platovému zařazení, rychlejšímu postupu nebo přístupu k některým postům 
vyhrazeným vysoce kvalifikovaným osobám (bod 21). Z těchto okolností Soudní 
dvůr vyvodil, že posuzovaná situace spadá do působnosti zásady volného osob.  
 
Členské státy sice mají pravomoc stanovit podrobnosti ohledně užívání takových 
titulů na jejich území, ale musí se pohybovat v mezích, které jim stanoví právo 
Společenství (body 27 a 28). Dotčená vnitrostátní právní úprava byla jako 
potenciální omezení volného pohybu přezkoumána z hlediska jejího cíle, jímž byla 
ochrana veřejnosti proti zavádějícímu používání akademických titulů udělených 
mimo území daného státu a který Soudní dvůr uznal za legitimní (body 33 a 35). 
Členský stát má tudíž právo podřídit užívání akademických titulů určitému 
povolovacímu postupu, a jeho dodržování prosazovat i prostřednictvím pokut, 
avšak musí se zároveň řídit zásadou proporcionality, z níž pro takový postup 
vyplývá několik podmínek (body 36 a 37). Zaprvé, povolovací řízení musí sloužit 
především k ověření toho, zda byl akademický titul v jiném členském státě řádně 
udělen, po řádném ukončení studia a v zařízení vyššího vzdělávání oprávněném 
k udílení takových titulů. Zadruhé, povolovací řízení musí být snadno přístupné pro 
dotčené osoby a zejména by nemělo být podmíněno zaplacením přehnaných 
správních poplatků. Zatřetí, dotčené řízení musí být v souladu s právem na účinnou 
soudní ochranu, takže rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a musí existovat 
možnost podání procesního prostředku k soudu. A konečně, nepřiměřené nesmí být 
ani případné pokuty předepsané vnitrostátním právem za nedodržení tohoto 
postupu (body 38 až 41). 
 
Posledním ustanovením, které spadá do této kategorie, je požadavek směrnice, 
podle něhož členské státy zajistí, aby si oprávněné osoby ve svém zájmu a v zájmu 
svých pacientů případně osvojily jazykové znalosti nezbytné k výkonu jejich 
odborné činnosti v hostitelském členském státě. I tento požadavek je obsažen 
v rámci společných ustanovení k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a 
volného pohybu služeb (čl. 20 odst. 3 směrnice 75/362/EHS). Požadavek jazykové 
znalosti byl a dosud je velmi citlivým tématem v rámci legislativního procesu 
Společenství, popřípadě Unie, jemuž se Komise v rámci své zákonodárné iniciativy 
zpravidla vyhýbá. Přesto již od počátku fungování společného trhu se podle 
nařízení o volném pohybu pracovníků627 uplatňuje obecné pravidlo, které je možno 
                                                 
626 Rozsudek ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, a ze dne 3. října 1990, C-61/89, 

Bouchoucha, Recueil, s. I-3551. 
627 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. 

věst. L 257, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 15). 
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přiměřeně uplatnit i v souvislosti s ostatními „osobními“ svobodami vnitřního trhu. 
Toto nařízení uznalo oprávněnost požadavku tohoto typu v souvislosti s výkonem 
zaměstnání, avšak pouze za podmínky, že je znalost jazyka požadována „z důvodu 
povahy pracovního místa, které má být obsazeno“ (čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavec). Výslovně tak požaduje úzkou souvislost mezi vyžadovanými 
jazykovými znalostmi a skutečnou povahou dotčené činnosti.  
 
Uvedené ustanovení nařízení bylo předmětem výkladu Soudního dvora v rozsudku 
ve věci Groener628. Spor v původním řízení se týkal státní příslušnice členského 
státu, která se v Irsku ucházela o pracovní místo asistentky vyučující obor umění na 
vyšší odborné škole v rámci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Vnitrostátní 
právní předpisy však umožňovaly přístup na stálé pracovní místo učitele nebo 
přednášejícího jen pod podmínkou prokázání dostatečné znalosti irského jazyka. 
Tyto předpisy zároveň připouštěly výjimky z tohoto požadavku ve prospěch 
státních příslušníků členských států, ale pouze pod podmínkou, že dotčené pracovní 
místo nelze obsadit osobou kvalifikovanou ve výše uvedeném smyslu. Jelikož však 
existovali i jiní, kvalifikovaní zájemci o dotčené místo, byla žádost žalobkyně 
v původním řízení zamítnuta. Vnitrostátní soud projednávající tento spor následně 
předložil Soudnímu dvoru otázky výkladu týkající se výše uvedeného ustanovení 
nařízení o volném pohybu pracovníků, a výjimky veřejného pořádku  podle čl. 48 
odst. 3 Smlouvy o EHS (nyní čl. 45 odst. 3 SFEU). 
 
Soudní dvůr nejprve shledal, že znalost irského jazyka je vyžadována 
nediskriminačním způsobem, tedy bez rozlišování na základě státní příslušnosti 
(bod 13). Dále Soudní dvůr shledal, že v dotčeném případě není tato znalost ve 
skutečnosti nezbytná k výuce oboru umění vzhledem k tomu, že tento obor se na 
vyšší odborné škole vyučuje výlučně v angličtině. Podle něho však tato skutečnost 
sama o sobě nestačí k tomu, aby mohl vnitrostátní soud učinit závěr, že požadavek 
znalosti jazyka nelze odůvodnit z důvodu povahy pracovního místa, které má být 
obsazeno (body 15 a 16). Irská vláda totiž již delší dobu konsistentně sleduje 
politiku podpory irského jazyka, který je prohlášen za první úřední jazyk státu a 
jehož výuka je povinnou součástí základního vzdělání. Právo Společenství takové 
politice členského státu v zásadě nebrání za předpokladu, že přijatá opatření nejsou 
diskriminační a nepřiměřená. Požadavek, aby učitelé, včetně vyučujících na vyšší 
odborné škole, měli určitou míru znalosti tohoto jazyka, je součástí uvedené 
politiky státu. Učitelé navíc hrají v tomto ohledu zvláštní roli, nejen ve škole, ale 
v každodenním životě, zejména díky svému bezprostřednímu kontaktu se svými 
žáky (body 18 až 20). Soudní dvůr měl tedy za to, že požadavek členského státu 
dotčený v projednávané věci není nepřiměřený, pokud se nediskriminačním a 
přiměřeným způsobem uplatňuje i v praxi. Přezkum znalosti jazyka tedy může být 
přípustným požadavkem pro výkon dotčeného povolání, pokud dotčený členský 

                                                 
628 Rozsudek ze dne 28. listopadu 1989, Groener, C-379/87, Recueil, s. 3967. Viz rovněž Wolff-Pfisterer, A.: 

Sprache als Freizügigkeitshindernis inder EU, Zentrum für europäische Rechtspolitik an der Universität 
Bremen, ZERP-Diskussionspapier 3/2002, s. 19 a 20. 
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stát nepožaduje, aby byly znalosti jazyka získány na jeho území629, a pokud tento 
členský stát dotčeným osobám umožňuje v případě neúspěchu příslušné zkoušky 
opakovat (body 21 a 23). Soudní dvůr tak uznal, že konsistentní kulturní politika 
dotčeného členského státu může představovat naléhavý důvod veřejného zájmu630, 
kterým je možno ospravedlnit nediskriminační omezení volného pohybu osob. 
 
K výše uvedenému ustanovení oborových směrnic se pak Soudní dvůr vyjadřoval 
ve věci Haim (II)631. Tato věc byla Soudnímu dvoru předložena v rámci 
vnitrostátního soudního řízení ohledně žaloby na náhradu škody způsobené 
příslušným orgánem členského státu v důsledku porušení práva Společenství, které 
navazovalo na vydání rozsudku Soudního dvora ve věci Haim (I)632 týkající se 
téhož navrhovatele a uznání jeho odborné kvalifikace získané ve třetí zemi. Ve 
svém prvním rozsudku Soudní dvůr v podstatě rozhodl, že příslušný orgán 
členského státu ve vztahu k navrhovateli nesprávně uplatnil svobodu usazování. 
Tento orgán však pro účely následujícího vnitrostátního řízení na náhradu škody 
před vnitrostátním soudem argumentoval, že i kdyby byl použil svobodu usazování 
v souladu se závěry Soudního dvora, nesplňoval by žalobce podmínku dostatečné 
znalosti jazyka hostitelského členského státu pro výkon povolání v rámci systému 
veřejného zdravotního pojištění. Vnitrostátní soud tudíž Soudnímu dvoru předložil 
druhou otázku týkající se požadavku znalosti jazyka a v této souvislosti odkázal na 
příslušné ustanovení oborové směrnice týkající se povolání zubního lékaře, které 
obsahuje totožné ustanovení jako výše citované ustanovení směrnice týkající se 
lékařských povolání.  
 
Soudní dvůr nejprve připomněl, že směrnice o vzájemném uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci zubních lékařů se v projednávané věci nepoužije, jelikož 
navrhovatel nebyl držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci splňujícího minimální 
požadavky na vzdělání a odbornou přípravu stanovené koordinační směrnicí (body 
52 až 54), a dotčený případ tak posuzoval z hlediska článku 52 Smlouvy (nyní 
článek 49 SFEU). Soudní dvůr přitom shledal, že požadavek znalosti jazyka 
hostitelského členského státu může být odůvodněn naléhavým důvodem veřejného 
zájmu, kterým je zájem na spolehlivosti komunikace mezi zubním lékařem a 
pacientem, jakož i správními a profesními orgány. Dialog s pacientem, dodržování 
pravidel profesního chování a právních předpisů upravujících výkon povolání a 
správa administrativních záležitostí v oblasti zubního lékařství totiž požadují 
určitou míru znalosti jazyka hostitelského členského státu (bod 59). Na druhou 
stanu však Soudní dvůr zdůraznil, že požadavek znalosti jazyka nemůže být více 
omezující, než je nezbytné ke splnění sledovaného cíle. Vnitrostátní soud při 
                                                 
629 Tento výklad členský stát následně potvrdil v oblasti volného pohybu pracovníků v rozsudku ze dne 6. června 

2000, C-281/98, Angonese, Recueil, s. I-4139, v němž rozhodl, že požadavek, aby uchazeč předložil jako 
podmínku zaměstnání doklad o znalosti jazyka vydávaný orgány nebo institucemi v dotčené oblasti 
členského státu, představuje neodůvodněnou diskriminaci. 

630 Viz obdobný závěr generální advokátky Stix-Hackl v jejím stanovisku předneseném ve věci Komise v. 
Lucembursko, C-193/05, dne 11. května 2006, Recueil, s. I-8673, bod 48. 

631 Rozsudek ze dne 4. července 2000, C-424/97, Haim, Recueil, s. I-5123. 
632 Rozsudek ze dne 9. února 1994, C-319/92, Haim, Recueil, s. I-425. 
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posuzování proporcionality musí proto vzít v úvahu například okolnost, že je 
v zájmu pacientů, jejichž mateřským jazykem není jazyk dotčeného členského 
státu, aby existoval určitý počet zubních lékařů, kteří s nimi mohou komunikovat 
v mateřském jazyce (bod 60). 
 
Generální advokát Mischo však ve svém stanovisku v této věci při posuzování 
požadavku znalosti jazyka v projednávaném případě vycházel z režimu platného 
pro držitele diplomu uznávaného podle oborové směrnice. Argumentoval totiž, že 
pokud tato směrnice opravňuje členské státy k tomu, aby ukládaly určité požadavky 
držitelům diplomů uvedených v této směrnici, musí být členské státy a fortiori 
oprávněny tyto požadavky ukládat držitelům diplomů, na které se oborové 
směrnice nevztahují (bod 89). Poté se zaměřil na ustanovení směrnice, které 
ukládalo hostitelskému členském státu povinnost zajistit, aby měly oprávněné 
osoby odpovídající znalosti jazyka tohoto státu, a vyjádřil názor, že v důsledku 
tohoto ustanovení směrnice stanoví nejen podmínku dostatečné odborné 
kvalifikace, ale implicitně i podmínku dostatečné úrovně znalosti jazyka 
hostitelského členského státu (body 90 a 91). Přiznal, že sice ze znění dotčeného 
ustanovení nelze vyvodit, že by členské státy mohly splnění požadavku dostatečné 
znalosti jazyka kontrolovat v rámci přístupu státních příslušníků členských států 
k dotčenému povolání. Byl však toho názoru, že by dotčené ustanovení nemělo 
žádný  praktický účinek, pokud by členské státy neopravňovalo k tomu, aby mohly 
kdykoliv – tedy i současně s přezkoumáním odborné kvalifikace dotyčné osoby – 
přezkoušet jazykové znalosti zubních lékařů z jiného členského státu (body 93 až 
96).  
 
Generální advokát tak dospěl k závěru, že jestliže oborová směrnice členským 
státům dovoluje přezkušovat usazené zubní lékaře, popřípadě i poskytovatele 
služeb, ze znalosti jazyka tohoto státu, musí totéž o to spíše platit ve vztahu ke 
státními příslušníku, který je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, na který se 
směrnice nevztahuje. Podle názoru zastávaného v této práci je však tento závěr 
z důvodů uvedených výše třeba odmítnout. Zejména je třeba namítnout, že 
generální advokát tím, že přiznal praktický účinek ustanovení ohledně zmíněné 
povinnosti členských států, jehož systematické zařazení vypovídá spíše o jeho 
druhořadém významu v rámci struktury směrnice, byl připraven připravit 
o praktický účinek ta ustanovení směrnice, která je třeba z hlediska účelu 
spočívajícího v usnadnění volného pohybu příslušníků dotčeného povolání 
považovat v rámci této směrnice za základní.  
 
Generální advokát rovněž podpůrně pro případ, že jeho rozbor z hlediska 
ustanovení oborové směrnice Soudní dvůr nepřijme, provedl posouzení požadavku 
znalosti jazyka z hlediska svobody usazování (body 105 až 113). Ohledně 
argumentu žalobce v původním řízení v tom smyslu, že splnění povinností vůči 
pacientům i příslušným orgánům sociálního zabezpečení je odpovědností 
dotyčného příslušníka povolání a proto nelze vyžadovat znalost jazyka jako 
podmínku začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění, byl generální 
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advokát toho názoru, že zubní lékař, který se hodlá v jiném členském státě usadit 
bez toho, že byl ovládal jazyk tohoto státu, nemůže vždy spoléhat na služby 
překladatelů či tlumočníků. Navíc shledal oprávněným požadavek členského státu, 
aby měl zubní lékař osobní znalost vnitřních předpisů, kterými se řídí oblast 
sociálního zabezpečení a jež bude zpravidla obtížné vždy překládat do jazyka 
usazené osoby (body 111 až 113). Požadavek znalosti jazyka jako podmínku 
výkonu povolání v rámci veřejného zdravotního pojištění hostitelského členského 
státu, kterou musí zubní lékař splnit „předem“, tak považoval za odůvodněný a 
přiměřený požadavek. Přitom rovněž naznačil, že by tento požadavek považoval za 
odůvodněný, i kdyby bylo jeho splnění podmínkou pro přístup k povolání zubního 
lékaře jako takového a nikoliv pouze k výkonu tohoto povolání v rámci veřejného 
zdravotního pojištění hostitelského členského státu, vzhledem zejména k tomu, že 
jazykové nedostatky v komunikaci mezi pacientem a lékařem mohou způsobit 
závažnější následky než jazykové nedostatky v komunikaci s příslušnými orgány 
(body 115 a 116). Je otázkou, do jaké míry se lze stanoviskem generálního 
advokáta řídit při výkladu rozsudku Soudního dvora v téže věci. Rozsudek se 
každopádně nevěnuje otázce, zda je členský stát oprávněn stanovit požadavek 
znalosti jazyka již ve fázi přístupu k povolání nebo zda jeho splnění může 
kontrolovat jen dodatečně, popřípadě i při začlenění do rámce systému sociálního 
zabezpečení členského státu, i když z jeho odůvodnění lze vyvodit, že by tomu tak 
mohlo být. 
 
Po přehledu „tradiční“ judikatury je nyní třeba přistoupit k výkladu dotčeného 
ustanovení oborové směrnice o uznávání. Dotčená povinnost je ve směrnici přímo 
určena hostitelskému členskému státu. Samotným předmětem, a tedy cílem této 
povinnosti však je, aby si dotčené osoby osvojily znalost jazyka tohoto členského 
státu. Zákonodárce Společenství tak především uznává nezbytnost komunikace 
v jazyce hostitelského členského státu, jednak v přímém vztahu s klienty, a jednak 
ve vztahu k výkonu samotné odborné činnosti, který vyžaduje seznámení se 
s pravidly upravujícími výkon povolání v hostitelském členském státě, jakož i 
v některých případech komunikaci s příslušnými orgány hostitelského členského 
státu633. Na druhou stranu z tohoto ustanovení nemůže vyplývat obecná povinnost 
příslušníků lékařských povolání využívajících práva usazování a volného pohybu 
služeb, aby si osvojili řeč hostitelského členského státu, ani oprávnění hostitelského 
členského systematicky takovou znalost ověřovat před umožněním výkonu 
povolání na svém území, přinejmenším nikoliv v případě všech lékařských 
povolání a  činností. V této souvislosti je rovněž nutné zmínit, že v oblasti práva 
poskytování služeb, jehož výkon je oborovými směrnicemi vyčerpávajícím 
způsobem upraven a umožněn čistě na základě automatického uznání odborné 
kvalifikace a oprávnění vykonávat příslušné povolání v členském státě původu, 
směrnice členským státům neumožňuje, aby pro přístup k činnosti stanovily 

                                                 
633 Taktéž viz Wolff-Pfisterer, A.: Sprache als Freizügigkeitshindernis inder EU, Zentrum für europäische 

Rechtspolitik an der Universität Bremen, ZERP-Diskussionspapier 3/2002, s. 28 až 30. 
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dodatečné podmínky, se kterými směrnice nepočítá, včetně podmínky předběžného 
přezkumu znalosti jazyka634. 
 
Uvedená povinnost je ve směrnici kvalifikována slovem „případně“, z něhož 
vyplývá, že se uplatňuje jen tehdy, je-li to vhodné s ohledem na – v tomto případě – 
další příslušná ustanovení. Z nich vyplývá, že hostitelský členský stát musí zajistit, 
aby si dotčené osoby znalost jeho jazyka osvojily, jen v případě, že je to v jejich 
zájmu a zájmu jejich pacientů. Musí se tudíž jednat o situace, v nichž může být 
péče o pacienty ohrožena skutečností, že dotčená osoba nehovoří jazykem 
hostitelského členského státu (např. chirurg v operačním sále), ale často půjde i o 
situace, v nichž se lékař přímo setkává s pacienty hovořícími jazykem hostitelského 
členského státu. Konečně, směrnice současně vyžaduje jazykové znalosti 
„nezbytné“ k výkonu dotčené odborné činnosti v hostitelském členském státě. 
Pojem „nezbytnosti“ tak stanoví meze rozsahu znalostí, které lze po dotčené osobě 
vyžadovat. Podle názoru zastávaného v této práci je třeba chápat právě diskutovaná 
ustanovení jako celek ve smyslu zásady proporcionality. Ve skutečnosti tedy rozsah 
této zásady určuje jak případy, v nichž lze jazykové znalosti vyžadovat, tak rozsah 
požadovaných znalostí. 
 
Je tedy třeba dospět k závěru, že výše uvedené ustanovení oborových směrnic 
především ukládá povinnosti hostitelskému členskému státu, který musí podle 
okolností daného případu poskytovateli služby nebo usazenému příslušníku 
povolání, který splnil požadavky směrnice ohledně přístupu k tomuto povolání, 
poskytnout podporu a pomoc při integraci v rámci hostitelského členského státu, a 
to především pokud jde o znalost jazyka. Ohledně způsobu, jakým může členský 
stát výše uvedené požadavky provádět, z diskutovaného ustanovení nevyplývají 
kromě samotného slova „zajistit“ žádná další vodítka. Nevyplývá z něj přímo 
povinnost hostitelského členského státu poskytovat na své náklady příslušníkům 
lékařských povolání z jiných členských států, kteří na jeho území vykonávají 
dotčené povolání, jazykové vzdělávání. Je však třeba mít za to, že k „zajištění“ 
uvedeného cíle může přistupovat aktivně nebo pasivně, a v nejlepším případě 
kombinací těchto opatření, to znamená zakládat povinnosti jak pro své vlastní 
orgány a subjekty, tak pro dotčené jednotlivce. V prvním případě lze takové 
provedení spatřovat v poskytnutí možností jazykového vzdělávání, ať již státem 
zprostředkovaného, či organizovaného – v tomto případě za přiměřený poplatek, 
který odpovídá nákladům na poskytovanou službu635. V druhém případě je pak 

                                                 
634 Navíc, obdobná argumentace v rozsudku Lucembursko v. Rada a Evropský parlament (C-168/98, Recueil 

2000, s. I-9131) ve vztahu ke směrnici 98/5/ES upravující výkon svobody usazování advokátů vedla Soudní 
dvůr k závěru, že zákonodárce Společenství byl při stanovení dostatečných záruk možnosti následné 
kontroly dodržování pravidel profesní etiky hostitelského členského státu oprávněn ve vztahu k dotčenému 
povolání rozhodnout, že bude od předběžné kontroly splnění podmínky odborné kvalifikace v hostitelském 
členském státě upuštěno. Viz blíže Pertek, J.: La Communauté peut instituer un système de reconnaissance 
mutuelle des autorisations nationales d’exercise permettant de pratiquer toutes les activités typiques de 
l’avocat dans Etat d’accueil, Semaine Juridique Edition Générale č. 49, 5. prosince 2001, II 10637. 

635 Viz např. rozsudky ze dne 18. června 1998, C-266/96, Corsica Ferries France, Recueil, s. I-3949, a ze dne 13. 
června 2002, C-430/99 a C-431/99, Sea Land Service, Recueil, s. I-5235. 
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třeba dospět k závěru, že ve vztahu k některým úzce vymezeným kategoriím 
činností může hostitelský členský stát uložit povinnost znalosti jazyka tohoto státu. 
 
6.2.3 Obecné poznámky k ustanovením o uznávání obsažených v 
oborových směrnicích 
 
I směrnice o uznávání, respektive ustanovení týkající se uznávání odborné 
kvalifikace a ustanovení usnadňující výkon práva usazování a volného pohybu 
služeb, provádí harmonizaci právních předpisů členských států, ale v jejich případě 
jen těch předpisů, které se použijí v přeshraničních situacích. Jinými slovy se 
harmonizace týká přístupu k povolání nebo jeho výkonu státním příslušníkem 
členského státu, který svou odbornou kvalifikaci pro výkon dotčeného povolání 
získal v jiném členském státě než ve státě, v němž hodlá své povolání vykonávat. 
Ustanovení o uznávání v zásadě neumožňují členským státům stanovit další 
omezující podmínky v případě přístupu k dotčenému povolání osoby pocházející 
z jiného členského státu nad rámec podmínek, které tyto směrnice samy upravují636. 
Povaha ani této harmonizace však není úplná. Jednak je třeba předeslat že se 
směrnice o uznávání v podstatě nevztahují na vlastní výkon dotčených povolání 
v členských státech osobami z jiných členských států. Neobsahují tedy žádnou 
harmonizaci pravidel profesní etiky, disciplinárních norem, ani právních předpisů 
týkajících se výkonu dotčených povolání v rámci právnických osob637. Neobsahují 
žádné harmonizační požadavky související s provozovnou nebo ordinací, v níž 
bude regulované povolání vykonáváno. 
 
Pokud jde o přístup k povolání v jiném členském státě formou usazení se, 
neupravují směrnice o uznávání některé další požadavky, které mohou členské státy 
legitimně stanovit, ale například směrnice vydané na základě právního základu 
podle článku 57, ve spojení s článkem 66 Smlouvy, je nemohou upravovat, neboť 
jsou to ustanovení spadající do jiných oblastí působnosti svěřených Společenství. 
To je zejména případ požadavku registrace usazených osob v rámci systému 
sociálního zabezpečení a proplácení jejich služeb z tohoto systému. V případě 
usazení není možno ale vyloučit ani jiné požadavky uplatňované na přístupu 
k povolání, které sledují jiné oprávněné zájmy, jako například požadavek uzavření 
zvláštního pojištění proti škodám vzniklým v průběhu výkonu dotčeného 
povolání638.  
 
Tyto úvahy však neplatí v případě přeshraničního poskytování služeb, v jehož 
rámci oborové směrnice – s výjimkou směrnice použitelné v případě povolání ve 
                                                 
636 Např. bod 19 rozsudku ze dne 9. září 2004, C-417/02, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7973. 
637 Viz desátý bod odůvodnění směrnice 75/362/EHS. Viz v tomtéž smyslu v oblasti výkonu povolání 

veterinárního lékaře rozsudek ze dne 7. prosince 1995, C-17/94, Denis Gervais a další, Recueil, s. I-4353, 
body 23 až 28, v němž byla položena otázka, zda oborové směrnice umožňují členskému státu, aby v vztahu 
k zařízením, v nichž se provozuje umělá inseminace, uplatňoval povolovací postup. 

638 Tento požadavek je přitom v oborových směrnicích výslovně upraven jen v případě povolání architekta, viz 
článek 25 směrnice Rady ze dne 10. června 1985 (85/384/EHS) (Úř. věst. L 223, s. 15; Zvl. vyd. 06/01, 
s. 118). 
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farmacii, která upravuje jen výkon práva usazování – stanoví zvláštní režim, jehož 
cílem je zajistit automatický a co možná nejsnadnější přístup k činnosti 
v hostitelském členském státě na základě předložení dokumentů jasně a předem 
určených směrnicí. V takových případech směrnice neumožňuje členským státům, 
aby stanovily dodatečné požadavky, pokud je zákonodárce Společenství již 
nezahrnul do příslušných stanovení o volném pohybu služeb. O tom svědčí 
skutečnost, že v případě volného poskytování služeb v rámci lékařských povolání 
příslušné ustanovení směrnice zmiňuje, respektive výslovně zakazuje vnitrostátní 
podmínku zápisu u subjektu sociálního zabezpečení, zatímco v rámci ustanovení o 
usazování o takové podmínce není zmínka. Ve vztahu k výkonu svobody 
poskytování služeb v rámci povolání, na něž se vztahují oborové směrnice, a ve 
vztahu k osobám, které jsou držiteli automaticky uznávaných dokladů o dosažené 
kvalifikaci, tak lze připustit, že harmonizace podniknutá zákonodárcem 
Společenství je úplná. I v tomto případě však platí, že směrnice vydané v oblasti 
vzájemného uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci nemůže upravovat i další 
možné vnitrostátní požadavky, které spadají do jiných oblastí působnosti 
Společenství. 
 
Konečně, ale i pokud jde o přístup k dotčeným povoláním, je třeba upozornit na to, 
že oborové směrnice o uznávání upravují přístup jen těch osob k povolání v jiném 
členském státě, které svou odbornou kvalifikaci za účelem výkonu tohoto povolání 
získaly v členském státě a jejichž kvalifikace splňuje podmínky stanovené v 
oborové směrnici pro své uznání. Tyto směrnice však neupravují přístup 
k dotčenému povolání v hostitelském členském státě ze strany osob, které získaly 
svou odbornou kvalifikaci mimo členské státy Společenství nebo jejichž 
kvalifikace z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňuje podmínky pro automatické 
uznání. Z uvedených důvodů je tedy třeba harmonizaci přístupu k povolání v jiném 
členském státě provedenou oborovými směrnicemi o uznávání rovněž označit za 
dílčí. 
 
6.2.4 Institucionální rámec použitelný v případě lékařských povolání na 
úrovni Společenství 
 
Zvláštní a poslední skupinou ustanovení týkajících se uznávání odborných 
kvalifikací lékařů jsou ustanovení, která zavádějí institucionální rámec pro 
spolupráci Komise a členských států v rámci výborů Komise v otázkách 
spadajících do působnosti přijatých směrnic o volném pohybu lékařů. Tato 
ustanovení jsou obsažena v rozhodnutích o zřízení Poradního výboru pro odbornou 
přípravu lékařů a Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví639.  
 

                                                 
639 Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání lékařů (75/364/EHS) 

(Úř. věst. L 137, s. 17; Zvl. vyd. 01/01, s. 75) a rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Výboru 
vyšších úředníků pro veřejné zdraví (75/365/EHS) (Úř. věst. L 137, s. 19; Zvl. vyd. 06/01, s. 43). 
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První uvedený výbor je složen ze zástupců členského státu, a výboru předsedá 
osoba zvolená z těchto členů. Za každý členský stát se jednání výboru účastní tři 
zástupci jmenovaní na dobu tří let, přičemž jeden je odborníkem z praxe, jeden je 
odborníkem ze zařízení zajišťujících vzdělávání v příslušném oboru povolání, a 
jeden je zástupcem příslušných orgánů členského státu. Složení tohoto výboru tudíž 
profesním sdružením, i institucím odborného vzdělávání přímo poskytuje prostor 
pro vyjádření jejich názorů na úrovni Společenství, avšak z tohoto složení 
vyplývají vysoké organizační nároky, a to nejen pro Komisi, ale i pro uvedená 
sdružení a vzdělávací instituce. Konání jednání tohoto výboru předpokládá nejen 
sestavení programu jednání a zajištění vhodných prostorů a případných pomůcek 
pro všechny členy výboru, ale i zajištění samotné účasti co nejvíce členů Výboru, 
které může být v praxi problematické.  
 
Úkolem tohoto výboru je zaručovat srovnatelně vysokou úroveň vzdělávání lékařů 
ve Společenství, a to jak vzdělávání všeobecných lékařů, tak vzdělávání odborných 
lékařů, prostřednictvím výměny informací o metodách vzdělávání, jakož i o 
obsahu, úrovni a systému teoretického i praktického vzdělávání poskytovaného v 
členských státech, prostřednictvím konzultací za účelem dosažení společné 
koncepce, pokud jde o úroveň vzdělávání lékařů, a případně systém a obsah tohoto 
vzdělávání. Výbor podává Komisi a členským státům stanoviska a doporučení, 
včetně návrhů na změny ustanovení týkajících se vzdělávání lékařů. Poradní výbor 
pro vzdělávání byl v rámci Komise zřízen nejen v případě vzdělávání lékařů, ale i 
v souvislosti se vzděláváním příslušníků jiných povolání, pokud je toto vzdělávání 
harmonizováno koordinační oborovou směrnicí640. 
 
Druhý uvedený výbor je složen z vysokých úředníků členských států přímo 
odpovědných v oblasti veřejného zdraví, přičemž mu předsedá zástupce Komise, a 
jeho úkolem je zjišťovat a analyzovat veškeré obtíže, které by mohly vzniknout při 
provádění směrnic o volném pohybu lékařů a shromažďovat všechny užitečné 
informace o podmínkách, za kterých je v členských státech poskytována všeobecná 
a specializovaná lékařská péče. Výbor vydává stanoviska, která mohou být 
vodítkem pro práci Komise, pokud jde o případné změny uvedených směrnic. 
Výbor se navíc zabývá případy, v nichž se členský stát setká v určitých oblastech 
při provádění oborových směrnic týkajících se lékařských povolání s vážnými 
obtížemi (článek 26 směrnice 75/362/EHS a článek 10 směrnice 75/363/EHS). 
Činnost Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví přesahuje působnost směrnic o 

                                                 
640 Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 1977 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání v ošetřovatelství 

(77/454/EHS) (Úř. věst. L 176, s. 11; Zvl. vyd. 01/01, s. 85); rozhodnutí Rady ze dne 25. července 1978 
o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání zubních lékařů (78/688/EHS) (Úř. věst. L 233, s. 15; Zvl. vyd. 
01/01, s. 94; rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 1978 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání 
veterinárních lékařů (78/1028/EHS) (Úř. věst. L 362, s. 10; Zvl. vyd. 06/01, s. 90; rozhodnutí Rady ze dne 
21. ledna 1980 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání porodních asistentek (80/156/EHS) (Úř. věst. L 
33, s. 13; Zvl. vyd. 01/01, s. 97), rozhodnutí Rady ze dne 16. září 1985 o zřízení Poradního výboru pro 
vzdělávání v oblasti farmacie (85/434/EHS) (Úř. věst. L 253, s. 43; Zvl. vyd. 01/01, s. 145), a rozhodnutí 
Rady ze dne 10. června 1985 o zřízení Poradního výboru pro vzdělání a přípravu v oboru architektury 
(85/385/EHS) (Úř. věst. L 223, s. 26; Zvl. vyd. 01/01, s. 143). 
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volném pohybu lékařů vzhledem k tomu, že byl její rozsah rozšířen v důsledku 
přijetí oborových směrnic pro povolání zubního lékaře, zdravotní sestry či 
ošetřovatele pro všeobecnou péči a porodní asistentky i na oblast působnosti těchto 
směrnic641. 
 
6.2.5 Další vývoj právní úpravy lékařských povolání 
 
Na sklonku roku 1990 byly nejen směrnice týkající se lékařských povolání (vyjma 
směrnice o specializované odborné přípravě všeobecných lékařů), ale i ostatní 
oborové směrnice, vyjma směrnic týkajících se povolání advokáta, novelizovány 
v souvislosti se sjednocením Německa642. Systém uznávání odborné kvalifikace 
bylo třeba rozšířit i na občany bývalé Německé demokratické republiky. Za tímto 
účelem jednak novelizační směrnice do směrnice o uznávání v souvislosti 
s příslušným povoláním vložila zvláštní ustanovení o nabytých právech osob 
s odbornou kvalifikací nabytou na území bývalé NDR, a jednak vypustila jiné starší 
ustanovení, které již v původním znění oborových směrnic o uznávání upravovalo 
otázku možného uznávání dokladů vydaných NDR (např. bod 2 pod nadpisem 
„Německo“ v seznamu podle článku 3 směrnice 75/352/EHS). 
 
V roce 1993 byla dosavadní právní úprava lékařských povolání rekodifikována 
v rámci jediného předpisu, totiž směrnice 93/16/EHS643. Tato směrnice pouze 
přebírá dosavadní ustanovení směrnic 75/362/EHS a 75/363/EHS, ve znění 
pozdějších změn, takže příloha IV této směrnice v původním znění obsahovala 
tabulku ustanovení směrnice 93/16/EHS a odpovídajících zrušovaných ustanovení 
dřívějších směrnic. Odkazy na dřívější směrnice je třeba vykládat jako odkazy na 
směrnici 93/16/EHS v souladu se srovnávací tabulkou ve zmíněné příloze (čl. 44 
druhý pododstavec směrnice 93/16/EHS). Tato směrnice byla ještě v platnosti, 
když ČR přistoupila k Evropské unii, takže již existuje i její česká jazyková verze.  
 
Směrnice 97/50/ES644, která přináší první změnu směrnice 93/16/EHS, doplnila 
k ustanovením, v nichž jsou obsaženy seznamy jednotlivých lékařských 
specializací, které existují ve všech, nebo alespoň ve dvou členských státech, jakož 
i minimálních délek odborného studia pro jednotlivé specializace, ustanovení o 
zvláštních postupech v případě potřeby změn těchto seznamů (článek 1 směrnice 
97/50/ES). Tento postup provádí Komise, jíž je nápomocen již zmiňovaný Výbor 

                                                 
641 Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 1977 (77/455/EHS) (Úř. věst. L 176, s. 13),  ze dne 25. července 1978 

(78/689/EHS) (Úř. věst. L 233, s. 17), a ze dne 21. ledna 1980 (80/157/EHS) (Úř. věst. L 33, s. 15; Zvl. vyd. 
06/01, s. 104), kterými se mění rozhodnutí 75/365/EHS o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné 
zdraví. 

642 Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990, kterou se mění některé směrnice o uznávání odborných kvalifikací 
v souvislosti se sjednocením Německa (90/658/EHS) (Úř. věst. L 353, s. 73).  

643 Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání 
jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 165, s. 1; Zvl. vyd. 06/02, 
s. 86). 

644 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/50/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice Rady 
93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných 
dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 291, s. 35; Zvl. vyd. 06/02 s. 332). 
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vyšších úředníků pro veřejné zdraví zřízený rozhodnutím 75/365/EHS (pro další 
podrobnosti viz článek 44a směrnice 93/16/EHS a rozhodnutí 75/365/EHS). Forma 
právního předpisu, který je výsledkem uvedených postupů, sice není těmito 
předpisy stanovena, v praxi ale byly pro změnu příslušných seznamů pro jejich 
obecnou povahu vydávány směrnice Komise645.  
 
Další novelizační směrnicí byla v roce 2001 směrnice „SLIM“646, která ve vztahu 
ke všem oborovým směrnicím o uznávání, s výjimkou směrnice v oblasti 
architektoniky, zejména provedla některé změny reagující na problémy, které byly 
zjištěny v průběhu uplatňování dosavadního právního rámce, a na mezitím vydanou 
judikaturu Soudního dvora.  
Zaváděla tak nové ustanovení ve prospěch držitelů dokladů o dosažené kvalifikaci, 
které nebyly uvedeny na příslušných seznamech podle oborových směrnic, ale byly 
vydány po absolvování odborné přípravy splňující minimální požadavky 
koordinačních ustanovení a jsou členskými státy, které je vydaly, považovány za 
rovnocenné dokladům uvedených v příslušných seznamech. Tyto doklady jsou 
doplněné odpovídajícím odsvědčením členského státu původu také předmětem 
„automatického“ uznávání647. Směrnice SLIM do oborových směrnic o uznávání 
rovněž vložila ustanovení zakládající povinnost členských států řádně odůvodnit 
zamítavá rozhodnutí o žádostech o uznání dokladů o dosažené kvalifikaci a 
ustanovení zakládající právo těchto žadatelů podat proti těmto rozhodnutím 
procesní prostředek (žalobu) k soudu. Stejný procení prostředek musí mít žadatel 
k dispozici též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě (článek 42d 
směrnice 93/16/EHS).  
 
Dále v reakci na judikaturu Soudního dvora, podle níž členské státy nejsou povinny 
uznávat doklady o dosažené kvalifikaci získané mimo členské státy Společenství, 
ale jsou povinny zohledňovat doklady vydané členskými státy, jakož i odbornou 
praxi získanou dotyčnou osobou v jednom z členských států Společenství648, 
směrnice SLIM do závěrečných ustanovení všech oborových směrnic upravujících 
uznávání odborné kvalifikace doplnila ustanovení týkající se uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci získaných v jiných než členských státech Unie. Podle tohoto 

                                                 
645 Směrnice Komise 98/21/ES ze dne 8. dubna 1998 (Úř. věst. L 119, s. 15; Zvl. vyd. 06/03, s. 106), směrnice 

Komise 98/63/ES ze dne 3. září 1998 (Úř. věst. L 253, s. 24; Zvl. vyd. 06/03, s. 134), a směrnice Komise 
1999/46/ES ze dne 21. května 1999 (Úř. věst. L 139, s. 25; Zvl. vyd. 06/03, s. 163). 

646 Článek 14 body 5, 6 a 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001 (Úř. 
věst. 206, s. 1; Zvl. vyd. 05/04, s. 138). 

647 Ačkoliv bylo obdobné ustanovení již obsaženo ve směrnici o uznávání týkající se lékařských povolání, a sice 
v ustanovení o nabytých právech (čl. 9 odst. 3 směrnice 75/362/EHS, ve znění směrnice 89/594/EHS, nebo 
čl. 9 odst. 5 směrnice 93/16/EHS), chybělo obdobné ustanovení ve směrnicích týkajících se povolání 
zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního 
lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky i farmaceuta. Zákonodárce však uvedenou skutečnost zřejmě 
přehlédl, jelikož uvedené ustanovení doplnil i do směrnice 93/16/EHS (článek 42b této směrnice), aniž by 
analogické ustanovení v čl. 9 odst. 5 této směrnice zrušil. 

648 Rozsudky ze dne 9. února 1994 ve věcech C-154/93, Tawil-Albertini, Recueil, s. I-451, a C-319/92, Haim, 
Recueil, s. I-425, body 27 a 28. V průběhu tohoto legislativního procesu byl navíc vydán i rozsudek ze dne 
14. září 2000, C-238/98, Hocsman, Recueil, s. I-6623, kterým Soudní dvůr tuto judikaturu potvrdil (viz 
oddíl o judikatuře Soudního dvora v oblasti uznávání kvalifikací). 
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ustanovení členské státy „posoudí“ doklady o dosažené kvalifikaci získané 
žadatelem mimo Evropskou unii, pokud tyto doklady o dosažené kvalifikaci byly 
uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v 
členském státě (článek 42c první věta směrnice 93/16/EHS). Členské státy by podle 
tohoto ustanovení měly přihlédnout k dokladům o dosažené kvalifikaci získaným 
mimo Evropskou unii, avšak uznaným v jenom z členských států pro účely přístupu 
k dotčenému povolání nebo jeho výkonu, stejně jako by měly obdobně přihlédnout 
i k odborné přípravě a praxi absolvované žadatelem v členských státech, jako 
prvkům relevantním z hlediska práva Společenství (šestý bod odůvodnění směrnice 
SLIM).  
 
Vzhledem k tomu, že novelizovaná směrnice provádí základní svobody, je třeba 
v tomto případě uplatnit judikaturu Soudního dvora počínající rozsudkem 
Vlassopoulou a provést materální přezkum dokladů o odborné kvalifikaci žadatele, 
a srovnání znalostí a kvalifikace, které z nich vyplývají, se znalostmi a kvalifikací 
vyžadovanou hostitelským členským státem. Do právní úpravy podle oborových 
směrnic tak byl směrnicí SLIM zaveden čtvrtý mechanismus uznávání, který 
obsahuje některé shodné rysy s mechanismem užívaným v rámci uznávání odborné 
kvalifikace v oborech lékařských specializací (a specializací v zubním lékařství), 
které neexistují v členském státě původu (článek 8 směrnice 93/16/EHS a článek 6 
směrnice 78/686/EHS). Směrnice SLIM dále stanovila lhůty, v nichž mělo být 
v tomto řízení přijato rozhodnutí. Členský stát byl povinen toto rozhodnutí přijmout 
do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podal svou žádost včetně úplné podpůrné 
dokumentace (článek 42c druhá věta směrnice 93/16/EHS). 
 
Konkrétně ve vztahu k lékařským povoláním směrnice SLIM přinesla některé další 
změny. Je přitom třeba zmínit se jen o dvou z nich. Jednak směrnice SLIM sloučila 
ustanovení o uznávání lékařských specializací společných všem členským státům a 
o uznávání lékařských specializací společných alespoň dvěma členským státům do 
jednoho, takže nadále již směrnice 93/16/EHS tyto dvě kategorie nerozlišuje (čl. 14 
body 3 až 6 a čl. 14 bod 11 směrnice SLIM). A jednak tato směrnice doplnila právě 
zmíněný mechanismus podle článku 8 uvedené směrnice spočívající v přezkumu 
obsahu odborné kvalifikace žadatele použitelný v případech, že specializace, kterou 
hodlá žadatel vykonávat v hostitelském členském státě, v jeho členském státě 
původu neexistuje. Jednak byla stanovena povinnost hostitelského členského státu 
v rámci srovnávacího přezkumu obsahu odborné kvalifikace žadatele zohlednit 
rovněž jeho odbornou praxi, další odbornou přípravu a soustavné lékařské 
vzdělávání, a jednak byla stanovena lhůta pro vydání rozhodnutí na základě 
uvedeného článku v délce čtyř měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost 
včetně úplné podpůrné dokumentace (čl. 14 bod 7 směrnice SLIM). Odpovídající 
změna byla provedena i v souvislosti s uznáváním specializací v zubním lékařství 
v článku 6 směrnice 78/686/EHS (čl. 5 bod 6 směrnice SLIM).  
 
Poslední změnou směrnice 93/16/EHS provedenou na základě sekundárního práva 
Společenství bylo nahrazení výše uvedeného postupu podle čl. 44a odst. 3, v němž 
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je Komisi nápomocen Výbor vyšších úředníků pro veřejné zdraví, řídícím 
postupem podle komitologického rozhodnutí 1999/468/ES649 v důsledku nařízení 
(ES) č. 1882/2003650. 
 
 
6.3  Směrnice obecného systému 
 
6.3.1  Legislativní vývoj obecného systému 
 
Nejpozději v průběhu 80. let začínalo být zjevné, že není realistická snaha 
zákonodárce Společenství upravit oborovými směrnicemi všechna povolání 
vyžadující ke svému výkonu poměrně vysokou míru odborné kvalifikace. Složitost 
vyjednávání o jednotlivých podmínkách vzdělávání v případě jednotlivých 
povolání i narůstající počet členských států vedly Evropskou radu konanou 
v červnu 1984 ve Fontainebleau (Francie) k ustavení ad hoc výboru pro Evropu 
občanů („Committee for a People’s Europe“, také zvaný „Adonninův výbor“), 
který měl navrhnout opatření k usnadnění volného pohybu osob ve Společenství. 
Evropská rada při této příležitosti zároveň prohlásila, že je nezbytné vytvořit 
obecný systém pro uznávání vysokoškolských diplomů651. Komise tuto výzvu 
přijala652 a ve své Bílé knize o uskutečnění vnitřního trhu (1985) vytýčila v souladu 
se závěry Adonninova výboru653 hlavní zásady obecného systému pro uznávání 
odborných kvalifikace bez předchozí harmonizace požadavků na odbornou 
přípravu: těmito zásadami byly: vzájemná důvěra mezi členskými státy, 
srovnatelnost univerzitních studií, vzájemné uznávání diplomů vydaných 
členskými státy bez předchozí harmonizace požadavků na odbornou přípravu, 
rozšíření tohoto systému i na zaměstnané osoby, a konečně případná možnost 
vyrovnání rozdílů ve vzdělání prostřednictvím odborné praxe654.  
 
Ve stejné době bylo na základě tehdejšího článku 128 Smlouvy o EHS, jenž 
zmocňoval ke stanovení obecných zásad pro uskutečňování společné politiky 
v oblasti odborného vzdělávání, které mohou přispět k harmonickému rozvoji 
národních hospodářství i společného trhu, a rozhodnutí 63/266/EHS o obecných 
zásadách pro provádění společné politiky odborného vzdělávání655, podle jehož 
                                                 
649 Viz článek 4 rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi (1999/468/ES) (Úř. věst. L 184, s. 23; Zvl. vyd. 01/03, s. 124). 
650 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení 

týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených 
v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 
1999/468/ES (Úř. věst. L 284, s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 447). 

651 Podrobnosti viz Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, 
s. 162. 

652 Sdělení Komise, Evropa občanů – Provedení závěrů Evropské rady z Fontainebleau, KOM (84) 446 konečné, 
24.9.1984. 

653 Zpráva výboru předložená Evropské radě v Bruselu ve dnech 29. a 30. března 1985. 
654 Bílá kniha Komise určená Evropské radě – Uskutečnění vnitřního trhu, 14.6.1985, KOM (85) 310 konečné, 

bod 93. 
655 Rozhodnutí Rady 63/266/EHS ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné zásady pro provádění 

společné politiky odborného vzdělávání (Úř. věst. 63, s. 1338; Zvl. vyd. 05/01, s. 7). 
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osmé zásady je třeba umožnit dosažení vzájemného uznávání osvědčení a 
obdobných dokladů potvrzujících ukončení odborného vzdělávání, přijato 
rozhodnutí 85/386/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odbornou přípravou 
mezi členskými státy656, které ve vztahu ke konkrétním povoláním nebo skupinám 
povolání předpokládalo vypracování vzájemně dohodnutých požadavků na obsah 
zahrnutých činností mezi členskými státy a vypracování srovnávacích tabulek 
uvádějících u každého členského státu zejména úroveň požadovaného odborného 
vzdělání, informace o subjektech nebo institucích poskytujících příslušné odborné 
vzdělání, profesní označení případně používané v členském státě a profesní 
sdružení nebo příslušný orgán k vydávání a uznávání dokladů o odborném vzdělání 
(článek 3 uvedeného rozhodnutí). Uvedené rozhodnutí rovněž nezávazným 
způsobem vymezovalo pět úrovní vzdělání. Přestože toto rozhodnutí sleduje jiný 
účel, než směrnice o uznávání odborných kvalifikací, totiž zejména zlepšení 
průhlednosti trhu práce, a nikoliv zrušení právních překážek svobody pohybu, 
počítalo se s využitím výsledků analýz prováděných podle tohoto rozhodnutí pro 
účely obecného systému uznávání odborných kvalifikací (osmnáctý bod 
odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Toto rozhodnutí však nebylo úspěšně prováděno 
a brzy jeho význam upadl v důsledku provedení a úspěšného uplatňování směrnic 
obecného systému. Rozhodnutí bylo nakonec zrušeno v roce 2008657. 
 
Krátce po přijetí diskutovaného nato předložila svůj návrh směrnice obecného 
systému pro uznávání vysokoškolských diplomů658. Tento návrh byl v průběhu 
legislativního procesu podstatně pozměněn659, jelikož původní návrh se týkal 
v podstatě uznávání akademických kvalifikací, jeho formulace byly poměrně 
stručné a nezohledňoval mnohé zvláštnosti existující v členských státech660 a 
některých životních situacích (diplomy získané mimo Společenství, ochrana 
nabytých práv). Pro účely vyrovnání rozdílu mezi vzděláním žadatele a vzděláním 
požadovaným v hostitelském členském státě Komise navrhovala pouze možnost 
požadovat doložení odborné praxe, popřípadě absolvování praxe pod dohledem 
v hostitelském členském státě. Kromě nutnosti vyřešení zásadních problémů, které 
byly spojeny zejména s návrhem uznávat akademické kvalifikace a jeho 
případnými důsledky, a některých problémů vyvstalých v praxi, však návrh Komise 
narážel v Radě na problémy související se zahrnutím zejména právnických 
povolání a povolání učitele do působnosti směrnice. Předmětem uznávání byl proto 
nadále učiněn nikoliv diplom o vyšším vzdělání, což je akademická kvalifikace, ale 
doklad o dosažené kvalifikaci, či „diplom“, jako zvláštní úroveň profesní 
                                                 
656 Rozhodnutí Rady 85/386/EHS ze dne 16. července 1985 o srovnatelnosti kvalifikací získaných odbornou 

přípravou mezi členskými státy Evropského společenství (Úř. věst. č. L 199, s. 56; Zvl. vyd. 06/01, s. 114). 
657 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1065/2008/ES ze dne 22. října 2008, kterým se zrušuje 

rozhodnutí Rady 85/368/EHS (Úř. věst. L 288, s. 4). Viz rovněž související doporučení Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení 
(Úř. věst. C 111, s. 1), které zavedlo novou klasifikaci rozdělenou do osmi úrovní odborné kvalifikace. 

658 Návrh ze dne 22. července 1985, KOM (85) 355 konečné.  
659 K průběhu legislativního procesu se vyjadřuje Wägenbaur, Rolf: Free Movement in the professions: The new 

EEC proposal on professional qualifications, CMLR 1986, 99. 
660 Podrobnosti viz Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, 

s. 164 
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kvalifikace, či odborné způsobilosti. V otázkách právnických a některých dalších 
povolání byl konečně nalezen kompromis a byla zavedena možnost dalšího 
vyrovnávacího opatření, totiž zkoušky způsobilosti, kterou členské státy mohly bez 
dalšího uplatnit především v případě právnických povolání. Směrnice byla konečně 
schválena na konci roku 1988, a označena byla číslem 89/48/EHS661. 
 
Zhruba o půl roku po přijetí směrnice 89/48/EHS předložila směrnice Radě návrh 
směrnice druhého obecného systému pro uznávání odborného vzdělávání a 
přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS662, ve prospěch držitelů dokladů 
o kratším než tříletém vyšším vzdělání, dokladů o středoškolském vzdělání a 
některých osob s nabytou odbornou praxí. K doplnění prvního obecného systému, 
který se týká jen vysokoškolských kvalifikací, vyzvaly Komisi některé orgány již 
v průběhu projednávání návrhu první směrnice663, a ostatně o potřebě tohoto 
doplnění existovala všeobecná shoda664. Návrh vycházel striktně z právní úpravy 
přijaté ve směrnici 89/48/EHS a zaváděl další tři úrovně kvalifikací, totiž úroveň 
odborné kvalifikace získané na základě vyššího vzdělání nedosahujícího délky tří 
let, odborné kvalifikace získané na základě obecného nebo odborného 
středoškolského vzdělání, a odborné kvalifikace získané na základě krátkodobé 
odborné přípravy. Zásadní novinkou přitom bylo pravidlo, které umožňovalo 
přístup k povolání a jeho výkon v hostitelském členském státě, jenž k výkonu 
regulovaného povolání vyžadoval alespoň tříleté vysokoškolské vzdělání, i 
držitelům dokladů osvědčujících jen vyšší kratší než tříleté vzdělání (systém 
„passerelle“). Obdobné pravidlo bylo navrhováno v případě, že hostitelský členský 
stát vyžaduje k výkonu regulovaného povolání doklad o vyšším vzdělání, ale 
žadatel je držitelem pouze dokladu o středoškolské kvalifikaci. Konečně, návrh 
rovněž pamatoval na případy, v nichž by hostitelský členský stát vyžaduje jen 
obecné základní nebo střední vzdělání. Původní návrh Komise byl v průběhu 
legislativního procesu pozměněn jen z hlediska systematiky a členění právního 
předpisu a v některých podrobnostech. Přijat byl v roce 1992 jako směrnice 
92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a 
přípravy665. 
 
Kromě některých změn provedených pozdějšími směrnicemi Komise v přílohách 
směrnice 92/51/EHS, které obsahovaly seznamy dokladů o vzdělání, jimž bylo 

                                                 
661 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů 

vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (89/48/EHS) (Úř. věst. 1989, L 
19, s. 16; Zvl. vyd. 05/01, s. 16). 

662 Návrh směrnice Rady o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělání a odborné přípravy, kterou 
se doplňuje směrnice 89/48/EHS, K0M (89) 372 konečné, 8.8.1989. 

663 Usnesení Evropského parlamentu, Úř. věst. C 345, 31.12.1985, s. 81 a 82. Stanovisko Hospodářského a 
sociálního výboru, dok. 90/86, 29.1.1986, s. 6. 

664 KOM (89) 372 konečné, s. 3. 
665 Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného 

vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209, s. 25; Zvl. vyd. 05/02, s. 
47). 
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v rámci druhého obecného systému přiznáno zvláštní postavení666, zůstaly směrnice 
obecného systému nezměněny až do vydání směrnice SLIM667, která byla již 
zmíněna výše jakožto novela oborových směrnic. Tato novela do směrnic obecného 
systému zaváděla jednak povinnost členských států zohlednit v širší míře odbornou 
praxi žadatele nabytou po získání odborné kvalifikace v rámci obecného systému 
v souladu s judikaturou Soudního dvora vycházející z rozsudku ve věci 
Vlassopoulou, a jednak rozšířila pojem „regulovaného vzdělávání a odborné 
přípravy“ zavedený v rámci druhého obecného systému i na systém uznávání podle 
směrnice 89/48/EHS. Konečně byla v rámci uvedené novely rozvinuta úloha 
koordinační skupiny zřízené čl. 9 odst. 2 směrnice 89/48/EHS, která nadále mohla 
za účelem jednotnějšího uplatňování a výkladu příslušných směrnic přijímat 
stanoviska k otázkám týkajícím se praktického uplatňování obecného systému, 
které jí předloží Komise. Tato opatření přitom vycházela z vlastních podnětů 
Komise uvedených ve zprávě o uplatňování obecného systému pro uznávání 
vysokoškolských diplomů (viz první až čtvrtý bod odůvodnění směrnice 
2001/19/ES)668.  
 
Naposledy byla směrnice obecného systému změněna nařízením (ES) č. 1882/2003, 
která nahradila dosavadní komitologický postup pro změnu příloh stanovený 
v článku 15 směrnice 92/51/EHS řídícím postupem podle článku 4 rozhodnutí o 
výborech, které jsou nápomocny Komisi („komitologické“rozhodnutí)669. Směrnice 
obecného systému byly zrušeny a jejich ustanovení byla s některými úpravami 
převzata do jednotné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací, která rovněž nahradila většinu ostatních směrnic 
v oblasti uznávání kvalifikací. 
 
6.3.2 Základní zásady právní úpravy směrnic obecného systému 
 
Právním základem obou směrnic obecného systému pro uznávání kvalifikací byl čl. 
57 odst. 1 Smlouvy o EHS ve vztahu ke svobodě usazování, článek 49 téže 
Smlouvy ve vztahu k volnému pohybu pracovníků a článek 66 Smlouvy o EHS ve 
vztahu k volnému pohybu služeb (viz jedenáctý bod odůvodnění směrnice 
89/48/EHS). V tomto případě nebylo třeba využít právního základu za účelem 
koordinace podmínek pro přístup k povolání a jeho výkon v členských státech 

                                                 
666 Směrnice Komise 97/38/ES ze dne 20. června 1997 (Úř. věst. L 184, s. 31; Zvl. vyd. 05/03, s. 259); směrnice 

Komise 94/38/ES ze dne 26. července 1994 (Úř. věst. L 217, s. 8; Zvl. vyd. 05/02, s. 222); směrnice Komise 
95/43/ES ze dne 20. července 1995 (Úř. věst. L 184, s. 21; Zvl. vyd. 05/02, s. 246), a směrnice Komise 
2000/5/ES ze dne 25. února 2000 (Úř. věst. L 54, s. 42; Zvl. vyd. 05/03, s. 424). 

667 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001 (Úř. věst. L 206, s. 1; Zvl. vyd. 
05/04, s. 138). 

668 Zpráva Komise určená Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování obecného systému pro uznávání 
vysokoškolských diplomů, vypracovaná podle článku 13 směrnice Rady 89/48/EHS (Úř. věst. L 19, 
24.1.1989, s.  16). 

669 Bod 10 přílohy II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o 
přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích 
pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, 
ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES (Úř. věst. L 284, s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 447). 
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podle čl. 57 odst. 2 Smlouvy o EHS, jelikož není cílem směrnic obecného systému 
měnit právní úpravu použitelnou ve vztahu k přístupu a výkonu povolání na území 
členského státu. Směrnice stanovení těchto požadavků přenechávají členským 
státům. Stejně tak je věcí členských států, aby rozhodly, pro která povolání budou 
vyžadovat podmínku odborné kvalifikace670. Obecný systém tak představuje 
„pouze“ jakýsi převodový rámec použitelný v případě, že o přístup k povolání 
v členském státě žádá osoba, která je odborně kvalifikovaná k výkonu povolání 
v jiném členském státě.  
 
Jak již bylo uvedeno, za účelem provedení zásady volného pohybu osob a služeb 
mezi členskými státy, bylo třeba pro státní příslušníky členských států zaručit 
možnost vykonávat povolání jako osoba samostatně výdělečně činná nebo 
zaměstnanec v jiném členském státě, než v tom, ve kterém získali odbornou 
kvalifikaci (první bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS i směrnice 92/51/EHS). Za 
tímto účelem byly vydány jednak směrnice o přechodných opatřeních, pokud jde o 
činnosti obchodní, řemeslné nebo průmyslové povahy, a oborové harmonizační 
směrnice, které se týkaly pouze několika vysoce kvalifikovaných povolání. Bylo 
proto třeba rychle přijmout opatření k odstranění omezení volného pohybu, pokud 
jde o ostatní vysoce kvalifikovaná povolání (druhý a třetí bod odůvodnění směrnice 
89/48/EHS), i pokud jde o ostatní regulovaná povolání (třetí a čtvrtý bod 
odůvodnění směrnice 92/51/EHS), přičemž jedinou proveditelnou možností bylo 
přijmout obecnou úpravu uznávání odborných kvalifikací (čtvrtý bod odůvodnění 
směrnice 89/48/EHS).  
 
Ačkoliv v případě povolání, pro jejichž výkon nestanovilo Společenství žádnou 
minimální úroveň kvalifikace, si členské státy ponechávají pravomoc stanovit 
takovou úroveň, která by zaručovala kvalitu služeb poskytovaných na jejich území, 
musí tyto členské státy nicméně dodržet požadavky práva Společenství vyplývající 
ze základních svobod Společenství a zásady loajální spolupráce členských států, a 
za tímto účelem vzít v úvahu kvalifikace získané v jiném členském státě a určit, zda 
tyto kvalifikace odpovídají kvalifikacím, které sám požaduje (pátá bod odůvodnění 
směrnice 89/48/EHS a druhý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Povinnost 
zohlednit doklady o vzdělání a odborné přípravě žadatele se uplatní bez ohledu na 
to, zda je výkon dotčeného povolání v členském státě původu regulován, či nikoliv.  
 
Uznávání odborné kvalifikace probíhá na čistě profesním základě. To znamená, že 
v rámci systému není zkoumána rovnocennost studia žadatele se studiem 
vyžadovaným v hostitelském členském státě, ale nanejvýš dostatečnost vzdělání a 
další odborné přípravy žadatele s požadavky stanovenými pro přístup k dotčenému 
povolání v hostitelském členském státě. Obecný systém tedy nepředpokládá 
rovnocennost vzdělání v členských státech, ale spočívá na vzájemné důvěře 
ohledně podmínek, za kterých členské státy připouštějí výkon dotčeného povolání 
na svém území. Nicméně, pokud hostitelský členský stát zjistí, že odborná 

                                                 
670 Bod 19 rozsudku ze dne 2. července 1998, C-225/95 až C-227/95, Kapasakalis a další, Recueil, s. I-4239. 
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kvalifikace žadatele je nedostatečná z hlediska jeho vlastních požadavků, musí 
umožnit žadateli, aby prokázal, že si chybějící kvalifikaci doplnil, ať již 
prostřednictvím skutečného výkonu povolání v jiném členském státě (odborné 
praxe), či absolvováním období praxe pod dohledem nebo složením zkoušky 
způsobilosti v hostitelském členském státě.  
 
Jak již bylo uvedeno, druhý obecný systém vychází ze stejných zásad jako první 
obecný systém, a obsahuje proto stejné normy jako původní obecný systém, ale 
vymezuje další úrovně vzdělání a odborné přípravy, na které se původní obecný 
systém nevztahuje (pátý a devátý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Za účelem 
umožnění volného pohybu osob a služeb v případě, že žadatel není držitelem 
dokladu o dosažené kvalifikaci stejné úrovně, jako je úroveň vyžadovaná 
v hostitelském členském státě, zavádí druhý obecný systém pravidlo „passerelle“, 
podle něhož je umožněn přístup k povolání v hostitelském členském státě i 
držitelům dokladu o dosažené kvalifikaci o jednu úroveň nižšího. 
 
6.3.3 Rozsah působnosti směrnic obecného systému 
 
Osobní i věcný rozsah působnosti těchto směrnic vyplývají z ustanovení Smlouvy, 
která byla použita jako právní základ a z jejich účelu. Jelikož je účelem těchto 
směrnic odstranění omezení volného pohybu osob a služeb671, je třeba 
předpokládat, že se tyto směrnice týkají volného pohybu odborných činností 
vnímaných jako „služby“ s původem v jiném členském státě. V důsledku toho 
mohou tyto směrnice samy o sobě zakládat práva výhradně pro státní příslušníky 
členských států, kteří hodlají hostitelském členském státě formou samostatně 
výdělečné činnosti nebo zaměstnání vykonávat stejnou činnost, kterou jsou 
oprávněni vykonávat (v případě, že členský stát původu dotčené povolání reguluje) 
nebo vykonávali ve svém členském státě původu (v případě, že členský stát původu 
dotčené povolání nereguluje). V této souvislosti je rovněž třeba vykládat pozitivní 
vymezení rozsahu působnosti podle směrnic obecného systému, podle něhož se 
směrnice „vztahuje na každého státního příslušníka členského státu, který chce 
vykonávat regulované povolání v hostitelském členském státě jako osoba 
samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec“ (čl. 2 první pododstavec 
směrnice 89/48/EHS i směrnice 92/51/EHS). Toto ustanovení totiž od osoby 
pohybující se ve Společenství výslovně nepožaduje, aby v členském státě původu 
získala nějaký druh odborné kvalifikace, ať již formou odborné přípravy či odborné 
praxe, ale tato podmínka vyplývá z výše uvedeného účelu i z dalších ustanovení 
směrnice. 
 
V tomto ohledu je třeba zmínit především ustanovení směrnic obecného systému, 
která vymezují podmínky pro uplatnění zákazu pro členský stát, aby z důvodu 
požadavku odborné kvalifikace odmítl udělit žadateli oprávnění k výkonu 
dotčeného povolání na svém území, která – s výjimkou povolání vyžadujících nižší 

                                                 
671 Bod 36 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. 
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úroveň kvalifikace, v jejichž případě směrnice druhého obecného systému ukládá 
hostitelskému členskému státu uznat i odbornou kvalifikaci uchazeče spočívající 
v předchozím výkonu dotčeného povolání v členském státě původu – 
předpokládají, že dotčená osoba ukončila vzdělávání a odbornou přípravu, které ji 
připravují na výkon dotčeného povolání (mimo jiné třetí bod odůvodnění směrnice 
89/48/EHS), ať již členský stát původu takovou činnost reguluje, či nikoliv (k tomu 
podrobněji dále). 
 
Bylo ostatně již uvedeno, že směrnic obecného systému uznávání kvalifikací se lze 
dovolávat výlučně tehdy, pokud dotčená osoba využívá svého práva profesní 
mobility, a tedy pokud se její právo volného pohybu zakládá na skutečnosti, že 
v členském státě původu vykonával hospodářskou činnost (sekundární výkon 
svobody pohybu), na rozdíl od judikatury Soudního dvora zakládající povinnost 
hostitelského členského státu zohlednit kvalifikace a dovednosti žadatele, která se 
vztahuje i na primární výkon svobody pohybu například v případě, že se dotčená 
osoba v hostitelském členském státě uchází o výkon činnosti, kterou předtím 
v jiných členských státech nevykonávala, a pro jejíž výkon ani nezískala 
odpovídající odbornou způsobilost. 
 
Z uvedeného účelu rovněž vyplývá, že směrnice obecného systému se vztahují jen 
na situace, které vykazují přeshraniční prvek Společenství. Samotná podstata i 
znění ustanovení směrnic ostatně použití směrnic v rámci jednoho členského státu 
vylučují. Podle ustálené judikatury nemohou být pravidla podle Smlouvy týkající 
se volného pohybu a akty vydané k jejich provedení použity ve vztahu k činnostem, 
které se nevyznačují žádným prvkem spojujícím tyto činnosti se situacemi, jež se 
řídí právem Společenství, a které se ve všech ohledech omezují na jeden členský 
stát672. Směrnice pak definují „hostitelský členský stát“ jako členský stát, v němž 
dotčená osoba žádá, aby mohla vykonávat povolání, které je v uvedeném členském 
státě regulováno, jedná-li se o jiný členský stát, než ve kterém získal svůj doklad o 
dosažené kvalifikaci nebo poprvé vykonával dotyčné povolání [čl. 1 písm. b) 
směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. d) směrnice 92/51/EHS]673.  
 
Tuto definici však nelze chápat v tom smyslu, že by v každém případě vylučovala, 
aby se státní příslušník členského státu mohl domáhat přístupu k povolání 
v členském státě, v němž získal část své odborné kvalifikace. Rozhodující je 
v tomto ohledu pojem „diplom“, který byl předmětem poměrně rozvinuté 
judikatury Soudního dvora. V souladu s touto definicí a judikaturou se mohou 
někteří držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných po ukončení vzdělání 
v hostitelském členském státě, kteří jsou přitom oprávněni k výkonu dotčeného 
povolání v jiném členském státě, dovolávat obecného systému uznávání odborných 
kvalifikací. To platí zejména v případech vzdělávání poskytovaného na území 
jednoho členského státu podle právních předpisů druhého členského státu (franšízy 

                                                 
672 Bod 22 rozsudku ze dne 2. července 1998, C-225/95 až C-227/95, Kapasakalis a další, Recueil, s. I-4239. 
673 Viz rovněž bod 18 rozsudku ve věci Kapasakalis a další. 
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na vzdělání)674 a v případech, že žadatel získal mimo hostitelský členský stát 
alespoň část své odborné kvalifikace, například ve formě odborné praxe675 (k tomu 
podrobněji dále).  
 
Stejně tak se směrnice obecného systému na základě obdobného použití judikatury 
Soudního dvora týkající se směrnic o přechodných opatřeních a oborových směrnic 
uplatní i v případě, že státní příslušník hostitelského členského státu získá svou 
odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Společenství, a následně se vrací do 
státu své příslušnosti a žádá o uznání své zahraniční odborné kvalifikace676. 
V důsledku toho zavedený obecný systém tím, že posiluje právo dotčené osoby 
využít své odborné dovednosti v jakémkoliv členském státě, zároveň doplňuje a 
posiluje právo této osoby na získání své odborné kvalifikace v místě a členském 
státě svého přání (třináctý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS a dvacátý bod 
odůvodnění směrnice 92/51/EHS). 
 
Ačkoliv označení systému uznávání „obecný“ budí dojem, že se použije bez 
omezení na všechny takové držitele dokladů o dosažené kvalifikaci, jsou 
z působnosti směrnice bez dalšího vyňaty některé situace a činnosti některých 
povolání. Pokud jde o situace, které jsou z působnosti směrnic vyloučeny, jde 
zejména o situace, v níž se držitel dokladu o dosažené kvalifikaci získaného 
v jiném členském státě domáhá v hostitelském členském státě přístupu k povolání, 
jehož výkon je v tomto státě spjat s výkonem veřejné moci ve smyslu čl. 48 odst. 4 
nebo článku 55 Smlouvy o EHS, popřípadě ve spojení s článkem 66 téže smlouvy 
(dvanáctý bod odvodnění směrnice 89/48/EHS a osmý bod odůvodnění směrnice 
92/51/EHS). Tyto výjimky je však třeba podle názoru zastávaného v této práci 
vykládat tak, že umožňují členským státům zachovat pro výkon některých činností 
požadavek státní příslušnosti, a proto je lze použít jen v případě konkrétních osob, 
nikoliv však ve vztahu k celému povolání nebo dokonce skupinám povolání. 
 
Z působnosti směrnic obecného systému jsou však rovněž a priori a nezávisle na 
konkrétní situaci vyloučena některá povolání nebo činnosti. Směrnice ze své 
působnosti takto výslovně vylučují zaprvé povolání, která jsou předmětem zvláštní 
směrnice, jíž se stanoví podmínky vzájemného uznávání diplomů mezi členskými 
státy (čl. 2 druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS i směrnice 92/51/EHS). Jde o 
směrnice, které se „v zásadě zavádějí vzájemné uznávání studia ukončeného před 
vstupem do povolání“ (šestý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS), a tedy oborové 
směrnice, jejichž ustanovení o uznávání odborných kvalifikací vycházejí 
z minimálních požadavků na odbornou přípravu podle koordinačních ustanovení. 
V této souvislosti je třeba poznamenat, že takové podmínky splňují všechny 
oborové směrnice, ale nikoliv například směrnice upravující výkon práva usazování 

                                                 
674 Bod 67 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025.  
675 Rozsudek ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallero, Sb. rozh. I-415, ze dne 31. března 1993, C-19/92, 

Kraus, Recueil, s. I-1663, a ze dne 8. července 1999, C-234/97, de Bombadilla, Recueil, s. I-4773.. 
676 Rozsudky ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, bod 24; ze dne 3. října 1990, 61/89, 

Bouchoucha, Recueil, s. I-3551, bod 13, a ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311. 
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a volného poskytování služeb advokáty. Lékař nebo architekt, jehož doklad o 
dosažené kvalifikaci nesplňuje minimální požadavky směrnice 85/384/EHS pro 
automatické uznání, proto mohl v hostitelském členském státě spoléhat nanejvýš na 
obecnou judikaturu Soudního dvora vydanou v rámci výkladu článků 43 ES a 
49 ES (nyní články 49 a 56 SFEU)677, zatímco advokát, který si přál vykonávat 
svou činnost v hostitelském členském státě pod profesním označením tohoto státu, 
a nikoliv poskytovat služby v souladu se směrnicí 77/249/EHS pod profesním 
označením členského státu původu, nebo si přál integrovat se do povolání 
hostitelského členského státu dříve, než postupem předvídaným ve směrnici 
98/5/ES, mohl za tímto účelem využít obecného systému uznávání odborných 
kvalifikací678. 
 
Stejným způsobem je třeba postupovat v případě výkonu činností ve 
specializačních oborech povolání, v jejichž případě sice oborové směrnice upravují 
požadavky na základní odborné vzdělávání a přípravu a uznávání odpovídající 
odborné kvalifikace, ale neupravují obdobné požadavky, ani uznávání odborných 
kvalifikací v souvislosti se specializačními obory. Tato situace se týká konkrétně 
případných specializačních oborů zdravotních sester, veterinárních lékařů, 
porodních asistentek, architektů a farmaceutů. V těchto případech je třeba vycházet 
z domněnky, že specializované činnosti představují výkon jiného povolání, než je 
povolání spočívající ve výkonu činností odpovídajících základní odbornosti, a tedy 
z použitelnosti směrnic obecného systému679. Problematickým v tomto ohledu 
může být případ, v němž výkon některé specializace v těchto povoláních 
v členském státě původu žadatele nezahrnuje základní odbornou přípravu splňující 
požadavky koordinačních ustanovení oborových směrnic a tento žadatel pak žádá o 
výkon povolání v základním oboru v jiném členském státě. V takovém případě je 
třeba využít přímého účinku základních svobod a související judikatury Soudního 
dvora, jelikož se oborové směrnice, ani směrnice obecného systému nepoužijí. 
 
Z působnosti druhého obecného systému byly rovněž vyloučeny činnosti, „na které 
se vztahují směrnice vyjmenované v příloze A“ směrnice (čl. 2 druhý pododstavec 
směrnice 92/51/EHS). Těmito směrnicemi byly právě směrnice, které stanovily 
přechodná opatření k uznávání odborných kvalifikací, „určené k zavedení uznávání 
technických dovedností založeného na praxi získané v jiném členském státě“ 
(sedmý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Důvod, proč tyto činnosti ze svého 
rozsahu působnosti výslovně vylučuje jen druhý, nikoliv však první obecný systém, 
je třeba hledat ve skutečnosti, že směrnice o přechodných opatřeních se vztahovaly 
na činnosti, které zpravidla vyžadovaly řemeslnou nebo technickou dovednost, 
                                                 
677 Rozsudek ze dne 14. září 2000, C-238/98, Hocsman, Recueil, s. I-6623, a ze dne 22. ledna 2002, C-31/00, 

Dreessen, Recueil, s. I-663.. 
678 Viz čl. 10 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění 

trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace 
(Úř. věst. L 77, s. 36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). Viz rovněž Visée, J.-M.: L’application de la directive 
89/48/CEE (système général de reconnaissance des diplômes) aux avocats, in: Pertek, J., 1998, 211-215, a 
Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 169. 

679 Taktéž Schneider, H., tamtéž, s. 168. 
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spíše než akademickou kvalifikaci. V rámci prvního obecného systému proto 
zákonodárce nepředpokládal, že by do jejího rozsahu mohly spadat i činnosti 
upravené směrnicemi o přechodných opatřeních. 
 
V právu Společenství však navíc existují i jiné směrnice vydané na základě jiných 
ustanovení Smlouvy, než jsou články 57 a 66 Smlouvy o ES (nyní články 53 a 62 
SFEU), či odpovídající právní základ v oblasti volného pohybu pracovníků, které 
buď upravují jen požadavky na odbornou způsobilost osob věnujících se výkonu 
některých činností, ale nikoliv otázky uznávání odborných kvalifikací mezi 
členskými státy, nebo upravují jak uvedené požadavky na přístup k dotčené 
činnosti nebo její výkon, tak úpravu vzájemného uznávání kvalifikací. Jim bude 
podrobnější výklad věnován v následující kapitole týkající se směrnice 2005/36/ES 
 
Obecnou povahu směrnic obecného systému uznávání odborných kvalifikací je 
proto třeba chápat v tom smyslu, že se vztahují na předem neomezený okruh 
povolání, která splňují podmínky pro použití těchto směrnic. Tato skutečnost 
představovala významnou výzvu z hlediska vnitrostátního provedení směrnice 
v těch členských státech, které se rozhodly změnit ustanovení právních předpisů 
upravujících jednotlivá regulovaná povolání (vertikální přístup), na rozdíl od přijetí 
obecné právní úpravy (horizontální přístup)680. Největší obtíže přitom spočívají 
nejen v rychlém schválení množství legislativních návrhů, ale zejména v určení, 
zda konkrétní vnitrostátní právní úprava upravuje regulované povolání, či nikoli (k 
tomu podrobně dále). O těchto obtížích svědčí i poměrně bohatá judikatura vzešlá 
z řízení pro nesplnění povinnosti neprovedením směrnice obecného systému ve 
stanovené lhůtě a některá vyjádření zástupců členských států v těchto řízeních681. 
 
Pokud jde o možnou otázku vzájemného aplikačního vztahu prvního a druhého 
obecného systému, je třeba především zdůraznit, že směrnice 89/48/EHS i směrnice 
92/51/EHS mají každá odlišné oblasti působnosti682. Nicméně v důsledku použití 

                                                 
680 Srovnej Visée, J.-M.: L’application de la directive 89/48/CEE (système général de reconnaissance des 

diplômes) aux avocats, in: Pertek, J., 1998, 211-215, s. 213, a Pertek, J.: Une dynamique de la 
reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques : réalisations et nouvelles 
réflexions, tamtéž, s. 119-204, s. 156. 

681 Ve vztahu ke směrnici 89/48/EHS, viz např. rozsudky ze dne 22. března 1994, C-375/92, Komise v. 
Španělsko, Recueil, s. I-923, body 17 a 18 (činnost osoby odpovědné za organizaci některých služeb 
v cestovním ruchu); ze dne 23. března 1995, C-365/93, Komise v. Řecko, Recueil, s. I-499, zejména body 5 
až 7; ze dne 13. července 1995, C-216/94, Komise v. Belgie, Recueil, s. I-2155, bod 9, a ze dne 10. května 
2001, C-285/00, Komise v. Francie, Recueil, s. I-3801 (povolání psychologa). Ve vztahu ke směrnici 
92/51/EHS, viz např. rozsudky ze dne 16. května 2002, C-142/01, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-4541 
(povolání lyžařského instruktora). Ve vztahu k oběma směrnicím , viz např. rozsudek ze dne 20. ledna 2005, 
C-198/04, Komise v. Francie, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí (povolání turistického průvodce). 
Neprovedení směrnice 92/51/EHS bylo rovněž předmětem předběžných otázek předložených Soudnímu 
dvoru ve věci, v níž byly vydány rozsudky ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros (povolání strojního 
inženýra), Recueil, s. I-7163, a C-142/04, Aslanidou (povolání pracovního psychologa), Recueil, s. I-7181. 

682 Bod 62 rozsudku ze dne 26. ledna 2006, C-514/03, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-963. Tuto poznámku 
Soudní dvůr učinil v řízení pro nesplnění povinnosti na adresu Komise, která vytýkala dotčenému 
členskému státu neprovedení obou směrnic obecného systému, aniž by se konkrétně zabývala otázkou, do 
působnosti které z těchto směrnic činnosti dotčené v uvedeném řízení spadaly. Viz i vyjádření generální 
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pravidla „passerelle“ mohou být do jisté míry použita ustanovení obou směrnic 
současně. Z článku 3 směrnice 92/51/EHS vyplývá, že je tomu tak konkrétně 
v případě, že žadatel je držitelem diplomu ve smyslu směrnice 89/48/EHS nebo 
směrnice 92/51/EHS a hostitelský členský stát vyžaduje k výkonu regulovaného 
povolání rovněž diplom ve smyslu směrnice 89/48/EHS (pokud vzdělání vedoucí 
k vydání tohoto diplomu nepřekračuje délku čtyř let) nebo směrnice 92/51/EHS683. 
V tomto ohledu se tedy působnosti obou směrnic kryjí.  
 
K vzájemnému vztahu obou směrnic se Soudní dvůr přímo vyjádřil až v rozsudku 
ve věci Harold Price684, v níž v souvislosti s regulovaným povoláním dražebníka 
v hostitelském členském státě položil vnitrostátní soud Soudnímu dvoru 
předběžnou otázku ohledně použitelnosti směrnice 92/51/EHS. Soudní dvůr však 
z informací, které mu byl předloženy, zjistil, že jde o povolání, pro jehož výkon 
vyžaduje hostitelský členský stát alespoň pětileté postsekundární vzdělání, a 
konstatoval, že je třeba nejprve přezkoumat, zda je použitelná směrnice 89/48/EHS. 
Směrnice 92/51/EHS, jak je zřejmé mimo jiné z jejího názvu, doplňuje směrnici 
89/48/EHS. Proto je možno zkoumat její použitelnost teprve v případě, že nebude 
použitelná směrnice 89/48/EHS (bod 35). Soudní dvůr tak jasně konstatoval 
subsidiární povahu druhého obecného systému ve vztahu k prvnímu obecnému 
systému. V této souvislosti rovněž poznamenal, že oblasti působnosti obou směrnic 
obecného systému jsou vymezeny nejen v závislosti na dotčeném regulovaném 
povolání, ale také v závislosti na úrovni odborné kvalifikace žadatele, který žádá o 
přístup k tomuto povolání (bod 34). 
 
6.3.4 Základní pojmy směrnic obecného systému 
 
6.3.4.1 Pojem „regulovaného povolání“ 
 
Výklad základních pojmů směrnice zaujímá významné postavení jak ve vysvětlení 
fungování obecného systému, tak pokud jde o objem právní úpravy obsažené ve 
směrnici. Kromě již zmíněné definice „hostitelského členského státu“ definiční 
ustanovení obsažené v článku 1 obou směrnic obecného systému vymezuje 
především skupinu pojmů, které představují různé druhy odborné kvalifikace 
(diplom, osvědčení, osvědčení způsobilosti, odborná praxe, regulované vzdělávání 
a příprava), a skupinu pojmů, které dohromady vymezují, co se rozumí 
„regulovaným povoláním“. Uvedené ustanovení rovněž obsahuje pojmy označující 
obě formy vyrovnávacích opatření (adaptační období a zkouška způsobilosti). 
 
Pro účely výkladu bude nejprve podán výklad k pojmu regulované povolání, který 
je rozhodující okolností na straně hostitelského členského státu vedoucí 

                                                                                                                                                         
advokátky J. Kokott v bodě 37 jejího stanoviska v téže věci předneseného dne 7. července 2005, které 
připouští možnost současného porušení obou směrnic. 

683 Viz v tomto smyslu zejména vyjádření Komise citované v rozsudku ze dne 14. října 2004, C- 55/03, Komise 
v. Španělsko, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 26. Soudní dvůr však o této otázce nerozhodoval. 

684 Rozsudek ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 
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k použitelnosti obecného systému uznávání odborných kvalifikací. Tento pojem 
však nelze vnímat jen v souvislosti s hostitelským členským státem, jelikož na 
skutečnosti, zda je dotčené povolání žadatele regulováno i v členském státě 
původu, rovněž závisí některé podmínky pro uznání odborné kvalifikace žadatele. 
Obsah tohoto pojmu vyplývá z dvou definičních ustanovení, přičemž jedno 
odkazuje na druhé. „Regulovaným povoláním“ totiž směrnice rozumí „regulovanou 
odbornou činnost“ nebo soubor takových činností, které tvoří v členském státě 
povolání (čl. 1 písm. c) směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. e) směrnice 92/51/EHS). 
Podle základní definice je pak „regulovanou odbornou činností" odborná činnost, 
v jejímž případě je přístup k ní nebo její výkon nebo jeden ze způsobů jejího 
výkonu v členském státě vyhrazen přímo nebo nepřímo na základě právních 
předpisů držitelům určitého dokladu o dosažené kvalifikaci, přičemž první obecný 
systém v tomto ohledu zmiňuje držitele „diplomu“ ve smyslu směrnice 89/48/EHS 
a druhý obecný systém zmiňuje držitele „dokladu o vzdělání a odborné přípravě 
nebo osvědčení způsobilosti“ (čl. 1 písm. d) první pododstavec směrnice 
89/48/EHS a čl. 1 písm. f) první pododstavec směrnice 92/51/EHS).  
 
Směrnice pak v tomtéž ustanovení nevyčerpávajícím způsobem uvádějí obecné 
kategorie činností, jež jsou rovněž považovány za regulované odborné činnosti ve 
smyslu uvedené definice. Zmiňují tak jednak výkon činnosti pod profesním 
označením, pokud se užívání tohoto označení řídí právními předpisy a je vyhrazeno 
pro držitele určitého diplomu, a jednak výkon odborné činnosti v oblasti 
zdravotnictví, pokud jsou odměňování nebo úhrada za tuto činnost na základě 
vnitrostátní úpravy sociálního zabezpečení vyhrazeny pro držitele určitého 
diplomu. Ačkoliv směrnice výslovně rozlišuje mezi pojmy „regulované povolání“ a 
„regulovaná odborná činnost“, není nezbytné v průběhu tohoto výkladu rozdíl mezi 
těmito pojmy striktně dodržovat, vycházíme-li v souladu se zněním dotčených 
ustanovení z předpokladu, že regulované povolání zahrnuje výkon souboru 
odborných činností, z nichž alespoň jedna z nich, nebo způsob jejího výkonu, musí 
být regulovány. Proto může být dále v textu pod pojmem „regulované povolání“ 
v závislosti na okolnostech konkrétního případu míněna i „regulovaná odborná 
činnost“.  
 
Zákonodárce ve směrnici rovněž podpůrně685 zakotvil alternativní definici 
regulované odborné činnosti, aby přihlížel k situaci v některých členských státech, 
konkrétně ve státech s právní tradicí common law, v nichž o regulaci některých 
odborných činností nerozhoduje orgán nebo subjekt členského státu, ale státem 
uznávaná soukromoprávní organizace, takže požadavky na výkon dotčeného 
povolání nejsou v úzkém slova smyslu upraveny „právními předpisy“686 [čl. 1 
písm. d) druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. f) druhý pododstavec 
směrnice 92/51/EHS]. Podle zákonodárce Společenství se přitom stavovské 
                                                 
685 To vyplývá z použití slov „[o]dborná činnost, na kterou se nevztahuje první pododstavec, se považuje za 

regulovanou […]“, v čl. 1 písm. d) směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. f) směrnice 92/51/EHS. 
686 Taktéž Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins 

académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 165. 
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organizace a sdružení, které udělují svým členům tato označení a jsou uznávány 
orgány veřejné moci, nemohou odvolávat na své soukromoprávní postavení, aby se 
vyhnuly použití obecného systému uznávání odborných kvalifikací (sedmý bod 
odůvodnění směrnice 89/48/EHS).  
 
V případě regulovaných povolání vyžadujících ke svému výkonu doklad o alespoň 
tříletém vysokoškolském nebo rovnocenném vzdělání pak totéž ustanovení 
směrnice 89/48/EHS Komisi ukládalo, aby informaci o existujících sdruženích a 
organizacích zveřejnila v Úředním věstníku, a zmiňuje demonstrativní výčet 
takových sdružení nebo organizací uvedený v příloze k této směrnici. V tomto 
seznamu jsou nicméně uvedeny jen příslušná stavovská sdružení Spojeného 
království a v menší míře Irska. Otázkami souvisejícími s uvedenou přílohou se 
zabývala generální advokátka Stix-Hackl ve svém stanovisku ve věci Harold Price 
a dospěla k závěru, že tuto přílohu bylo možno v projednávaném případě uplatnit 
na základě analogie i v rámci působnosti směrnice 92/51/EHS, která obdobný 
seznam neobsahuje, jelikož stavovská organizace členského státu původu uvedená 
na seznamu podle směrnice 89/48/EHS regulovala výkon činnosti spadající 
v konkrétním případě do působnosti směrnice 92/51/EHS687. Ve svém rozsudku 
však Soudní dvůr obdobné úvahy nerozvíjel a pouze konstatoval, že o regulované 
činnosti lze hovořit pouze tehdy, pokud v konkrétním případě žadatel v členském 
státě původu vykonával povolání v rámci regulace ze strany profesní organizace, 
která splňuje podmínky stanovené příslušnou směrnicí obecného systému. 
Konkrétní posouzení splnění těchto podmínek náleží vnitrostátnímu soudu688. 
 
V rámci jednotlivých znaků výše uvedené základní definice regulovaného povolání 
se objevují pojmy, které si zaslouží další vymezení. Jde především o pojmy 
„přístup k regulované činnosti nebo její výkon“. Směrnice v tomto směru rozlišuje 
mezi vnitrostátními předpisy členských států, které se týkají přístupu k dotčené 
činnosti v úzkém slova smyslu, a vnitrostátními předpisy, které se týkají výkonu 
povolání jako takového. Vnitrostátní právní předpisy totiž mohou regulovat 
povolání buď stanovením zákonného monopolu na výkon některých vyhrazených 
činností, čímž regulují vlastní přístup k těmto činnostem, nebo zachováním volného 
výkonu dotčených činností, avšak stanovením zákonného monopolu na užívání 
určitého profesního označení, které je s těmito činnostmi tradičně svázáno, čímž 
regulují výkon tohoto povolání jako takový nebo jeden ze „způsobů jeho 
výkonu“689. Cílem základní definice regulovaného povolání podle směrnice je 
postihnout oba tyto případy, proto také tato definice rozlišuje mezi oběma druhy 
vnitrostátních požadavků. Právní důsledky vyplývající z kvalifikace vnitrostátních 
předpisů jako předpisů týkajících se „přístupu k činnosti“ nebo „výkonu činnosti“ 

                                                 
687 Viz v tomto smyslu stanovisko přednesené dne 23. března 2006 ve věci C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. 

2006, s. I-7691, body 68 až 71. 
688 Bod 46 rozsudku ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 
689 Viz obdobně Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des 

fins académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 160-161, a Schneider, 
H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 178 až 183. 
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podle směrnice obecného systému jsou však totožné, a uvedené striktní rozlišování 
proto není pro účely jiných ustanovení směrnice, než vymezení regulovaného 
povolání a regulované odborné činnosti, nezbytné, a není v této práci ani striktně 
dodržováno.  
 
Definice regulované činnosti tedy nevyžaduje, aby veškeré způsoby jejího výkonu 
byly regulovány. Postačí, když je regulován její výkon pod určitým profesním 
označením nebo pokud je například regulován pouze výkon samostatně výdělečné 
činnosti s vyloučením činností vykonávaných v zaměstnaneckém poměru, či 
naopak, pokud je regulován pouze výkon činnosti v rámci služebního poměru 
s vyloučením obdobných činností vykonávaných mimo tento poměr690. Za způsob 
výkonu činnosti v členském státě je třeba považovat i soustavnou či příležitostnou 
povahu činnosti, pokud s touto skutečností vnitrostátní právní předpisy spojují 
různé právní důsledky, pokud jde o vyžadovanou odbornou kvalifikaci. Za jeden ze 
způsobů výkonu činnosti lze považovat i způsob výkonu činnosti, který je hrazen 
ze systému sociálního zabezpečení členského státu, jak jej zmiňují směrnice 
obecného systému v rámci definice regulovaného povolání691. Toto ustanovení se – 
jak vyplývá z ustanovení vymezujících působnost směrnice 89/48/EHS – vztahuje 
zejména na výkon zdravotnických povolání, která nejsou předmětem úpravy podle 
oborových směrnic. V úvahu připadají v tomto ohledu jak zdravotnická povolání, 
kterých se oborové směrnice vůbec netýkají, tak i výkon specializace v rámci 
povolání upravených oborovými směrnicemi, která není těmito oborovými 
směrnicemi upravena (viz výše).  
 
Otázka kvalifikace regulované činnosti vyvstane pochopitelně jen v případě, že se 
žadatel domáhá výkonu této činnosti právě způsobem, jenž je regulován. Pokud 
proto dotčená osoba hodlá vykonávat dotčenou činnost způsobem, který není 
regulován, nebude se jednat o regulovanou činnost. Kvalifikace činnosti dotčené 
v konkrétním případě jako „regulované“ proto podle názoru zastávaného v této 
práci závisí oproti tomu, co vyplývá ze znění příslušných ustanovení směrnic 
obecného systému, nikoliv výlučně na objektivní skutečnosti, že jedna z forem 
takové činnosti je regulována, ale také na subjektivní okolnosti, že žadatel hodlá 
vykonávat v hostitelském členském státě právě tu formu výkonu dotčené činnosti, 
která je regulována. 
 
Dalším požadavkem definice regulovaného povolání je, že výkon regulované 
činnosti musí být „vyhrazen“ držitelům určité odborné kvalifikace. Směrnice 
v tomto ohledu požaduje, jak již bylo uvedeno, vnitrostátní zákonný monopol. 
Pojem regulovaného povolání však nevyžaduje, aby byl tento monopol absolutní, 
jak ukazuje judikatura Soudního dvora, která řeší obdobné otázky. Ve věci, v níž 
byl vydán rozsudek Komise v. Francie692, v řízení pro nesplnění povinnosti 

                                                 
690 Bod 36 rozsudku ze dne 7. října 2004, C-402/02, Komise v. Francie, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
691 Pertek, J., tamtéž, s. 162.  
692 Rozsudek ze dne 7. října 2004, C-402/02, Komise v. Francie, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
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členským státem spočívajícím v neprovedení směrnice obecného systému ve vztahu 
k povolání specializovaného vychovatele v rámci veřejné správy, se žalovaný 
členský stát hájil mimo jiné tvrzením, že dotčené činnosti nejsou regulovanými 
povoláními, jelikož přístup k nim bez obdobného požadavku týkajícího se odborné 
kvalifikace je umožněn rovněž některým osobám dlouhodobě pracujícím ve veřejné 
správě v související oblasti vzdělávání. Soudní dvůr v tomto ohledu rozhodl, že 
povolání neztrácí svou regulovanou povahu, pokud vnitrostátní předpisy umožňují 
na základě rovnocennosti kvalifikací přestupovat k výkonu tohoto povolání i 
příslušníkům podobných povolání bez toho, že by museli splnit od počátku veškeré 
požadavky týkající se prvního přístupu, a uvedenou možnost srovnal s možností 
osob využívajících základní svobody Společenství, když připomněl, že vnitrostátní 
postup pro zajištění rovnocennosti kvalifikací, který je standardní zejména 
v případě zahraničních kvalifikací, také nevede k tomu, že by povolání ztratilo svou 
regulovanou povahu (bod 38). Soudní dvůr rovněž poukázal na to, že se 
v diskutovaném případě jednalo zjevně podružný způsob přístupu k dotčenému 
povolání, jelikož je odpovídající možnost otevřena jen některým příslušníkům 
obdobných povolání ve veřejné správě, kteří navíc musí osvědčit dlouholetou 
odbornou praxi (bod 40).  
 
Jeví se, že argument ohledně „vedlejší“ nebo „podružné“ povahy možnosti přístupu 
k dotčené činnosti implicitně použil Soudní dvůr i ve svém rozsudku ve věci 
Rubino, která se týkala přístupu do užšího výběru kandidátů na pracovní místo 
vyučujícího na vysoké škole prostřednictvím výběrového řízení. Soudní dvůr v této 
věci sice dospěl k závěru, že kvalifikace udělená po úspěšném absolvování 
výběrového řízení nevede k výkonu regulovaného povolání. Nicméně se rovněž 
vyjádřil v tom smyslu, že okolnost uplatněná navrhovatelem, že vnitrostátní právní 
úprava umožňuje obsadit 10 % pracovních míst univerzitních profesorů na základě 
přímého jmenování specializovaných zahraničních nebo tuzemských vědeckých 
pracovníků zaměstnaných v zahraničí, není sama o sobě relevantní pro odpověď na 
otázku ohledně regulované povahy dotčeného povolání693.   
 
V obdobném smyslu se vyjádřila i generální advokátka Stix-Hackl ve věci Harold 
Price ve vztahu k ustanovením umožňujícím přístup k činnosti zajišťování průběhu 
veřejných dražeb mimo jiné i osobám, které mají 7 let relevantní odborné praxe a 
složí rozdílovou zkoušku, když konstatovala, že vzhledem k tomu, že je ustanovení 
umožňující přístup k povolání za uvedených zvláštních podmínek jen odchylkou od 
základních požadavků na přístup k dotčenému povolání, „a neupravuje tedy 
samostatně přístup“ k dotčenému povolání, nemá dopad na otázku existence 
dokladu o dosažené kvalifikaci ve smyslu směrnic obecného systému694. Její 
formulace tak rovněž zdůraznila „nesamostatnou“, a tedy „vedlejší“ povahu 

                                                 
693 Bod 33 rozsudku ze dne 17. prosince 2009, C-586/08, Rubino v. Ministero dell’Università e della Ricerca, 

dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
694 Bod 58 stanoviska generální advokátky předneseného dne 23. března 2006 ve věci C-149/05, Harold Price, 

Sb. rozh. s. I-7691. 



 266 
 

alternativní možnosti přístupu jako skutečnosti rozhodující o regulované povaze 
dotčené činnosti. 
 
Soudní dvůr se ve své judikatuře ve velké míře vyjádřil zejména k podmínce podle 
definice regulované odborné činnosti, aby byl přístup k dotčenému povolání nebo 
jeho výkon „vyhrazen přímo nebo nepřímo na základě právních […] předpisů 
držitelům určitého [dokladu o dosažené kvalifikaci]“. V první řadě je proto třeba 
zmínit první rozhodnutí v tomto ohledu, kterým byl rozsudek ve věci Aranitis695, 
v níž žádal řecký státní příslušník o uznání své vysokoškolského diplomu v oboru 
geologie v Německu. Německé příslušné orgány shledaly, že výkon povolání 
geologa není v Německu vázán na vlastnictví žádného určitého dokladu o dosažené 
kvalifikaci, a rozhodly proto, že se v případě geologa nejedná o regulované 
povolání ve smyslu směrnic o vzájemném uznávání kvalifikací. 
 
Soudní dvůr, jemuž byla v tomto ohledu předložena předběžná otázka, shledal, že 
regulované povolání musí být považováno za „přímo“ upravené právními předpisy 
tehdy, pokud právní předpisy hostitelského členského státu zavádějí systém, 
v jehož rámci je výkon výdělečné činnosti výslovně vyhrazen osobám, které splňují 
určité podmínky a v jehož rámci je dále tento výkon zakázán osobám, které tyto 
podmínky nesplňují (bod 19). V dané věci neshledal, že by dotčené povolání bylo 
regulováno přímo. Proto Soudní dvůr dále přezkoumal, zda dotčená činnost není 
právními předpisy regulována „nepřímo“, tedy zda je výkon dotčené činnosti podle 
právních předpisů členského státu podřízen odpovídající kontrole nepřímo (bod 
27)696. Na jednu stranu sice uznal, že v praxi vykonávají povolání geologa vesměs 
osoby, které získaly odpovídající akademický titul, a že zaměstnavatelé často tento 
titul vyžadují jako podmínku, kterou musí uchazeč o takové zaměstnání splnit. 
Podle Soudního dvora však z této skutečnosti nevyplývá, že by dotčená činnost 
byla regulovanou činností ve smyslu příslušné směrnice. Otázka, zda je dotčená 
činnost v hostitelském členském státě regulována, musí být posouzena podle 
právních předpisů tohoto členského státu a nikoliv podle podmínek převládajících 
se na jeho trhu práce. Soudní dvůr tak shledal, že německá právní úprava 
neobsahuje žádné právní předpisy, které by přímo či nepřímo upravovaly 
požadavky na odbornou kvalifikaci povolání geologa (body 21 až 24). 
 
K otázce nepřímé regulace se rovněž vyjádřila generální advokátka Stix-Hackl ve 
svém stanovisku ve věci Harold Price. Tato věc se týkala kvalifikačních 
předpokladů pro výkon činnosti dražebníka movitých věcí v rámci veřejných aukcí 
v hostitelském členském státě, přičemž podnikání v oblasti veřejných dražeb bylo 
umožněno i právnickým osobám za předpokladu, že mezi svými členy, vedením 
                                                 
695 Rozsudek ze dne 1. února 1996, C-164/94, Aranitis v. Land Berlin, Recueil, s. I-135. 
696 Jedná se o často citovanou definici pojmu „regulované povolání“ v judikatuře Soudního dvora: viz rovněž 

rozsudek ze dne 8. července 1999, C-234/97, Fernandez de Bombadilla v. Museo Nacional del Prado, 
Recueil, s. I-4773, body 16 a 17; ze dne 11. července 2002, C-294/00, Gräbner, Recueil, s. I-6515, body 32 
a 33; ze dne 7. října 2004, C-402/02, Komise v. Francie, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 30; ze dne 
13. listopadu 2003, C-313/01, Morgenbesser, Recueil, s. I-13467, bod 49, a stanovisko generální advokátky 
přednesené dne 7. července 2005 ve věci Komise v. Španělsko, C-514/03, bod 91. 
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nebo zaměstnanci tyto právnické osoby mají alespoň jednu osobu, která stanovené 
předpoklady odborné kvalifikace splňuje a jíž jsou vyhrazeny některé dražební 
úkony. Ačkoliv se Soudní dvůr k této otázce nevyjádřil, generální advokátka byla 
ve svém stanovisku názoru, že zatímco činnost dražebníka movitých věcí v rámci 
veřejných aukcí je právními předpisy regulována přímo, je činnost odpovědné 
osoby v rámci uvedené právnické osoby regulována nepřímo697. Podle názoru 
zastávaného v této práci lze však i činnost uvedené odpovědné osoby 
v diskutovaném případě považovat za regulovanou právními předpisy „přímo“, 
neboť taková právnická osoba splňuje podmínky, kterými je podmíněn výkon 
dotčené odborné činnosti, mezi něž patří i povinnost ustanovit si odpovědnou 
osobu. Spíše než skutečnost, že uvedené podmínky v rámci právnické osoby 
fakticky splňuje odpovědná fyzická osoba, která právně jedná za tuto právnickou 
osobu, je třeba podle tohoto názoru za kritérium přímé či nepřímé regulace 
povolání považovat spíše skutečnost, zda právní předpisy s určitou odbornou 
kvalifikací spojují přímo přístup k dotčenému povolání nebo jeho výkon, nebo 
naopak zda požadavek odborné kvalifikace z právní úpravy členského státu 
vyplývá nepřímo, jelikož se například nachází v právní úpravě sledující jiný cíl, než 
profesní právní úprava, a není tedy z příslušné právní úpravy bezprostředně zřejmý. 
Tak by tomu mohlo být například v případě, že by pro výkon dotčeného povolání 
nebyly stanoveny žádné požadavky na odbornou kvalifikaci, ale pro některé 
výkony poskytované typicky v rámci tohoto povolání, avšak prováděné za určitých 
okolností, nebo některé formální požadavky související s výkonem takové činnosti 
(např. požadavky na provozovnu) by za určitých okolností vnitrostátní právní 
úprava požadovala odbornou kvalifikaci698.  
 
Za nepřímo regulované činnosti je podle názoru zastávaného této práci možné 
případně považovat i činnosti regulované na základě zmocnění obsažených v 
právních předpisech profesními sdruženími nebo organizacemi, avšak proti tomuto 
výkladu hovoří existence dále diskutované podpůrné definice regulované činnosti, 
která na případy takových sdružení pamatuje, a u nichž zákonodárce předpokládal, 
že nesplní podmínky základní definice podle prvního pododstavce, a že tedy ve 
smyslu této definice nejsou regulovány ani nepřímo. Takový argument však není 
přesvědčivý, jelikož druhý pododstavec stanoví ve vztahu k dotčeným profesním 
sdružením poměrně přísné kumulativně použitelné podmínky, které splňují zvláště 
profesní organizace v rámci právního systému common law. Lze totiž jen stěží 
argumentovat, že regulovanou činností je ve smyslu prvního pododstavce činnost, 
která je vnitrostátními právními předpisy přímo vyhrazena držitelům odborné 
kvalifikace, ale není jí činnost, jež je na základě zákonného zmocnění regulována 
                                                 
697 Stanovisko přednesené dne 23. března 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691, body 30 až 33.  
698 Taktéž Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins 

académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 166 a 167, který jako 
příklad takové nepřímé regulace uvádí jednak hypotetický příklad povolání poradce v oblasti duševního 
vlastnictví, jehož výkon by byl volný, avšak vnitrostátní právní úprava v oblasti podávání patentů by 
stanovovala povinnost za tímto účelem konzultovat osobu s vymezenou odbornou způsobilostí. Tentýž autor 
za „nepřímou“ regulaci povolání rovněž považuje případ, v němž je požadavky na odbornou kvalifikaci 
podmíněna možnost úhrady ze systému sociálního zabezpečení, zmíněný ve směrnici. 
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profesním sdružením, které rovněž vyhrazuje výkon dotčené činnosti držitelům 
odborné kvalifikace, ale nesplňuje všechny podmínky uvedené ve 
zmíněném druhém pododstavci. 
 
Pojem regulované činnosti byl rovněž předmětem přezkumu Soudního dvora ve 
věci  
Fernandez de Bombadilla699. Činností dotčenou v této věci byl výkon 
restaurátorských prací v zaměstnaneckém poměru pro madridské muzeum Prado, 
které má status státem zřízené a financované právnické osoby. Kolektivní smlouva 
uzavřená mezi touto organizací a zástupci zaměstnavatelů podmiňovala výkon 
zaměstnání restaurátora požadavkem odborné kvalifikace. Navrhovatelka 
v původním řízení absolvovala mimo jiné magisterské studium restaurátorství ve 
Spojeném království a následně rovněž pracovala pro uvedené muzeum ve 
Španělsku na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. Uznání její odborné 
kvalifikace bylo podmíněno složením zkoušek z 24 odborných okruhů, tato 
zkouška však nebyla zaměstnavatelem v přiměřené době připravena a na pracovní 
místo restaurátora byl přijat jiný zaměstnanec. Vnitrostátní soud v následném řízení 
požádal Soudní dvůr o výklad článku 48 Smlouvy (nyní článek 45 SFEU) a 
směrnic obecného systému vzájemného uznávání kvalifikací. Klíčovou otázkou 
v řízení o předběžné tedy bylo, zda je výkon dotčeného povolání ve Španělsku 
regulován ve smyslu směrnic obecného systému a zda je možno tyto směrnice 
použít. 
 
Soudní dvůr především shledal, že pojem regulovaného povolání je pojmem práva 
Společenství podléhajícím autonomnímu výkladu a že tedy nebude záležet na 
vnitrostátní kvalifikaci takové činnosti jako regulovaného povolání. 
V projednávané věci totiž činnost restaurátora nebyla uvedena na vnitrostátním 
seznamu regulovaných činností, na něž se vztahovala vnitrostátní úprava 
provádějící směrnice obecného systému, a této okolnosti se dovolával 
zaměstnavatel navrhovatelky (bod 18).  
 
Poté Soudní dvůr přikročil k posuzování okolnosti, zda je splněn definiční znak 
pojmu „regulované povolání“ spočívající v požadavku, aby přístup k dotčené 
činnosti nebo její výkon byl předmětem úpravy „právních předpisů“, a připomněl, 
že vzhledem ke skutečnosti, že se mnohé kolektivní smlouvy uplatňují v celém 
odvětví a zakládají právní účinky pro třetí osoby, může členský stát přenechat 
provedení cílů sledovaných směrnicemi Společenství sociálním partnerům 
prostřednictvím kolektivních smluv, ale přesto zůstává zodpovědným za plné 
provedení požadavků ze směrnice vyplývajících (bod 19).  
 
Podle Soudního dvora je tak možné stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci ve 
smyslu definice regulovaného povolání v takové kolektivní smlouvě, která 
obecným způsobem upravuje právo zahájení a výkonu povolání, jelikož je součástí 

                                                 
699 Rozsudek ze dne 8. července 1999, C-234/97, Fernandez de Bombadilla, Recueil, s. I-4773. 
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souboru kolektivních smluv uzavíraných jednotlivě subjekty veřejného práva téhož 
druhu za obdobných podmínek a je výsledkem jednotné politiky stanovené na 
vnitrostátní úrovni. Takové kolektivní smlouvy jsou podle Soudního dvora ve svém 
celku dostatečně obecné, takže mohou být kvalifikovány jako „právní předpisy“ 
upravující výkon odborných činností ve smyslu směrnic (body 20 až 22). Naopak 
pokud ustanovení kolektivní smlouvy upravují pouze vztahy mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnanci jednoho veřejnoprávního subjektu, nebudou tato ustanovení 
zpravidla natolik obecná, aby za takové právní předpisy mohla být považována 
(bod 23). Pokud tedy vnitrostátní soud shledá, že činnost dotčená v původním 
řízení je regulovanou činností, uplatní postup stanovený směrnicemi obecného 
systému vzájemného uznávání kvalifikací.  
 
Další věcí, která se týkala výkladu pojmu regulované činnosti ve smyslu směrnic 
obecného systému ze strany Soudního dvora, je věc Morgenbesser700, která se 
týkala výkonu činnosti advokátního koncipienta. Navrhovatelka byla držitelkou 
diplomu v oboru právo vydaného v jiném členském státě, než byl stát, v němž 
žádala o zápisu do rejstříku advokátních koncipientů. V jejím případě byl zápis 
mimo jiné podmíněn uznáním rovnocennosti jejího diplomu univerzitou 
hostitelského členského státu, která dodatečně požadovala, aby si navrhovatelka 
doplnila chybějící vzdělání ve zkráceném studijním programu v délce dvou let a 
obhájila diplomovou práci. Žadatelka v následném soudním řízení mimo jiné 
argumentovala, že je činnost advokátního koncipienta regulovanou činností ve 
smyslu směrnic obecného systému. 
 
Soudní dvůr se tak v řízení o předběžné otázce zabýval především otázkou rozsahu 
pojmu regulované povolání, aby zjistil, zda je třeba v tomto případě použít 
směrnice obecného systému. Pokud by činnost advokátního koncipienta byla 
regulovaným povoláním ve smyslu uvedených směrnic, byly příslušné orgány 
hostitelského členského státu povinny v zásadě uznat odbornou kvalifikaci 
žadatelky a případně jí podřídit požadavku splnění kompenzačního opatření 
spočívajícího buď ve výkonu rozdílové zkoušky nebo absolvování období praxe 
(adaptačního období), nikoliv však požadavku absolvování části studia701. Soudní 
dvůr sice shledal, že činnost advokátní koncipienta je sice činností, jejíž výkon se 
řídí právními předpisy, které upravují systém vyhrazující tento výkon jen těm 
osobám, které splňují určité podmínky, rozhodl však, že jelikož činnost 
advokátního koncipienta pouze představuje praktickou část odborné přípravy na 
výkon povolání advokáta a oprávnění k jejímu výkonu je propůjčeno dotyčným 
osobám pouze na omezenou dobu, během níž musí složit advokátní zkoušku, 
nemůže být tato činnost vnímána odděleně od povolání advokáta jako samostatné 
regulované povolání (body 50 až 52). Soudní dvůr navíc na podporu svého závěru 
ohledně nepoužitelnosti směrnice v konkrétní případě navíc uvedl, že žadatelka ve 
věci ani nesplnila všechny podmínky pro výkon činnosti advokátního koncipienta 

                                                 
700 Rozsudek ze dne 13. listopadu 2003, C-313/01, Morgenbesser, Recueil, s. I-13467. 
701 Článek 4 písm. b) směrnice 89/48/EHS. 
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v členském státě svého původu (bod 54), takže nebyla naplněna ani podmínka 
oprávnění k výkonu téhož povolání v členském státě původu podle směrnice.  
 
Otázkou, kterou je si třeba klást, je otázka, který z těchto argumentů uvedených 
Soudním dvorem je pro posouzení regulované či neregulované povahy dotčené 
činnosti v obecné rovině nejvíce rozhodující. Podle názoru zastávaného v této práci 
je to těsná souvislost dotčené činnosti s výkonem povolání advokáta, respektive její 
vedlejší či podpůrná povaha ve vztahu k povolání advokáta, spočívající ve 
skutečnosti, že činnost advokátního koncipienta je formou praktické odborné 
přípravy, která brání jejímu posouzení jako regulované činnosti.  
Soudní dvůr však rovněž zmiňuje jako argument dočasnost souvisejícího oprávnění 
k výkonu odborných činností, přičemž tento argument byl v jeho judikatuře 
několikrát zopakován. V řízení pro nesplnění povinnosti vedeném proti Portugalsku 
pro neprovedení směrnic obecného systému ve vztahu k činnostem v oblasti 
soukromých bezpečnostních služeb Soudní dvůr zamítl výtku Komise, podle níž 
žalovaný členský stát podmiňuje výkon povolání zaměstnanců v bezpečnostních 
službách dokladem odpovídajícím osvědčení způsobilosti ve smyslu směrnice 
92/51/EHS, a tedy reguluje uvedená povolání702. Soudní dvůr odkázal na závěry 
generálního advokáta, který poukázal na okolnost, že platnost osvědčení 
způsobilosti vyžadovaného žalovaným členským státem je omezena v čase na dva 
roky, a v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že doklad o určitém vzdělání 
požadovaný pro výkon regulované činnosti ve smyslu směrnic obecného systému je 
časově neomezený. Od požadavku na odbornou kvalifikaci je podle něj třeba 
odlišovat požadavek povolení k výkonu některých činnosti zahrnující požadavek 
určitého vzdělání, které může být za účelem zajištění potřebných kontrol časově 
omezeno. Již z důvodů tohoto časového omezení platnosti však nelze sporné 
osvědčení způsobilosti považovat za trvalý doklad o kvalifikaci703. 
 
Otázky dočasnosti či trvalosti požadavku odborné kvalifikace pro výkon 
regulovaného povolání se rovněž týkal rozsudek Soudního dvora ve věci Rubino704. 
Spor v původním řízení vyvstal v souvislosti s výběrovým řízením, které pořádá 
italské ministerstvo školství a vědy za účelem obsazení předem určeného počtu 
pracovních míst univerzitních vyučujících (národní akademická kvalifikace, 
„NAQ“). Výsledky výběrového řízení jsou platné po dobu pěti let. V dotčené věci 
požádal výzkumný pracovník italské univerzity o zohlednění své odborné 
kvalifikace univerzitního vyučujícího získané v Německu za účelem získání NAQ. 
Za tímto účelem argumentoval, že NAQ představuje „osvědčení způsobilosti“ ve 
smyslu směrnice 2005/36/ES [nebo čl. 1 písm. c) směrnice 92/51/EHS]. 
Ministerstvo však jeho žádost odmítlo s odůvodněním, že německá kvalifikace není 
srovnatelná s NAQ a že povolání univerzitního vyučujícího nepředstavuje 

                                                 
702 Bod 71 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645. 
703 Bod 94 stanoviska generálního advokáta Albera přednesené dne 16. září 2003 v téže věci. Stejný požadavek 

trvalosti dokladu o vzdělání Komise předpokládala ve své argumentaci uvedené v bodě 60 rozsudku ze dne 
26. ledna 2006, C-514/03, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-963.  

704 Rozsudek ze dne 17. prosince 2009, C-586/08, Rubino, dosud nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí. 
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regulované povolání. NAQ je součástí řízení za účelem výběru zaměstnanců, aniž 
by za účelem účasti v něm bylo vyžadováno vzdělání v určitém oboru.  
 
V řízení o předběžné otázce se Soudní dvůr soustředil na přezkum povahy 
výběrového řízení dotčeného ve sporu v původním řízení ve světle pojmu 
„regulované povolání“. Přitom konstatoval, že z informací, které mu byly 
předloženy, vyplývá, že NAQ je součástí přijímacího řízení univerzitních 
vyučujících, které má dvě fáze, přičemž první z nich představuje NAQ. Držitelé 
NAQ se pak ve druhé fázi výběrového řízení mohou ucházet o konkrétní pracovní 
místo na univerzitě (body 29 a 30). Z judikatury přitom vyplývá, že se obecné 
systémy uznávání diplomů netýkají volby výběrových a přijímacích řízení 
stanovených k obsazování pracovních míst a že tyto systémy nemohou být 
uplatněny za účelem vzniku nároku na přijetí do zaměstnání (viz dále)705. 
Navrhovatel se proto nemůže domáhat osvobození od požadavku absolvování 
výběrového řízení na základě směrnice obecného systému (body 27 a 28). Soudní 
dvůr tento svůj závěr opřel zejména o následující skutečnosti: Zaprvé, vnitrostátní 
právní předpisy stanoví pro každé odvětví v závislosti na potřebách univerzit 
maximální počet osob, jimž může být NAQ udělen. Zadruhé, výběr se provádí na 
základě srovnávacího hodnocení přihlášených uchazečů a nikoliv uplatněním 
absolutních kritérií, která buď uchazeč splní, či nesplní. Konečně, platnost NAQ je 
časově omezena (bod 31). Celkově tedy na základě skutečnosti, že dotyčná osoba 
byla vybrána v řízení směřujícím k výběru předem vymezeného počtu osob na 
základě srovnávacího hodnocení uchazečů, a nikoliv uplatněním absolutních 
kritérií, ve kterém se udílí doklad, jehož platnost je striktně časově omezena, nelze 
považovat povolání univerzitního vyučujícího za regulované povolání ve smyslu 
obecného systému uznávání odborných kvalifikací (bod 32). Přestože však není 
použitelný obecný systém uznávání odborných kvalifikací, ustanovení Smlouvy o 
základních svobodách státním příslušníkům členských států zaručují 
nediskriminační přístup k zaměstnání a samostatně výdělečným činnostem. 
V důsledku toho musí vnitrostátní orgány zaručit, aby byly v rámci výběrového 
řízení vedoucího k udělení NAQ odpovídajícím způsobem uznávány zejména 
kvalifikace získané v jiných členských státech a bylo k nim řádně přihlíženo (bod 
34).  
 
Argument, že dočasná povaha odborné kvalifikace brání klasifikaci tohoto povolání 
jako regulovaného, však podle názoru zastávaného v této práci nelze přijmout bez 
určitých výhrad. Především je třeba uvést, že existují mnohé odborné činnosti, u 
nichž je třeba ověřovat aktuální stav odborné kvalifikace prostřednictvím 
přezkušování. Jde zpravidla o odborné činnosti, jejichž výkon je v případě selhání 
spojen s vysokým rizikem ztráty lidských životů. Takovými činnostmi mohou být 
zejména některé činnosti v dopravě, některé činnosti ve zdravotnictví, činnosti 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rizikových provozech. Jedním ze 
způsobů provádění takového systému přezkušování je omezení platnosti oprávnění 

                                                 
705 Rozsudek ze dne 11. února 2003, C-285/01, Burbaud, Recueil, s. I-8219, bod 91.  
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k výkonu této činnosti na dobu určitou. I takové činnosti přitom v zásadě splňují 
podmínky definice regulovaného povolání, tedy že jej mohou vykonávat jen osoby, 
které splňují požadavky na odbornou způsobilost stanovenou právními předpisy 
členského státu. Vymezení regulovaného povolání ostatně trvalou povahu odborné 
kvalifikace dotčené osoby výslovně nevyžaduje. Je proto pochybné, zda je možné 
vyloučit takové činnosti z pojmu regulovaného povolání, a tím vyloučit 
odpovídající skupinu státních příslušníků členských států z možnosti využití 
směrnice, jen na základě skutečnosti, že se u jejich povolání uplatní požadavek 
pravidelného ověřování způsobilosti. V každém případě argument ohledně dočasné 
povahy dokladu o odborné kvalifikaci dosud v judikatuře Soudního dvora nebyl 
použit jako hlavní či dokonce rozhodující argument pro závěr, že v konkrétní věci 
nejde o regulované povolání, ale vždy nanejvýš jako podpůrná okolnost.  
 
Základní definice regulovaného povolání rovněž požaduje, aby byl v hostitelském 
členském státě pro výkon tohoto povolání vyžadován doklad o vzdělání a odborné 
přípravě odpovídající jedné z úrovní dokladů o dosažené kvalifikaci podle směrnic 
obecného systému (viz definice v čl. 1 písm. d) a e) směrnice 89/48 a v čl. 1 písm. 
g) a h) směrnice 92/51), o nichž bude pojednáno v zápětí706. Vyplývá to nejen 
výslovně z uvedené základní definice, ale předpokládá to i systematika dalších 
ustanovení směrnice, jejich použitelnost závisí právě na tom, jakou úroveň 
kvalifikace hostitelský členský stát požaduje. Výjimkou v tomto ohledu jsou 
povolání, která ke svému výkonu v členském státě požadují osvědčení způsobilosti, 
jež může být podle směrnice 92/51/EHS vydáno i na základě splnění jiných 
kvalifikačních požadavků než požadavků týkající se vzdělání (viz dále)707. 
 
Jelikož se směrnice vztahují i na činnosti vykonávané zaměstnanci, není možno 
z rozsahu pojmu „regulovaná činnost“, a tedy ani z působnosti směrnic vyjmout 
zaměstnání vykonávané ve veřejné službě. Přestože nejde o činnosti, které by 
mohly zpravidla vést k přeshraničnímu poskytování služeb, vedly tyto činnosti 
k judikatuře, která významným způsobem dále vysvětlila pojem regulovaného 
povolání, které je ve vztahu k poskytování služeb přímo relevantní. Otázce, 
v jakém rozsahu tyto činnosti spadají do působnosti výjimky z pravidel podle 
Smlouvy v případě činnosti, jejíž výkon je spojen s výkonem veřejné moci, je 
věnován výklad v příslušném oddíle výše. 
 

                                                 
706 V případě dokladů o vzdělání a odborné přípravě ve smyslu směrnice 92/51/EHS, viz bod 48 stanoviska 

generální advokátky Stix-Hackl předneseného 23. března 2006 ve věci C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. 
I- 7691. 

707 V bodě 92 svého stanoviska předneseného dne 7. července 2005 ve věci Komise v. Španělsko, C-514/03, Sb. 
rozh. s. I-963, generální advokátka Kokott uvedla, že k závěru, že dotčené povolání je regulované, postačí, 
když je vyžadován uvedený jiný druh způsobilosti. Zároveň dodala, že obecný systém uznávání kvalifikací 
bude použitelný jen tehdy, je-li v hostitelském členském státě k přístupu k povolání požadován doklad o 
vzdělání a odborné přípravě nebo osvědčení způsobilosti. 
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Otázkou kvalifikace zaměstnání ve veřejné službě jako regulovaného povolání se 
Soudní dvůr zabýval obšírně ve věci Burbaud708. Navrhovatelkou v původním 
řízení byla původem portugalská státní příslušnice, která v Portugalsku získala 
vysokoškolské vzdělání, mimoto získala kvalifikaci pro výkon zaměstnání 
administrátora ve veřejné správě nemocnic, a toto zaměstnání vykonávala po dobu 
několika let. Poté získala postgraduální vzdělání ve Francii, získala francouzskou 
státní příslušnost a požádala o uznání své odborné kvalifikace pro účely výkonu 
zaměstnání administrátora ve francouzské veřejné správě nemocnic. Příslušné 
orgány přitom její žádost zamítly s odůvodněním, že přístup k francouzské veřejné 
službě je vyhrazen pouze úspěšným absolventům přijímacího řízení, kteří pak po 
ukončení období odborné přípravy v délce zhruba dvou let musí složit závěrečnou 
zkoušku.  
 
Generální advokátka709 se otázce kvalifikace povolání administrátora ve veřejné 
správě nemocnic věnovala ve svém stanovisku a dospěla k závěru, že takové 
zaměstnání je regulovaným povoláním ve smyslu směrnic obecného systému, 
jelikož právní předpisy dotčeného členského státu podmiňují přístup k tomuto 
zaměstnání mimo jiné úspěšným absolvováním zvláštní odborné přípravy. 
Skutečnost, že s úspěšným absolvováním uvedené odborné přípravy vnitrostátní 
právní předpisy spojují i jiné účinky, totiž jmenování do služebního poměru, 
nebrání kvalifikaci dokladu o absolvování této přípravy jako diplomu ve smyslu 
směrnic obecného systému vzájemného uznávání kvalifikací (body 48 až 51). 
Pokud jde o otázku, zda je možné podřídit přístup do zaměstnání ve veřejné službě 
požadavku úspěšného absolvování výběrového řízení, které následně zakládá účast 
úspěšného absolventa na odborné přípravě vedoucí k získání příslušné odborné 
kvalifikace a jmenování do služebního poměru, byla generální advokátka toho 
názoru, že tato otázka nelze zcela oddělit od otázky uznávání odborné kvalifikace 
podle směrnice, jelikož požadavek dotčený ve věci v původním řízení v podstatě 
vede k nezohlednění odborné kvalifikace i odborné praxe získané v jiném členském 
státě v rámci francouzského systému a zakládá skrytou diskriminaci (bod 79 až 82). 
Generální advokátka sice uznala, že francouzský systém obsahuje jak prvky 
kvalitativního omezení přístupu (tedy posouzení znalostí a kvalifikace žadatele), 
které spadají do působnosti směrnice vzájemného uznávání kvalifikací, tak prvky 
kvantitativního omezení spočívající v samotném výběrovém řízení, které do 
působnosti směrnice nespadají (bod 83). Aplikaci směrnice však musí být v rámci 
takového systému učiněn dostatečný prostor, což znamená, že členský stát musí 
přijmout takové změny svých právních předpisů, aby bylo možné zároveň provádět 
kvalitativní srovnání odborné kvalifikace z jiných členských států. Dotčený členský 
stát zejména nemůže podřizovat jak kvalifikované, tak zcela nekvalifikované osoby 

                                                 
708 Rozsudek ze dne 9. září 2003, C-285/01, Burbaud, Recueil, s. I-8219. Viz Philippe-Rouvre, D.: Cour de 

Justice, 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Isabel Burbaud et Ministère de l‘Emploi et de la Solidarité, Revue 
des affaires européennes (2003-2004) 2, s. 279-287; Icard, P.: Principe de non-discrimination et fonction 
publique: l’arrêt „Isabel Burbaud“ du 9 septembre 2003, 4 (2003), s. 887-896. 

709 První stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci C-285/01 ze dne 12. září 2002. Druhé její 
stanovisko v téže věci bylo předneseno po znovuotevření ústní části řízení dne 11. února 2003.  
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stejnému výběrovému řízení, v jehož rámci není možno zohlednit kvalifikace 
nabyté v jiném členském státě (body 84 až 87).  
 
Soudní dvůr v zásadě rozhodl v souladu se závěry generální advokátky, přijal však 
za tím účelem vlastní odůvodnění. Pokud jde o otázku, zda je povolání 
administrátora ve veřejné službě nemocnic regulovaným povoláním ve smyslu 
směrnic obecného systému, uvedl, že z právního základu směrnice i z vymezení její 
působnosti vyplývá, že zaměstnání ve veřejné službě v podstatě spadá do 
působnosti této směrnice s výjimkou případů, kdy dotčená činnost spadá pod 
výjimku podle čl. 39 odst. 4 ES nebo do působnosti zvláštní směrnice o vzájemném 
uznávání kvalifikací (bod 39). Poté dospěl k závěru, že doklad o absolvování 
předepsané odborné přípravy pro administrátory ve veřejné správě nemocnic 
představuje diplom ve smyslu směrnic obecného systému, jelikož tento doklad 
osvědčuje absolvování jak akademického vzdělání nutného k účasti na výběrovém 
řízení vedoucím k přístupu k další odborné přípravě, tak absolvování této další 
odborné přípravy, včetně složení závěrečné zkoušky. Vzhledem k tomu, že je tento 
doklad o odborné kvalifikaci právními předpisy dotčeného členského státu 
stanoven jako podmínka pro výkon dotčeného zaměstnání, jedná se rovněž o 
regulované povolání ve smyslu uvedené směrnice. Skutečnost, že tento doklad 
rovněž opravňuje svého držitele ke jmenování do veřejné služby, takové kvalifikaci 
nebrání, stejně jako takové kvalifikaci nebrání ani skutečnost, že po ukončení 
příslušné odborné přípravy ani není vydáván žádný formální dokument, který by 
bylo možno nazvat „diplomem“ (body 52 a 53). Samotné uznávání odborné 
kvalifikace pro výkon povolání administrátora ve veřejné správě nemocnic tak 
musí být provedeno při dodržení požadavků směrnice obecného systému. Tato 
směrnice zejména brání tomu, aby byl žadatel odborně kvalifikovaný z jiného 
členského státu povinen absolvovat předepsanou odbornou přípravu, včetně složení 
závěrečné zkoušky, ale umožňuje, aby v případě podstatných rozdílů mezi 
odbornou kvalifikací žadatele a odbornou kvalifikací vyžadovanou v hostitelském 
členském státě tento členský stát žadateli uložil kompenzační opatření (body 55 až 
57).  
 
Pokud jde o druhou otázku týkající se výběrového řízení, rozdělil Soudní dvůr 
rozbor tohoto problému na několik dílčích otázek. Nejprve se zabýval otázkou 
použitelnosti směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací a v zápětí otázkou 
posouzení podle článku 39 ES (nyní článek 45 SFEU). Zároveň od sebe odlišil 
obecnou otázku, v jakém rozsahu může členský stát v souladu s právem 
Společenství podmiňovat přístup k veřejné službě požadavkem výběrového řízení, 
a konkrétní otázku, zda je s požadavky práva Společenství slučitelný systém 
dotčený ve věci v původním řízení.  
 
V rámci přezkumu požadavku absolvování výběrového řízení z hlediska směrnice 
obecného systému Soudní dvůr uvedl, že toto výběrové řízení má dvojí účel, jednak 
získání přístupu k další odborné přípravě, a jednak získání přístupu k zaměstnání ve 
veřejné službě. Směrnice se přitom netýká volby forem výběrového řízení k 
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obsazení pracovního místa. Tato směrnice nezakládá žádné právo být vybrán na 
pracovní místo, ale pouze požaduje, aby za účelem účasti na takovém výběrovém 
řízení byla žadateli uznána jeho odborná kvalifikace získaná v jiném členském 
státě. Uznání odborné kvalifikace žadatelky v projednávané věci tak samo o sobě 
nezakládá nárok na její osvobození od požadavku absolvování výběrového řízení. 
Skutečnost, že žadatelka již prošla obdobným výběrovým řízením v jiném 
členském státě, tak není sama o sobě relevantní z hlediska výkladu směrnice 
obecného systému vzájemného uznávání kvalifikací (body 85 až 93).  
 
Následně Soudní dvůr posoudil obecný požadavek absolvování výběrového řízení 
z hlediska svobody pohybu pracovníků. V tomto ohledu v obecné rovině uvedl, že 
požadavek složení zkoušky za účelem přijetí do zaměstnání jako takový není 
možno považovat za překážku volného pohybu osob, jelikož je součástí procesu 
nabírání pracovních sil, který v zásadě vždy vychází z potřeby vybrat nejvhodnější 
z možných kandidátů. Takový požadavek nemůže sám o sobě odradit dotyčné 
osoby od výkonu práva volného pohybu. Skutečnost, že žadatelka v dotčené věci 
již absolvovala obdobné výběrové řízení v členském státě původu, tak není 
zpravidla ani relevantní (body 96 až 98). Pak se ale Soudní dvůr zaměřil na zvláštní 
povahu výběrového řízení dotčeného v projednávané věci a upozornil na to, že toto 
výběrové řízení je ve skutečnosti určeno k výběru osob, které dosud nezískaly 
žádnou odbornou kvalifikaci pro výkon dotčeného zaměstnání, a že tedy ani 
neumožňuje přihlédnout ke skutečnosti, že některé z těchto osob již zvláštní 
odbornou kvalifikaci pro výkon dotčeného zaměstnání získaly v jiném členském 
státě. Tato skutečnost tak zakládá překážku, která se dotýká přístupu k dotčenému 
zaměstnání (body 99 až 101). Ustanovení Smlouvy o základních svobodách přitom 
státním příslušníkům členských států zaručují nediskriminační přístup k zaměstnání 
a samostatně výdělečným činnostem.  
 
Okolností, která vedla k posouzení výběrového řízení dotčeného v původním řízení 
v diskutované věci jako okolnosti ovlivňující volný pohyb osob, tak byla konkrétně 
skutečnost, již zdůraznila již generální advokátka ve svém stanovisku, že tedy 
dotčené výběrové řízení neumožňovalo žádné zohlednění skutečnosti, že dotyčná 
osoba může být již plně kvalifikována k výkonu obdobného povolání v členském 
státě původu, jelikož na základě logiky francouzského systému toto řízení nutně 
předpokládalo, že kandidáti dosud nezískali žádnou odbornou kvalifikaci pro 
výkon dotčeného povolání, a bylo určeno pro výběr osob, které se následně měly 
účastnit další odborné přípravy vedoucí k získání odborné kvalifikace, kterou 
žadatelka v dotčené věci již získala v jiném členském státě. Soudní dvůr uznal, že 
zájem na výběru nejlepších kandidátů za co možná nejobjektivnějších podmínek 
sice může představovat naléhavý důvod obecného zájmu, ale shledal, že je dotčené 
omezení nepřiměřené sledovanému cíli, jelikož k dosažení uvedeného cíle není 
nezbytné, aby byly již kvalifikované osoby povinny absolvovat výběrové řízení, 
které je určeno k výběru osob, které dosud kvalifikovány nejsou, a které má 
umožnit přístup k odborné přípravě, z níž však kvalifikované osoby mají být 
osvobozeny na základě odborné kvalifikace získané v jiných členských státech. 
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Požadavek, aby takové osoby absolvovaly uvedené výběrové řízení, tak má na tyto 
osoby degradační účinky, které nejsou nezbytné k dosažení sledovaného cíle (bod 
105 a 106). Podle Soudního dvora je nutné, aby dotčený členský stát uplatnil jiné 
metody výběru uchazečů o pracovní místo, které v rámci výběrového řízení, které 
je méně omezující než výběrové řízení dotčené ve věci v původním řízení, umožní 
zohlednit zvláštní odbornou kvalifikaci již získanou v jiném členském státě (bod 
109).  
 
Soudní dvůr tedy v podstatě rozhodl, že systém přijímání do zaměstnání ve veřejné 
službě dotčeného členského státu ve svém celku vytvářel omezení volného pohybu 
pracovníků, které bylo nepřiměřené ve vztahu k cíli, který sledoval, totiž výběr 
nejvhodnějších kandidátů na neobsazená pracovní místa710. Rozhodnutí Soudního 
dvora tak vychází z obdobných úvah jako rozsudek ve věci Komise v. 
Španělsko711, v níž byl dotčený členský stát shledán odpovědným za nesplnění 
svých povinností z důvodu udržování v platnosti systému podřizujícího již 
kvalifikované lékaře z jiných členských států, kteří si přejí získat odbornou 
kvalifikaci ve specializačním oboru hostitelského členského státu podle článku 8 
směrnice 93/16/EHS, stejným podmínkám, jako jsou podmínky, které obecně 
v tomto členském státě platily pro přístup ke specializačnímu vzdělávání lékařů, 
kteří odpovídající odbornou kvalifikaci dosud nezískali712.  
 
Jiným rozhodnutím Soudního dvora, ze kterého vyplývá, že zaměstnání ve veřejné 
službě není možno vyloučit z působnosti směrnic o vzájemném uznávání 
kvalifikací ani z aplikace zásad volného pohybu osob v oblasti uznávání odborné 
kvalifikace, je rozsudek ve věci Komise v. Francie. V této věci Komise žalovala 
dotčený členský stát za to, že v rámci svých právních předpisů upravujících přístup 
k povolání specializovaného vychovatele ve služebním poměru v rámci veřejné 
nemocniční správy a územní veřejné správy a vychovatele v rámci systému 
ochrany mládeže, které tento přístup podmiňovaly předložením zvláštního dokladu 
o dosažené kvalifikaci a absolvováním výběrového řízení, pouze upravil možnost 
uznání rovnocennosti zahraničních dokladů o dosažené kvalifikaci, v rozporu se 
směrnicemi obecného systému však neupravil postup pro ukládání a prokazování 
splnění kompenzačních opatření. Soudní dvůr dal Komisi zapravdu713. Podle 
Soudního dvora s poukazem na výše uvedený rozsudek ve věci Burbaud kvalifikaci 
dotčených povolání jako regulovaných povolání nebrání skutečnost, že požadavky 
pro výkon této činnosti jsou stanoveny pouze pro případ jejich výkonu v rámci 
veřejné služby a že vnitrostátní právní předpisy nestanoví žádné podmínky pro 
výkon takového povolání v soukromé sféře (body 35 a 36). V obdobném smyslu 
                                                 
710 Phillipe-Rouvre, D., Burbaud et Ministère de l‘Emploi et de la Solidarité, aff. C-285/01, Revue des affaires 

européennes (2003-2004) 2, 279, s. 286. 
711 Rozsudek ze dne 16. května 2002, C-232/99, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-4235. 
712 Obdobně ve vztahu k povolání usazeného advokáta vykonávajícího činnost pod profesním označením 

domovského členského státu ve smyslu směrnice 98/5, viz stanovisko generální advokátky přednesené dne 
11. května 2006 ve věci Komise v. Lucembursko, C-193/05, Recueil, s. I-8673, bod 87 (argumentace 
Komise) a bod 97 (posouzení).  

713 Body 41 a 42 rozsudku ze dne 7. října 2004, C-402/02, Komise v. Francie, nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí. 
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rozhodl i v řízeních vedených pro nesplnění povinnosti proti Řecku a Španělsku ve 
vztahu k činnostem inženýrů vykonávaným v rámci služebního poměru ve veřejné 
správě714. 
 
Otázky, které vyvstaly v uvedených případech ve vztahu k zaměstnání ve veřejné 
službě, lze zobecnit, a přijatá řešení poté v přiměřeném rozsahu použít i v oblasti 
volného pohybu služeb. V obdobném smyslu je proto třeba v případě 
kvantitativních a kvalitativních omezení volného pohybu služeb vycházet 
z odlišnosti jednak otázky zohlednění dokladů o dosažené kvalifikaci dosažených 
v jiných členských státech, která spadá do působnosti směrnic obecného systému 
v případě, že jde o výkon regulovaného povolání, a jednak otázky přístupu 
poskytovatele k jednotlivým zakázkám, jež do působnosti uvedených směrnic 
nespadá, ale může být předmětem přezkumu zejména z hlediska zákazu 
diskriminace na základě státní příslušnosti. Členský stát by jednal v rozporu s tímto 
zákazem zejména v případě, že by systém přístupu k zakázkám, který by mu byl 
přičitatelný (ať již z důvodu, že by šlo o jednání státu, nebo z důvodu, že by tento 
členský stát vydal obecně závazné právní předpisy v tomto smyslu) neumožňoval 
zohlednit odbornou kvalifikaci nabytou poskytovatelem v jiném členském státě tak, 
aby se tito poskytovatelé mohli ve skutečnosti účastnit výběrového řízení za 
stejných podmínek, jako vnitrostátní poskytovatelé služeb. Nepřímo diskriminační 
by tak bylo například omezení spočívající ve vyloučení zahraničních poskytovatelů 
z důvodu, že by řízení o uznání jejich odborné kvalifikace vedlo ke zdržení 
v udílení a provádění zakázky. 
 
Je však nejasné, zda lze v oblasti volného pohybu služeb ve vztahu k výběrovému 
řízení za účelem udělení zakázky rovněž přiměřeně uplatnit závěr učiněný Soudním 
dvorem v kontextu volného pohybu pracovníků ve zmíněném rozsudku Burbaud, 
podle něhož požadavek úspěšného absolvování výběrového řízení za účelem přijetí 
do zaměstnání jako takový není možno považovat za překážku volného pohybu 
osob, jelikož nemůže sám o sobě odrazovat dotyčné osoby od výkonu práva 
volného pohybu (body 96 až 98). Podle názoru zastávaného v této práci nebrání 
obdobnému závěru z hlediska volného pohybu služeb okolnost, že se v případě 
volného pohybu pracovníků jedná zpravidla o dlouhodobý výkon činnosti, zatímco 
v případě služeb spíše krátkodobé výkony. V úvodu této práce již bylo uvedeno, že 
kritérium doby výkonu činnosti na území hostitelského členského státu není 
hlavním kritériem rozhodujícím o použitelnosti svobody usazování či volného 
pohybu služeb. A dále, v konkrétním případě může být délka výkonu zaměstnání 
v hostitelském členském státě kratší než doba výkonu činností nezbytná pro 
provedení některých zakázek. Soudní dvůr však ve své judikatuře vykládá pojem 
„omezení volného pohybu služeb“ extenzivněji než omezení jiných základních 
svobod, takže nelze vyloučit, že by Soudní dvůr požadavek úspěšného absolvování 
výběrového řízení za účelem získání zakázky případně mohl kvalifikovat jako 

                                                 
714 Rozsudky ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, a C-286/06, Komise v. 

Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025. 
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potenciální omezení volného pohybu služeb, navzdory odlišné kvalifikaci 
v kontextu volného pohybu pracovníků.  
 
Na závěr výkladu k pojmu „regulované povolání“ je rovněž třeba uvést, že členské 
státy musí tento pojem do svého vnitrostátního právního řádu provést v přísném 
souladu se zásadou zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. Z této 
zásady zejména vyplývá, že členské státy nemohou výkon dotčené činnosti 
osobami, které získaly kvalifikaci k výkonu stejného povolání v jiném členském 
státě, na svém území podmínit požadavky, jež neuplatňuje vůči vlastním státním 
příslušníkům. Vhodným příkladem aplikace této zásady v souvislosti s pojmem 
regulované činnosti je situace, v níž právní předpis členského státu vyhrazuje 
osobám se zvláštní odbornou kvalifikací jen soustavný výkon určitých činností, 
avšak jejich příležitostný výkon nereguluje. Stejné pravidlo je nutné uplatnit i ve 
vztahu k osobám přicházejícím z jiných členských států, takže v případě 
příležitostného výkonu dotčené činnosti na území uvedeného hostitelského 
členského státu osobou usazenou v jiném členském státě není možné její činnost 
považovat za regulovanou, dokud nedosáhne míry soustavnosti. V takovém případě 
tedy není ani třeba uplatnit ustanovení sekundárního práva, jejichž cílem je 
odstranění omezení volného pohybu osob715, jelikož hostitelský členský stát žádná 
omezení předvídaná sekundárním právem Společenství nestanoví. 
 
Pojem regulovaného povolání rovněž předpokládá vymezení požadavků na 
odbornou kvalifikaci členským státem s dostatečnou určitostí. To je jednak 
nezbytné, aby bylo možné požadavky hostitelského členského státu kvalifikovat 
jako jeden z dokladů o dosažené kvalifikaci podle příslušné směrnice obecného 
systému716. Ustanovení vnitrostátního předpisu, které pro výkon činnosti požaduje 
pouze splnění jiné způsobilosti než odborné způsobilosti, nebo které požaduje 
obecně libovolnou odbornou způsobilost související s dotčenou činností bez jejího 
bližšího vymezení, tudíž zřejmě nestanoví požadavky, které by mohly být 
kvalifikovány jako jeden z dokladů o dosažené kvalifikaci ve smyslu směrnic 
obecného systému. Dotčená činnost proto ani nebude regulovanou činností ve 
smyslu uvedených směrnic. Vymezení požadavků na odbornou kvalifikaci 
členským státem s dostatečnou určitostí je rovněž nezbytné k zajištění právní jistoty 
migrujících osob, které žádají o přístup k příslušné činnosti v členském státě. Tyto 
osoby musí předem vědět, které požadavky musí za tím účelem splnit, aby se 
mohly předem připravit. Takový transparentní popis požadované odborné 
kvalifikace dotyčné osoby rovněž chrání před svévolnou diskriminací ze strany 
příslušných orgánů členského státu717. 
 
                                                 
715 V případě výkonu povolání advokáta, viz.směrnici Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění 

účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (77/249/EHS) (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 
52) 

716 Tedy jako „diplom“ ve smyslu směrnice 89/48, „diplom“ ve smyslu směrnice 92/51, „osvědčení“, „osvědčení 
způsobilosti“ a „doklad o vzdělání prokazující obecné vzdělávání na základní nebo střední úrovni“ ve 
smyslu směrnice 92/51. 

717 Rozsudky ze dne 7. března 2002, C-145/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-2235, body 52 až 54. 
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6.3.4.2 Doklady o dosažené kvalifikaci podle směrnic obecného systému 
 
Z uvedených praktických případů uplatnění směrnic obecného systému je zřejmé, 
že použitelnost směrnice závisí do značné míry na vymezení pojmu regulovaného 
povolání, a pojem regulovaného povolání je pak úzce spjat s definicí jednotlivých 
dokladů o dosažené kvalifikaci, jelikož použitelnost směrnic obecného systému 
předpokládá, že členské státy vyhrazují přístup k regulovanému povolání držitelům 
některého dokladu o dosažené kvalifikaci vymezeného ve směrnici. Doklad o 
dosažené kvalifikaci se jako pojem vztahuje nejen na doklad vyžadovaný 
hostitelským členským státem, ale i na doklad vydaný žadateli v členském státě 
původu, na jehož základě se tento žadatel uchází o výkon svého povolání i v jiných 
členských státech. Z těchto důvodů představuje vymezení jednotlivých úrovní 
odborné kvalifikace podle Soudního dvora základní kameny obecného systému 
uznávání odborných kvalifikací718. 
  
Dokladem o odborné kvalifikaci v oblasti uznávání odborných kvalifikací se vždy 
rozumí doklad připravující svého držitele na výkon určitého povolání. Vydání 
tohoto dokladu tak musí zpravidla zahrnovat určitou formu odborné přípravy, ať již 
na vysoké škole, střední odborné škole, v učilišti, v rámci přípravné praxe, či 
v rámci krátkodobějšího vzdělávacího kurzu, nebo kombinaci těchto forem odborné 
přípravy. Dokladem o odborné kvalifikaci však může být za určitých okolností i 
doklad o absolvování všeobecného vzdělání na základní nebo střední škole jako 
takový. Nebylo totiž úmyslem zákonodárce z působnosti směrnice vyloučit 
případy, v nichž hostitelský členský stát vyžaduje pro výkon doklad o všeobecném 
vzdělání příslušné úrovně, a proto i tyto doklady označuje za doklady o dosažené 
kvalifikaci. Stejně tak se dokladem o odborné kvalifikaci pro účely této práce 
rozumí i osvědčení způsobilosti, přestože může být vydáno na základě posouzení 
jiných osobních předpokladů než odborných nebo vědomostních. 
 
Směrnice obecného systému celkem vymezují čtyři úrovně dokladu o odborné 
kvalifikaci. První obecný systém zavedl pojem „diplom“ (dále jen „diplom 89/48“), 
který představuje nejvyšší úroveň odborné kvalifikace podle obecného systému. 
Druhý obecný systém pak pro označení druhé nejvyšší úrovně kvalifikace zavedl 
pro účely směrnice 92/51/EHS rovněž pojem „diplom“ (dále jen „diplom 92/51“), 
který je svým rozsahem odlišný od diplomu 89/48, a doplnil jej dvěma dalšími 
úrovněmi odborné kvalifikace, totiž „osvědčením“ a „osvědčením způsobilosti“. 
Druhý obecný systém pak jako zcela zvláštní pátou úroveň dokladu o dosažené 
kvalifikaci bez podrobnějšího vymezení upravuje i doklad o absolvování 
všeobecného základního nebo středoškolského vzdělání.  
 

                                                 
718 Viz v tomto smyslu ve vztahu k pojmu „diplom“ ve smyslu směrnice 89/48/EHS bod 53 rozsudku ze dne 23. 

října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, a bod 46 rozsudku ze dne 29. ledna 2009, 
C-311/06, Cavallera, Sb. rozh. s. I-415. 
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Ze znění příslušných ustanovení směrnice 92/51/EHS – a zejména z vymezení 
pojmu regulované odborné činnosti – vyplývá, že směrnice považuje první tři 
úrovně uvedených dokladů i doklad o všeobecném základním nebo středoškolském 
vzdělání za „doklady o vzdělání a odborné přípravě“, osvědčení způsobilosti je pak 
dokladem o odborné kvalifikaci sui generis. Pojmu „doklad o vzdělání a odborné 
přípravě“ odpovídá ve směrnici 89/48/EHS pojem „doklad o dosažené kvalifikaci“, 
užívaný jako zastřešující obecný pojem v této práci, který sice není blíže vymezen, 
ale v podstatě označuje jakýkoliv doklad vydaný po absolvování vzdělávacího 
programu splňujícího formální požadavky členského státu, v souladu s jehož 
předpisy je vzdělávání poskytováno719. Požadavek splnění některých formálních 
náležitostí, a konkrétně požadavek, aby byl doklad vydán příslušnými orgány 
členského státu, je ve směrnicích obecného systému vyjádřen výslovně jen 
v souvislosti s prvními třemi úrovněmi odborné kvalifikace. Lze však předpokládat, 
že obdobný požadavek je implicitně obsažen i ve vymezení dalších dvou úrovní 
odborné kvalifikace. V případě absolvování základního nebo středoškolského 
vzdělání lze totiž předpokládat, že odpovídající doklady jsou v členských státech 
vydávány na základě určitého vnitrostátního právního rámce upravujícího toto 
vzdělání. V případě osvědčení způsobilosti je učinění jednoznačného závěru 
ohledně formálních požadavků složitější. Osvědčení způsobilosti je totiž vydáváno 
na základě absolvování krátkodobých vzdělávacích kurzů, které bývají v členských 
státech často poskytovány soukromými subjekty podřízenými větší či menší míře 
kontroly ze strany příslušných orgánů členských států. Nicméně, jak již bylo výše 
uvedeno, systém uznávání odborných kvalifikací vychází ze zásady vzájemné 
důvěry členských států v určitý standard poskytované odborné přípravy, a proto 
musí v případě pochybností, zda je žadatel v konkrétním případě držitelem 
osvědčení způsobilosti ve smyslu směrnice 92/51/EHS, podle názoru zastávaného 
v této práci záležet i na tom, jaké účinky jsou s tímto dokladem spojovány 
v členském státě, v němž byl vydán. Není-li takový doklad v tomto členském státě 
uznáván, ani považován za relevantní v profesní oblasti, nelze mu takový účinek 
přiznat prostřednictvím mechanismu vycházejícího ze zásady vzájemného 
uznávání. 
 
Pro účely popisu jednotlivých úrovní odborných kvalifikací bude o prvních třech 
těchto úrovních, tj. diplomu 89/48, diplomu 92/51 a osvědčení, pojednáno 
společně, jelikož jejich definice vykazují některé společné znaky. Předně se totiž 
v těchto případech jedná o jakýkoli doklad o vzdělání a odborné přípravě (či doklad 
o dosažené kvalifikaci) nebo jakýkoli soubor takových dokladů, který byl vydán 
příslušnými orgány v členském státě určenými v souladu s právními předpisy 
tohoto státu, které prokazují, že držitel má odbornou kvalifikaci požadovanou pro 
vstup do regulovaného povolání a pro jeho výkon v tomto členském státě [čl. 1 
písm. a) první pododstavec první a třetí odrážka směrnice 89/48/EHS, čl. 1 písm. a) 

                                                 
719 Tomu odpovídá i označení dokladu o dosažené kvalifikaci v anglické jazykové verzi příslušných právních 

předpisů – „evidence of formal qualifications“. 
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první pododstavec první a třetí odrážka a čl. 1 písm. b) první pododstavec první a 
čtvrtá odrážka směrnice 92/51/EHS]. 
 
Součástí definice těchto úrovní odborné kvalifikace je rovněž podmínka, aby 
vzdělání a odborná příprava potvrzené těmito doklady byly získány z větší části ve 
Společenství [čl. 1 písm. a) první pododstavec směrnice 89/48/EHS, čl. 1 písm. a) 
první pododstavec a čl. 1 písm. b) první pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Tuto 
podmínku splňuje jak vzdělání a odborná příprava získané zcela jen v členském 
státě, který vydal doklad o odborné kvalifikaci, tak vzdělání a odborná příprava 
získané částečně nebo zcela v jiném členském státě720. Ve své judikatuře Soudní 
dvůr neřešil přímo otázku, v jakém rozsahu mohou být vzdělání a odborná příprava 
podle směrnic obecného systému získány mimo Společenství, vyjádřil se však 
k případné existenci obdobného požadavku v rámci oborových směrnic ve věci 
Tennah-Durez. V této souvislosti uvedl, že uvedený požadavek lze vykládat velmi 
různými způsoby, jak mimo jiné vyplynulo z debat v dotčené věci před Soudním 
dvorem. Otázku, zda byla odborná příprava získána z větší části ve Společenství, 
tak lze zodpovědět například jen z hlediska doby vzdělání absolvované ve 
Společenství, nebo mimo něj. Rovněž však lze zohlednit poměrnou důležitost 
předmětů vyučovaných ve Společenství nebo v třetí zemi, nebo lze klást důraz na 
to, aby bylo ve Společenství získáno hlavně vzdělání v posledních semestrech 
studia. V důsledku toho Soudní dvůr konstatoval, že zatímco takový požadavek 
může být stanoven v rámci obecného systému uznávání odborných kvalifikací 
založeného na přezkumu srovnatelnosti jednotlivých kvalifikací, nelze jej pro jeho 
neurčitost uplatnit v případě směrnic, které mají zavádět systém čistě 
automatického uznávání dokladů vydaných v členských státech721. Obdobně jako 
v případě oborových směrnic o uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci i směrnice 
obecného systému zachovávají právo členských států uznávat na svém území 
doklady o odborné kvalifikaci vydané ve státech, které nejsou členskými státy, a 
stejně tak účinky uznání takové kvalifikace v jednom členském státě nezavazují 
žádný jiný členský stát722. Rada nicméně vydala příslušná doporučení za účelem 
podpory jejich vzájemného uznávání mezi členskými státy723. 
 
Pokud jde o doklady vydané ve státech, které nejsou členskými státy, směrnice 
89/48/EHS považuje i tyto doklady za „diplom“ za předpokladu, že jsou doplněny 
potvrzením vydaným členským státem, který uznal tyto doklady ze třetích zemí, 
osvědčujícím tříletou odbornou praxi žadatele [čl. 1 písm. a) první pododstavec 

                                                 
720 Rozsudky ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, bod 41; a ze dne 23. října 

2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-0000, bod 28, a C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. 
s. I-0000, bod 62. 

721 Body 66 a 67 rozsudku ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239. 
722 Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins 

académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 188. 
723 Doporučení Rady ze dne 21. prosince 1988 týkající se státních příslušníků členských států s diplomem 

vydaným ve třetí zemi (89/49/EHS) (Úř. věst. 1989 L 19, s. 24) ve vztahu k diplomům 89/48, a usnesení 
Rady ze dne 18. června 1992 týkající se státních příslušníků členských států s diplomem nebo osvědčením 
vydaným ve třetí zemi (Úř. věst. C 187, s. 1) ve vztahu k diplomům 92/51 a osvědčením. 
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směrnice 89/48/EHS]. Směrnice sice výslovně neuvádí, zda mohou uvedené orgány 
členského státu osvědčit odbornou praxi absolvovanou mimo území tohoto státu, 
nicméně je třeba vycházet z toho, že směrnice předpokládá, že členský stát může 
osvědčit pouze praxi vykonávanou pod svým dohledem, to znamená buď na svém 
území nebo mimo toto území, ale v souladu s požadavky svých právních předpisů. 
Vyplývá to opět ze zásady vzájemné důvěry členských států, která předpokládá, že 
v rámci provádění základních svobod příslušné orgány členských států ostatním 
členským státům nebudou adresovat osvědčení o skutečnostech, které nemohou 
ověřit.  
  
Směrnice 92/51/EHS v případě dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných ve 
státech, které nejsou členskými státy, obsahuje obdobné ustanovení, které však 
v případě „osvědčení“ (třetí úrovně odborné kvalifikace) vyžaduje jen dvouletou 
dodatečnou praxi žadatele ověřenou členským státem, který uznal jeho doklady o 
vzdělání ze třetích zemí. Krom toho směrnice 92/51/EHS jako se vzděláním a 
odbornou přípravou získanou z větší části ve Společenství výslovně zachází i se 
vzděláním a odbornou přípravou získanou mimo Společenství ve vzdělávacích 
zařízeních, která zajišťují vzdělávání v souladu s právními předpisy členského státu 
[čl. 1 písm. a) první pododstavec a čl. 1 písm. b) první pododstavec směrnice 
92/51/EHS]. 
 
Součástí definice prvních tří úrovní odborné kvalifikace je i zvláštní ustanovení o 
ochraně nabytých práv. Podle něj se diplomem 89/48, diplomem 92/51/EHS nebo 
osvědčením rozumí jakýkoli doklad o vzdělání a odborné přípravě nebo jakýkoli 
soubor takových dokladů vydaný příslušným orgánem členského státu po úspěšném 
ukončení vzdělávání a odborné přípravy získané ve Společenství, který sice 
nesplňuje podmínky vymezené pro uvedené doklady o dosažené kvalifikaci, ale je 
v tomto členském státě uznán jako doklad rovnocenné úrovně a zakládá v tomto 
členském státě stejná práva pro účely přístupu k regulovanému povolání a jeho 
výkonu [čl. 1 písm. a) druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS, čl. 1 písm. a) druhý 
pododstavec a čl. 1 písm. b) druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Podle 
výkladu Komise je cílem tohoto ustanovení zohlednit jednak situaci osob, které 
nezískaly alespoň tříleté vyšší vzdělání, ale získaly kvalifikaci, z níž pro ně 
vyplývají stejná profesní práva, jako kdyby takové vzdělání dokončily, ať již 
z důvodu, že členský stát umožňuje výkon povolání v některých úzce vymezených 
případech i některým osobám, které nesplňují formální požadavky na odbornou 
kvalifikaci, nebo z důvodu, že tyto osoby absolvovaly vzdělání a odbornou 
přípravu v době, kdy pro výkon dotčeného regulovaného povolání členský stát 
původu vyžadoval doklad o odborné kvalifikaci nižší úrovně, než požaduje 
v současnosti724. V konkrétním případě je proto nutné především ověřit, zda doklad 
předložený žadatelem vypovídá o absolvování vzdělání na území Společenství, zda 
je příslušnými orgány členského státu původu uznáván jako rovnocenný dokladu 

                                                 
724 Body III (v) a (vi) zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě vypracované podle článku 13 směrnice 

89/48/EHS, dokument KOM (96) 46 konečné, 15.2.1996. 
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vydávanému v současnosti pro účely přístupu k regulovanému povolání a jeho 
výkonu, a zda tento v současnosti vydávaný doklad představuje odbornou 
kvalifikaci odpovídající úrovně725.  
 
Rozdělení dokladů o dosažené kvalifikaci do jednotlivých úrovní odborné 
kvalifikace podle směrnic obecného systému přitom závisí na délce formálního 
vzdělávacího programu absolvovaného v rámci tohoto „vzdělání a odborné 
přípravy“. Diplom 89/48 tak musí prokazovat ukončení nejméně tříletého 
„postsekundárního“ studia nebo odpovídající dobu rozvolněného studia na 
univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení rovnocenné úrovně726, a popřípadě 
rovněž ukončení odborné přípravy, je-li v dotčeném členském státě požadována 
navíc k uvedenému studiu [čl. 1 písm. a) první pododstavec druhá odrážka 
směrnice 89/48/EHS]. Úroveň vzdělání požadovaná směrnicí 89/48/EHS tak 
nezahrnuje výslovně požadavek, aby bylo studium absolvováno ve vzdělávacím 
zařízení, přístup k němuž je vyhrazen jen osobám splňujícím v členském státě 
podmínky přístupu na univerzitu (například v ČR úspěšným absolventům 
maturity), jelikož tato směrnice pouze stanoví, že má jít o „postsekundární“ 
studium probíhající na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení rovnocenné 
úrovně727. Uvedená formulace byla výsledkem kompromisu, k němuž dospěla 
Rada, aby vyhověla Spolkové republice Německo a zahrnula do obecného systému 
uznávání i diplomy získané na „Fachhochschulen“ vydávající diplomy zejména 
inženýrům, zvláštními vysokými školami, přístup k nimž není v Německu 
podmíněn maturitou728. Rozhodující pro klasifikaci vzdělávacího zařízení 
konkrétního žadatele proto bude v praxi spíše než vlastní úroveň poskytovaného 
vzdělávání status tohoto zařízení podle vnitrostátního práva členského státu (zda je 
vysokou školu či nikoliv), do jehož vzdělávací soustavy toto vzdělávací zařízení 
spadá729. 
 
Diplom 92/51, jako druhá úroveň odborné kvalifikace, může prokazovat úspěšné 
ukončení dvou možných druhů odborné přípravy, přičemž oba tyto druhy odborné 
přípravy jsou považovány vzájemně za rovnocenné pro účely jejich uznávání 
v členských státech. Jednak totiž může diplom 92/51 prokazovat ukončení nejméně 
jednoletého „postsekundárního“ studia, ale jiného, než je studium vyžadované 
v případě diplomu 89/48, nebo odpovídající doby rozvolněného studia, přičemž k 
přijetí k tomuto studiu je jako obecné pravidlo vyžadováno úspěšné ukončení 
středoškolského vzdělání požadovaného pro přístup na vysokou školu (maturity), a 
popřípadě zároveň ukončení odborné přípravy, je-li v dotčeném členském státě 
požadována navíc k uvedenému studiu [čl. 1 písm. a) první pododstavec druhá 
odrážka bod i) směrnice 92/51/EHS]. Do této části definice spadají zejména 
                                                 
725 Příkladem uznávání takového dokladu o dosažené kvalifikaci je situace dotčená ve věci, v níž byl vydán 

rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, viz body 29, 41 a 42. 
726 Až do změny provedené v čl. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES hovořila 

směrnice 89/48/EHS o „jiném zařízení podobné úrovně“. 
727 Viz bod 34 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
728 Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 170 a 171;  
729 Taktéž i Schneider, H.: tamtéž, s. 170 a 171. 
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diplomy vydané po ukončení vyššího vzdělání, které nespadají do působnosti 
směrnice 89/48/EHS proto, že buď nesplňují podmínku alespoň tříleté délky studia, 
nebo podmínku postavení vzdělávací instituce jako vysoké školy či rovnocenné 
instituce. A jednak může diplom 92/51 prokazovat úspěšné ukončení odborné 
přípravy v jednom z oborů uvedených v příloze C ke směrnici 92/51/EHS [čl. 1 
písm. a) první pododstavec druhá odrážka bod ii) směrnice 92/51/EHS]. Jde o 
zvláštní programy odborné přípravy zahrnující zpravidla ukončení poměrně úzce 
odborně zaměřeného středního vzdělávání a zároveň další praktické přípravy 
vyžadované k samostatnému výkonu dotčeného povolání v celkové délce pět až 
sedm let po absolvování základního vzdělání730. Zahrnutí těchto programů do 
přílohy předpokládá, že kvalifikace udělovaná po ukončení tohoto programu, 
přestože nesplňuje všechny požadavky směrnice 92/51/EHS pro svou kvalifikaci 
jako „diplom“, má srovnatelnou úroveň jako studium absolvované v rámci tohoto 
diplomu 92/51, a že je s touto kvalifikací spojena obdobná úroveň odpovědnosti a 
obdobný rozsah činnosti (čl. 15 odst. 2 směrnice 92/51/EHS). 
 
Osvědčení, které označuje třetí úroveň odborné kvalifikace podle směrnic obecného 
systému, se rovněž vztahuje k ukončení dvou možných druhů odborné přípravy. 
První druh odborné přípravy, který může potvrzovat „osvědčení“, předpokládá 
alespoň ukončení všeobecného středního vzdělání doplněného další odbornou 
přípravou v podobě buď zkušební či odborné praxe vyžadované navíc k tomuto 
vzdělání, nebo jiné odborné přípravy (včetně studia), než je odborná příprava 
požadovaná v případě diplomu 92/51, absolvované ve vzdělávacím zařízení, při 
zaměstnání, nebo kombinovaně, přičemž součástí této odborné přípravy může být 
rovněž dodatečný požadavek zkušební či odborné praxe [čl. 1 písm. b) první 
pododstavec druhá odrážka směrnice 92/51/EHS]. Druhý druh odborné přípravy 
vedoucí k udělení osvědčení ve smyslu směrnice 92/51/EHS předpokládá alespoň 
ukončení středoškolského studia technické či odborné povahy, které může, ale 
nemusí být v závislosti na požadavcích dotčeného členského státu doplněno další 
odbornou přípravou výše uvedené povahy nebo odbornou či zkušební praxí [čl. 1 
písm. b) první pododstavec třetí odrážka směrnice 92/51/EHS]. 
 
Pro výpočet délky „postsekundárního studia“ pro účely kvalifikace dotčené 
odborné přípravy jako jedné z úrovní odborné kvalifikace vymezených ve 
směrnicích obecného systému, je proto třeba zohlednit pouze délku vlastního 
„studia“, jímž je třeba rozumět program vzdělávání splňujícího formální požadavky 
stanovené členským státem a poskytovaného ve vzdělávacím zařízení úrovně 
požadované příslušnými ustanoveními těchto směrnic, s vyloučením doby 
požadované zkušební praxe nebo jiné formy praxe pod dohledem. V případě 
povolání advokáta je v ČR v oblasti odborné kvalifikace vyžadováno magisterské 
studium v oboru právo, tříletá právní praxe jako advokátní koncipient a složení 
advokátní zkoušky. Relevantní délka studia vyžadovaná pro vydání oprávnění 

                                                 
730 Otázka uznávání takového dokladu byla předmětem přezkumu Soudního dvora zejména v rozsudku ze dne 

14. července 2005, C-142/04, Aslanidou, Recueil, s. I-7181, bod 32.  
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k výkonu tohoto povolání ve smyslu uvedených směrnic je proto pět let. 
V případech, že členský stát jako kvalifikační předpoklad pro výkon povolání 
stanoví kombinaci různých oborů vzdělání, se minimální délky studia ve všech 
požadovaných oborech sčítají731. 
 
Dokladem o dosažené kvalifikaci či o vzdělání a odborné přípravě nebývá 
zpravidla jeden dokument, ale soubor takových dokumentů vydaný jednou, ale i 
více institucemi nebo příslušnými orgány. O tom svědčí četné náznaky uvedené ve 
znění definic jednotlivých úrovní odborné kvalifikace. Tato definice jednak 
výslovně připouští, že se bude zpravidla jednat o soubor dokumentů732, a jednak 
rovněž připouští, že tento „doklad“ může sestávat z několika kvalifikací733 nebo 
fází odborné přípravy, například když předpokládá, že část odborné přípravy může 
být absolvována v jiném než členském státě a bez dohledu příslušných orgánů 
členských států, nebo když vyžaduje, aby držitel získal dodatečnou odbornou 
přípravu, která je za účelem přístupu k regulovanému povolání nebo jeho výkonu 
vyžadována navíc k předepsanému studiu nebo vzdělání. Ve věci Harold Price tak 
ve vztahu k povolání v oblasti provádění veřejných dražeb Soudní dvůr v souladu 
se stanoviskem generální advokátky Stix-Hackl jako „diplom“ ve smyslu směrnice 
89/48/EHS kvalifikoval požadavky hostitelského členského státu, který k výkonu 
dotčeného povolání vyžadoval získání odborné přípravy v oboru právo a zároveň 
v oblasti umění nebo archeologie, přičemž jeden z těchto oborů musel být 
absolvován formou vysokoškolského studia v délce alespoň tři roky a druhý 
formou alespoň dvouletého vzdělání po ukončení středního vzdělání, a zvláštní 
odborné přípravy vyžadované navíc k uvedenému vzdělání. Generální advokátka i 
Soudní dvůr rovněž dospěly k závěru, že jde v dotčené věci o doklad o dosažené 
kvalifikaci splňující podmínky definice diplomu 89/48 vydávaný po absolvování 
alespoň pětiletého studia734. 
 
Především však definice jednotlivých úrovní odborné kvalifikace ve smyslu 
směrnic obecného systému obsahuje podmínku, aby daný soubor dokumentů činil 
svého držitele oprávněným k plnému výkonu činnosti v členském státě. Jelikož je 
v praxi výkon mnohých povolání v členských státech podřízen podmínce odborné 
přípravy spočívající v několika fázích (zpravidla fáze odborného teoretického 
vzdělání a fáze praktické přípravy formou zkušební praxe, které jsou popřípadě 
doplněny soubornou zkouškou), nelze předpokládat, že by označení jednotlivých 
dokladů o dosažené kvalifikaci vymezených ve směrnicích obecného systému 
(„diplom“ či „osvědčení“) jakkoliv odrážela skutečný právní obsah těchto pojmů. 
V nauce Evropského práva se pro tuto povahu jednotlivých úrovní odborné 

                                                 
731 Bod 48 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl předneseného 23. března 2006 ve věci C-149/05, Harold 

Price, a bod 40 rozsudku Soudního dvora ze dne 7. září 2006 vydaného v téže věci, Sb. rozh. s. I-7691. 
732 Bod 55 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025. 
733 Bod 47 rozsudku ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallera, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí 
734 Bod 40 rozsudku ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691, taktéž bod 48 stanoviska 

generální advokátky Stix-Hackl předneseného 23. března 2006 v téže věci. 
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kvalifikace vyžadovaných v rámci obecného systému vžilo označení „zásada 
konečného produktu“735. 
 
Soudní dvůr v rámci svého výkladu jednotlivých „dokladů o dosažené kvalifikaci“ 
podle směrnic obecného systému zašel ještě dále. Ve svém výše uvedeném 
rozsudku ve věci Burbaud v souladu s výše uvedenými zásadami shledal, že 
osvědčení o absolvování předepsané odborné přípravy pro administrátory ve 
veřejné správě nemocnic představuje doklad o dosažené kvalifikaci vymezený 
směrnicemi obecného systému, jelikož tento doklad osvědčuje absolvování jak 
akademického vzdělání nutného k účasti na výběrovém řízení vedoucím k přístupu 
k další odborné přípravě, tak absolvování této další odborné přípravy, včetně 
složení závěrečné zkoušky. Navíc však rozhodl, že takové kvalifikaci osvědčení o 
absolvování předepsané odborné přípravy nebrání ani skutečnost, že po ukončení 
příslušné odborné přípravy není vydáván žádný formální dokument, který by bylo 
možno nazvat „diplomem“, ale následuje přijetí do služebního poměru (body 52 a 
53). Soudní dvůr tak vychází z materiálního pojetí pojmu diplomu podle směrnic 
obecného systému, a nikoli z pojetí formálního736. 
 
Z právě uvedeného vyplývá, že dokladem o dosažené kvalifikaci jedné z úrovní 
stanovených směrnicemi obecného systému může být jen doklad prokazující, že 
jeho držitel má odbornou kvalifikaci požadovanou pro vstup do regulovaného 
povolání v členském státě, který tento doklad vydal737. Dokladem o dosažené 
kvalifikaci vymezeným jako úroveň odborné kvalifikace ve smyslu směrnic 
obecného systému proto není soubor dokladů o vzdělání a odborné přípravě, jehož 
držitelem je osoba oprávněná vykonávat povolání v členském státě, který odbornou 
kvalifikaci pro výkon tohoto povolání nevyžaduje. Diplomem 89/48 tak nemůže 
být například soubor dokladů potvrzujících ukončení relevantního vysokoškolského 
studia a dlouholetou odbornou praxi ve výkonu stejného povolání, včetně například 
osvědčení o výkonu podnikatelské činnosti  v daném předmětu činnosti, pokud jsou 
tyto doklady vydány členským státem, který takovou činnost ve smyslu směrnic 
obecného systému nereguluje. Jelikož by však vyloučení držitelů takových dokladů 
o dosažené kvalifikaci nebylo z hlediska cíle směrnice žádoucí, bylo v rámci 
příslušných ustanovení o uznávání za určitých podmínek upraveno i postavení 
držitelů dokladů, které jinak splňují podmínky vymezení příslušné úrovně odborné 
kvalifikace, ale byly vydány v členském státě, který dotčené povolání nereguluje 
(viz výklad níže). 
 
S vymezením jednotlivých úrovní odborné kvalifikace jsou konečně rovněž 
spojeny některé otázky v situacích, které neodpovídají klasické situaci osob 
                                                 
735 Předevím Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s.  172; 

rovněž body 51 až 53 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl předneseného dne 23. března 2006 ve věci 
C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 

736 Phillippe-Rouvre, D., Cour de justice, 9 septembre 2003, Isabel Burbaud […], R.A.E. – L.E.A. 2003-2004/2, 
s. 279-287, s. 281. 

737 Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins 
académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 197 a 198. 
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pohybujících se ve Společenství implicitně předpokládané zákonodárcem, v níž 
dotčená osoba absolvuje svou odbornou přípravu v jednom členském státě, a pak 
žádá o její uznání v jiném členském státě. Tyto otázky mohou vyvstat zejména 
v případě tzv. přeshraničních franšíz na vzdělání, tedy pokud žadatel absolvoval 
vzdělání poskytované na území členského státu podle právních předpisů a dalších 
případných požadavků jiného státu. Tyto otázky mohou rovněž vyvstat 
v souvislosti s rozdíly v odborné kvalifikaci vyžadované jednotlivými členskými 
státy pro výkon daného povolání v situacích, v nichž dotčená osoba absolvovala 
v členském státě původu jen část odborné přípravy, která je zde vyžadována pro 
výkon dotčeného povolání, ale v jiném členském státě, který nestanoví tak přísné 
požadavky, byla její neúplná kvalifikace z členského státu původu pro účely 
výkonu tohoto povolání na území hostitelského členského státu uznána jako plně 
splňující požadavky hostitelského členského státu. S touto odbornou kvalifikací se 
pak dotčená osoba vrací do svého členského státu původu, a žádá o přiznání plného 
oprávnění k výkonu dotčeného povolání. Jsou osoby dotčené ve výše uvedených 
situacích držiteli diplomů, popřípadě osvědčení ve smyslu směrnic obecného 
systému?  
 
Pokud jde o otázky spojené s přeshraničními „franšízami“ v oblasti vzdělávání, 
poskytla Komise Soudnímu dvoru zvláštní příležitost se k nim vyjádřit v řízeních 
pro porušení povinnosti vedených proti Řecku a Španělsku právě v souvislosti 
s takovým vzděláváním. Věc Komise v. Řecko738 se týkala vnitrostátní právní 
úpravy, podle níž mohou být na území dotčeného členského státu akreditovány a 
tomu odpovídajícím způsobem jsou uznávány ze strany příslušných orgánů pouze 
studijní programy poskytované na veřejných vysokých školách. Současně tato 
právní úprava však na území dotčeného členského státu povoluje činnost 
soukromých vysokých škol, které své studijní programy buď nemají akreditovány 
nebo jsou akreditovány zahraničními orgány, zpravidla jiných členských států. 
Doklady vydané na základě tohoto vzdělávání byly orgány dotčeného členského 
státu systematicky odmítány jako nezakládající žádné právní účinky.  
 
Soudní dvůr ve svém rozsudku v této souvislosti zopakoval svou judikaturu, podle 
níž v rámci systému zavedeného touto směrnicí není diplom uznán na základě 
vnitřní hodnoty vzdělání, po jehož ukončení je vydán, nýbrž proto, že v členském 
státě, ve kterém byl vydán, umožňuje přístup k regulovanému povolání (bod 29)739, 
a pokračoval, že pro obecný systém uznávání odborné kvalifikace, který neprovádí 
žádnou harmonizaci vzdělání umožňujícího přístup k regulovaným povoláním, je 
příznačné, že pouze orgánům vydávajícím diplomy umožňující přístup k takovým 
povoláním přísluší, aby ve světle norem použitelných v rámci svého systému 
odborného vzdělávání ověřily, zda jsou podmínky pro jejich vydání splněny. 

                                                 
738 Rozsudek ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969; viz rovněž usnesení ze dne 

13. listopadu 2008, C-180/08 a C-186/08, Kastrinaki v. AHEPA, nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí, které 
se týkalo obdobných skutkových okolností. 

739 Viz rovněž rozsudky ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, bod 52, a ze dne 
19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. I-801, bod 19. 
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Směrnice výslovně hostitelskému členskému státu ukládá povinnost, aby jako 
důkaz, že podmínky pro uznání diplomu jsou splněny, přijal doklady vydané 
příslušnými orgány jiných členských států. Hostitelský členský stát tudíž nemůže 
přezkoumat podklady, na jejichž základě byly takové dokumenty vydány, ale má 
možnost provést přezkum podmínek nutných proto, aby šlo o relevantní typ 
dokladu o dosažené kvalifikaci ve smyslu směrnic obecného systému (bod 31).  
 
Ve světle předpisů členského státu, jimiž se řídí příslušný orgán vydávající diplom, 
je tudíž podle Soudního dvora třeba rovněž posoudit otázku, zda vzdělávací 
zařízení, v němž žadatel absolvoval své vzdělání, je „univerzitou nebo vysokou 
školou“ či „jiným zařízením rovnocenné úrovně“ ve smyslu definice diplomu 
89/48. Podle Soudní dvora samotné znění směrnice 89/48 ani nevyžaduje nezbytně 
vzdělání, které musí být získáno na univerzitě nebo vysoké škole. V důsledku toho 
není cílem podmínky zakotvené v tomto ustanovení zajistit, aby vzdělávací zařízení 
splňovalo formální podmínky ohledně svého statutu, ale odkazuje v zásadě na 
stupeň poskytovaného vzdělání. Posouzení v tomto ohledu musí tudíž náležet 
příslušnému orgánu vydávajícímu daný diplom, který se musí ujistit, že je tento 
diplom vydáván pouze osobám dostatečně kvalifikovaným k výkonu regulovaného 
povolání, k němuž umožňuje přístup (bod 34).  
 
Uvedený výklad podle Soudního dvora nezpochybňuje odpovědnost Řecké 
republiky za obsah výuky nebo organizaci vzdělávacího systému. Směrnice 
obecného systému se netýkají uznávání akademických dokladů o vzdělání (body 36 
a 37). Metoda uznávání zavedená směrnicí 89/48 nevede k automatickému 
a bezpodmínečnému uznání dotčených diplomů a odborných kvalifikací pro 
profesní účely, je totiž možno uplatnit vyrovnávací opatření, ukáže-li se, že 
vzdělání absolvované žadatelem je co do své délky nebo svého obsahu odlišné od 
vzdělání vyžadovaného v Řecku (bod 39). Stejně tak, jelikož jsou diplomy 
vydávány příslušnými orgány jiných členských států pouze podle norem 
použitelných v rámci jejich příslušných systémů odborného vzdělávání, nespadají 
tyto diplomy v kontextu směrnice 89/48 do působnosti řeckého vzdělávacího 
systému. Cíl zajistit vysokou úroveň řeckého univerzitního vzdělání proto není 
zpochybněn výše uvedeným vzděláním, u něhož přísluší zajišťovat kvalitu 
příslušným orgánům jiných členských států vydávajícím diplomy, které jej 
potvrzují (bod 40). 
 
Hostitelský členský stát je tak podle Soudního dvora s výhradou uplatnění 
vyrovnávacích opatření povinen uznat diplom vydaný orgánem jiného členského 
státu i přesto, že tento diplom potvrzuje vzdělání získané zcela nebo zčásti 
v hostitelském členském státě a že podle právních předpisů tohoto státu tento 
diplom není uznáván jako diplom o vysokoškolském vzdělání (bod 35). 
Z uvedených závěrů Soudního dvora jinými slovy vyplývá, že „členským státem 
původu“ je v konkrétním případě členský stát, který vydal doklad o odborné 
kvalifikaci, na jehož základě se jeho držitel v jiném členském státě domáhá 
přístupu k povolání nebo jeho výkonu, a nikoliv členský stát, na jehož území byla 
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odborná příprava absolvována. V případě, že doklad o odborné kvalifikaci žadatele 
jako soubor dokumentů vypovídá o absolvování odborné přípravy ve více 
členských státech, je „členským státem, který tento doklad vydal“, členský stát, 
v němž bylo vydáno plné oprávnění k výkonu dotčeného povolání se všemi 
odpovídajícími právními důsledky zejména v oblasti odpovědnosti dotčené osoby, 
nebo členský stát, který takové povolání nereguluje, ale na jehož území žadatel toto 
povolání vykonával s plnou odpovědností za odborné aspekty své činnosti. 
 
Rozsudek Soudního dvora nelze vykládat tak, že by zakládal absolutní povinnost 
příslušných orgánů členských států zajistit pro účely uplatňování obecného 
systému, aby byly osoby vykonávající regulované povolání v tomto státě pro výkon 
tohoto povolání dostatečně odborně kvalifikovány. Takto široce pojímaný výklad 
by byl v rozporu s výlučnou pravomocí členských států v oblastech, v nichž 
Společenství nebo Unie nepřijaly žádnou legislativu, a zejména pokud jde o 
stanovení obsahu a organizace vzdělávacích systémů740. Členské státy mohou 
rozhodovat o struktuře svého odborného vzdělávání a jeho obsahu s výjimkou 
oblastí, v nichž byly vydány směrnice koordinující související požadavky. Mohou 
rovněž rozhodnout jak o úrovni vzdělání, které budou vyžadovat za účelem výkonu 
regulovaného povolání741, tak o případných výjimkách z této povinnosti, například 
v případě ochrany nabytých práv nebo uznání rovnocennosti jiné odborné 
kvalifikace. Nicméně, jak již bylo zmíněno, členské státy jsou v rámci obecného 
systému uznávání odborných kvalifikací a v rámci své povinnosti loajální 
spolupráce povinny vydávat doklady potvrzující skutečnosti relevantní z hlediska 
příslušných směrnic v dobré víře. Nesmí tedy například systematicky vydávat 
doklady osvědčující skutkové okolnosti, které jsou v rozporu se skutečností, nebo 
právní okolnosti, které jsou důsledkem nesprávné kvalifikace z hlediska ustanovení 
směrnic obecného systému. V tomto smyslu je proto třeba vykládat rozsah závazků, 
které pro příslušné členské státy vyplývají z obecného systému uznávání odborných 
kvalifikací. 
 
Stejné závěry, jako jsou závěry citované z výše uvedeného rozsudku, Soudní dvůr 
učinil i v současně projednávané věci Komise v. Španělsko742. Komise podáním 
žaloby v této věci reagovala na stížnosti týkající se specifické situace univerzity 
v Alicante (Španělsko), která na základě dohody s Univerzitou v Marce (Itálie) 
poskytovala pětileté vzdělávání inženýrů v souladu s programem druhé uvedené 
univerzity, jehož úspěšné završení vedlo spolu se složením závěrečné 
specializované státní zkoušky v Itálii k připuštění do příslušné profesní organizace 
tohoto členského státu. Španělské profesní orgány však doklady o dosažené 
kvalifikaci vydané na základě vzdělání absolvovaného na území Španělska odmítly 
uznat. Kromě úvah a závěrů uvedených zároveň v rozsudku Komise v. Řecko je 
vhodné doplnit, že podle Soudního dvora doklady o dosažené kvalifikaci 

                                                 
740 Článek 165 odst. 1 a 4 SFEU (čl. 149 odst. 1 a 4 ES). 
741 Bod 57 rozsudku ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallera, Sb. rozh. s. I-415. 
742 Bod 73 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025. 
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stěžovatelů zcela splňovaly všechny požadavky stanovené na „diplom“ ve smyslu 
směrnice 89/48/EHS, a že nelze z této směrnice vyvodit implicitní podmínku, 
vzdělávání a příprava musí být zcela nebo zčásti absolvovány na území státu, který 
takový doklad vydává (srovnej body 59, 60 a 62). 
 
V rozsudku v této věci však Soudní dvůr řešil v reakci na vyjádření žalovaného 
členského státu i otázku možného obcházení vnitrostátních ustanovení, která 
rozlišují mezi státem uznávanými akademickými kvalifikacemi a ostatními 
akademickými kvalifikacemi. Obcházení předpisů mělo spočívat ve skutečnosti, že 
někteří španělští studenti volili za účelem výkonu povolání inženýra ve Španělsku 
raději získání a následné profesní uznání italské odborné kvalifikace v rámci 
studijního programu, který nebyl na území Španělska nabízen v souladu 
s podmínkami platnými pro státem uznávané akademické kvalifikace. Soudní dvůr 
v tomto ohledu uvedl, že i když vnitrostátní orgány mohou na základě objektivních 
skutečností případ od případu přihlédnout ke zneužívajícímu nebo podvodnému 
jednání dotyčných osob k tomu, aby jim případně zabránily v požívání výhod 
vyplývajících z ustanovení práva Společenství, kterých se dovolávají, musí rovněž 
při posuzovaní takového jednání brát v úvahu cíle, které dotčená ustanovení práva 
Společenství sledují. Zneužití obecného systému uznávání zavedeného směrnicí 
89/48 nemůže představovat skutečnost, že se státní příslušník členského státu, jenž 
si přeje vykonávat regulované povolání, rozhodne přistoupit k tomuto povolání 
v členském státě své volby. Právo státních příslušníků členského státu, aby si 
zvolili členský stát, v němž si přejí získat svou odbornou kvalifikaci, je totiž na 
jednotném trhu vnitřně spojeno s výkonem základních svobod zaručených 
Smlouvou (body 70 a 72)743. 
 
Uvedený výklad Soudního dvora podporuje vzájemnou provázanost trhů členských 
států v oblasti vzdělávání, a to nejen z hlediska pasivních účastníků tohoto trhu, 
tedy studentů, ale i jeho aktivních účastníků, kterými jsou vzdělávací zařízení nebo 
subjekty činné v téže oblasti. Umožňuje totiž těmto subjektům usazeným v jednom 
členském státě poskytovat vzdělávání jako přeshraniční službu v jiném členském 
státě za podmínek platných v prvním členském státě. Závěry Soudního dvora jsou 
tak v plném souladu se zásadou země původu a s cílem volného pohybu služeb. 
 
V souvislosti se situací osob, které hledají možnosti co nejsnadnějšího přístupu 
k povolání v členském státě a využívají k tomu možností nabízených obecným 
systémem uznávání, je konečně třeba zmínit závěry generálního advokáta Madura i 
rozhodnutí Soudního dvora ve věci Cavallera744. Tato se věc se týkala italského 
státního příslušníka, který ve svém členském státě žádal o uznání odborné 
kvalifikace k výkonu činnosti strojního inženýra nabyté ve Španělsku. Odborná 

                                                 
743 V tomtéž smyslu rovněž bod 25 rozsudku ze dne 9. března 1999, C-212/97, Centros, Recueil, s. I-1459. 

Podrobněji viz Kjellgren, A.: On the border of abuse: The jurisprudence of the Court of Justice on 
Circumvention, Fraud and Abuse of Community Law, in: Andenas/Roth: Services and Free Movement in 
EU Law, OUP, 2003, 245-278. 

744 Rozsudek ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallera, Sb. rozh. s. I-415. 
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kvalifikace v tomto druhém členském státě přitom byla získána jen na základě 
akademického uznání rovnocennosti vysokoškolského diplomu žadatele vydaného 
italskou vysokou školou po absolvování studia v Itálii a současně vstupem do 
příslušného profesního sdružení inženýrů (v postavení hostitelského členského 
státu tak v této věci vystupuje členský stát, jehož byla dotčená osoba příslušníkem), 
avšak bez toho, že by žadatel dotčené povolání v členském státě původu skutečně 
vykonával. Hlavní otázkou, jež bylo v této věci třeba vyřešit, byla proto otázka, zda 
lze doklady o odborné kvalifikaci dotčeného žadatele považovat za diplom ve 
smyslu směrnice 89/48/EHS.  
 
Soudní dvůr nejprve konstatoval, že doklady žadatele skutečně formálně splňují 
všechny podmínky definice „diplomu“, ale zabýval se dále otázkou, zda tyto 
doklady mohou být skutečně za diplom považovány v případě, že v členském státě 
původu (respektive členském státě, v němž byla akademická kvalifikace uznána a 
v němž je žadatel členem příslušné profesní organizace) nebyla získána žádná část 
odborné kvalifikace, ať již formou účasti na dalším vzdělávání, složení rozdílové 
zkoušky nebo získání odborných zkušeností výkonem dotčeného povolání. Soudní 
dvůr dále připomněl, že podle jeho judikatury je rozhodné, kterého vzdělávacího 
systému je dotčená odborná příprava součástí (bod 54), a nikoliv místo jejího 
poskytnutí745. Poukázal dále na svou dřívější judikaturu, v níž uplatnil zásadu, že 
doklad, o něhož se opírá žadatel usilující o přístup k povolání nebo jeho výkon 
v členských státech, musí prokazovat získání doplňující odborné kvalifikace 
v členském státě, v němž byl vydán746. V tomtéž smyslu vyložil i cíl směrnice 
89/48, kterým je podle něj je odstranění překážky výkonu povolání v jiném 
členském státě než členském státě, který vydal doklad o dotčené odborné 
kvalifikaci, a odkázal na body odůvodnění příslušné směrnice (první, třetí a pátý 
bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS), z nichž podle jeho názoru vyplývá, že 
doklad osvědčující odbornou kvalifikaci nemůže být „diplomem“ ve smyslu této 
směrnice, aniž by kvalifikace byla zcela nebo alespoň částečně získána v rámci 
vzdělávacího systému členského státu, který dotčený doklad vydal (bod 55).  
 
V projednávané věci Soudní dvůr neshledal, že by uznání rovnocennosti 
akademického vzdělání bez požadavku dodatečného absolvování rozdílové 
zkoušky nebo doplňujícího vzdělávání svědčilo o doplňující kvalifikaci, jelikož ani 
uznání rovnocennosti, ani zápis do rejstříku profesní organizace nebylo spojeno se 
získáním odborné kvalifikace nebo praxe v členském státě původu (bod 56)747. 
                                                 
745 Rozsudky ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, bod 41, a ze dne 23. října 

2008, Komise v. Řecko, C-274/05, Sb. rozh. s. I-0000, bod 28, a C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. 
s. I-0000, bod 62. 

746 Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399; ze dne 31. března 
1993, Kraus, C-19/92, Recueil, s. I-1663, body 18 až 23, a ze dne 9. září 2003, C-285/01, Burbaud, Recueil, 
s. I-8219, body 47 až 53. 

747 Vlastní znění bodu 56 rozsudku není jednoznačné, jelikož Soudní dvůr uvádí, že „ani uznání rovnocennosti, 
ani zápis do rejstříku […] nebylo založeno na ověření odborné kvalifikace nebo praxe získané“ žadatelem. 
Tato formulace však neodpovídá skutečnosti, jelikož žadatelova odborná kvalifikace byla ve skutečnosti ve 
Španělsku přezkoumána pro účely uznání její rovnocennosti, zejména když bylo na jejím základě vydáno 
oprávnění k výkonu povolání, a navíc když španělská právní úprava v rámci akademického uznávání 
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Rozhodl proto, že do definice pojmu „diplom“ nespadá doklad o dosažené 
kvalifikaci vydaný členským státem, který nepotvrzuje žádné vzdělání, jež by bylo 
součástí vzdělávacího systému tohoto členského státu, ani nebyl vydán na základě 
zkoušky, či odborné praxe získané v uvedeném členském státě (bod 58). Pokud by 
totiž připustil, aby se osoba, která získala pouze akademické vzdělání, jež samo 
o sobě v daném členském státě neposkytuje přístup k uvedenému regulovanému 
povolání, mohla v tomtéž členském státě úspěšně dovolávat směrnice obecného 
systému za účelem přístupu k regulovanému povolání, aniž by v jiném členském 
státě získala jakoukoli doplňující kvalifikaci, bylo by to v rozporu se zásadou, která 
je pro směrnici výchozí, totiž že je v pravomoci členských států stanovit minimální 
úroveň nezbytné kvalifikace, která bude zaručovat kvalitu služeb poskytovaných na 
jejich území (bod 57) (viz také pátý bod odůvodnění směrnice 89/48). Soudní dvůr 
tedy shledal, že směrnice obecného systému nebyla v tomto případě použitelná. 
 
V této souvislosti však nelze opominout řešení a odůvodnění přijaté generálním 
advokátem v jeho stanovisku v téže věci748, který vycházel naopak z extenzivního 
pojetí pojmu diplom, které zahrnulo i diplom žadatele dotčeného v původním řízení 
a přiznalo skutečnosti, že byla uznána rovnocennost tohoto diplomu v jiném 
členském státě, povahu odborné kvalifikace. V tomto ohledu podotkl, že volba 
restriktivního výkladu představuje nebezpečí, že budou z rozsahu působnosti 
směrnice vyloučeny situace, které ve skutečnosti naprosto odpovídají cílům 
volného pohybu osob. Musí být totiž možné, aby se obecný systém pro uznávání 
diplomů uplatnil na rozhodnutí o uznání rovnocennosti, pokud je vydáno členským 
státem, v němž byla získána odborná způsobilost, vyplývající zejména z výkonu 
povolání na území tohoto členského státu (bod 32). Toto široké pojetí „diplomu“ 
však generální advokát v dotčené věci doplnil o výklad týkající se zásady zákazu 
zneužívání práva (body 38 až 63). V tomto ohledu na základě dosavadní judikatury 
Soudního dvora749 navrhl dvě kritéria, jejichž splnění předpokládá existence 
zneužití práva Společenství, totiž jednak, aby ze všech objektivních okolností 
vyplynulo, že navzdory formálnímu dodržení podmínek stanovených právní 
úpravou Společenství nebyl dosažen cíl sledovaný touto právní úpravou (podmínka 
nedodržení cíle právní úpravy), a jednak, aby z těchto okolností vyplynulo, že 
hlavním účelem uskutečněných operací je získat výhodu vyplývající z právní 
úpravy Společenství tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky vyžadované pro její 
získání (podmínka úmyslu získat výhodu) (bod 44). 
 

                                                                                                                                                         
rovnocennosti umožňuje uložit žadatelům rozdílové zkoušky ohledně znalostí vyžadovaných ve Španělsku. 
Podle názoru zastávaného v této práci vycházejícího z celkového kontextu rozsudku jde jen o chybnou 
formulaci Soudního dvora, který chtěl vyjádřit, že ani uznání rovnocennosti, ani zápis do rejstříku profesní 
organizace nebylo spojeno se získáním doplňující odborné kvalifikace nebo praxe v členském státě původu. 

748 Stanovisko generálního advokáta Madura přednesené dne 28. února 2008 ve věci C-311/06, Cavallero, Sb. 
rozh. 2009, s. I-415. 

749 Viz  zejména rozsudky ze dne 14. prosince 2000, C-110/99, Emsland-Stärke Recueil, s. I-11569, body 52 
a 53; ze dne 9. března 1999, C-212/97, Centros, Recueil, s. I-1459, bod 24; ze dne 21. února 2006, 
C-255/02, Halifax, Sb. rozh. s. I-1609, body 74 a 75, a ze dne 12. září 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, 
Sb. rozh. s. I-7995, bod 64. 
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V rámci úvah nad otázkami, které v této věci vyvstaly, je podle názoru zastávaného 
v této práci třeba se zároveň zamyslet nad otázkou, zda by bylo řešení jiné 
v případě, že by žadatel dotčený v právě diskutované věci požádal o uznání své 
odborné kvalifikace nikoliv v Itálii, tedy členském státě, v němž bylo absolvováno 
vlastní studium, ale ve třetím členském státě. V takovém případě lze totiž nalézt 
více argumentů pro zahrnutí dokladu takové osoby pod pojem „diplom“. Především 
by nebylo tak snadné argumentovat případným zneužíváním práva, a v souladu 
s argumentací generálního advokáta by to pravděpodobně vedlo k závěru o 
použitelnosti směrnice 89/48/EHS, ale zároveň by byl lépe naplněn účel ustanovení 
o volném pohybu osob, jelikož by za takových okolností nemohla být skutečná 
přeshraniční povaha dotčené právní situace zpochybňována, a i z hlediska praxe by 
byl takový výsledek přijatelnější, jelikož by hostitelský členský stát nebyl nucen 
přiznat v konkrétním případě svému vlastnímu dokladu o vzdělání účinky, které mu 
běžně podle svého právního řádu nepřiznává. Kritérium doplňující odborné 
přípravy, které Soudní dvůr v tomto ohledu stanovil v rozsudku ve věci Cavallero, 
by v takovém případě nebylo relevantní, jelikož odborná příprava by v takovém 
případě každopádně byla absolvována v jiném členském státě než hostitelském. 
Nelze proto podle názoru zastávaného v této práci ani bez dalšího tvrdit, že uznání 
rovnocennosti dokladu o vzdělání (akademické uznání) absolvovaného v jiném 
členském státě není nijak relevantní z hlediska obecného systému profesního 
uznávání750.  
 
Na závěr výkladu o jednotlivých úrovních odborné kvalifikace definovaných ve 
směrnicích obecného systému je třeba se zmínit o dokladu potvrzujícím čtvrtou 
úroveň odborné kvalifikace, který je ve směrnici 92/51/EHS označen jako 
„osvědčení způsobilosti“ a je vymezen alternativně buď jako doklad o kvalifikaci 
potvrzující vzdělání a odbornou přípravu, který netvoří součást souboru dokumentů 
představujícího diplom či osvědčení ve smyslu směrnic obecného systému, nebo 
jako doklad o kvalifikaci vystavený po posouzení osobních kvalit, dovedností či 
vědomostí považovaných za důležité pro to, aby žadatel mohl vykonávat povolání, 
příslušným orgánem určeným v souladu s právními a správními předpisy členského 
státu, aniž by bylo vyžadováno prokázání předchozího vzdělání [čl. 1 písm. c) 
směrnice 92/51/EHS].  
 
Tento doklad se proto ve srovnání s vymezením prvních tří úrovní dokladů o 
dosažené kvalifikaci vyznačuje podstatnými odlišnostmi. Zaprvé, definice 
osvědčení způsobilosti nepředpokládá žádná zvláštní opatření pro účely ochrany 
nabytých práv držitelů osvědčení způsobilosti, což tedy ani vzhledem k poměrně 
širokému vymezení tohoto pojmu751 nebylo nezbytné. Zadruhé, součástí definice 

                                                 
750 V bodě 24 svého stanoviska generálního advokáta Madura předneseného dne 28. února 2008 ve věci C-

311/06, Cavallera, Sb. rozh. 2009, s. I-415, generální advokát Maduro připustil, že i takovýto restriktivní 
výklad je možný. 

751 Viz rovněž bod 94 stanoviska generální advokátky Kokott předneseného dne 7. července 2005 ve věci C-
514/03, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. 2006, s. I-963, v němž generální advokátka uvedla, že rozhodující 
otázkou není v daném případě, zda rozhodnutí udělující oprávnění k výkonu povolání přijaté španělskými 
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osvědčení způsobilosti není podmínka, aby svého držitele v členském státě původu 
toto osvědčení opravňovalo k výkonu regulované činnosti. Nicméně je tato 
podmínka vyjádřena na jiném místě směrnice [čl. 8 první pododstavec písm. a) 
směrnice 92/51/EHS], takže v tomto smyslu se liší jen systematické zařazení 
příslušných ustanovení. Zatřetí, vymezení pojmu osvědčení způsobilosti ke 
kvalifikaci dokladu členského státu jako osvědčení způsobilosti nevyžaduje, aby 
byl vydán po ukončení vzdělání nebo odborné přípravy, ale vyžaduje i jen 
absolvování posouzení „osobních kvalit, dovedností či vědomostí“, tedy jakési 
zkoušky. Znění směrnice neposkytuje přímá vodítka pro zodpovězení otázky, zda 
musí být ve smyslu tohoto ustanovení předmětem posouzení výlučně určitá 
odbornost, tedy „dovednosti či vědomosti“, nebo zda jimi mohou být i „osobní 
kvality“ jiného druhu. Na jednu stranu je nutno pojem osvědčení způsobilosti 
vykládat extenzivně, jelikož se tak rozšiřují práva státních příslušníků členských 
států v souladu s cíli sledovanými Společenstvím, respektive Unií. Na druhou 
stranu nelze přehlédnout, že by takovýto extenzivní výklad nebyl zcela v souladu se 
základními zásadami, na nichž je směrnice založena, mezi něž patří i okolnost, že 
ke svému směrnice použití vyžaduje, aby žadatel žádal o uznání „odborné“ 
kvalifikace. Vzhledem ke kontextu, do něhož je dotčené ustanovení zasazeno, je 
podle názoru zastávaného v této práci upřednostnit výklad, podle něhož posouzení 
„osobních kvalit, dovedností či vědomostí“ představuje posouzení určitého druhu 
odbornosti, a musí se tedy vztahovat ke znalostem nebo dovednostem nebo 
„obdobným osobním kvalitám“ držitele osvědčení způsobilosti, pokud přímo 
neprokazuje určitý typ vzdělání.  
 
Uvedená sporná otázka nebyla uspokojivým způsobem dosud vyřešena ani 
v judikatuře. Byla přitom přímo dotčena ve věci řízení pro porušení povinnosti 
zahájeného proti Španělsku752, které pro výkon některých povolání v oblasti 
zajišťování bezpečnosti vyžadovalo splnění určitých kvalifikačních požadavků. 
V případě personálu soukromých bezpečnostních služeb vyžadovala právní úprava 
tohoto členského státu před přístupem k povolání splnění podmínek týkajících 
věku, fyzické i duševní zdravotní způsobilosti, a podmínky bezúhonnosti. Komise 
se domnívala, že tyto podmínky dohromady představovaly osvědčení způsobilosti 
ve smyslu směrnice 92/51/EHS, a že proto žalovaný členský stát neprovedl tuto 
směrnici ve vztahu k dotčeným povoláním. Generální advokátka Kokott se ve svém 
stanovisku domnívala, že Komise neuvedla důvody, proč se domnívá, že se 
v případě dotčených vnitrostátních požadavků jednalo o osvědčení způsobilosti, a 
že tedy neprokázala ani to, že by byla dotčená povolání v žalovaném členském státě 
regulována (body 97 až 99 stanoviska). Generální advokátka tak zjevně vycházela 
z předpokladu, že fyzické a duševní předpoklady nemohou být „osobními 
kvalitami, dovednostmi či vědomostmi“ požadovanými definicí osvědčení 
způsobilosti. Soudní dvůr relevantní žalobní bod s odkazem na uvedené úvahy 
                                                                                                                                                         

orgány představuje osvědčení způsobilosti, ale naopak, zda-li je osvědčení způsobilosti požadováno jako 
předběžná podmínka k vydání dotčeného oprávnění. 

752 Rozsudek ze dne 26. ledna 2006, C-514/03, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-963, a stanovisko generální 
advokátky Kokott přednesené dne 30. června 2005 v téže věci. 
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generální advokátky zamítl (bod 63 rozsudku). Jako osvědčení způsobilosti byly 
jak generální advokátkou, tak Soudním dvorem v téže věci naopak kvalifikovány 
vnitrostátní požadavky týkající se dodatečné odborné přípravy v případě povolání 
soukromého detektiva, které zahrnovaly absolvování vzdělávacího kurzu a složení 
příslušné zkoušky (bod 104 stanoviska a bod 64 rozsudku). 
 
O osvědčení způsobilosti podle judikatury Soudního dvora v konkrétním případě 
nepůjde, pokud je platnost takového dokladu o odborné kvalifikaci omezena v čase 
a pokud je splnění požadavku odborné kvalifikace pravidelně ověřováno753.  
 
Konečně začtvrté, směrnice zjevně nepředpokládá, že by osvědčení způsobilosti 
bylo souborem dokladů, který by mohl potvrzovat splnění požadovaných podmínek 
i v několika různých státech, a proto ani neupravuje otázku částečného absolvování 
případné odborné přípravy v jiném než členském státě. Byl proto vyjádřen názor, že 
na osvědčení způsobilosti se nevztahuje zásada „konečného produktu“754, ale tento 
názor je podle názoru zastávaného v této práci třeba zamítnout. Směrnici 
92/51/EHS je totiž třeba vykládat v souladu s cíli volného pohybu osob a služeb, 
v jejichž rámci je uplatňována i zásada vzájemného uznávání. Nic ve znění této 
směrnice přitom nebrání tomu, aby „osvědčení způsobilosti“ mohlo sestávat 
z dokladů prokazujících získání několika druhů kvalifikací, popřípadě i v několika 
členských státech, zejména za předpokladu, že členský stát, který „osvědčení 
způsobilosti“ vydal, za tímto účelem mimo jiné v souladu se svými závazky 
vyplývajícími ze Smlouvy zohlednil jako doklad o splnění požadovaných 
podmínek doklad vydaný v jiném členském státě. Ani v tomto směru proto není 
podle názoru zastávaného v této práci důvod, proč posuzovat osvědčení 
způsobilosti odlišně od dokladů o dosažené kvalifikaci vymezených jako úrovně 
odborné kvalifikace ve směrnicích obecného systému. 
 
 
6.3.5 Metody uznávání uplatněné směrnicemi obecného systému 
 
6.3.5.1 „Domněnka“ dostatečné odborné kvalifikace 
 
Následující výklad se použije jen v případě, že hostitelský členský stát k výkonu 
regulovaného povolání vyžaduje doklady o vzdělání a odborné přípravě, jejichž 
úroveň odpovídá přinejmenším úrovni „osvědčení“ ve smyslu směrnice 92/51/EHS. 
Systém uznávání týkající se těchto dokladů by bylo možno označit za „obecný 
systém“ v užším slova smyslu. Kromě toho směrnice 92/51/EHS zavádí zvláštní 
systémy pro případy, že hostitelský členský stát vyžaduje odbornou kvalifikaci, 
která odpovídá osvědčení způsobilosti ve smyslu uvedené směrnice, nebo že 

                                                 
753 Bod 71 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-171/02, Komise v. Portugalsko, Recueil, s. I-5645, a bod 94 

stanoviska generálního advokáta Albera předneseného v téže věci dne 16. září 2003. 
754 Bod 95 stanoviska generální advokátky Kokott předneseného dne 7. července 2005 ve věci C-514/03, Komise 

v. Španělsko, Sb. rozh. 2006, s. I-963. 
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vyžaduje jen předložení dokladů o absolvování všeobecného vzdělání. Tyto 
zvláštní systémy uznávání budou předmětem výkladu níže. 
 
Mechanismus uznávání odborných kvalifikací v rámci obecného systému spočívá 
především na zásadě vzájemného uznávání, podle níž v případě povolání, které je v 
hostitelském členském státě regulované, nesmějí příslušné orgány tohoto státu z 
důvodu neodpovídající odborné kvalifikace odmítnout povolit státnímu příslušníku 
členského státu přístup k uvedenému povolání a jeho výkon za stejných podmínek, 
jako jsou podmínky, jež uplatňuje vůči svým vlastním státním příslušníkům, pokud 
je tato osoba – obecně řečeno – k výkonu dotyčné činnosti odborně kvalifikována 
v jiném členském státě. V praxi je však třeba zohlednit rozdíly vyplývající ze 
skutečnosti, že v některých členských státech je dotčené povolání regulováno, a 
v jiných nikoliv. Směrnice proto v rámci uplatnění podmínky, aby byl žadatel 
dostatečně odborně kvalifikován v členském státě původu, rozlišuje mezi dvěma 
situacemi.  
 
Pokud je v členském státě původu (tedy členském státě, který vydal doklad o 
dosažené kvalifikaci jako „konečný produkt“) dotčené povolání regulováno, postačí 
k uplatnění výše uvedené domněnky skutečnost, že je žadatel držitelem dokladu o 
dosažené kvalifikaci, který lze kvalifikovat jako doklad odpovídající úrovně 
odborné kvalifikace stanovené ve směrnicích obecného systému [čl. 3 písm. a) 
směrnice 89/48/EHS; čl. 3 písm. a), čl. 5 písm. a) a čl. 6 písm. a) směrnice 
92/51/EHS]. Pokud tedy hostitelský členský stát k výkonu určitého povolání 
vyžaduje diplom 89/48 a žadatel vykonává toto povolání na základě diplomu 89/48 
vydaného v jiném členském státě, je uvedený stát povinen odbornou kvalifikaci 
žadatele uznat. 
 
Součástí vymezení jednotlivých dokladů o dosažené kvalifikaci jako příslušných 
úrovní odborné kvalifikace ve směrnicích obecného systému je rovněž podmínka, 
aby tento doklad prokazoval, že jejich držitel má odbornou kvalifikaci 
požadovanou pro vstup  do regulovaného povolání nebo pro jeho výkon v jiném 
členském státě. Otázkou, která může v této souvislosti vyvstat, je otázka, zda je 
k uznání odborné kvalifikace žadatele třeba, aby byl tento žadatel plně oprávněn k 
výkonu dotčeného povolání v členském státě původu755, a aby tedy splnil i 
podmínky, které s odbornou kvalifikací jako takovou přímo nesouvisejí (např. 
členství v profesní organizaci), nebo zda k uznání postačí, že má „odbornou 
kvalifikaci“ požadovanou pro vstup do regulovaného povolání nebo pro jeho 
výkon, aniž by byl skutečně oprávněn toto povolání vykonávat (například v případě 
právníka, který úspěšně ukončil svou praxi jako advokátní koncipient a složil 
advokátní zkoušku, ale nebyl zapsán na seznam advokátů. Výše citované znění 
příslušného ustanovení směrnice, jakož i zájem na odstranění omezení volného 
pohybu osob svědčí spíše ve prospěch extenzivního výkladu vyžadujícího uznání i 

                                                 
755 Viz např. Pertek, J.: Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des 

fins académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in: Pertek, J., 1998, 119-204, s. 197-198. 
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odborných kvalifikací osob, které vlastní oprávnění k výkonu povolání v členském 
státě původu nezískaly. 
 
Na druhou stranu ve prospěch opačného výkladu svědčí skutečnost, že se tyto 
směrnice použijí v rámci sekundární formy výkonu základních svobod, která 
vychází ze skutečnosti, že žadatel stejnou činnost vykonává v členském státě 
původu. Směrnice se naopak nevztahují na primární výkon svobody pohybu, 
v jehož rámci žadatel v jiném členském státě žádá o první přístup k dotčené 
činnosti. Předchozí výkon dotčené činnosti, nebo přinejmenším existující oprávnění 
k výkonu této činnosti v členském státě původu, jsou každopádně nezbytnými 
podmínkami pro uplatnění volného pohybu služeb. Stejně tomu je i s uplatněním 
směrnic obecného systému v situacích, které se volného pohybu služeb týkají, 
jelikož tyto směrnice provádějí dílčí aspekt uvedené zásady. Proto v případě, že je 
žadatel v členském státě původu „pouze“ odborně kvalifikován bez toho, že by byl 
skutečně oprávněn k výkonu dotčené činnosti, brání požadavky vyplývající ze 
zásady volného pohybu služeb uznání jeho odborné kvalifikace v souladu se 
směrnicemi obecného systému, pokud by toto uznání bylo provedeno čistě pro 
potřeby poskytnutí služeb.  
 
Tento výklad potvrzuje i zájem na účinné praktické aplikaci směrnic obecného 
systému. Příslušné orgány hostitelského členského státu totiž nejsou příslušné, ani 
nejsou odborně vybaveny k tomu, aby přezkoumávaly, zda žadatel splňuje 
podmínky týkající se odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v jiném 
členském státě. I když je totiž pravda, že v rámci obecného systému pro účely 
volného pohybu mezi členskými státy příslušné orgány členských států vydávají 
dotčeným osobám doklady o tom, že splnily kvalifikační předpoklady pro výkon 
regulovaného povolání, je pro příslušné orgány hostitelského členského státu 
nepřesvědčivějším důkazem o tom, že je žadatel v členském státě považován za 
plně odborně kvalifikovaného, skutečnost, že je v tomto státě plně oprávněn 
regulovanou činnost vykonávat. 
 
Ve prospěch restriktivního výkladu hovoří i konečně skutečnost, že směrnice o 
přechodných opatřeních, které nepředpokládají ke svému použití harmonizaci 
podmínek týkajících se výkonu povolání, rovněž ke svému použití požadují, aby 
byl žadatel v členském státě původu k výkonu této činnosti oprávněn (jelikož 
požadují odbornou praxi), zatímco v rámci oborových směrnic, které harmonizují 
požadavky na vzdělávání a odbornou přípravu vedoucí k vydání dokladů o 
dosažené kvalifikaci vyžadovaný pro výkon dotčených povolání, probíhá uznávání 
čistě na základě splnění těchto požadavků na vzdělávání a odbornou přípravu. 
Směrnice obecného systému se v tomto ohledu spíše podobají směrnicím o 
přechodných opatřeních, jelikož žádné vnitrostátní požadavky neharmonizují. 
 
V souladu s výše uvedeným je podle názoru zastávaného v této práci třeba připustit 
možnost uznání odborné kvalifikace odborně kvalifikovaného žadatele bez 
odpovídajícího oprávnění v členském státě původu nanejvýš v případě, že se tento 
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žadatel hodlá v hostitelském členském státě usadit. Svoboda usazování – na rozdíl 
od svobody poskytování služeb – totiž použití takto vykládaných směrnic obecného 
systému principálně nebrání. Jelikož však v případě konkrétního žadatele lze situaci 
usazení a přeshraničního poskytování služeb jen obtížně odlišit, jelikož žadatel, 
který by neuspěl jako poskytovatel služeb, by mohl úspěšně požádat o uznání své 
odborné kvalifikace pro účely usazení, bylo by vhodné přijmout jednotný výklad 
směrnic obecného systému v obou dotčených situacích vycházející nutně 
z existence oprávnění k výkonu regulovaného povolání v členském státě původu.  
 
Existující judikatura Soudního dvora rovněž svědčí ve prospěch tohoto 
restriktivního výkladu podmínky, aby byl žadatel v členském státě původu odborně 
kvalifikován. Soudní dvůr se touto otázkou zabýval ve věci Harold Price, v níž 
rozhodl, že pokud žadatel dotčený v původním řízení není členem příslušné 
profesní organizace v členském státě původu, ale dotčená činnost je touto 
organizací regulována (v této věci se jednalo o instituce podle anglického práva 
uvedené v příloze ke směrnici 89/48/EHS), vůbec se na něj směrnice obecného 
systému nepoužije756. Takový žadatel proto nemůže využít jiných možností 
směrnice, a zejména nemůže využít pravidel stanovených pro případ, že členský 
stát dotčené povolání nereguluje. Obdobný názor zastávala i generální advokátka 
Stix-Hackl ve svém stanovisku v téže věci, když měla za to, že členství žadatele 
v takové profesní organizaci členského státu původu je relevantní informací pro 
účely použití článku 3 směrnice 89/48/EHS. Jak generální advokátka, tak Soudní 
dvůr se však shodly na tom, že tyto úvahy však představují aplikaci práva ve vztahu 
ke konkrétním skutkovým okolnostem, takže jsou k tomuto posouzení příslušné 
vnitrostátní orgány757. Uvedené otázky se Soudní dvůr dotkl i v rozsudku vydaném 
v řízení pro nesplnění povinnosti proti Řecku, když konstatoval, že hlavní otázkou 
při rozhodování ohledně použitelnosti směrnice obecného systému je, zda žadatel 
je, či není oprávněn vykonávat regulované povolání v členském státě, jelikož 
diplom není uznáván na základě vnitřní hodnoty vzdělání, po jehož ukončení je 
vydán, nýbrž proto, že v členském státě, ve kterém byl vydán nebo uznán, 
umožňuje přístup k regulovanému povolání758.  
 
Pokud dotčené povolání není v členském státě původu regulováno, pak se výše 
uvedená domněnka uplatní za předpokladu, že žadatel je držitelem dokladu o 
dosažené kvalifikaci nebo souboru takových dokladů, který vzhledem k tomu, že 
nebyl vydán členským státem, jenž dotčené povolání reguluje, nelze kvalifikovat 
jako doklad odpovídající úrovně odborné kvalifikace vymezený ve směrnicích 
obecného systému, a že navíc prokáže, že dotčené povolání v členském státě 
původu vykonával na plný pracovní úvazek po dobu dvou let během předchozích 
deseti let. V případě držitelů dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v členských 
státech, jež výkon dotčeného povolání neregulují, tak směrnice kromě podmínky 
                                                 
756 Rozsudek ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 
757 Body 78 a 79 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl předneseného dne 23. března 2006 ve věci C-

149/05, Harold Price, Sb. rozh. 2006, s. I-7691, a bod 39 rozsudku v též věci.  
758 Bod 29 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
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odpovídající úrovně dokladu o dosažené kvalifikaci navíc stanoví podmínku 
dvouleté [čl. 3 písm. b) první pododstavec směrnice 89/48/EHS; čl. 3 písm. b) první 
pododstavec, čl. 5 písm. b) první pododstavec, čl. 6 písm. b) první pododstavec 
směrnice 92/51/EHS], popřípadě tříleté [čl. 6  písm. c) směrnice 92/51/EHS] 
odborné praxe.  
 
Vymezení dokladu o dosažené kvalifikaci nebo souboru takových dokladů 
vydaného ve státě, v němž není dotčené povolání regulovaným povoláním, 
v příslušných ustanoveních směrnic obsahuje některé odchylky ve srovnání 
s vymezením jednotlivých dokladů o dosažené kvalifikaci jako úrovní odborné 
kvalifikace ve směrnicích obecného systému. Především jde o odchylky související 
se skutečností, že dotčené povolání není ve členském státě vydávajícím tyto 
doklady regulováno. Směrnice tudíž nepožaduje, aby první uvedený doklad 
prokazoval, že jeho držitel má „odbornou kvalifikaci požadovanou pro výkon 
regulovaného povolání“, ale požaduje, aby tento doklad svého držitele „připravil k 
výkonu daného povolání“.  
 
A jednak ve vztahu k prvnímu uvedenému dokladu směrnice neumožňuje, aby 
jednotlivé dokumenty, které jsou jeho součástí, byly vydány po absolvování 
odborné přípravy mimo Společenství. V případě, že členský stát původu přístup 
k dotčenému povolání a jeho výkon nereguluje, není držitel dokladu o vzdělání a 
odborné přípravě uděleného ve státě, který není členským státem Společenství, ani 
v tomto členském státě nucen žádat o uznání jeho rovnocennosti. Příslušné orgány 
členského státu původu v těchto případech zpravidla ani nejsou příslušné 
k rozhodování o tom, zda doklad o vzdělání a odborné přípravě získaný mimo 
Společenství svědčí o dostatečné odborné kvalifikaci k výkonu dotčeného povolání. 
Proto vzhledem k tomu, že se směrnice v zásadě vztahují jen na uznávání dokladů 
vydaných v členských státech759, nebylo možné přijmout právní úpravu 
odpovídající právní úpravě použité v rámci definic dokladů vymezujících 
jednotlivé úrovně odborné kvalifikace. 
 
Stejně tak je v souvislosti s neregulovanými povolání vyloučeno, aby členský stát 
mohl chránit jakákoli „nabytá práva“, jelikož zásada ochrany nabytých práv 
předpokládá ochranu práv osob, které k dotčenému povolání přistoupily za dříve 
platných méně restriktivních podmínek. Ustanovení směrnice vymezující 
požadavky na doklady o dosažené kvalifikaci vydané v souvislosti s výkonem 
neregulovaného povolání nicméně předpokládá, že členský stát původu může za 
rovnocenné – jelikož nejde o výkon regulovaného povolání, lze tím rozumět pouze 
akademické uznávání – považovat i doklad o dosažené kvalifikaci, nebo jakýkoliv 
soubor těchto dokladů, který nesplňují výše uvedené podmínky, ale je udělen po 
úspěšném ukončení odborné přípravy získané ve Společenství a uznáván členským 
                                                 
759 Za doklad vydaný v členském státě je v tomto smyslu třeba považovat i doklad osvědčující získání části 

odborné přípravy mimo Společenství, pokud je v členském státě uznána jeho rovnocennost, nebo pokud na 
jeho základě v členském státě v souladu s jeho právními předpisy jeho držitel vykonává regulované 
povolání. 
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státem původu za rovnocenný. Podmínkou pro zohlednění takových dokladů o 
dosažené kvalifikaci hostitelským členským státem je navíc, aby bylo toto uznávání 
jiným členským státům a Komisi oznámeno [čl. 3 písm. b) třetí pododstavec 
směrnice 89/48/EHS, ve znění směrnice 2001/19/ES; čl. 3 písm. b) třetí 
pododstavec, a čl. 6 druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Toto zvláštní 
ustanovení se proto netýká jednotlivých případů uznání dokladu o dosažené 
kvalifikaci, ale obecně vymezené kategorie dokladů, které jsou v členském státě 
původu uznávány za rovnocenné například proto, že tento členský stát zavedl nové 
a náročnější studijní programy zaměřené na přípravu pro výkon dotčeného 
povolání, aniž by přitom toto povolání nebo příslušné vzdělávání reguloval ve 
smyslu směrnic obecného systému.  
 
Výše uvedená dodatečná dvouletá praxe v případě povolání, která nejsou 
v členském státě původu regulována, nesmí být vyžadována v případě, že žadatel 
v členském státě původu absolvoval tzv. „regulované vzdělávání a odbornou 
přípravu“ [čl. 3 písm. b) druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS, ve znění 
směrnice 2001/19/ES; čl. 3 písm. b) druhý pododstavec, čl. 5 písm. b) druhý 
pododstavec a čl. 6 písm. b) druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Pojem 
„regulovaného vzdělávání“ byl nejprve zaveden jen v působnosti směrnice 
92/51/EHS a byl vymezen jako jakékoli vzdělávání a odborná příprava, které jsou 
zvláště určeny pro výkon daného povolání, a zahrnují studium, popřípadě doplněné 
odbornou přípravou nebo zkušební či odbornou praxí, jehož struktura a úroveň je 
upravena právními předpisy tohoto členského státu nebo které jsou sledovány nebo 
schváleny orgánem určeným za tímto účelem [čl. 1 písm. g) směrnice 92/51/EHS].  
 
Z definice podle směrnice 92/51/EHS vyplývá, že jde o zvláštní programy odborné 
přípravy zahrnující studium na blíže nespecifikované úrovni (může jít tedy jak o 
střední odborné, tak o vyšší odborné vzdělávání), jejichž struktura a úroveň jsou 
předmětem buď vnitrostátní právní úpravy nebo dohledu orgánů k tomu určených 
členským státem, které jsou konkrétně určeny k přípravě na výkon konkrétního 
povolání. Vymezení uvedené definice je poměrně široké, a nepochybně může 
zahrnovat i vzdělání, které vede k vydání „diplomu“ nebo „osvědčení“ ve smyslu 
směrnic obecného systému. V praxi bude existence regulovaného vzdělávání a 
odborné přípravy pro výkon určitého povolání dokonce často svědčit o regulované 
povaze dotčeného povolání v členském státě, který vzdělávání a odbornou přípravu 
reguluje. V závislosti na tradicích každého členského státu v oblasti školství se 
může tento pojem vztahovat dokonce na veškeré střední odborné, vyšší odborné a 
vysokoškolské vzdělání poskytované v rámci vzdělávací soustavy daného 
členského státu. Příkladem programů regulovaného vzdělávání je většina druhů 
odborné přípravy uvedených v příloze C směrnice 92/51/EHS, která obsahuje 
seznam odborných kvalifikací uznávaných za stejných podmínek jako diplom 
92/51, ačkoliv nesplňují všechny náležitosti posledně uvedeného pojmu. 
 
Výlučnou úlohou pojmu regulovaného vzdělávání v rozsahu působnosti směrnic je 
jeho úloha při upuštění od zmíněného požadavku dodatečné odborné praxe pro 
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případ, že by bylo v rámci přezkumu hostitelského členského státu konstatováno, 
že dotčené povolání sice není v členském státě původu regulovaným povoláním, 
ale žadatel úspěšně ukončil regulované vzdělávání a odbornou přípravu, které 
v zásadě poskytují záruky rovnocenné těm, které jsou poskytovány v souvislosti 
s regulovaným povoláním (dvanáctý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). 
V rámci diskutovaného ustanovení tak podmínka regulovaného vzdělávání a 
odborné přípravy vlastně hraje podpůrnou úlohu ve vztahu k hlavní podmínce, aby 
bylo povolání v členském státě původu regulováno.  
 
A právě tato její úloha byla Komisí shledána natolik významnou, že zákonodárci 
navrhla zavedení obdobného pojmu do směrnice 89/48/EHS, a ten navrženou 
změnu schválil v rámci mnohých dalších úprav stávajících systémů uznávání 
odborných kvalifikací obsažených ve směrnici 2001/19/ES760. Odpovídající pojem 
„regulovaného vzdělávání a odborné přípravy“ ve směrnici 89/48/EHS se zakládá 
na obdobných zásadách a je uplatněn na základě obdobných pravidel (druhý bod 
odůvodnění směrnice 2001/19/ES), nicméně v rámci působnosti směrnice 
89/48/EHS musí regulované vzdělávání a odborná příprava navíc zahrnovat 
nejméně tříleté postsekundární studium nebo odpovídající dobu rozvolněného 
studia na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení rovnocenné úrovně [čl. 1 
písm. d a) směrnice 89/48/EHS]. 
 
Hlavní metodou obecného systému uznávání je domněnka, že žadatel, který 
dotčené povolání vykonával v jednom členském státě a je jeho výkon odborně 
připraven, je dostatečně odborně kvalifikován k výkonu téhož povolání v ostatních 
členských státech761. Spočívá proto na zásadě vzájemné důvěry členských států ve 
své systémy odborné přípravy762. Jejím konkrétním vyjádřením v textu směrnice je 
zákaz, aby hostitelský členský stát odmítl povolit přístup k uvedenému povolání a 
jeho výkon za stejných podmínek, které se vztahují na jeho vlastní státní 
příslušníky, z důvodu nedostatečné odborné kvalifikace, pokud doklad o dosažené 
kvalifikaci žadatele splňuje výše uvedené obecně, a přitom jasně stanovené 
podmínky. Přijmeme-li předběžně, že se v kontextu diskutovaných ustanovení 
jedná o právní domněnku, pak jde o domněnku vyvratitelnou, jelikož další 
ustanovení směrnic obecného systému umožňují hostitelskému členskému státu 
přesvědčit se o dostatečnosti odborné kvalifikace žadatele před vlastním 
umožněním výkonu regulované činnosti. Uznání odborné kvalifikace podle článku 
3 směrnice 89/48/EHS a článků 3, 5 a 6 směrnice 92/51/EHS proto neposkytuje 
v hostitelském členském státě automatický přístup k regulovanému povolání. 
Označení povinnosti členských států uznávat odborné kvalifikace odpovídajícího 
                                                 
760 Článek 1 body 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001 (Úř. věst. L 

206, s. 1; Zvl. vyd. 05/04, s. 138) do směrnice 89/48/EHS vložily jednak nový čl. 1 písm. da) a jednak nový 
pododstavec za první pododstavec čl. 3 písm. b). 

761 Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, bod 30, 
a C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, body 64 a 65. 

762 Viz v tomto smyslu bod 50 stanoviska generálního advokáta Légera předneseného dne 30. června 2005 ve 
věci C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. 2006, s. 801, a body 29 a 30 rozsudku ze dne 23. října 2008, 
C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
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stupně jako „vyvratitelné domněnky“ však není přesné, jelikož s vyvrácením této 
„domněnky“ na základě individuálního přezkumu předložených dokladů jsou 
spojeny jiné právní důsledky, než s případem, že by tato domněnka nebyla od 
počátku naplněna. Domněnka dostatečné odborné kvalifikace žadatele totiž není 
v takových případech ve skutečnosti vyvrácena, ale právní důsledky z ní 
vyplývající jsou pozastaveny až do doby, než žadatel splní vyrovnávací opatření 
stanovená hostitelským členským státem v souladu se směrnicemi obecného 
systému, o nichž bude pojednáno dále. Na uvedená ustanovení směrnic obecného 
systému je proto třeba nahlížet tak, že zakládají hlavní zásadu, přičemž dodatečná 
vyrovnávací opatření požadovaná hostitelským členským státem představují 
výjimky z tohoto pravidla, které musí být vykládány restriktivně763.  
 
V souvislosti s výkladem diskutovaného ustanovení směrnice 89/48/EHS Soudní 
dvůr ve věci Beuttenmüller rozhodl, že systém vzájemného uznávání diplomů 
zavedený směrnicí 89/48/EHS neznamená, že by diplomy vydané jedním členským 
státem potvrzovaly vzdělávání a přípravu, které jsou podobné nebo srovnatelné 
vzdělávání a odborné přípravě hostitelského členského státu. V rámci tohoto 
systému je diplom uznáván nikoli na základě hodnoty vzdělávání a přípravy, 
jejichž absolvování osvědčuje, ale jelikož zakládají právo přístupu k regulované 
činnosti v členském státě, v němž byl vydán. Rozdíly v organizaci a obsahu 
vzdělávání a přípravy učitelů získaných v jiném členském státě ve srovnání se 
vzděláváním a přípravou stanovenými v hostitelském členském státě proto samy o 
sobě nemohou odůvodnit odmítnutí uznání dotčené odborné kvalifikace. 
Hostitelský členský stát může nanejvýš, pokud jsou tyto rozdíly podstatné, po 
žadateli požadovat, aby absolvoval vyrovnávací opatření podle směrnice764.  
 
Z uvedeného výkladu rovněž vyplývá, že uvedená hlavní metoda spočívá na dvou 
zásadních předpokladech, a sice na předpokladu totožnosti, nebo alespoň 
podobnosti povolání vykonávaného v členském státě původu a hostitelském 
členském státě, a předpokladu odpovídající úrovně dokladu o odborné kvalifikaci 
žadatele. Zatímco požadavek předložení dokladu o dosažené kvalifikaci 
odpovídající úrovně je ve směrnicích poměrně jasně rozveden (viz výklad dále), a 
případné související výkladové obtíže jsou spojeny spíše s klasifikací dotčených 
dokladů do jednotlivých úrovní odborné kvalifikace, může posouzení, zda je 
v daném případě splněna podmínka „stejného“ povolání, v závislosti na 
konkrétních okolnostech tohoto případu představovat pro příslušné orgány 
členského státu mimořádně obtížný úkol765.  
 
Zodpovězení této otázky bude záviset na tom, jak velký podíl v rámci výkonu 
povolání dotčeného v hostitelském členském státě zaujímají z hlediska své relativní 

                                                 
763 Bod 64 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. 
764 Bod 52 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405; zopakováno 

v rozsudcích ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801, bod 19, a ze dne 
23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, bod 29.  

765 Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 192. 
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důležitosti a svého objemu činnosti, které nebyly vykonávány v rámci povolání 
dotčeného v členském státě původu. Z podstaty a cílů obecného systému lze 
vyvodit, že o „stejné povolání“ půjde zpravidla v případech, v nichž se činnosti 
vykonávané žadatelem v rámci dotčeného povolání v členském státě původu 
z podstatné části kryjí s činnostmi vykonávanými v rámci regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě. Hostitelský členský stát totiž nemůže vyžadovat 
úplný soulad náplně či obsahu povolání vykonávaného v členském státě původu se 
svými požadavky, jelikož právní úpravy jednotlivých členských států se mohou 
značně lišit a takový požadavek by zmařil účinné uplatňování směrnic obecného 
systému. Otázka splnění podmínky „stejného povolání“ tak v konkrétních 
případech vyvstává tehdy, pokud výkon povolání dotčeného v hostitelském 
členském státě zahrnuje i výkon jiných činností, než jsou činnosti vykonávané 
v rámci povolání dotčeného v členském státě původu. Určení, zda jde o stejná 
povolání, bude záviset především na relativním významu těchto činností v rámci 
povolání dotčeného v hostitelském členském státě a na podílu těchto činností na 
celkovém objemu výkonů poskytovaných v rámci tohoto povolání. 
 
Rozhodující okolností pro posouzení, zda jde v konkrétním případě o „stejné“ 
povolání, může být rovněž míra odbornosti nebo specializace, s jakou jsou činnosti 
v rámci dotčeného povolání vykonávány. Tomu odpovídajícím způsobem jsou i 
v rámci oborových směrnic za odlišná povolání považována povolání v základním 
oboru, na straně jedné, a povolání v rámci specializačního oboru, na straně druhé. 
Uvedená okolnost může být relevantní zejména v případech, že je žadatel 
v členském státě původu oprávněn k výkonu povolání s široce vymezeným 
rozsahem, které zahrnuje výkon činností, jež jsou v hostitelském členském státě 
vykonávány v rámci několika různých specializovaných povolání766. Na posouzení, 
zda jde v konkrétním případě o výkon „stejného povolání“, může mít v konkrétním 
případě určitý vliv i okolnost, že se v hrubých rysech shoduje obsah vzdělání a 
odborné přípravy získaných žadatelem pro výkon svého povolání v členském státě 
a obsah vzdělání a odborné přípravy stanovený v hostitelském členském státě pro 
výkon povolání, o jehož výkon žadatel usiluje. Toto kritérium může však sloužit 
nanejvýš jako podpůrné kritérium případech, že se činnosti vykonávané v rámci 
dotčených povolání v obou dotčených členských státech ve značné míře shodují. 
S významem a váhou tohoto kritéria úzce souvisí výše zmiňovaná otázka, zda je 
předpokladem uznání dokladu o odborné kvalifikaci skutečnost, že jeho držitel 
absolvoval veškerou odbornou přípravu požadovanou v členském státě původu, 
nebo skutečnost, že je toto povolání v členském státě původu oprávněn vykonávat. 
Proto se například německý advokát nemusí nezbytně úspěšně dovolat směrnice 
89/48/EHS, když žádá v jiném členském státě o přístup k povolání notáře, přestože 
absolvoval odbornou přípravu předepsanou v Německu společně pro výkon hned 

                                                 
766 Taková situace byla dotčena například ve věci Harold Price (rozsudek ze dne 7. září 2006, C-149/05, Sb. 

rozh. s. I-7691), jelikož povolání „chartered surveyor“ dotčené v členském státě původu zahrnuje činnosti, 
které mohly být v hostitelském členském státě vykonávány buď v rámci povolání v oblasti provádění 
veřejných dražeb nebo v rámci povolání v oblasti zkušebnictví. 
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několika právních profesí (notáře, státního zástupce, soudce, advokáta i právníka ve 
veřejné správě). 
 
K požadavku „stejného povolání“ se vyjádřil Soudní dvůr ve své judikatuře, a dále 
tak objasnil jeho rozsah. Ve věci Beuttenmüller tak řešil mimo jiné otázku, zda 
může hostitelský členský stát jako nezbytnou podmínku jakéhokoliv uznání 
odborné kvalifikace podle směrnice 89/48/EHS i ve vztahu k osobám 
přicházejících z jiných členských států vyžadovat, aby jejich odborná příprava 
zahrnovala dva vyučovací předměty. Soudní dvůr konstatoval, že se směrnicí jsou 
v rozporu vnitrostátní právní předpisy, které podmiňují uznání odborné kvalifikace 
získané v jiném členském státě určitými požadavky na obsah souvisejícího 
vzdělávání a přípravy (bod 51), a doplnil, že právní předpisy dotčené spolkové 
země vyžadovaly, aby vzdělávání a příprava žadatelů zahrnovala dva předměty 
vyučované v rámci povolání učitele v této spolkové zemi, i přesto, že si žadatel 
přeje vyučovat pouze jeden předmět zahrnutý v jeho odborné přípravě. Takový 
požadavek může velkému počtu státních příslušníků členských států bránit 
v přístupu k povolání učitele v hostitelském členském státě, přestože tito mají 
kvalifikaci nezbytnou k výkonu téhož povolání v členském státě původu. To je jako 
kdyby hostitelský členský stát vyžadoval, aby odborná příprava získaná v jiných 
členských státech byla srovnatelná s jeho vlastní odbornou přípravou, což je zjevně 
v rozporu se systémem uznávání diplomů zavedeným směrnicí 89/48/EHS (bod 
53)767. Ze závěrů Soudního dvora tak vyplývá, že pro splnění podmínky „stejného“ 
povolání nejsou rozhodujícími okolnostmi označení nebo koncepce příslušného 
povolání v dotčených členských státech, ale naopak jednotlivé odborné činnosti 
vykonávané v rámci těchto povolání768. 
 
Svým rozhodnutím v uvedené věci Soudní dvůr položil základy judikatury týkající 
se možnosti i jen částečného uznání odborné kvalifikace, kterou plně rozvinul ve 
věci Colegio de Ingenieros. Tato věc se týkala žádosti o uznání odborné kvalifikace 
pro výkon činnosti stavebního inženýra ve Španělsku podané žadatelem, který 
v Itálii získal odbornou kvalifikaci k výkonu povolání specializovaného inženýra 
v oblasti hydrauliky, přičemž španělské orgány odmítly jeho odbornou kvalifikaci 
uznat z důvodu, že italská odborná příprava v oboru hydrauliky nesplňuje 
z podstatné části požadavky vnitrostátních právních předpisů na vzdělání a 
odbornou přípravu stavebních inženýrů. Ve svém rozsudku Soudní dvůr 
konstatoval, že v některých případech jsou povinny orgány hostitelského členského 
státu připustit i jen částečné uznání, a konstatoval, že zákaz stanovený pro členské 
státy v článku 3 směrnice 89/48/EHS odepřít státnímu příslušníku jiného členského 
                                                 
767 Body 51 a 53 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. Taktéž 

k uvedenému problému i Avenarius, Hermann; Schade, Angelika: Rechtsfragen der Anerkennung der in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erworbenen Lehrbefähigungen, NVwZ 5/1998, 475-
477, s. 477, a Hopkins, Nicholas: Recognition of teaching qualifications: Community law in the English 
context, ELR, 6/1996, 21, 435-448. 

768 Bod 20 rozsudku ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Recueil, s. I-801;Taktéž Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 
1995, s. 191. 
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státu výkon regulovaného povolání za stejných podmínek, jaké se vztahují na jeho 
vlastní státní příslušníky, takovému částečnému uznání nebrání. Výraz „dotyčné 
povolání“ obsažený v čl. 3 prvním pododstavci písm. a) směrnice je třeba vykládat 
v tom smyslu, že se týká povolání, která jsou v členském státě původu 
a hostitelském členském státě buď totožná, nebo obdobná, nebo v některých 
případech jednoduše rovnocenná co do činností, které zajišťují. Příslušný orgán 
hostitelského členského státu musí při přezkumu odborné kvalifikace žadatele 
přihlédnout ke každé z činností zahrnutých v rámci výkonu dotčeného povolání 
v obou dotčených členských státech, aby určil, zda jde v konkrétním případě o 
„dotčené povolání“. Směrnice sice vnímá regulované povolání jako celek, uznává 
však existenci jednotlivých oddělených odborných činností vyžadujících 
odpovídající vzdělání a odbornou přípravu. Odlišný přístup ke každé z odborných 
činností zajišťovaných regulovaným povoláním tedy účelu a systematice této 
směrnice neodporuje769. V této souvislosti je třeba poznamenat, že se jedná o 
přístup zcela odlišný od přístupu zastávaného v rámci oborových směrnic, které 
naopak vycházejí z jednotnosti dotčeného povolání a zejména jeho obsahu ve všech 
členských státech770. 
 
6.3.5.2 Odpovídající úroveň odborné kvalifikace a pravidlo „passerelle“ 
 
Zmíněný předpoklad odpovídající úrovně odborné kvalifikace je ve výše 
citovaných ustanoveních směrnic obecného systému v zásadě vyjádřen 
prostřednictvím požadavku, aby žadatel získal buď odbornou kvalifikaci alespoň 
rovnocenné úrovně, jako je úroveň odborné kvalifikace požadované v hostitelském 
členském státě (zásada rovnocennosti), nebo v případě, že žadatel není držitelem 
dokladu rovnocenné úrovně, požadavku, aby získal odbornou kvalifikaci, která 
nanejvýš o jednu úroveň odborné kvalifikace nižší, než je úroveň požadovaná 
v hostitelském členském státě (zásada „passerelle“)771. Jelikož je třeba zohlednit i 
situaci žadatelů přicházejících z členských států, v nichž není dotčené povolání 
regulováno, je pro účelu výkladu ohledně použití těchto zásad třeba dokladem o 
dosažené kvalifikaci odpovídajícím určité úrovni odborné kvalifikace rozumět 
nejen „diplom“ nebo „osvědčení“ ve smyslu směrnic obecného systému, ale i 
doklad o dosažené kvalifikaci vydaný v členském státě, v němž není dotčené 
povolání regulováno, který byl vydán po splnění obdobných požadavků na 
vzdělání, jako uvedené doklady o dosažené kvalifikaci vymezené ve směrnici jako 
jednotlivé úrovně vzdělání a odborné přípravy. Uvedené zásady však nejsou ve 
směrnici formulovány takto obecně, ale jsou obsaženy v rámci výše citovaných 
ustanovení týkajících se uznávání jednotlivých úrovní dokladů o odborné 
kvalifikaci.  
                                                 
769 Body 18 a 20 rozsudku ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, Sb. rozh. s. I-801. 
770 Rozsudek ze dne 11. května 2000, C-421/98, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-10375;. Mattera, A., L’Union 

européenne assure le respect des identités nationales, régionales et locales, en particulier par l’application et 
la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle Rev.Dr.U.E. 2/2002, s. 229. 

771 V tomtéž smyslu rovněž Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 
1995, s. 239. 
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Směrnice 89/48/EHS vychází pouze ze zásady rovnocennosti, když stanoví, že 
členský stát, který k přístupu k povolání nebo jeho výkonu vyžaduje diplom 89/48, 
je povinen umožnit výkon tohoto povolání za nediskriminačních podmínek 
žadateli, který je držitelem diplomu 89/48 vydaného v jiném členském státě, nebo 
v případě, že dotčené povolání není v členském státě původu regulováno, který 
doloží získání dvouleté odborné praxe a je držitelem dokladu nebo dokladů o 
dosažené kvalifikaci, které potvrzují absolvování odborné přípravy, která rovněž 
zahrnuje alespoň tříleté studium a připravuje svého držitele k výkonu dotčeného 
povolání v členském státě původu. 
 
Kombinace obou zásad za účelem uznání odborné kvalifikace byla zavedena ve 
směrnici 92/51/EHS, která zahrnuje dvě dodatečné úrovně vzdělání a odborné 
přípravy (diplom 92/51 a osvědčení) a která proto musela stanovit zda a za jakých 
podmínek může osoba s určitou úrovní vzdělání a  odborné přípravy vykonávat 
v jiném členském státě povolání, pro které jsou kvalifikace upraveny na odlišné 
úrovni (čtrnáctý bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Ustanovení této směrnice 
upravující mechanismus uznávání jsou rozdělena do několika kapitol, z nichž každá 
upravuje uznávání v případě konkrétní úrovně odborné kvalifikace požadované 
v hostitelském členském státě.  
 
V kapitole III směrnice 92/51/EHS, která upravuje uznávání v případě, že 
hostitelský členský stát vyžaduje diplom 92/51 nebo diplom 89/48, je tak uznání 
odborné kvalifikace zaručeno držitelům diplomu 92/51 nebo diplomu 89/48, nebo 
v případě, že dotčené povolání není v členském státě původu regulováno, osobám, 
které vykonávaly toto povolání v členském státě, který doloží získání dvouleté 
odborné praxe a je držitelem dokladu nebo dokladů o dosažené kvalifikaci, které 
potvrzují absolvování odborné přípravy, která stejně jako diplom 92/51 zahrnuje 
alespoň jednoroční studium, u něhož je zpravidla jednou z podmínek přijetí 
úspěšné ukončení středoškolského studia požadovaného pro vstup na vysokou 
školu a které připravuje svého držitele k výkonu dotčeného povolání v členském 
státě původu. Stejně jako s tímto dokladem nebo doklady žadatele přicházejícího 
z členského státu, v němž není dotčená činnost regulována, směrnice 92/51/EHS 
zachází i s doklady uvedenými ve své příloze D, které prokazují absolvování 
zvláštních programů odborného vzdělávání kvalifikovaných jako „regulované 
vzdělávání“, které svou délkou odpovídají požadavku alespoň jednoročního studia, 
ale přitom nezahrnují studium získané po ukončení středoškolského studia 
požadovaného pro vstup na vysokou školu. V uvedené příloze jsou zmíněny 
některé vzdělávací programy týkající se přípravy na konkrétní povolání v případě 
Německa, Rakouska a Nizozemska, a kvalifikace týkající se obecně vymezených 
kategorií povolání vydávané na základě příslušného vnitrostátního rámce v případě 
Spojeného království.  
 
Svým vymezením působnost uvedené kapitoly III směrnice 92/51/EHS zasahuje i 
do rozsahu působnosti směrnice 89/48/EHS v případě, že hostitelský členský stát 
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vyžaduje k výkonu regulované činnosti diplom 89/48 a žadatel je držitelem 
diplomu 89/48 nebo dokladu potvrzujícího odpovídající úroveň vzdělání a odborné 
přípravy z jiného členského státu. V případě možnosti takového současného použití 
je podle judikatury Soudního dvora třeba dát přednost uplatnění směrnice 
89/48/EHS772. Účelem tohoto vymezení však není upravovat současně situace, 
které již upravuje uvedená směrnice, ale výslovně zajistit možnost uznání odborné 
kvalifikace držitelům diplomu 92/51 pro výkon povolání, která v hostitelském 
členském státě vyžadují diplom 89/48. Jelikož však délka studia absolvovaného 
v rámci diplomu 89/48 není omezena žádnou horní hranicí, mohl by se přístupu 
k regulovanému povolání, které v hostitelském členském státě předpokládá pět let 
studia, a jeho výkonu domáhat na základě ustanovení uvedené kapitoly III i 
absolvent pouze jednoletého studia získaného v jiném členském státě  po ukončení 
úplného středního vzdělání.  
 
Aby nebyly členské státy nuceny uznávat kvalifikace v případě takto významných 
rozdílů ve vzdělání a odborné přípravě, umožňuje směrnice, aby zásadu 
„passerelle“ ve prospěch dokladů o jednoročním studiu uplatňovaly jen v případě 
povolání, u něhož je jednou z podmínek přístupu k tomuto povolání nebo výkonu 
tohoto povolání ukončení více než čtyřletého postsekundárního studia (čl. 3 druhý 
pododstavec směrnice 92/51/EHS). I v souvislosti s tímto ustanovením směrnice za 
rozhodující okolnost považuje délku příslušného studia zahrnutého v rámci odborné 
přípravy žadatele, a nikoliv délku odborné přípravy jako takové773. V případě, že 
této možnosti členské státy využijí, tak zavedou novou nejvyšší úroveň odborné 
kvalifikace, která odpovídá diplomu 89/48 získaného po absolvování studia v délce 
přesahující čtyři roky. Článek 3 směrnice 89/48/EHS pak tím, že mezi těmito typy 
diplomu 89/48 nerozlišuje, fakticky rovněž obsahuje zásadu „passerelle“, která se 
použije v případě, že se držitel vysokoškolského diplomu získaného po třech letech 
studia domáhá přístupu k povolání, které je v hostitelském členském státě 
vyhrazeno držitelům vysokoškolských diplomů získaných po absolvování studia 
delšího než čtyři roky.  
 
Kapitola IV směrnice 92/51/EHS rozvádí pouze zásadu „passerelle“, jelikož 
upravuje jen případy, v nichž hostitelský členský stát vyžaduje pro výkon 
regulovaného povolání diplom 92/51, a žadatel je držitelem osvědčení, nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci odpovídajícího úrovni odborné kvalifikace 
vyžadované touto směrnicí pro osvědčení, jelikož jeho členský stát původu dotčené 
povolání nereguluje. V tomto druhém uvedeném případě musí žadatel rovněž 
doložit odbornou praxi v délce dvou let (čl. 5 první pododstavec). 
 
Konečně, kapitola V uvedené směrnice se použije v případě, že hostitelský členský 
stát pro výkon regulované činnosti vyžaduje osvědčení, a obdobně jako kapitola III 
se vztahuje jak na uznávání dokladů rovnocenné úrovně odborné kvalifikace [čl. 6 

                                                 
772 Bod 35 rozsudku ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 
773 Bod 64 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. 
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písm. a) a b) směrnice 92/51/EHS], tak i dokladů o splnění méně náročných 
odborných požadavků. Vzhledem však k tomu, že nižší úroveň odborné kvalifikace 
definovanou ve směrnicích obecného systému, než je osvědčení, představuje 
osvědčení způsobilosti, které je předmětem zcela zvláštního systému uznávání, a 
vzhledem k tomu, že tato kapitola směrnice 92/51/EHS zahrnuje povolání, pro 
jejichž výkon je vyžadována odborná kvalifikace získaná zpravidla v rámci 
vzdělání středoškolské úrovně a která obecně vyžadují spíše manuální dovednosti, 
rozhodl zákonodárce Společenství umožnit uznání odborné kvalifikace v rámci 
obecného systému i tehdy, pokud žadatel vykonával dotčené povolání na plný 
úvazek po tři po sobě jdoucí roky nebo po odpovídající dobu na částečný úvazek 
během předchozích deseti letech v jiném členském státě, který toto povolání 
nereguluje [sedmnáctý bod odůvodnění a článek 6 písm. c) směrnice 92/51/EHS]. 
 
Cílem zásady „passerelle“ stanovené ve směrnici 92/51/EHS je umožnit volný 
pohyb příslušníků povolání v případě, že v členském státě, v němž tyto osoby 
získaly svou odbornou kvalifikaci, nebo poprvé zahájily výkon činnosti, existující 
odborná příprava připravující dotčené osoby na výkon dotčeného povolání 
nedosahuje úrovně odborné kvalifikace vyžadované v hostitelském členském státě. 
Tato zásada se proto nepoužije v případě dokladů o odborné kvalifikaci, které 
nepotvrzují získání vzdělání a odborné přípravy požadovaných v členském státě 
původu, ale s nimiž je v tomto členském státě spojena ochrana nabytých práv. Tyto 
doklady jsou totiž v rámci směrnic obecného systému považovány za doklad o 
dosažené kvalifikaci nikoliv úrovně, která vyplývá ze vzdělání a odborné přípravy 
získané žadatelem v konkrétním případě, ale úrovně, se kterou byl doklad žadatele 
uznán za rovnocenný v členském státě původu. Proto ve věci Beuttenmüller, která 
se týkala uznání diplomu pro výkon povolání učitele dříve vydávaného v Rakousku 
po ukončení odborné přípravy zahrnující jen dvouleté postsekundární studium a 
uznávaného rakouskými orgány pro účely přístupu k povolání nebo jeho výkonu 
jako rovnocenného s diplomy vydávanými v tomto členském státě v současnosti, 
Soudní dvůr konstatoval, že navrhovatelka je držitelkou diplomu ve smyslu 
směrnice 89/48/EHS, a proto se na ni zásada „passerelle“ nevztahuje774  
 
6.3.5.3 Opatření k vyrovnání rozdílů v odborné kvalifikaci uchazeče 
 
I když dotčená osoba splní požadavky ustanovení směrnic, o nichž bylo pojednáno 
výše, a hostitelský členský stát tak nemůže takové osobě odmítnout přístup 
k regulovanému povolání nebo jeho výkon, nezakládá tato skutečnost právo 
okamžitého přístupu k regulovanému povolání. Směrnice obecného systému totiž 
v druhé fázi přezkumu odborné kvalifikace dotčeného žadatele hostitelskému 
členskému státu dovolují, aby se přesvědčil, že obsah vzdělání a odborné přípravy 
žadatele a obsah vzdělání a odborné přípravy vyžadovaný v hostitelském členském 
státě pro výkon dotčeného povolání jsou srovnatelné, a aby v případě případných 
rozdílů žadateli uložil povinnost dodatečně prokázat získání chybějících znalostí. 

                                                 
774 Bod 60 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. 
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Směrnice upravují tři možná taková opatření k vyrovnání rozdílů v odborné 
kvalifikaci uchazeče. Hostitelský členský stát je každopádně oprávněn 
v konkrétním případě použít pouze jedno z nich [čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec a 
čl. 4 odst. 2 směrnice 89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec, čl. 4 odst. 
2, čl. 5 druhý pododstavec a čl. 7 písm. a) třetí pododstavec směrnice 92/51/EHS]. 
Jelikož jsou příslušná ustanovení těchto směrnic, která zavádějí opatření 
k vyrovnání rozdílů, formulována fakultativně, není hostitelský členský stát taková 
opatření podle směrnice povinen uplatnit a může od jejich uplatnění podle svého 
uvážení ve prospěch žadatele upustit.  
 
Uplatnění těchto opatření je nicméně třeba vykládat restriktivně, jelikož se jedná o 
výjimky z výše uvedeného hlavního pravidla zakazujícího členským státům omezit 
přístup k povolání z důvodu neodpovídající odborné kvalifikace. Tyto výjimky 
rovněž slouží jako korektiv zásady vzájemné důvěry mezi členskými státy v úroveň 
odborné kvalifikace požadované pro výkon dotčených povolání, jelikož u povolání 
zahrnutých do obecného systému se nelze stejně snadno jako například u povolání 
spadající do působnosti směrnic o přechodných opatřeních nebo oborových směrnic 
domnívat, že osoba kvalifikovaná k výkonu povolání v členském státě původu bude 
schopna dotčené povolání úspěšně vykonávat i v jiném členském státě775. 
 
Uvedená opatření lze uplatnit, pokud situace žadatele odpovídá jednomu ze dvou 
vymezených případů.První opatření, které může hostitelský členský stát žadateli 
uložit, lze uplatnit jen v případě, že délka vzdělání a odborné přípravy žadatele, jež 
je doložena v jeho žádosti o uznání odborné kvalifikace, je nejméně o jeden rok 
kratší než délka vzdělání a odborné přípravy požadovaná hostitelským členským 
státem, a je navíc směrnicemi obecného systému upraveno v zásadě jen pro případy 
týkající se vysokoškolského vzdělání nebo vyššího vzdělání získaného po ukončení 
úplného středního vzdělání – použije se jen tehdy, pokud hostitelský členský stát 
vyhrazuje výkon regulovaného povolání držitelům diplomu 89/48 nebo diplomu 
92/51 a doklad o dosažené kvalifikaci žadatele odpovídá alespoň úrovni diplomu 
92/51 [čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/48/EHS a čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 
92/51/EHS]. V případě, že je v hostitelském členském státě výkon dotčeného 
povolání vyhrazen absolventům zvláštních programů odborného vzdělání 
uvedených v příloze C ke směrnici, nepřipouští směrnice uložení tohoto opatření 
ani vůči držitelům diplomu 92/51 nebo diplomu 89/48 – tedy dokladů vydaných 
v členských státech, v nichž je výkon dotčeného povolání regulován [čl. 4 odst. 1 
písm. a) pátý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Toto první opatření spočívá 
v oprávnění hostitelského členského státu požadovat před umožněním vlastního 
výkonu regulovaného povolání, aby žadatel prokázal, že získal v jiném členském 
státě odbornou praxi v dostatečné délce.  
 

                                                 
775 Viz v tomtéž smyslu body 95 a 96 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl předneseného dne 23. března 

2006 ve věci C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. 2006, s. 7691. 
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Pojem odborné praxe je vymezen v rámci definičních ustanovení směrnic obecného 
systému a rozumí se jím v podstatě skutečný, legální a plnoprávný výkon povolání 
[čl. 1 písm. e) směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. h) směrnice 92/51/EHS]. Z české 
jazykové verze směrnic nevyplývá zcela zjevným způsobem podmínka 
plnoprávného výkonu dotčeného povolání, jelikož označení „odborná praxe“ 
nemívá v obecném, ale i právním českém jazyce jednoznačně vymezený obsah, 
pokud jde o míru oprávnění, se kterou dotčená osoba takovou praxi vykonává. Jiné 
jazykové verze směrnic přitom poněkud zavádějící slovo „praxe“ v rámci 
diskutovaného pojmu zpravidla nepoužívají a k jeho označení používají výrazu 
„odborné zkušenosti“ (professional experience, Berufserfahrung, expérience 
professionnelle). Součástí odborné praxe ve smyslu směrnic obecného systému 
proto nemůže být praxe vykonávaná v rámci praktické odborné přípravy na výkon 
povolání.  
 
Pokud jde o výklad výrazu „délka vzdělání a odborné přípravy žadatele“ pro 
určení, zda je v konkrétním případě možno uplatnit požadavek dodatečné odborné 
praxe, není na rozdíl od ustanovení, o nichž bylo pojednáno výše, rozhodná čistě 
délka absolvovaného studia, ale celková doba odborné přípravy, včetně doby 
případné praktické odborné přípravy žadatele. V případě, že je žadatel držitelem 
dokladu o odborné kvalifikaci, který je směrnicemi považován za diplom nikoliv 
proto, že by splňoval podmínky ohledně vzdělání, které má diplom 89/48 nebo 
diplom 92/51 potvrzovat, ale proto, že je členským státem, který jej vydal, 
považován za rovnocenný s uvedenými diplomy, které tento členský stát vyžaduje 
pro výkon dotčeného povolání, rozumí se délkou vzdělání a odborné přípravy 
nikoliv délka skutečné odborné přípravy absolvované žadatelem, ale délka odborné 
přípravy obecně vyžadovaná v členském státě původu pro vydání diplomu, jehož 
držitelům vyhrazuje výkon dotčeného regulovaného povolání [čl. 4 odst. 1 písm. a) 
druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. a) druhý pododstavec 
směrnice 92/51/EHS]. V případě diplomů, s nimiž je v členském státě původu 
spojena ochrana nabytých práv, se tak délkou vzdělání a odborné přípravy rozumí 
nikoliv délka předchozí odborné přípravy, kterou absolvoval žadatel, ale délka 
odborné přípravy v současnosti uplatňovaná v členském státě původu pro výkon 
povolání, které na jeho území žadatel vykonává nebo vykonával. 
 
Délka jednotlivých součástí odborné přípravy je však rozhodnou okolností pro 
určení doby dodatečné odborné praxe, kterou musí žadatel prokázat. Doba odborné 
praxe požadovaná hostitelským členským státem nesmí v žádném případě překročit 
čtyři roky [čl. 4 odst. 1 písm. a) čtvrtý pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 4 
odst. 1 písm. a) čtvrtý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. V konkrétních případech 
však může dosahovat maximálně doby chybějící délky vzdělání a odborné 
přípravy, pokud žadateli chybí odborná příprava ve formě výkonu povolání za 
účasti osoby kvalifikované k výkonu dotčeného povolání, a dvojnásobku doby 
chybějící délky vzdělání a odborné přípravy, pokud žadateli chybí odborná příprava 
ve formě postsekundárního studia nebo zkušební praxe vykonávané pod odborným 
dohledem a ukončené zkouškou [čl. 4 odst. 1 písm. a) první pododstavec směrnice 



 311 
 

89/48/EHS a čl. 4 odst. 1 písm. a) první pododstavec směrnice 92/51/EHS]. 
V české jazykové verzi těchto ustanovení je například namísto výrazu „výkon 
povolání za účasti osoby kvalifikované k výkonu dotčeného povolání“ 
(professional practice, Berufspraxis, pratique professionnelle) použit pojem 
„odborná praxe získávaná za pomoci osoby kvalifikované pro toto povolání“, který 
nezohledňuje obsah a svébytnost pojmu „odborná praxe“, a je tak vzhledem k jeho 
definici protimluvem. Pokud navíc hostitelský členský stát v konkrétním případě 
žadateli uloží, aby prokázal odbornou praxi, pak je povinen „zohlednit“ jeho 
případnou dvouletou odbornou praxi prokázanou v rámci přezkumu podle čl. 3 
písm. b) obou směrnic získanou v členském státě, který dotčené povolání 
nereguluje [čl. 4 odst. 1 písm. a) třetí pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 4 
odst. 1 písm. a) třetí pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Toto zohlednění může 
spočívat jen v odečtení dvou let výkonu povolání v členském státě původu od doby 
požadované odborné praxe. 
 
V souvislosti s požadavkem odborné praxe je rovněž třeba zmínit ustanovení 
článku 5 směrnice 89/48/EHS, které hostitelskému členskému státu připomíná, že 
může žadateli na základě rovnocennosti jeho akademické kvalifikace za účelem 
zlepšení možnosti přizpůsobení se profesnímu prostředí v tomto členském státě 
povolit, aby zde získal část svého odborného vzdělávání a přípravy ve formě 
výkonu povolání (česká verze směrnice zde opět nesprávně zmiňuje odbornou 
praxi) za účasti osoby kvalifikované k výkonu dotčeného povolání, kterou již 
neabsolvoval v členském státě původu. Toto ustanovení není normativní povahy, 
takže je jeho existence v rámci obecně závazného právního předpisu přinejmenším 
nestandardní. Navíc je uvedené ustanovení problematické i z hlediska svého 
obsahu, jelikož upravuje záležitosti, které spadají do oblasti akademického vzdělání 
dokladů o vzdělání, a týkají se tedy integrace osob připravujících se na výkon 
povolání do systému odborného vzdělávání jiného členského státu. Tyto otázky 
přitom spadají do působnosti čl. 165 odst. 1 a 4 SFEU (dříve čl. 149 odst. 1 a 4 ES) 
ve spojení s odst. 2 druhou odrážkou téhož ustanovení, která mezi činnostmi Unie 
v dotčené oblasti zmiňuje podporu mobility studentů a učitelů, mimo jiné 
prostřednictvím akademického uznávání diplomů a započítáváním doby studia. 
Nelze proto přijmout kritiku, kterou lze případně vyjadřovat v tom smyslu, že 
uvedené ustanovení není formulováno obligatorně776. Je pravda, že by sice takové 
ustanovení dotčenému žadateli poskytovalo vhodnou možnost jeho integrace 
v rámci profesního prostředí hostitelského členského státu, ale existencí tohoto 
ustanovení ve směrnici obecného systému by podle názoru zastávaného v této práci 
byly překročeny meze právního základu použitého pro přijetí směrnic obecného 
systému. Existence takové povinnosti uznávat akademické kvalifikace by rovněž 
vedla k dalším nejasnostem ohledně rozlišení profesního a akademického 
uznávání777 a ohledně rozsahu působnosti uvedených směrnic. 
 

                                                 
776 Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995,, s. 202. 
777 Tamtéž, s. 202. 
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Další dvě opatření k vyrovnání rozdílů v odborné kvalifikaci uchazeče jsou 
označována jako „vyrovnávací opatření“ v užším slova smyslu a lze je uplatnit jen 
v případě, že je mezi obsahem vzdělání a odborné přípravy doloženým doklady o 
dosažené kvalifikaci žadatele a obsahem vzdělání a odborné přípravy vyžadovaným 
k výkonu regulovaného povolání v hostitelském členském státě zjištěn „podstatný 
rozdíl“. Těmito vyrovnávacími opatřeními jsou adaptační období a zkouška 
způsobilosti. Možnost uplatnění těchto vyrovnávacích opatření hostitelským 
členským státem je širší, než je možnost uplatnění požadavku prokázání odborné 
praxe, jelikož vyrovnávací opatření lze uložit i v případě, že hostitelský členský stát 
vyžaduje k výkonu regulovaného povolání osvědčení, nebo v případě, že je žadatel 
držitelem takového osvědčení. 
 
Klíčovým pojmem pro uplatnění vyrovnávacích opatření je pojem „podstatný 
rozdíl“. Znění čl. 4 odst. 1 písm. b) obou dotčených směrnic předpokládá, že 
takový podstatný rozdíl může být zjištěn ve třech kategoriích případů, ale ve 
skutečnosti jde jen o obecné vyjádření uvedené zásady „podstatného rozdílu“ v 
případě, že shodný obsah povolání dotčeného v členském státě původu i 
hostitelském členském státě není v konkrétním případě nijak zpochybňován, a o 
zvláštní vyjádření této zásady v případě, že se povolání vykonávaná v členském 
státě původu a hostitelském členském státě liší co do rozsahu vykonávaných 
regulovaných odborných činností. Pokud jde o druhou uvedenou situaci, obsahují 
směrnice zvláštní formulaci pro případ, že je dotčené povolání v členském státě 
původu regulováno, a zvláštní formulaci pro případ, že dotčené povolání v tomto 
členském státě regulováno není. Normativní podstata obou těchto ustanovení je 
však shodná.  
 
V případě, že totožnost povolání není zpochybňována, může hostitelský členský 
stát uložit žadateli povinnost splnit vyrovnávací opatření, pokud se obsah vzdělání 
a odborné přípravy žadatele, respektive teoretické a praktické oblasti v nich 
zahrnuté, podstatně liší od obsahu osvědčeného doklady o odborné kvalifikaci, 
které jsou požadovány hostitelským členským státem [čl. 4 odst. 1 písm. b) první 
odrážka směrnice 89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) první odrážka a čl. 7 písm. a) 
směrnice 92/51/EHS]778. V případě, že odpovídající povolání v hostitelském 
členském státě zahrnuje jednu nebo více regulovaných odborných činností, které 
nejsou součástí povolání regulovaného v členském státě původu, nebo povolání 
vykonávaného žadatelem v členském státě původu, který výkon tohoto povolání 
nereguluje, a tento rozdíl v rozsahu dotčených povolání se odráží i ve zvláštním 
vzdělávání a odborné přípravě, které jsou vyžadovány v hostitelském členském 
státě, pokud toto vzdělávání a odborná příprava zahrnují teoretické či praktické 
předměty, jež se podstatně liší od těch, jejichž absolvování potvrzuje doklad o 
vzdělání a odborné přípravě žadatele [čl. 4 odst. 1 písm. b) druhá a třetí odrážka 

                                                 
778 Česká verze ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) první odrážky směrnice 89/48/EHS chybně namísto „odborné 

přípravy“ hovoří o „odborné praxi“. 
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směrnice 89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) druhá a třetí odrážka a čl. 7 písm. a) 
směrnice 92/51/EHS]. 
 
Směrnice 92/51/EHS rovněž poskytuje hostitelskému členskému státu možnost 
uplatnění vyrovnávacích opatření ve zvláštním případě podle kapitoly IV uvedené 
směrnice, v němž tento stát vyžaduje k regulovanému povolání diplom 92/51 a 
žadatel je držitelem osvědčení nebo dokladu o vzdělání a odborné přípravě 
odpovídající úrovně, a ve zvláštním případě upraveném v kapitole V směrnice, 
v nichž hostitelský členský stát vyžaduje k výkonu regulovaného povolání 
osvědčení a žadatel není držitelem žádného diplomu či osvědčením ani dokladu o 
odborné kvalifikaci odpovídající úrovně. V tomto případě je podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací žadatele a dokladem vyžadovaným v hostitelském členském 
státě zákonodárcem automaticky předpokládán a není jako takový předmětem 
posouzení prováděného příslušným orgánem hostitelského členského státu (čl. 5 
druhý pododstavec a čl. 7 písm. b) směrnice 92/51/ES). 
 
Směrnice 2001/19/ES, která novelizovala vícero směrnic o uznávání odborných 
kvalifikací, a mezi nimi i směrnice obecného systému, reagovala mimo jiné na 
judikaturu vycházející z rozsudku Vlassopoulou, v níž Soudní dvůr mimo jiné 
rozhodl, že hostitelský členský stát v případě, že kvalifikace a dovednosti doložené 
žadatelem odpovídají kvalifikacím a dovednostem vyžadovaným v tomto členském 
státě jen částečně, musí posoudit, není-li odborná praxe žadatele dostatečným 
důkazem, že žadatel chybějící znalosti získal. V zájmu jasnosti a právní jistoty 
osob, které si přejí vykonávat své povolání v jiném členském státě, proto do 
směrnic obecného systému začlenila požadavek, aby hostitelský členský stát před 
uložením vyrovnávacího opatření nejprve musel přezkoumat, zda znalosti získané 
po ukončení odborné přípravy žadatele v průběhu jeho odborné praxe mohou zcela 
nebo zčásti nahrazovat znalosti odpovídající uvedenému podstatnému rozdílu779. 
 
Uvedené posouzení podstatného rozdílu vychází ze srovnání obsahu vzdělání a 
odborné přípravy vyžadovaných pro výkon regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě a pro výkon povolání dotčeného v členském státě původu. Soudní 
dvůr ve své judikatuře rozhodl, že obsah vzdělání a přípravy požadovaný členským 
státem, který výkon dotčeného povolání reguluje, je kritériem, které je zvláště 
relevantní za účelem zjištění požadavků spojených s jeho výkonem, jelikož 
v případě, že je toto povolání ze strany orgánů členských států regulováno, lze 
předpokládat, že obsah vzdělání a přípravy požadované pro přístup k regulované 
činnosti odráží požadavky související s výkonem tohoto povolání v praxi780. Podle 
znění směrnice 92/51/EHS se obsahem vzdělání a odborné přípravy rozumí 

                                                 
779 Viz třetí bod odůvodnění směrnice 2001/19/ES, čl. 4 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec směrnice 

89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec, čl. 5 třetí pododstavec a čl. 7 písm. a) druhý 
pododstavec směrnice 92/51/EHS. Tato ustanovení byla do dotčených směrnic zavedena čl. 1 bodem 3 a čl. 
2 body 1 až 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001 (Úř. věst. L 206, 
s. 1; Zvl. vyd. 05/04, s. 138).. 

780 Viz v tomto smyslu bod 55 rozsudku ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh s. I-7691. 
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„teoretické a praktické oblasti“ zahrnuté v rámci tohoto vzdělání a odborné 
přípravy.  
 
Nicméně skutečnost, že žadatel absolvoval předmět téhož označení v rámci 
vzdělání získaného v jiném členském státě, podle názoru zastávaného v této práci 
nemůže být jediným relevantním kritériem pro posouzení „podstatného rozdílu“. 
V praxi musí být zohledněny i objektivní rozdíly v obsahu vzdělání a odborné 
přípravy mezi jednotlivými členskými státy, které nejsou zřejmé z označení 
jednotlivých vyučovaných oblastí.  Skutečnost, že advokát v rámci svého studia 
absolvoval předepsaný kurz občanského práva v jednom členském státě, tak 
neznamená, že má dostatečné znalosti ve stejné oblasti práva jiného členského státu 
(viz rovněž devátý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS). Stejně tak stavební 
inženýr, který absolvoval kurz statiky budov nebo stavebních děl v jednom 
členském státě, nemusí splňovat požadavky stejného kurzu v jiném členském státě, 
který leží v seismicky nestabilní zóně a proto stanoví v tomto ohledu zvýšené 
nároky na příslušnou odbornou přípravu. Relevantními kritérii pro posouzení 
„podstatného rozdílu“ mohou být v některých situacích i hloubka a rozsah odborné 
přípravy získané v příslušné oblasti nebo v dotčeném předmětu. 
 
Z uvedeného vyplývá, že uplatnění vyrovnávacích opatření podle směrnice na 
straně příslušného orgánu hostitelského členského státu v konkrétních případech 
vyžaduje provádění hodnocení ohledně samotného obsahu odborné přípravy 
dotčeného žadatele. Tento systém tak užívá velmi obdobné metody, jako je metoda 
používaná v rámci akademického uznávání kvalifikací. To však neznamená, že by 
byly tyto systémy jakkoli propojeny. Členský stát zejména nemůže profesní uznání 
odborné kvalifikace žadatele přicházejícího z jiného členského státu podmínit 
požadavkem akademického uznání781. Podstatný rozdíl mezi systémem 
akademického a profesního uznávání totiž spočívá v rozdílném účelu, který sledují. 
Cílem akademického uznávání je možnost žadatele pokračovat ve vzdělávání nebo 
v akademickém postupu v jiném státě. V případě profesního uznávání však žadatel 
sleduje především účel výkonu zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti782. 
Tento rozdílný účel rovněž vede k různé právní kvalifikaci situací, v nichž jsou tyto 
systémy uznávání dotčeny, z hlediska práva Společenství. Zatímco přístup ke 
vzdělání v jiném členském státě není předmětem harmonizace na úrovni 
Společenství a v této oblasti se uplatní jen obecný zákaz diskriminace na základě 
státní příslušnosti, přístup k zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti 
v jiném členském státě je přímým předmětem úpravy základních svobod podle 
zakládací Smlouvy a umožnění takového přístupu je jejich cílem. Tyto svobody 
nad rámec zásady rovného zacházení rovněž obsahují obecný zákaz omezení 
volného pohybu.  

                                                 
781 Z novější judikatury viz rozsudek ze dne 8. července 1999, C-234/97, de Bombadilla, Recueil, s. I-4773, bod 

27, jakož i rozsudky ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163, bod 35, a C-142/04, 
Aslanidou,  Sb. rozh. s. I-7181, bod 37. 

782 Hopkins, Nicholas: Recognition of teaching qualifications: Community law in the English context, ELR 
6/1996, 21, 435. 
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V rámci uplatnění základních svobod tak musí hostitelský členský stát případná 
omezení volného pohybu odůvodnit naléhavým důvodem obecného zájmu a dbát 
zejména na to, aby tato opatření byla proporcionální ve vztahu ke sledovanému cíli 
a aby žadatele nepodřizoval kontrolám, kterými již prošel v členském státě původu. 
To se vztahuje i na případná omezení vyplývající ze skutečnosti, že hostitelský 
členský stát žadateli uložil vyrovnávací opatření. A právě v tomto aspektu se 
systém profesního uznávání kvalifikací nejvíce odlišuje od systému akademického 
uznávání, jelikož rozdílová opatření ukládaná v rámci druhého uvedeného systému 
mají zajistit, aby si žadatel doplnil znalosti vyžadované pro potřeby dalšího studia 
nebo pro potřeby hodnocení svého zahraničního vzdělání podle měřítek 
hostitelského členského státu, zatímco vyrovnávací opatření v rámci prvního 
uvedeného systému mají zajistit, aby si žadatel doplnil znalosti považované 
v hostitelském členském státě za nezbytné pro výkon povolání. Především 
z požadavku proporcionality bude pak třeba vycházet i při posouzení složitých 
otázek, které mohou v rámci posouzení podstatného rozdílu vyvstat při rozdílnosti 
vymezení jednotlivých regulovaných odborných činností, které jsou součástí 
výkonu dotčeného povolání v členském státě původu a hostitelském členském státě. 
 
V tomto smyslu je třeba zmínit zejména rozsudek Soudního dvora vydaný ve věci 
Colegio de Ingenieros, v němž tento soud poznamenal, že dosah ustanovení 
směrnice, které výslovně povoluje vyrovnávací opatření, je třeba omezit na 
případy, v nichž se ukáže, že jsou tato opatření přiměřená zamýšlenému cíli. 
Ačkoliv jsou tato opatření směrnicí výslovně povolena, mohou v určitých 
případech představovat vysoce odrazující faktor při tom, zda státní příslušník 
některého členského státu využije svých práv, které mu svěřuje směrnice. Jak 
adaptační období, tak zkouška způsobilosti totiž vyžadují od dotyčné osoby značný 
čas a úsilí. Pro státního příslušníka některého členského státu, který hodlá 
vykonávat v jiném členském státě regulované povolání, se může nepoužití těchto 
opatření ukázat jako významné, ba dokonce rozhodující783. 
 
Obdobně rozhodl Soudní dvůr i ve věci Van Leuken784, která se týkala uznávání 
odborné kvalifikace nizozemského provozovatele realitní kanceláře v Belgii, kde 
byla stejná činnost regulována v rámci povolání realitního makléře. S ohledem na 
to, že svou činnost hodlal žadatel v Belgii vykonávat  v zastoupení místním 
realitním makléřem plně oprávněným k výkonu činnosti v hostitelské členském 
státě, tázal se vnitrostátní soud ve své předběžné otázce Soudního dvora na rozsah 
použitelnosti směrnice 89/48/EHS v oblasti volného pohybu zboží, popřípadě na 
proporcionalitu opatřen podle této směrnice a vnitrostátní právní úpravy, která jí 
provádí, z hlediska se zásady volného pohybu služeb. Soudní dvůr se však této 
zásadní otázce vnitrostátního soudu vyhnul, když pouze konstatoval použitelnost 

                                                 
783 Bod 24 rozsudku ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. Zopakováno 

v bodě 39 rozsudku ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, Sb. rozh. s. I-2627. 
784 Rozsudek ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, Sb. rozh. s. I-2627. 
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směrnice v situaci dotčené v původním řízení (bod 33). Otázkou přiměřenosti se 
pak zabýval v rámci posouzení uloženého vyrovnávacího opatření. Otázku 
proporcionality požadavků obecně stanovených ve směrnicích obecného systému 
tak převedl na otázku přiměřenosti omezení uplatňovaných případ od případu ve 
vztahu ke konkrétnímu poskytovateli služby v rámci těchto směrnic. Jinými slovy 
se Soudní dvůr odmítl zabývat přezkumem dotčené právní situace z hlediska 
zásady volného pohybu služeb, jelikož se domníval, že jsou související otázky blíže 
upraveny směrnicí, která ponechává dostatečný prostor pro uplatnění zásady 
proporcionality v rámci použití ustanovení o možných vyrovnávacích opatřeních. 
 
Pokud jde konkrétně o posouzení proporcionality, Soudní dvůr mimo jiné 
připomněl, že žalovaný nevykonával všechny aspekty regulovaného povolání 
realitního makléře, jak je toto povolání vymezeno v hostitelském členském státě, 
ale vykonával pouze určité regulované odborné činnosti, které jsou součástí tohoto 
povolání, a že vzhledem ke svému zastoupení plně oprávněným realitním 
makléřem se zejména nepodílel na právních aspektech prodeje nemovitostí. Na 
základě toho uvedl, že za takových okolností povinnost uložená poskytovateli 
služeb spočívající v tom, aby se podrobil vyrovnávacím opatřením, pokud jde 
o jeho znalosti práva dotčeného členského státu, zjevně překračuje to, co je 
nezbytné pro ochranu příjemců takových dotčených služeb před nebezpečím 
nepřiměřené pomoci týkající se právních aspektů prodeje, jíž se dovolával 
hostitelský členský stát v řízení před Soudním dvorem (bod 40). S ohledem na 
způsob, jakým dotčená osoba poskytuje své služby v hostitelském členském státě, 
jsou totiž zájmy zmíněných příjemců při prodeji nemovitosti nacházející se v tomto 
členském státě prostřednictvím účasti belgického realitního makléře, který je 
v uvedeném členském státě řádně uznán, chráněny stejným způsobem, jako jsou 
chráněny ve vztazích, jichž se neúčastní žádný makléř usazený v jiném členském 
státě (bod 41). 
 
Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí existenci podstatného 
rozdílu v odborné kvalifikaci uchazeče, stanoví směrnice obecného systému dále 
zásadu, podle níž je výběr vyrovnávacího opatření uplatněného v konkrétním 
případě vyhrazen žadateli [čl. 4 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec směrnice 
89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec, čl. 5 druhý pododstavec a čl. 7 
písm. a) směrnice 92/51/EHS]. Členský stát tak musí ve své vnitrostátní právní 
úpravě obecně počítat s uplatněním obou vyrovnávacích opatření ve vztahu ke 
každému regulovanému povolání. Z uvedeného práva žadatele zvolit si 
vyrovnávací opatření podle svého uvážení však směrnice obecného systému ve 
vztahu k některým povoláním připouštějí výjimky ve prospěch hostitelského 
členského státu, který v případě těchto povolání může sám rozhodnout, které 
vyrovnávací opatření bude uplatňovat. Podle směrnice jsou výjimky z práva volby 
vyrovnávacího opatření uchazečem spojeny se zvláštní povahou některých povolání 
(devátý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS).  
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Směrnice přitom blíže neobjasňují, zda může hostitelský členský stát v rámci 
uplatnění těchto výjimek vybrat vyrovnávací opatření v konkrétním případě nebo 
zda musí předem stanovit a obecně vyžadovat buď jedno nebo druhé takové 
opatření. Je zjevné, že určení konkrétního vyrovnávacího opatření použitelného 
obecně v případě dotčeného povolání, šetří právní jistotu žadatele více, než výběr 
prováděný příslušným orgánem v konkrétním případě. Ve prospěch tohoto prvního 
výkladu však hovoří znění směrnice 92/51/EHS, když mimo jiné stanoví, že 
uvedený členský stát „si může vyhradit právo volby“ mezi vyrovnávacími 
opatřeními. Znění směrnice 89/48/EHS naopak odpovídá druhému uvedenému 
výkladu, jelikož podle ní může hostitelský členský stát „trvat“ (prescrire, stipulate, 
vorschreiben) buď na adaptačním období, nebo na zkoušce způsobilosti. Vzhledem 
k vzájemné souvislosti obou směrnic však není vhodné vkládat každou směrnici 
jiným způsobem. 
 
Výjimky z práva žadatele zvolit si vyrovnávací opatření lze uplatnit jen v případech 
a v souladu s postupem stanovenými ve směrnicích obecného systému. Pokud 
vnitrostátní právní předpisy předpokládají možnost širšího uplatnění těchto 
výjimek, nebo pokud se v tomto ohledu odvolávají na zvláštní právní předpisy, 
zakládají právní nejistotu, která může vést až k vydání rozsudku pro neprovedení 
směrnic řádným způsobem785. 
 
Prvním případem, v němž obecný systém umožňuje uplatnit výjimku z práva volby 
žadatele, je případ, že žadatel hodlá v hostitelském členském státě vykonávat 
povolání, jehož výkon v tomto členském státě vyžaduje přesnou znalost 
vnitrostátního práva, pokud poskytování právních rad nebo právní pomoci týkající 
se vnitrostátního práva představuje základní a trvalý rys786 odborné činnosti. Tato 
výjimka se uplatní pouze v případě, že je k výkonu dotčeného povolání 
v hostitelském členském státě vyžadován diplom 89/48 nebo diplom 92/51 [čl. 4 
odst. 1 písm. b) třetí pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 4 odst. 1 písm. b) čtvrtý 
pododstavec první odrážka směrnice 92/51/EHS].  
 
Uplatnění této výjimky tedy předpokládá splnění dvou kumulativních podmínek ve 
vztahu k dotčenému povolání787. Tato výjimka se proto může vztahovat i na jiná 
povolání, než jsou povolání pojímaná v dotčeném členském státě jako „právní 
profese“, a naopak se automaticky nemusí týkat všech povolání, která jsou za 
takové profese považována788, přestože zúžení této výjimky na právní profese 
v úzkém slova smyslu bylo v rámci legislativního procesu vedoucího k přijetí 

                                                 
785 Viz například body 42 až 44 rozsudku ze dne 23. října 2003, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
786 V této souvislosti je rovněž třeba poukázat na nesprávný, a navíc rozdílný překlad tohoto výrazu v české 

jazykové verzi obou směrnic obecného systému. Zatímco směrnice 89/48/EHS hovoří o „základním a 
nezbytném předpokladu“ odborné činnosti, směrnice 92/51/EHS užívá výrazu „důležitý a trvalý rys“ této 
činnosti. Francouzská, anglická a německá jazyková verze však užívají jednotný výraz „élément essentiel et 
constant“, „essential and constant feature“, a „wesentlicher und ständiger Bestandteil“ (tedy „základní a 
trvalý rys“ odborné činnosti). 

787 Bod 53 rozsudku ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. rozh s. I-7691.  
788 Body 58 a 122 rozsudku Harold Price. 
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směrnice 89/48 neúspěšně navrhováno Evropským parlamentem. U těchto povolání 
je zpravidla třeba podrobně zkoumat, zda je naplněna podmínka ohledně povahy a 
významu činnosti spočívající v poskytování právních rad nebo právní pomoci 
týkající se vnitrostátního práva v rámci dotčeného povolání789. Členský stát je 
oprávněn této výjimky využít bez dalšího, tedy aniž by byl nucen návrh příslušného 
právního předpisu předem oznamovat nebo konzultovat. 
 
Uvedená výjimka z práva volby vyrovnávacího opatření žadatelem byla předmětem 
výkladu Soudního dvora v jeho novější judikatuře. Významným rozhodnutím 
v tomto ohledu je jeho rozsudek ve věci Harold Price,790 který se týkal výkonu 
činnosti spočívající v organizaci veřejných dražeb movitých věcí ve Francii. Za tím 
účelem uvedený členský stát požadoval mimo jiné po dotčených osobách studium 
práva v minimální délce dvou let a složení zvláštní zkoušky v oblastech 
občanského a obchodního práva a práva v oblasti prodeje movitých věci ve 
veřejných držbách. 
 
Pokud jde o podmínku přesné znalosti práva vnitrostátního práva, Soudní dvůr 
uvedl, že vzhledem k tomu, že není cílem směrnic obecného systému harmonizovat 
požadavky na výkon povolání, je třeba přistupovat k otázce, zda dotčené povolání 
předpokládá přesnou znalost práva, z hlediska vnitrostátního práva. Za účelem 
určení, zda se jedná o takové povolání, je podle něj třeba zkoumat nejen souhrn 
činností zahrnutých do výkonu dotčeného povolání v hostitelském členském státě, 
ale i vnitrostátní ustanovení, která v tomto členském státě upravují požadované 
vzdělání a přípravu (body 54 až 55 rozsudku)791. Pokud je v rámci regulovaného 
povolání v členském státě požadováno právnické vzdělání v délce alespoň dvou let, 
lze předpokládat, že jde o povolání, které vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního 
práva ve smyslu výjimky z volby mezi vyrovnávacími opatřeními (bod 57). 
 
Generální advokátka Stix-Hackl v téže věci naproti tomu zaujala rezervovanější 
postoj, když vyjádřila názor, že není dostatečné, je-li pro výkon regulovaného 
povolání vyžadována určitá znalost práva, ani jsou-li vyžadovány znalosti jen 
v několika omezených právních oblastech. Jinak by totiž do působnosti odchylky 
spadaly téměř veškeré podnikatelské činnosti, jelikož podnikatelé subjekty obecně 
musí být podrobně seznámeny s právní úpravou v relevantních oblastech. To 
přitom podle ní nemohlo být úmyslem zákonodárce. Podle jejího vyjádření nemůže 
být rozhodující ani okolnost, zda se v rámci výkonu činnosti uplatňuje zvláštní druh 
odpovědnosti, například za právní rady či pomoc, které poskytuje, či nikoliv. 
Generální advokátka se rovněž v důsledku domnívala, že rozhodujícím kritériem 
není ani hloubka vyžadovaných právních znalostí (body 99 a 100 stanoviska). 

                                                 
789 Viz v tomto smyslu body 97 a 120 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl předneseného dne 23. března 

2006 ve věci C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. 2006, s. I-7691. 
790 Rozsudek Harold Price, citovaný výše. 
791 V tomtéž smyslu i body 114 a 131 stanoviska generální advokátky předneseného dne 23. března 2006 v téže 

věci (Harold Price). Následně potvrzeno v bodě 37 rozsudku ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, 
Recueil, s. I-2627. 
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Přestože se Soudní dvůr k otázce relevance uvedených kritérií za účelem určení, 
zda se jedná o povolání vyžadující přesnou znalost vnitrostátního práva, přímo 
nevyjádřil, jeho rozhodnutí v této věci uvedené závěry generální advokátky 
zpochybňují, jelikož se jeví, že Soudní dvůr ve svém rozhodnutí kladl důraz právě 
na hloubku vyžadovaných právních znalostí, aniž by přiznal jakýkoliv význam 
okolnosti, že rozsah znalostí vnitrostátního práva je v rámci dotčeného povolání 
v podstatě omezen jen na některé relevantní právní oblasti. Kromě toho je třeba 
podotknout, že pokud by výkon povolání spadajících do diskutované výjimky 
skutečně předpokládal úplné právní vzdělání, došlo by v praxi v podstatě k jejímu 
zúžení na klasické právnické profese v rozporu s výše zmíněným úmyslem 
zákonodárce. 
 
Za účelem určení, zda je poskytování právních rad nebo právní pomoci klientům 
ohledně vnitrostátního práva zásadním a trvalým prvkem dotčené činnosti, je podle 
Soudního dvora nutné vycházet především z běžné praxe příslušného povolání (bod 
59). V souvislosti s touto druhou podmínkou pro uplatnění diskutované výjimky 
Soudní dvůr přímo uvedl, že není nutné, aby se poskytování právních rad nebo 
právní pomoci klientům týkalo veškerého vnitrostátního práva, ale postačí, když se 
týká i jen specializované oblasti (bod 58). Další vodítka k posouzení zásadní a 
trvalé povahy poskytování právních rad nebo právní pomoci poskytla ve svém 
stanovisku generální advokátka. Podle jejího názoru není pro účely posouzení 
splnění této podmínky zejména relevantní, zda je povolání vykonáváno v souladu 
s disciplinárními pravidly, či nikoliv (bod 126 stanoviska). Poskytování právních 
rad a právní pomoci předpokládá něco více než jen pouhou znalost práva a jeho 
dodržování. Je proto třeba rovněž přihlédnout k tomu, jaký podíl veškerých činností 
vykonávaných v rámci povolání zahrnuje poradenství nebo pomoc týkající se 
vnitrostátního práva (bod 122). Ve vztahu k projednávané věci dospěla k závěru, že 
dotčené povolání takové poskytování právních rad a právní pomoci zahrnuje jako 
zásadní a trvalý rys, jelikož činnosti v oblasti vedení aukcí v tomto členském státě 
zahrnovaly mimo jiné poskytování právní pomoci dotčeným prodávajícím nebo 
kupujícím zejména v oblasti ochrany kulturních statků, v oblasti označení původu, 
ale i v jiných právních oblastech. Rovněž poukázala na právní úkony činěné 
příslušníky dotčeného povolání v souvislosti s právem zajistit a opětovně prodat 
věci, za které nebyla nejvyšší cena zaplacena, nebo v souvislosti s vypracováním 
protokolu o dražbě, který má právní účinky pro dotčené osoby (body 127 a 128). 
Ve svém posouzení, zda povolání zahrnuje poskytování právní pomoci a právních 
rad, rovněž přisuzovala značnou relevanci čistě vnitrostátnímu pojetí úlohy 
dotčeného povolání, včetně pojetí vyplývajícího ze specifického historického 
vývoje v dotčeném členském státě (body 123 až 125).  
 
Diskutovaná výjimka z práva žadatele vybrat si mezi vyrovnávacími opatřeními 
byla předmětem posouzení Soudního dvora i ve věci Van Leuken 792 v souvislosti 
s povoláním realitního makléře. Příslušný orgán hostitelského členského státu 

                                                 
792 Rozsudek ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, Recueil, s. I-2627. 
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žadateli z jiného členského státu v tomto případě nepřiznal volbu mezi 
vyrovnávacími opatřeními, jelikož vycházel z názoru, že se jedná o povolání, jehož 
výkon vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva a v jehož rámci je 
poskytování právních rad nebo právní pomoci týkající se vnitrostátního práva 
základním a trvalým předpokladem dotyčné odborné činnosti. Po provedení 
přezkumu odborné kvalifikace nabyté žadatelem v členském státě původu příslušné 
belgické orgány na základě článku 4 směrnice 89/48/EHS rozhodl, že žadatel musí 
absolvovat zkoušku způsobilosti v devíti právních oblastech. Žadatel se však 
rozhodl, že vyrovnávací opatření nebude absolvovat, ale upravil činnosti svého 
podniku v Belgii tak, aby byly vykonávány jménem plně oprávněného realitního 
makléře usazeného na území hostitelského členského státu. Jelikož v některých 
svých činnostech na tomto území pokračoval, bylo vůči němu zahájeno řízení, 
v jehož rámci byly předloženy předběžné otázky v diskutované věci. 
 
Soudní dvůr ve svém rozsudku zopakoval svůj závěr ve výše uvedené věci Harold 
Price, podle něhož obsah vzdělání a odborné přípravy stanovených členským 
státem pro výkon povolání, které reguluje, je zvláště relevantním kritériem pro 
vyvození požadavků souvisejících s jeho výkonem, včetně požadavku přesné 
znalosti vnitrostátního práva, a uvedl, že se nejeví, že by se v situaci dotčené 
v původním řízení jednalo o povolání, jehož výkon vyžaduje přesnou znalost 
vnitrostátního práva, jelikož pro získání přístupu k povolání realitního makléře 
v Belgii postačí předložení diplomu stavebního inženýra, zemědělského inženýra 
nebo technického či průmyslového inženýra a součástí vzdělávacích programů 
ukončených těmito diplomy není významná výuka práva (body 37 a 38). 
Rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění této výjimky je fakultativní.  
 
Zvláštní případ, v němž může hostitelský členský stát bez dalšího upřít žadateli 
právo výběru stejně, jako je tomu v případě povolání vyžadujících znalost práva, 
upravuje směrnice 92/51/EHS. Tento případ se týká některých situací, v nichž 
žadatel za účelem uznání odborné kvalifikace v hostitelském členském státě 
dokládá odbornou kvalifikaci nižší úrovně, než je úroveň odborné kvalifikace 
požadovaná v tomto členském státě. Konkrétně takovou výjimku ve prospěch 
hostitelského členského státu směrnice zavádí jednak v případě, že tento členský 
stát vyžaduje k výkonu regulované činnosti diplom 89/48 vydaný po ukončení 
studia delšího než tři roky, pokud je žadatel držitelem diplomu 92/51 nebo dokladu 
o dosažené kvalifikaci rovnocenné úrovně, a jednak v případě, že tento členský stát 
vyžaduje k výkonu regulované činnosti osvědčení a žadatel není držitelem žádného 
dokladu o dosažené kvalifikaci [čl. 4 odst. 1 písm. b) čtvrtý pododstavec druhá 
odrážka a čl. 7 písm. b) směrnice 92/51/EHS]. 
 
Konečně, směrnice obecného systému rovněž povolují členským státům uplatnit 
výjimku z práva žadatele zvolit si vyrovnávací opatření v případech konkrétních 
povolání, aniž by však blíže upřesňovala oblasti, v nichž může být tato výjimka 
použita („ad hoc“ výjimka z práva volby). Naopak, tato výjimka se může vztahovat 
na jakékoliv povolání spadající do působnosti dotčených směrnic, u něhož lze 
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uplatnit vyrovnávací opatření793. Její uplatnění však podléhá zvláštním procesním 
požadavkům. 
 
V tomto ohledu musí členský stát, který zamýšlí zavést odchylky od práva žadatele 
provést volbu vyrovnávacího opatření, použít zvláštní postup, v jehož první fázi 
sdělí takový členský stát neprodleně Komisi návrh právního předpisu, v němž je 
uplatnění výjimky navrhováno, jakož i důvody, proč je jeho přijetí nezbytné. 
Komise takový návrh neprodleně sdělí ostatním členským státům. V druhé fázi se 
mohou členské státy a Komise k takovému návrhu vyjádřit. Komise může přijetí 
návrhu vnitrostátního předpisu dokonce zabránit, pokud vydá odpovídající 
rozhodnutí do tří měsíců od jeho předložení. Pokud takové rozhodnutí ve stanovené 
lhůtě nevydá, může dotčený členský stát návrh schválit. Na žádost jiného členského 
státu nebo Komise je tento členský stát povinen jim neprodleně sdělit konečné 
znění dotčeného právního předpisu (článek 10 směrnice 89/48/EHS a článek 14 
směrnice 92/51/EHS)794. 
 
Směrnice obecného systému nestanoví, jaké jsou důsledky nesplnění oznamovací 
povinnosti členským státem podle článku 10, ani takové důsledky nevyplývají 
z jejího znění nepřímo. Cílem uvedené oznamovací povinnosti je především výkon 
předběžné kontroly ze strany Komise. Cílem této povinnosti je rovněž zvýšit 
vzájemnou informovanost členských států o povoláních, ve vztahu k nimž uplatňují 
diskutovanou výjimku, a nepřímo tak přispívat k jednotnému výkladu směrnice 
v členských státech. Směrnice však nevyžaduje, aby byly o těchto výjimkách 
informováni jednotlivci v členských státech, a tudíž nezavádí stejně extenzivní 
povinnosti, jako jsou například povinnosti členských států v rámci směrnice o 
transparentnosti technických specifikací na výrobky795. To hovoří ve prospěch 
závěru, že při výkladu oznamovací povinnosti v případě směrnic obecného systému 
uznávání odborných kvalifikací nelze postupovat v analogii ani s judikaturou 
vzešlou v souvislosti s uvedenou směrnicí o transparenci v oblasti volného pohybu 
zboží, podle níž jsou neoznámené technické specifikace ve vztahu k jednotlivcům 
neúčinné796.  
 

                                                 
793 Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec třetí věta směrnice 89/48/EHS, ve znění směrnice 

2001/19/ES, čl. 4 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec druhá věta, čl. 5 čtvrtý pododstavec a čl. 7 písm. a) 
druhý pododstavec druhá věta směrnice 92/51/EHS, ve znění směrnice 2001/19/ES. 

794 Pro podrobnosti ohledně praktických poznatků při oznamování a uplatňování těchto „ad hoc“ výjimek, viz 
body 136 až 157 Zprávy Komise určené Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnice 92/51/EHS 
v souladu s článkem 18 směrnice 92/51/EHS [KOM(2000) 17 konečné]. 

795 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 
L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 337), ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/48/ES (Úř. věst. 
L 217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8), a zejména její čl. 4 odst. 1. 

796 Rozsudek ze dne 30. dubna 1996, C-194/94, CIA Security International, Recueil, s. I-2201. Viz rovněž 
Vorbach, Ulrike: Das EuGH-Urteil Security International: Keine Anwendung von nationalen technischen 
Vorschriften, die nicht zuvor der EU-Kommission notifiziert wurden, Österreichische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht, 1997. s. 110-120. 
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V úvodu výkladu ke směrnicím obecného systému byl zmíněn legislativní vývoj 
návrhu první směrnice obecného systému a zároveň bylo uvedeno, že Komise 
původně počítala s vyrovnáváním případných rozdílů v odborné kvalifikaci 
žadatele především prostřednictvím výkonu dotčeného povolání žadatelem, a buď 
ve formě odborné praxe, nebo adaptačního období za účelem jeho postupné 
profesní integrace (viz osmý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS). Členské státy 
v Radě však i přes odpor Komise trvaly – zejména ve vztahu k výkonu právnických 
povolání, ale také v případě povolání učitele – na zavedení možnosti uplatnění 
zkoušky ze strany hostitelského členského státu, která se jako výsledek 
kompromisu dostala i do konečného znění směrnice 89/48/EHS jako jedno 
z vyrovnávacích opatření797. Zásadní výhodou zkoušky způsobilosti z hlediska 
volného pohybu osob i služeb oproti adaptačnímu období přitom je, že v případě 
svého úspěšného složení umožňuje dotyčné osobě okamžitý přístup k povolání 
nebo jeho výkon (devátý bod odůvodnění této směrnice).  
1.1.1.1.  
Samotné směrnice obsahují jen rámcovou úpravu zkoušky způsobilosti a úpravu 
podrobností jejího provádění přenechávají členských státům (třináctý bod 
odůvodnění směrnice 92/51/EHS). Stejně tak směrnice přenechávají členským 
státům úpravu postavení žadatele, který si v tomto státě přeje připravit se na 
zkoušku způsobilosti. Tyto podmínky však musejí být členskými státy upraveny 
v souladu s příslušnými normami práva Společenství či Unie. A právě z těchto 
norem, respektive ze základních svobod a právních zásad Společenství a celkové 
koncepce fungování obecného systému, lze ve značné části vyvodit obsah rámcové 
úpravy zkoušky způsobilosti, kterou směrnice stanoví. Z účelu i samotného znění 
směrnic tak vyplývá, že zkouška způsobilosti musí být předmětem hodnocení, 
jelikož slouží k posouzení schopnosti žadatele vykonávat regulované povolání 
v hostitelském členském státě.  
 
Mezi rámcovými požadavky směrnice je třeba zvláště zdůraznit zásadu, podle níž 
musí zkouška způsobilosti zohlednit skutečnost, že žadatel je kvalifikovaný 
odborník v členském státě původu [čl. 1 písm. g) druhý pododstavec směrnice 
89/48/EHS a čl. 1 písm. j) druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS]. Z této zásady 
zejména vyplývá, že hostitelský členský stát nemůže s dotčenou osobou zacházet 
jako s osobami, které dosud nezískaly odbornou přípravu pro výkon dotčeného 
povolání, a odpovídá tak obdobné zásadě zakotvené v oborových směrnicích a 
zdůrazněné v judikatuře týkající se posuzování odborné kvalifikace žadatele za 
účelem jeho integrace do odborné přípravy ve specializačním oboru, který 
v členském státě původu neexistuje798, a v judikatuře Soudního dvora týkající se 
uznávání odborných kvalifikací v rámci výběrových řízení pro výkon zaměstnání 
zpravidla ve veřejném sektoru799.  
 

                                                 
797 Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 195 – 197. 
798 Rozsudek ze dne 16. května 2002, C-232/99, Komise v. Španělsko, Recueil, s. I-4235. 
799 Rozsudek ze dne 9. září 2003, C-285/01, Burbaud, Recueil, s. I-8219. 
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Z uvedené zásady rovněž dále vyplývá, že se zkouška způsobilosti musí omezit na 
odborné znalosti žadatele. Zásada zákazu dvojích kontrol navíc vyžaduje, aby 
hostitelský členský stát zohlednil kontroly, a tedy zkoušky, provedené v členském 
státě původu, a aby se tudíž tato zkouška vztahovala pouze na oblasti, které nejsou 
již součástí vzdělání a odborné přípravy žadatele potvrzené na základě jím 
předložených dokladů. Směrnice to ostatně výslovně zdůrazňuje a kromě toho 
stanoví, že za účelem provedení zkoušky způsobilosti příslušné orgány připraví 
seznam oblastí, na které se na základě srovnání dotčeného vzdělání a odborné 
přípravy žadatelovy doklady nevztahují. Uvedené „oblasti“ mohou zahrnovat jak 
teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti požadované pro výkon povolání [čl. 1 
písm. g) první pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. j) první pododstavec 
směrnice 92/51/EHS]. 
 
Zkouška musí zahrnovat oblasti vybrané z těch, které jsou na tomto seznamu a 
jejichž znalost je základním předpokladem pro výkon povolání v hostitelském 
členském státě. Výraz „základní předpoklad“ použitý ve směrnicích obecného 
systému tak vyjadřuje potřebu vykládat rozsah oblastí, které mohou být na seznamu 
zahrnuty, v souladu s výše uvedenou zásadou proporcionality. Nelze tudíž 
vyžadovat znalost v oblastech, které jsou sice obsahem vzdělání a odborné přípravy 
vyžadované pro výkon dotčeného povolání v hostitelském členském státě, ale která 
není pro výkon povolání nezbytná. Za nezbytné oblasti je tak třeba považovat 
především důležité a povinné (nikoliv například volitelné) předměty či zkoušky 
absolvované v průběhu odborné přípravy, podle směrnice mohou jimi být i znalosti 
stavovských předpisů, které se týkají dotyčných činností v hostitelském členském 
státě [čl. 1 písm. g) druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. j) druhý 
pododstavec směrnice 92/51/EHS].  
 
Zkouška způsobilosti je tedy v každém jednotlivém případě přizpůsobena 
konkrétnímu žadateli. Ze znění směrnice se rovněž může jevit, že příslušné orgány 
členského státu připravují v každém jednotlivém případě i seznam znalostí a 
dovedností vyžadovaných v hostitelském členském státě pro výkon dotčeného 
povolání. Základní předpoklady stanovené v členském státě pro výkon 
regulovaného povolání je ostatně v praxi třeba vykládat pružně s ohledem na 
označení oblastí uvedených v dokladech o vzdělání a odborné kvalifikaci žadatele 
vydaných jinými členskými státy. Na druhou stranu by však taková praxe, podle 
níž by příslušné orgány členského státu neměly k dispozici jednoznačný a jednotně 
uplatňovaný seznam znalostí a dovedností sloužící k provedení srovnání s obsahem 
odborné kvalifikace potenciálních žadatelů o uznání odborné kvalifikace, mohla 
vést k nejednotnému uplatňování zkoušky způsobilosti v rámci jednoho a téhož 
členského státu, zejména při určení, které předpoklady stanovené vnitrostátním 
právem jsou základní ve smyslu dotčených směrnic.  
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Touto otázkou se zabýval Soudní dvůr v řízení o žalobě pro nesplnění povinnosti 
podané Komisí proti Itálii800. Důvodem pro podání této žaloby byly předchozí 
stížnosti právě ohledně nejednotného uplatňování požadavku zkoušky způsobilosti, 
jelikož v Itálii nebyly organizace a průběh zkoušky způsobilosti v případě povolání 
advokáta právními předpisy blíže upraveny, a tak byla tato zkouška připravována 
příslušnými orgány v každém jednotlivém případě. Soudní dvůr na základě 
přezkumu příslušných ustanovení směrnice 89/48/EHS uvedl, že přesný obsah 
zkoušky způsobilosti musí být určen případ od případu na základě srovnání, bod po 
bodu, kvalifikací a zkušeností žadatele, který již získal odbornou přípravu v jiném 
členském státě, a seznamem předmětů, které jsou považovány za nezbytně nutné 
v rámci vzdělávání a odborné přípravy pro výkon dotčeného povolání (bod 52)801. 
Ačkoliv podle něj směrnice 89/48/EHS nepožaduje po členských státech, aby 
podrobně upravovaly všechny aspekty zkoušky způsobilosti, nezbavuje je to 
povinnosti stanovit a zveřejnit předměty, které jsou považovány za nezbytně nutné 
k výkonu dotčeného povolání a pravidla týkající se průběhu zkoušky způsobilosti 
tak, aby žadatelé mohli být obecně obeznámeni s povahou a obsahem zkoušky, 
kterou budou muset absolvovat (bod 53). Vnitrostátní úprava, která tato pravidla 
nestanoví, vytváří stav právní nejistoty, a proto jí nelze považovat za úpravu plně 
provádějící směrnici obecného systému (bod 54). 
 
Podle výkladu Soudního dvora podaného v uvedené věci tak z požadavku řádné 
implementace směrnic obecného systému vyplývají významné důsledky pro 
vnitrostátní transpoziční právní úpravu, a to zejména v členských státech, které 
tradičně regulují značné množství povolání. Příslušné orgány totiž musí pro každé 
jednotlivé povolání vypracovat seznam uvedených „základních předpokladů“ pro 
jeho výkon a zajistit jednak, aby byl používán příslušnými orgány v rámci 
srovnávacího posouzení žadatelovy odborné kvalifikace, a jednak zajistit 
zveřejnění těchto seznamů, aby se s nimi mohly dotčené osoby předem seznámit. 
 
Druhým vyrovnávacím opatřením, které směrnice předvídají, je již zmíněné 
adaptační období. Adaptačním obdobím se podle nich rozumí výkon regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě pod dohledem odpovědné osoby 
kvalifikované pro toto povolání, jenž může být doplněn další odbornou přípravou 
[čl. 1 písm. f) směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. i) směrnice 92/51/EHS]. Jde tedy o 
druh postupné profesní integrace prostřednictvím výkonu relevantních činností 
v hostitelském členském státě, který může být doplněn požadavkem dalšího 
odborného vzdělávání. V případě, že hostitelský členský stát k výkonu 
regulovaného povolání požaduje diplom 89/48 nebo diplom 92/51, může uplatnit – 
pokud jsou splněny ostatní podmínky – až tříleté adaptační období [čl. 4 odst. 1 
písm. b) směrnice 89/48/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 druhý pododstavec 
směrnice 92/51/EHS]. Pokud hostitelský členský stát v případě takového povolání 

                                                 
800 Rozsudek ze dne 7. března 2002, C-145/99, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-2235, zejména body 51 až 56. 
801 Viz taktéž bod 19 rozsudku ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. 
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vyžaduje pouze osvědčení, je oprávněn uložit žadateli nejvýše dvouleté adaptační 
období [čl. 7 písm. a) a b) směrnice 92/51/EHS].   
 
Ve vztahu k adaptačnímu období platí obdobně výklad uvedený ve vztahu ke 
zkoušce způsobilosti, přestože v případě adaptačního období je znění směrnic 
stručnější. Vyplývá to zejména z výše zmíněných požadavků práva Společenství či 
Unie. Adaptační období tak rovněž musí podléhat závěrečnému hodnocení. I 
v tomto případě se nesporně uplatní zásada, podle níž musí hostitelský členský stát 
zohlednit skutečnost, že je dotčená osoba v členském státě původu kvalifikovaným 
odborníkem. I v tomto případě je cílem adaptačního období ověřit, zda je dotčená 
osoba způsobilá k výkonu regulovaného povolání, takže se musí především 
soustředit na přípravu v oblastech, které jsou základními předpoklady k výkonu 
regulovaného povolání a nejsou již součástí odborné kvalifikace žadatele. Za 
účelem stanovení obsahu adaptačního období mohou příslušné orgány 
hostitelského členského státu zrovnatak vycházet ze seznamu základních 
předpokladů vypracovaného v souladu se zmíněnými požadavky Soudního dvora, 
respektive by z něj měly být povinny vycházet.  
 
I v tomto případě přenechávají směrnice úpravu podrobností ohledně organizace, 
průběhu, hodnocení adaptačního období a postavení dotčených osob po dobu praxe 
pod dohledem členským státům [čl. 1 písm. f) směrnice 89/48/EHS a čl. 1 písm. i) 
směrnice 92/51/EHS]. Směrnice 92/51 jen upřesňuje, že členské státy rovněž 
upraví postavení těchto osob zejména ohledně práva jejich pobytu, jakož i 
souvisejících povinností, sociálních práv a dávek, náhrad a odměn. V praxi 
příslušných orgánů členských států může přitom organizace adaptačního období 
přinášet více právních problémů, než vypracování zkoušky způsobilosti, jelikož 
v prvním uvedeném případě je třeba zajistit nejen vhodnou komunikaci mezi 
příslušným orgánem a žadatelem, ale především mezi žadatelem a kvalifikovanou 
osobou, pod jejímž dohledem má žadatel adaptační období absolvovat. Zejména 
není jasné, zda mohou směrnice zakládat jakýkoliv nárok žadatele na přidělení 
konkrétního pracovního místa pro účely absolvování tohoto období, nebo zda 
spočívá břemeno nalezení vhodné kvalifikované osoby na žadateli. 
 
V této práci je zastáván názor, že v praxi je třeba postupovat v souladu 
s příslušnými zásadami Společenství, jako jsou zásada zákazu diskriminace a 
zásada proporcionality, a rovněž přihlížet k rozdělení pravomocí mezi 
Společenství, respektive Unii, a členskými státy v dotčených oblastech. Pokud tedy 
členské státy zejména v rámci odborné přípravy na výkon dotčeného povolání 
upravují výkon praxe pod dohledem kvalifikované osoby, pak je tyto předpisy třeba 
využít i v případě žadatelů ve smyslu směrnic obecného systému, kteří si zvolili 
adaptační období. Pokud však takovou formu odborné přípravy dotčený členský 
stát nestanoví, nemohou tyto směrnice vzhledem ke svému právnímu zakotvení ve 
svém důsledku vést k uložení povinnosti kvalifikovanému příslušníku povolání 
v hostitelském členském státě, aby přijal uvedeného žadatele pod svůj dohled, nebo 
k uložení finančního břemene členským státům spočívajícího v povinnosti zajistit 
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úhradu nákladů na odměny nebo náhrady proplácené těmto osobám, jelikož by tím 
zasahovala do oblastí, jejíž úprava spadá do výlučné normotvorné pravomoci 
členských států.  
 
Konečně je třeba zmínit se o následcích, které podle judikatury Soudního dvora 
vyplývají pro členské státy v případě, že v rámci vnitrostátního práva řádně 
neprovedly požadavky směrnice týkající se vyrovnávacích opatření. V těchto 
situacích pravidelně rovněž vyvstává otázka přímého účinku směrnic obecného 
systému a jeho rozsahu. Ve svých rozsudcích ve věcech Peros a Aslanidou 
týkajících se povolání strojního inženýra a pracovního psychologa v této souvislosti 
Soudní dvůr zdůraznil, že zatímco článek 3 směrnice zakládá jasnou a 
bezpodmínečnou povinnost pro členské státy, a má tudíž přímý účinek, jehož se 
mohou žadatelé v konkrétních případech dovolávat, představuje uplatnění 
vyrovnávacích opatření podle čl. 4 odst. 1 písm. b) dotčených směrnic výjimku 
z uvedeného pravidla, jejíž uplatnění předpokládá řádné zakotvení ve vnitrostátním 
právu.  
 
Ve vztahu k námitce dotčeného členského státu, že dosud nebyl určen orgán 
příslušný k přijímání žádostí o uznání odborné kvalifikace, a tak příslušná 
ustanovení směrnice nemohou mít v tomto státě přímý účinek, Soudní dvůr uvedl, 
že určení takového orgánu přímému účinku dotčených ustanovení směrnic nebrání. 
Směrnice jednoznačně stanoví právo osob splňujících stanovené podmínky na 
připuštění k výkonu regulovaného povolání. Určení příslušných orgánů je jen 
opatřením k usnadnění provádění směrnice a členský stát se nemůže ve vztahu 
k jednotlivci dovolávat skutečnosti, že nesplnil svou povinnost přijmout opatření 
usnadňující provádění systému zavedeného směrnicí802.  
 
Členské státy se nemohou odvolávat na povinnosti, které mají zakládat směrnice 
jednotlivcům, pokud tyto směrnice nedostatečně provedly. Musí však jednotlivcům 
na základě zásady přímého účinku přiznat práva, která v jejich prospěch směrnice 
zakládá803. Proto smí členský stát, který neprovedl směrnici do vnitrostátního 
práva, ukládat vyrovnávací opatření jen tehdy, pokud taková opatření existovala 
v právním řádu členského státu v době podání dotčené žádosti804. Soudní dvůr 
rovněž připomněl, že v případech spadajících do působnosti práva Společenství je 
vnitrostátní soud při použití vnitrostátního práva povinen posoudit celý soubor 
norem podle tohoto práva a vykládat je v co možná největší míře ve světle znění a 
účelu směrnice, aby dosáhl výsledku slučitelného s cílem sledovaným směrnicí805. 
Pokud tedy právo dotčeného členského státu neobsahovalo v době podání příslušné 

                                                 
802 Bod 38 rozsudku ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163. 
803 Již předtím v tomtéž smyslu viz stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera ve věci C-102/02, 

Beuttenmueller, bod 87, a rozsudek ze dne 29. dubna 2004 v téže věci, Recueil, s. I-5405, body 63 a 65. 
804 Viz rozsudky ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163, bod 34, a C-142/04, Aslanidou, 

Sb. rozh. s. I-7181, bod 35. Viz taktéž rozsudek ze dne 19. listopadu 1991, C-6/90 a C-9/90 Francovich a 
další, Recueil, s. I-5357, bod 21. 

805 Bod 36 uvedeného rozsudku ve věci Aslanidou. 
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žádosti právní úpravu týkající se vyrovnávacích opatření nebo jiných přiměřeně 
použitelných opatření, nemůže je vůči žadatelům ani uplatnit. 
 
Ve věci Van Leuken svou judikaturu ohledně důsledků nesprávného provedení 
směrnic doplnil ve vztahu k možnému uplatnění postihu hostitelským členským 
státem vůči osobám, které vykonávají regulované povolání a nesplnily svou 
povinnost požádat o uznávání své odborné kvalifikace. Jelikož zkouška 
způsobilosti byla v této věci uplatněna v rozporu s ustanoveními směrnice o právu 
žadatele zvolit si příslušné vyrovnávací opatření, rozhodl Soudní dvůr, že 
hostitelský členský stát nemůže uvalit občanskoprávní, trestní nebo správní postih 
za to, že žadatel dotčené povolání vykonává bez absolvování takové zkoušky. 
Soudní dvůr připomněl, že členský stát nemůže uplatnit sankci za nesplněný 
administrativní úkon, pokud splnění této formality bylo odepřeno nebo 
znemožněno dotyčným členským státem v rozporu s právem Společenství806. 
 
6.3.5.4 Neuznání odborné kvalifikace a možnost částečného uznání 
odborné kvalifikace 
 
Směrnice obecného systému výslovně nepočítají s možností, že žadatelova odborná 
kvalifikace nemusí být shledána dostatečnou pro výkon regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě i po uplatnění vyrovnávacích opatření. Domněnka 
dostatečné odborné kvalifikace obsažená ve směrnicích však umožnění výkonu 
dotčeného povolání podřizuje jasně stanoveným podmínkám, takže neuznání se 
může zakládat jednak na nesplnění těchto podmínek. Jakmile budou v konkrétním 
případě splněny podmínky pro uplatnění této domněnky, nelze ani v případě 
následného uplatnění vyrovnávacích opatření nadále hovořit o neuznání odborné 
kvalifikace jako takovém, ale spíše o podmínečném uznání žadatelovy odborné 
kvalifikace. Dokud žadatel nesplní požadované podmínky, nemůže výkon povolání 
na území hostitelského členského státu zahájit. Tak tomu bude zejména v případě 
nedoložení dostatečně dlouhé odborné praxe nebo prvního neúspěchu ve zkoušce 
způsobilosti. 
 
Nicméně, i v případě uplatnění opatření k vyrovnání rozdílů v žadatelově odborné 
přípravě si lze představit situace, v nichž bude odůvodněné příslušnou žádost 
odmítnout. Tak je tomu zejména v případě opakovaného neúspěchu ve zkoušce 
způsobilosti, či nesplnění stanovených požadavků v rámci adaptačního období. 
Není však vyloučena ani situace – a tuto možnost připustil i Soudní dvůr ve své 
judikatuře807 – v níž přestože je splněna domněnka dostatečné odborné kvalifikace, 
jelikož je žadatel držitelem dokladu odpovídající úrovně, mohou příslušné orgány 
hostitelského členského státu v rámci srovnávacího posouzení zjistit, že obsah 
vzdělání a odborné přípravy se natolik odlišuje od požadavků tohoto členského 
                                                 
806 Bod 42 rozsudku ze dne 17. dubna 2008, C-197/06, Van Leuken, Sb. rozh. s. I-2627; viz rovněž rozsudky ze 

dne 15. prosince 1983, Rienks, 5/83, Recueil, s. 4233, body 10 a 11, a ze dne 6. března 2007, Placanica 
a další, C-338/04, C-359/04 a C-360/04, Sb. rozh. s. I-1891, bod 69. 

807 Bod 35 rozsudku ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. 
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státu, že by měl žadatel v podstatě absolvovat celou odbornou přípravu 
požadovanou v hostitelském členském státě nebo její převážnou část. Přestože tuto 
možnost směrnice neupravuje, je třeba její existenci připustit.  
 
Možným řešením v případě neodpovídající odborné přípravy žadatele z jiného 
členského státu, které omezuje volný pohyb osob a služeb méně než neuznání 
odborné kvalifikace a odmítnutí příslušné žádosti, je omezení rozsahu práva 
žadatele vykonávat regulované povolání v hostitelském členském státě na činnosti, 
které byl oprávněn vykonávat v členském státě původu. Jiným možným opatřením, 
které může v závislosti na povaze dotčeného povoláním zájmy sledované 
hostitelským členským státem dostatečně chránit, je uložit dotčené osobě, která 
nesplňuje požadavky hostitelského členského státu, aby při výkonu povolání 
vystupovala pod profesním označením členského státu původu. Z této myšlenky 
vycházejí zejména směrnice upravující výkon svobody usazování a volného 
pohybu služeb v případě advokátů, které rozlišují mezi advokáty praktikujícími 
v hostitelském členském státě pod profesním označením svého domovského státu a 
advokáty plně integrovanými v hostitelském členském státě, kteří jsou oprávněni 
užívat profesní označení tohoto státu808. O otázkách spojených s právem užívat 
profesní označení bude pojednáno v oddíle týkajícím se účinků uznání odborné 
kvalifikace podle směrnic obecného systému. 
 
Soudní dvůr se uvedenými otázkami zabýval rovněž ve své judikatuře. Bylo již 
zmíněno, že ve věci Beuttenmüller809 rozhodl, že učiteli přicházejícímu z jiného 
členského státu musí hostitelský členský stát umožnit vyučovat i jeden předmět, 
přestože tento členský stát obecně ve vztahu k učitelům stanoví požadavek odborné 
přípravy ve dvou vyučovacích předmětech, namísto úplného zamítnutí žádosti 
takového učitele. Svou judikaturu v tomto ohledu rozvinul ve věci Colegio de 
Ingenieros810 na základě předběžných otázek vnitrostátního soudu, které se týkaly 
přímo možnosti upuštění od vyrovnávacího opatření na základě částečného uznání 
odborné kvalifikace, podaných v souvislosti s odmítnutím ze strany španělských 
orgánů uznat odbornou kvalifikaci žadatele, který vykonával povolání inženýra 
specializovaného v hydraulice v Itálii. Přestože mu jeho odborná kvalifikace byla 
ve Španělsku původně uznána, odvolala se proti tomuto rozhodnutí příslušná 
profesní organizace z důvodu, že rozsah činností vykonávaných inženýry v tomto 
státě je širší než rozsah činností vykonávaných v rámci povolání žadatele v Itálii a 

                                                 
808 Viz zejména článek 3 směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu 

služeb advokátů (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 52) a články 2 a 10 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném 
členském státě než v tom, ve kterém byla získána  kvalifikace (Úř. věst. L 77, s. 36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). 

809 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, bod 53. 
810 Rozsudek ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sb. rozh.  

s. I-801. Viz taktéž Pertek, J.: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aff. C-330/03, Revue 
des affaires européennes, 2006/1, a Lippert, A.: Die begrenzte Anerkennung – der EuGH sichert seine 
Kompetenz – Zugleich ein Beitrag zur Diskussion um gegenseitige Anerkennung und Herkunftslandprinzip, 
EuR 5/2007, 631-641. 
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tomu odpovídá i podstatný rozdíl ve vzdělávání a přípravě těchto osob ve srovnání 
se španělským systémem. 
  
Soudní dvůr se nejprve věnoval zodpovězení předběžných otázek z hlediska 
příslušné směrnice obecného systému. V rámci svých předběžných úvah připomněl, 
že účelem směrnic vydaných za účelem vzájemného uznávání kvalifikací je 
usnadnit výkon práva usazování a volného pohybu služeb. Jejich účelem naopak 
není uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci ztěžovat v situacích, které 
neupravuje, a ani nesmí takový účinek (bod 23)811. Rovněž konstatoval, že znění 
směrnice výslovně ani nepovoluje, ani nazakazuje částečné uznání odborné 
kvalifikace. Zákaz stanovený v čl. 3 písm. a) směrnice 89/48/EHS takovému 
částečnému uznání nebrání, jelikož rozhodnutí přijaté na základě žádosti dotčené 
osoby, které této osobě umožňuje vykonávat jen část z rozsahu činností, které 
regulované povolání v hostitelském členském státě zahrnuje, nemůže být postaveno 
na roveň s odmítnutím hostitelského členského státu ve smyslu uvedeného 
ustanovení (bod 18).  
 
V rámci přezkumu existence možnosti částečného uznání odborné kvalifikace 
vycházel v souladu se stanoviskem generálního advokáta Légera z obsahu pojmu 
„dotyčné povolání“ použitého v uvedeném ustanovení směrnice a z jeho 
dosavadního výkladu, přičemž uvedl, že přesto, že směrnice pojímá jednotlivé 
povolání jako celek, uznává na druhou stranu, že ve skutečnosti jde o různé 
regulované činnosti vyžadující odpovídající vzdělání a odbornou přípravu (bod 20). 
Ustanovení článku 3 směrnice 89/48/EHS proto nelze vykládat tak, že by vždy a 
bezpodmínečně zakládalo právo na neomezený přístup ke všem činnostem 
zahrnutým v dotčeném povolání v hostitelském členském státě (bod 21). Uznání 
odborné kvalifikace jen v částečném rozsahu a současné upuštění od vyrovnávacího 
opatření, které je pro žadatele zpravidla časově i osobně náročné, je tak v souladu 
cíli, které směrnice sleduje (bod 24). Na námitku vyjádřenou v řízení před Soudním 
dvorem, že by takový výklad vedl k zavedení několika kategorií příslušníků 
v rámci regulovaných povolání, či až ke štěpení těchto povolání, tento soud 
odpověděl, že případnému riziku spočívajícímu ve štěpení existujících kategorií 
povolání v členských státech a snížení transparentnosti profesních označení a 
akademických titulů lze předcházet například požadavkem, aby oprávněné osoby 
uváděly u svého akademického titulu instituci, která doklad o dosažené kvalifikaci 
vydala, a místo jeho udělení. Stejně tak mohou členské státy požadovat, aby tyto 
osoby používaly své profesní označení v jazyce a formě členského státu původu 
(bod 25).  
 
V diskutované věci se však Soudní dvůr rozhodl, že svůj výklad směrnice v tomto 
ohledu doplní v souladu se zněním předběžných otázek vnitrostátního soudu o 
posouzení z hlediska ustanovení o volném pohybu pracovníků a svobodě 
usazování. V tomto ohledu konstatoval, že nemožnost částečného uznání odborné 

                                                 
811 Viz rovněž bod 26 rozsudku ze dne 22. ledna 2002, C-31/00, Dreessen, Recueil, s. I-663. 
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kvalifikace v členském státě může bránit výkonu základních svobod nebo jej učinit 
méně přitažlivý, takže představuje omezení těchto svobod, i když se použije 
nezávisle na státní příslušnosti dotčených osob (bod 31), a uznal, že naléhavým 
důvodem obecného zájmu by v tomto případě mohla být ochrana spotřebitele před 
nebezpečím vyplývajícím ze záměny odborných kvalifikací poskytovatelů 
příslušných služeb (bod 32). Ochrana tohoto zájmu však nesmí překračovat míru, 
která je nezbytná k dosažení uvedeného cíle (bod 33).  
 
Na pozadí těchto okolností pak v souladu se závěry generálního advokáta rozlišil 
mezi dvěma situacemi, jednak situací, v níž lze uplatněním vyrovnávacího opatření 
dosáhnout plné integrace žadatele v rámci dotčeného povolání hostitelského 
členského státu, a jednak situací, v níž taková odborná integrace není ve 
skutečnosti možná bez absolvování celého požadovaného vzdělávacího programu. 
Je přitom věcí příslušných orgánů členského státu, aby v každém konkrétním 
případě určily, v jakém rozsahu je obsah vzdělávání a přípravy žadatele rozdílný od 
obsahu vyžadovaného tohoto státu (bod 35). V prvním případě členské státy mohou 
trvat na uplatnění vyrovnávacího opatření a nepovolit částečný přístup, aby byla 
pokud možno zachovávána struktura povolání v jednotlivých členských státech. 
V druhém případě by však takový požadavek znamenal, že si žadatel musí doplnit 
v podstatě celé vzdělání vyžadované v hostitelském členském státě. V takovém 
případě je nutno možnost částečného uznání připustit, jelikož odrazující účinek 
takového neumožnění částečného uznání odborné kvalifikace je tak závažný, že jej 
není možno odůvodnit obavou z potenciálního ohrožení spotřebitele, jelikož 
existující méně omezující opatření, jak takové ochrany dosáhnout, jako je uložení 
povinnosti používat stanovenou formu a určený jazyk profesního označení nebo 
akademických titulů (bod 38).  
 
V rozsudku v této věci ale Soudní dvůr dále poznamenal, že rozhodující otázkou 
v konkrétním projednávaném případě však je, zda odborná činnost, kterou s přeje 
vykonávat žadatel v hostitelském členském státě, může být objektivně oddělitelná 
od ostatních činností zahrnutých v rámci odpovídajícího povolání v hostitelském 
členském státě. Tuto otázku musí předně posoudit vnitrostátní orgány. Jedním 
z rozhodujících kritérií však v tomto ohledu je otázka, zda může žadatel dotčenou 
činnost vykonávat samostatně v členském státě původu či nikoliv (bod 37). Pokud 
je tato činnost v tomto smyslu oddělitelná, musí hostitelský členský stát umožnit 
výkon dotčeného povolání v omezeném rozsahu, a tedy i částečné uznání odborné 
kvalifikace žadatele. 
 
Pro shrnutí je proto třeba uvést, že v případě, že bude členský konfrontován 
s žádostí o uznání odborné kvalifikace osoby, která v členském státě vykonávala 
jen některé činnosti zahrnuté do výkonu regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě, může příslušný orgán tohoto členského státu – avšak pouze jen na 
žádost dotčené osoby – umožnit okamžitý výkon regulovaného povolání 
v omezeném rozsahu bez uplatnění vyrovnávacího opatření, pokud jsou uvedené 
činnosti objektivně oddělitelné. Nemusí tak však učinit, pokud to bude odůvodněno 
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zájmem na zachování stávající struktury povolání v tomto členském státě a jeho 
transparentnosti pro širokou veřejnost, ledaže rozdíly v odborné kvalifikaci žadatele 
oproti odborné kvalifikaci vyžadované v hostitelském členském státě jsou natolik 
veliké, že by v podstatě vyžadovaly, aby žadatel v tomto státě absolvoval celý 
program příslušného vzdělání a odborné přípravy. Je-li v takových případech výkon 
dotčených činností oddělitelný od výkonu regulovaného povolání, je hostitelský 
členský stát povinen v tomto rozsahu výkon dotčených činností žadateli umožnit.  
 
Tyto závěry Soudního dvora mají značný význam zejména v případě nahodilého 
nebo ojedinělého přeshraničního poskytování služeb, jelikož v takových situacích 
bývá možnost rychlého získání oprávnění v omezeném rozsahu za účelem 
poskytnutí dotčené služby důležitější, než náročný administrativní postup spojený 
s výraznými časovými prodlevami, který vede k udělení oprávnění v rozsahu, jehož 
poskytovatel služeb ani nehodlá plně využít. Tyto závěry zároveň do právní úpravy 
v oblasti uznávání kvalifikací zavádějí širší uplatnění zásady země původu, jelikož 
podmínky výkonu regulovaného povolání v hostitelském členském státě přímo 
závisí na podmínkách výkonu povolání dotčeného v členském státě původu. 
Uvedené rozhodnutí je proto třeba přivítat.  
 
6.3.5.5 Zvláštní systémy za účelem uznávání jiných kvalifikací 
 
Kromě uznávání dokladů o vzdělání a odborné přípravě směrnice 92/51/EHS 
rovněž obsahuje v kapitole VI úpravu uznávání dalších dvou úrovní odborné 
kvalifikace, které sice jako takové neoznačuje, ale toto jejich vyplývá to z širší 
koncepce směrnice, která se prolíná s politikou zajišťování srovnatelnosti 
kvalifikací v oblasti odborného vzdělávání zmíněnou v úvodu tohoto pojednání o 
směrnicích obecného systému. Tyto dvě úrovně kvalifikace odpovídají, v případě 
osvědčení způsobilosti, buď poměrně krátkodobému programu odborné přípravy 
nebo zkoušce odborných znalostí, a ukončenému všeobecnému vzdělání na 
základní nebo středoškolské úrovni. Postup zvolený zákonodárcem pro uznávání 
takových kvalifikací je ve srovnání s předchozím postupem v případě vyšších 
úrovní odborné kvalifikace zjednodušený (desátý bod odůvodnění).  
 
Pokud je v hostitelském členském státě výkon regulovaného povolání vyhrazen 
držitelům osvědčení způsobilosti, nesmí příslušný orgán tohoto státu žadateli 
odmítnout povolit výkon regulované činnosti za stejných podmínek, jaké platí pro 
jeho vlastní státní příslušníky z důvodů neodpovídající kvalifikace, je-li žadatel 
držitelem osvědčení způsobilosti vydaného členským státem a vyžadovaným 
v členském státě původu pro výkon tohoto povolání, nebo prokáže-li kvalifikace 
získané v jiném členském státě, které poskytují záruky rovnocenné těm, které 
vyžadují právní a správní předpisy hostitelského členského státu. Tyto záruky se 
mohou podle směrnice týkat zejména bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany 
životního prostředí a ochrany spotřebitele (čl. 8 první pododstavec).  
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I tato ustanovení směrnice tudíž kombinují jak domněnku dostatečnosti odborné 
kvalifikace žadatele (v tomto případě nevyvratitelnou), tak právo přezkumu obsahu 
této kvalifikace ze strany hostitelského členského státu za účelem ověření její 
dostatečnosti, avšak tyto zásady nelze v konkrétním případě uplatnit současně, 
jelikož upravují odlišné situace. První uvedená zásada se tak uplatní jen tehdy, je-li 
povolání v členském státě původu regulováno, a druhá uvedená zásada se uplatní 
jen v případě, že toto povolání v členském státě původu regulováno není. Tyto 
zásady je třeba v kontextu článku 8 vykládat přiměřeně v souladu s obdobnými 
principy uplatňovanými v souvislosti s doklady o odborné kvalifikaci vyšších 
úrovní, o nichž bylo pojednáno v předcházejících oddílech. Vzhledem k širokému 
vymezení pojmu osvědčení způsobilosti (viz výše) spadá do působnosti tohoto 
ustanovení směrnice široká paleta možných dokladů o odborné kvalifikaci 
vydávaných v členských státech, takže článek 8 slouží jako základní pravidlo 
uznávání pro potenciálně rozsáhlou zbytkovou kategorii dokladů o kvalifikaci. 
Směrnice rovněž poněkud nestandardně odkazuje na právní předpisy hostitelského 
členského státu pro případ, že žadatel není držitelem žádného obdobného dokladu 
(čl. 8 druhý pododstavec). Tento odkaz je jen konstatováním jasné skutečnosti, že 
žadatel bez jakékoliv odborné kvalifikace nespadá do působnosti směrnice.  
 
Pokud není k výkonu povolání v hostitelském členském státě vyžadována žádná 
odbornost, ale jen doklad o ukončení všeobecného vzdělání na základní nebo 
středoškolské úrovni, nesmí příslušný orgán tohoto státu žadateli odmítnout povolit 
výkon regulované činnosti za stejných podmínek, jaké platí pro jeho vlastní státní 
příslušníky z důvodů neodpovídající kvalifikace, je-li žadatel držitelem dokladu o 
dosažené kvalifikaci odpovídající úrovně, který byl vydán příslušným orgánem 
v jiném členském státě určeným v souladu s jeho právními a správními předpisy 
(článek 9). Článek 9 za regulovaná označuje i povolání, k jejichž výkonu členský 
stát vyžaduje uvedený typ dokladu o vzdělání. Směrnice tak zřejmě i tyto doklady 
považuje za „doklady o vzdělání a odborné přípravě“, jejichž držitelům vyhrazuje 
členský stát v souladu s příslušnou definicí výkon „regulované odborné činnosti“. 
 
Dokladem odpovídající úrovně je třeba rozumět doklad o ukončení všeobecného 
vzdělání na základní nebo středoškolské úrovni v jiném členském státě, jemuž jsou 
v tomto státě přiznávány rovnocenné účinky. Směrnice proto v tomto případě 
přímo zasahuje do oblasti uznávání vysvědčení nebo jiných dokladů o základním 
nebo středním vzdělání, jelikož se oba systémy uznávání mohou týkat týchž 
dokladů. Systém zavedený směrnicí za účelem usnadnění přístupu k povolání nebo 
jeho výkonu se však od vnitrostátních postupů pro uznávání za účelem dalšího 
vzdělávání liší v právě uvedeném cíli sledovaném dotčenou osobou, i v 
uplatněných metodách uznávání. Zatímco vnitrostátní systémy uznávání v oblasti 
základního a středního vzdělání vyžadují přezkum obsahu vzdělání získaného 
v jiných státech, probíhá uznávání o ukončení takového vzdělání podle směrnice 
92/51/EHS automaticky.  
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6.3.6  Účinky uznání odborné kvalifikace podle směrnic obecného systému 
 
Splnění domněnky odpovídající úrovně odborné kvalifikace podle příslušných 
ustanovení směrnic obecného systému, jak již bylo výše uvedeno, pro hostitelský 
členský stát zakládá s výhradou uplatnění opatření k vyrovnání rozdílů v odborné 
kvalifikaci žadatele povinnost umožnit žadateli přístup k regulovanému povolání 
nebo jeho výkon „za stejných podmínek, jaké platí pro jeho vlastní státní 
příslušníky“. Uvedený výraz jednak znamená, že dotčená osoba vykonává svou 
činnost na území hostitelského členského státu za podmínek stanovených jeho 
právními a stavovskými předpisy (desátý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS), a 
vyjadřuje tak zásadu teritoriality uplatňování práva. A jednak tento výraz 
příslušným orgánům hostitelského členského státu zakazuje, aby s takovou osobou 
zacházel nerovně z důvodu, že není držitelem vnitrostátního dokladu o dosažené 
kvalifikaci, jelikož je ve svém členském státě původu odborně kvalifikována 
k výkonu stejného nebo podobného povolání812. Tento zákaz nerovného zacházení 
zakládá pro hostitelský členský stát právní účinky od okamžiku uznání odborné 
kvalifikace a vztahuje se nejen na podmínky přístupu k povolání, ale i podmínky, 
za nichž je povolání následně vykonáváno. Uplatní-li členský stát opatření 
k vyrovnání rozdílů v odborné kvalifikaci žadatele, jsou tyto účinky příslušného 
ustanovení směrnic pozastaveny do doby, než žadatel splní dodatečné požadavky. 
 
Uznání odborné kvalifikace tedy zakládá právní účinky zakazující diskriminaci na 
základě státní příslušnosti relevantní v oblastech týkajících se přístupu 
k regulovanému povolání a jeho výkonu. Pokud jde o přístup, týká se zákaz 
diskriminace například podmínek zápisu do rejstříku vedeného příslušným 
profesním orgánem, rozsahu oprávnění k výkonu regulovaného povolání nebo 
vydávání souvisejících oprávnění potřebných k provozu. Pokud jde o samotný 
výkon regulované činnosti, vztahuje se zákaz diskriminace zejména na členství a 
účasti na činnosti profesních organizací, komunikaci dotčené osoby s příslušnými 
orgány, odměňování nebo pracovní podmínky, i právo používat příslušná profesní 
označení i akademické tituly. V uvedených oblastech je kromě možnosti přímého 
uplatnění příslušné základní svobody podle Smlouvy třeba použít uvedenou zásadu 
rovného zacházení, s výjimkou otázek užívání akademických titulů a profesních 
označení, na něž se vztahují zvláštní ustanovení směrnic obecného systému. 
V oblasti volného pohybu služeb bude navíc jistě třeba zohlednit i zákaz opatření 
omezujících přeshraniční poskytování služeb vyplývající přímo ze Smlouvy, který 
se, jak vyplývá z úvodních kapitol této práce, vztahuje jak na přístup k činnostem, 
v jejichž rámci jsou služby poskytovány, tak i na jejich výkon. 
 
V případě akademických titulů směrnice stanoví, že hostitelský členský stát je 
povinen přiznat žadatelům, kteří splnili podmínky pro přístup k regulovanému 
povolání a výkonu tohoto povolání na jeho území, právo užívat akademické tituly 

                                                 
812 Bod 49 stanoviska generálního advokáta Légera předneseného dne 30. června 2005 ve věci C-330/03, 

Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. 2006, s. 801. 
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z jiných států, a popřípadě zkratky těchto titulů, a to v jazyce těchto států. 
Hostitelský členský stát může požadovat, aby byl jejich akademický titul 
doprovázen názvem a sídlem zařízení nebo zkušební komise, které jej udělily ( čl. 7 
odst. 2 směrnice 89/48/EHS a čl. 11 odst. 2 směrnice 92/51/EHS). V případě těchto 
ustanovení mohou vyvstat pochybnosti zejména dvojího typu. Jednak jde o otázku, 
zda může žadatel užívat v hostitelském členském státě svůj akademický titul, 
pokud mu jeho odborná kvalifikace byla uznána jen částečně ve smyslu výše 
uvedeného rozsudku Colegio de Ingenieros, a jednak jde o otázku, zda může 
hostitelský členský stát vyžadovat, aby byl akademický titul žadatele doprovázen 
údajem o místě vydání a vydávající instituci, i když žádný titul obdobného 
označení v hostitelském členském státě neexistuje. Tyto otázky musí být řešeny 
opět s odvoláním se na uvedenou zásadu rovného zacházení, popřípadě zásadu 
zákazu omezení volného pohybu služeb. Zda bude konkrétní požadavek 
hostitelského členského státu v rozporu s těmito zásadami, tak bude záviset na 
zvláštních okolnostech konkrétního případu. Za významné okolnosti v tomto 
ohledu je třeba kromě právního režimu týkajícího se obecně přístupu k dotčenému 
povolání nebo jeho výkonu v hostitelském členském státě, který je výchozím 
měřítkem pro účely uplatnění zásady rovného zacházení,  považovat zejména 
faktory, kterými je jednak nebezpečí záměny akademického titulu žadatele 
s akademickými tituly vydávanými v soulady s právními předpisy hostitelského 
členského státu v případě významných rozdílů v dotčených akademických 
kvalifikacích, a jednak rozsah služeb, které hodlá žadatel poskytovat, a podmínky, 
za nichž je hodlá poskytovat.  
 
Pokud jde o užívání profesních označení, obsahují směrnice obecného systému 
jednak ustanovení pro případ, že je dotčené povolání regulováno přímo právními 
předpisy dotčeného členského státu, a jednak ustanovení pro případ, že je toto 
povolání v členském státě regulováno profesním sdružením nebo organizací 
splňujícím zvláštní podmínky, o nichž bylo pojednáno v rámci výkladu pojmu 
regulovaného povolání. V prvním případě je hostitelský členský stát povinen 
přiznat dotčeným osobám, které splnily podmínky pro přístup k regulovanému 
povolání a jeho výkon na jeho území, právo užívat profesní označení tohoto 
členského státu odpovídající uvedenému povolání (čl. 7 odst. 1 směrnice 
89/48/EHS, čl. 11 odst. 1 směrnice 92/51/EHS). Pokud jde o podmínku, aby 
dotčené osoby splnily podmínky pro přístup k regulovanému povolání a jeho výkon 
na území hostitelského členského státu, je třeba ji vykládat ve smyslu požadavků 
dotčených směrnic. Profesní označení hostitelského členského státu je tedy dotčená 
osoba oprávněna užívat tehdy, pokud splnila veškeré požadavky těchto směrnic, 
mezi něž patří nejen uznání odborné kvalifikace a případné splnění opatření 
k vyrovnání rozdílů, ale i splnění nebo uznání požadavků na jinou způsobilost, o 
nichž bude pojednáno v následujícím oddíle. Aby mohla dotčená osoba toto 
označení užívat za stejných podmínek, jako státní příslušníci hostitelského 
členského státu, rozumí se bez dalšího, že jej musí být oprávněna uvádět v jazyce 
tohoto státu. 
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Cílem diskutovaných ustanovení směrnice je usnadnit dosažení rovnoprávného 
postavení žadatelů v hostitelském členském státě, jimž byla v tomto státě uznána 
odborná kvalifikace za podmínek podle směrnice. Proto je přiznání práva užívat 
profesní označení hostitelského členského státu podle tohoto ustanovení 
vyžadováno jen tehdy, pokud žadatel splní veškeré podmínky pro přístup 
k dotčenému povolání nebo jeho výkon813. V případě uznání odborné kvalifikace 
jen v omezeném rozsahu se proto citovaná ustanovení ve vztahu k hostitelskému 
členskému státu nepoužijí. Přiznání takového práva v uvedeném členském státě 
však tato ustanovení nebrání.  
 
V ostatních oblastech souvisejících s přístupem k regulovanému povolání nebo 
jeho výkonem, je třeba postupovat zejména v souladu se zásadami uvedenými 
v souvislosti s užíváním akademických titulů a profesních označení. K některým 
konkrétním důsledkům, které mohou z uznání odborné kvalifikace žadatele podle 
směrnic obecného systému vyplývat, se však Soudní dvůr přímo vyjádřil ve své 
judikatuře. Ve věci Beuttenmüller814 se tak Soudní dvůr mimo jiné vyjádřil k otázce 
související s odměňováním žadatelky o uznání odborné kvalifikace, která byla 
držitelkou dokladu, jenž byl považován za rovnocenný diplomu 89/48 z důvodu 
ochrany nabytých práv v členském státě původu. Navrhovatelka v původním řízení 
byla v Německu připuštěna k výkonu povolání jako učitelka na základní škole, ale 
žádala o připuštění k výkonu tohoto povolání v rámci služebního poměru ke státu. 
Takový způsob výkonu povolání v uvedeném členském státě předpokládal 
ukončení tříletého studia na vysoké škole, ale navrhovatelka své dosavadní 
povolání vykonávala na základě „starého“ dokladu o dosažené kvalifikaci 
potvrzujícího jen dvouleté pomaturitní vzdělání a požadovaného v době svého 
vydání pro výkon tohoto povolání v Rakousku. Odborná příprava učitelů 
v Rakousku se přitom od té doby sice změnila, ale dotčený doklad o dosažené 
kvalifikaci byl v Rakousku nadále pro účely přístupu k povolání učitele a jeho 
výkonu uznáván.  
 
Ačkoliv původním podnětem k soudnímu sporu, v němž byla Soudnímu dvoru 
podána předběžná otázka, byl návrh žadatelky směřující k tomu, aby byla 
v hostitelském členském státě zařazena do stejné platové třídy jako držitelé 
odborných kvalifikací požadovaných v dotčené spolkové zemi Německa, samotná 
předběžná otázka vnitrostátního soudu, ani vyjádření generálního advokáta, či 
Soudního dvora se otázky odměňování v souvislosti s již uznanými doklady přímo 
netýkaly. Z pohledu vnitrostátního soudu se v této věci konkrétně jako sporná jevila 
otázka použitelnosti definice diplomu 89/48, respektive podpůrné definice tohoto 
diplomu vztahující se na doklady považované za diplomy 89/48 z důvodu, že byly 
v členském státě původu uznány jako rovnocenné diplomu 89/48. Tato podpůrná 
definice totiž jako jednu z podmínek stanovila, že dotčené doklady musí zakládat v 
                                                 
813 Rozsudek ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sb. rozh. 

s. I-801, bod 22, a shodně stanovisko generální advokáta Légera přednesené dne 30. června 2005 v téže 
věci, body 65 až 67. 

814 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405. 
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členském státě původu stejná práva na „vstup do regulovaného povolání a jeho 
výkon“ jako diplom 89/48.  
 
Soudní dvůr k otázce výkladu diplomu 89/48 konstatoval, že se uvedená podmínka 
týká práva výkonu regulovaného povolání, a nikoliv odměňování a dalších 
podmínek zaměstnávání použitelných v členském státě původu. Hlavním smyslem 
slov „zakládají stejná práva na výkon povolání“ v čl. 1 písm. a) druhého 
pododstavce směrnice 89/48/EHS je zohlednění situace osob, které i nadále mají 
v členském státě původu právo vykonávat dané povolání, přestože jejich doklady o 
dosažené kvalifikaci již právo na přístup k dotčené činnosti v tomto členském státě 
nezakládají; toto ustanovení totiž vychází ze zásady ochrany nabytých práv 
v členských státech (body 44 a 45). Jinými slovy, uvedené ustanovení podle 
Soudního dvora ke svému uplatnění nevyžaduje nezbytně, aby bylo v členském 
státě původu s držiteli dotčených dokladů zacházeno stejně pro účely odměňování 
nebo jiných podmínek zaměstnání, jako s držiteli diplomu 89/48 vyžadovaného 
v současnosti. Soudní dvůr proto pro účely původního řízení předpokládal, že 
sporný doklad o vzdělání a odborné přípravě navrhovatelky představuje diplom 
89/48. 
 
Pokud jde o úvahy Soudního dvora, které mohou být relevantní v případě otázky 
odměňování v návaznosti na již uznanou odbornou kvalifikaci, je třeba především 
uvést, že Soudní dvůr nijak nekomentoval skutečnost, že v průběhu správního 
řízení v hostitelském členském státě vyšlo najevo, že pro účely platového zařazení 
by ani v Rakousku nebylo s držiteli diplomu potvrzujícího ukončení dvouletého 
vzdělání bez doplňující kvalifikace zacházeno stejně příznivě jako s držiteli 
diplomů potvrzujících ukončení tříletého vysokoškolského studia. Těmito 
skutečnostmi se ostatně necítil být podle svého vyjádření vázán ani vnitrostátní 
soud předkládající předběžné otázky. Namísto toho Soudní dvůr vycházel ze 
skutečnosti, že regulovaným povoláním je třeba rozumět především konkrétní 
regulované odborné činnosti spojené s konkrétními podmínkami výkonu (bod 52), 
a mimo jiné konstatoval, že pro účely výkonu dotčeného povolání učitele ve 
služebním poměru ke státu, který s sebou automaticky nese i odpovídající platové 
zařazení, není členský stát oprávněn za účelem uznání takové odborné kvalifikace, 
jako je diplom 89/48, jehož je držitelkou navrhovatelka, bez výjimky požadovat 
alespoň ukončení alespoň tříletého pomaturitního studia (bod 50). Otázku, zda má 
navrhovatelka nárok na stejné platové zařazení po uznání její odborné kvalifikace, 
tak ani nepovažoval za spornou. 
 
Uvedené závěry Soudního dvora ve vztahu k otázce výkladu pojmu „diplom“ však 
nelze přijmout bez jistých rozpaků. Soudní dvůr totiž naznačil, že výraz „výkon 
regulovaného povolání“ použitý v definici diplomu 89/48 vykládá restriktivně 
v tom smyslu, že se tento výraz nevztahuje na otázky odměňování a jiných 
podmínek zaměstnání. Na druhou stranu však jeho závěry naznačují, že se stejným 
restriktivním výkladem neřídí v případě totožného pojmu použitého v článku 3, 
který přiznává žadateli, jenž splní stanovené podmínky, právo „přístupu 
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k regulovanému povolání a jeho výkonu“ v hostitelském členském státě (viz i dále). 
Pokud by Soudní dvůr vztáhl obdobně restriktivní výklad pojmu „výkonu 
regulované činnosti“ i na ustanovení směrnice týkající se účinků uznání odborné 
kvalifikace v hostitelském členském státě, bylo by třeba otázky nerovného 
odměňování, které mohou vyvstat v souvislosti s uznanou odbornou kvalifikací 
z jiného členského státu, řešit nikoli v rámci působnosti směrnice obecného 
systému, ale podle zásady zákazu diskriminace obsažené v ustanoveních Smlouvy 
o základních svobodách.  
 
Ve svém rozsudku v řízení pro nesplnění povinnosti zahájeném proti Řecku815 
Soudní dvůr posuzoval řeckou právní úpravu služebního poměru v rámci veřejné 
správy, která mimo jiné stanovila, že úředník, který v době, v níž se ucházel o 
povolání ve veřejné správě, měl odbornou kvalifikaci odpovídající vyššímu 
služebnímu zařazení, může být na svou žádost přeložen na pracovní místo s vyšším 
služebním zařazením nejdříve osm let poté, co se ucházel o přijetí do veřejné 
služby. Komise totiž měla za to, že uvedené ustanovení brání tomu, aby držitelé 
dokladů o odborné kvalifikaci z jiných členských států pracující v řecké veřejné 
správě mohli být přeloženi, pokud požádají o přezkoumání své odborné kvalifikace 
v souladu se směrnicemi obecného systému, přestože řecká vláda tvrdila, že toto 
ustanovení neupravuje situace, které předpokládá Komise a v nichž nesprávným 
postupem nedošlo k řádnému zohlednění zahraničních kvalifikací. V rozporu 
s doporučením generální advokáta, který podle názoru zastávaného v této práci 
správně navrhoval určit, že Komise neposkytla dostatečné důkazy pro svá tvrzení, a 
příslušný žalobní důvod zamítnout, Soudní dvůr konstatoval, že prohlášení učiněná 
v řízení za Řeckou republiku v souvislosti s příslušnými ustanoveními zákoníku 
veřejné služby udržují dotčené osoby ve stavu nejistoty ohledně dosahu jejich práv 
a povinností v oblasti, která se řídí právem Společenství. Připomněl, že přitom 
ustanovení směrnice musí být v souladu s požadavky právní jistoty provedena ve 
vnitrostátním právu s nepopiratelnou závazností, konkrétností, přesností a jasností 
(bod 58), a žalobě Komise vyhověl.  
 
Obdobně se Soudní dvůr vyjádřil i v rozsudku vydaném současně v řízení pro 
nesplnění povinnosti vedeném proti Španělsku816. Členský stát žalovaný v této věci 
stanovil jako podmínku zvýšení služebního zařazení inženýrů činných ve veřejné 
správě na základě jejich odborné kvalifikace v případě zahraničních diplomů 
požadavek, aby byla nejprve uznána rovnocennost těchto diplomů z akademického 
hlediska. Ve Španělsku bylo totiž služební zařazení závislé na stupni akademické 
kvalifikace dotčené osoby. Dotčený členský stát argumentoval, že obecný systém 
uznávání odborných kvalifikací funguje nezávisle na stupních akademické 
kvalifikace, takže za účelem určení stupně akademické kvalifikace držitele 
zahraničního diplomu je nezbytná předcházející homologace takového diplomu. 
Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že veřejná instituce členského státu, 

                                                 
815 Rozsudek ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, zejména body 50 až 59. 
816 Rozsudek ze dne 23. října 2008, C-286/06, Komise v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, zejména body 75 až 82. 
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která je povinna dodržovat ustanovení směrnic obecného systému uznávání 
odborných kvalifikací, nemůže požadovat uznání rovnocennosti dokladů 
o dosažené kvalifikaci dotčené osoby příslušnými vnitrostátními orgány jakožto 
předběžnou podmínku pro přístup k dotčenému povolání (bod 78)817.  
 
Soudní dvůr připomněl, že článek 3 směrnice 89/48 vyžaduje, aby diplomy vydané 
v jednom členském státě svému držiteli umožňovaly nejen přístup k regulovanému 
povolání v jiném členském státě, ale rovněž výkon tohoto povolání v tomto 
členském státě za stejných podmínek jako v případě držitelů domácích diplomů 
(bod 79). V důsledku toho jsou vnitrostátní orgány povinny zajistit, aby držitelé 
odborné kvalifikace získané v jiném členském státě měli stejné možnosti 
služebního postupu jako držitelé odpovídající domácí odborné kvalifikace. Je-li tak 
povolání inženýra ve Španělsku obvykle vykonáváno držiteli španělského diplomu 
získaného po pěti letech studia, držiteli diplomu vydaného v jiném členském státě, 
který dotčenou osobu, popřípadě po absolvování vyrovnávacích opatření, 
opravňuje k výkonu téhož povolání ve Španělsku, musí být v projednávané věci 
přiznány stejné možnosti služebního postupu jako držitelům uvedeného 
španělského diplomu (bod 80).  
 
Tyto úvahy nezávisí na počtu let studia, který uvedený držitel musí absolvovat, aby 
získal dotčený diplom. Jakmile byl totiž diplom vydaný v jiném členském státě 
uznán podle směrnice 89/48, popřípadě po uložení vyrovnávacích opatření, má se 
za to, že potvrzuje tutéž odbornou kvalifikaci jako odpovídající španělský diplom. 
Za těchto podmínek by skutečnost, že by držitel diplomu vydaného v jiném 
členském státě nemohl využít týchž možností služebního postupu jako držitelé 
odpovídajícího španělského diplomu z toho pouhého důvodu, že uvedený diplom 
byl získán po ukončení vzdělání kratší délky, vedla ke znevýhodnění držitelů 
diplomu jiného členského státu pouze na základě skutečnosti, že odpovídající 
kvalifikaci získali rychleji (bod 81). 
 
Ze závěrů Soudního dvora učiněných v uvedených řízeních pro nesplnění 
povinnosti proto vyplývá, že uznání odborné kvalifikace dotčené osoby v každém 
případě zakládá právo jejího odpovídajícího služebního zařazení v hostitelském 
členském státě, a to nezávisle na počtu let jejího vzdělání. Lze se proto i domnívat, 
že zásada rovného zacházení obsažená ve směrnicích obecného systému 
v souvislosti s uznáním odborné kvalifikace se může obdobně vztahovat i na otázky 
spojené s odměňováním v rámci výkonu regulované činnosti.  
 
Podle názoru zastávaného v této práci nelze z uvedených závěrů Soudního dvora 
vyvozovat obecné závěry platné mimo rámec skutkových okolností dotčených 
v uvedených věcech. Například v systémech, v nichž se služební zařazení řídí 
nikoliv povahou vykonávaného povolání, ale stupněm dosaženého vzdělání, a 

                                                 
817 Viz v tomtéž smyslu rozsudky ze dne 8. července 1999, Fernández de Bobadilla, C-234/97, Recueil, 

s. I-4773, bod 27, a ze dne 14. července 2005, Peros, C-141/04, Sb. rozh. s. I-7163, bod 35. 
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v nichž může konkrétní povolání vykonávat držitel i několika stupňů dosaženého 
vzdělání nezávisle na směru nebo oboru tohoto vzdělání, je totiž třeba dospět 
k závěru, že takové povolání není regulovaným povoláním, jak to učinil Soudní 
dvůr ve vztahu k povolání univerzitního vyučujícího ve věci Rubino818. Uplatnění 
směrnic v případech systémů přístupu k povolání, v nichž členský stát rozlišuje na 
základě stupňů dosaženého vzdělání, avšak nikoliv oboru nebo směru vzdělání a 
odborné přípravy, by vedlo nejen ke směšování účinků profesního a akademického 
uznávání, ale i k soustavnému zvýhodňování některých kategorií osob, které 
využily svobody pohybu – především osob s doklady o vzdělání nižšího než 
požadovaného stupně, v tom smyslu, že by jim přiznávalo více výhod, než zakládá 
hostitelský členský stát pro své vlastní příslušníky, kteří jsou v obdobné situaci.  
 
Krom toho, nezohlednění postavení dotyčné osoby v rámci „výkonu“ regulovaného 
povolání v členském státě původu, jak tomu bylo v případě navrhovatelky ve věci 
Beuttenmüller, která v členském státě původu nemohla na základě své odborné 
kvalifikace požívat postavení, jehož se domáhala v hostitelském členském státě, 
vede k přiznání většího rozsahu práv této osobě, než je rozsah vyplývající 
z právních předpisů členského státu původu. Soudní dvůr se však stanovení 
pravidla, podle něhož nelze uznáním odborné kvalifikace získat více práv, než jsou 
práva vyplývající z oprávnění podle práva členského státu původu, systematicky 
vyhýbá. Tento jeho postoj je na druhou stranu pochopitelný, jelikož obecný systém 
skutečně připouští, aby hostitelský členský stát „rozšířil“ rozsah dosavadního 
oprávnění dotčené osoby k výkonu dotčeného povolání, přestože dotčená osoba 
nebyla pro výkon některých dílčích činností v členském státě původu 
kvalifikována. V tomto smyslu je proto třeba zdůraznit význam opatření 
k vyrovnání rozdílů v odborné kvalifikaci žadatele, a zejména vyrovnávacích 
opatření v užším smyslu, které splnění podmínky ekvivalence zaručují . 
 
6.3.7  Ustanovení k usnadnění volného pohybu osob a institucionální otázky 
spojené s uznáváním odborných kvalifikací 
 
6.3.7.1 Ustanovení k usnadnění volného pohybu osob 
 
Směrnice obecného systému, stejně jako směrnice o přechodných opatřeních i 
oborové směrnice, obsahuje zvláštní ustanovení týkající se uznávání způsobilosti 
jiné povahy, nesouvisející s odbornou kvalifikací. Obě směrnice přitom obsahují 
totožnou úpravu (viz článek 6 směrnice 89/48/EHS a článek 10 směrnice 
92/51/EHS), která se vztahuje jak na situace spadající do působnosti svobody 
usazování, tak situace spadající do působnosti zásady volného pohybu služeb. 
 
V případě, že hostitelský členský stát pro přístup k regulovanému povolání nebo 
jeho výkon požaduje důkaz o bezúhonnosti nebo dobré pověsti nebo důkaz, že 
dotčená osoba neprodělala úpadek, nebo že jí nebyl pozastaven, či zakázán výkon 

                                                 
818 Rozsudek ze dne 17. prosince 2009, C-586/08, Rubino, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
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tohoto povolání z důvodů závažného profesního pochybení nebo trestného činu, 
přijme jako dostatečný důkaz ve vztahu ke státním příslušníkům členských států, 
kteří si přejí vykonávat dané povolání na jeho území, doklady vydané příslušnými 
orgány členského státu původu, které prokazují, že jsou tyto požadavky splněny. 
Nevydávají-li příslušné orgány členského státu původu takové doklady, mohou být 
nahrazeny formou místopřísežného nebo čestného prohlášení učiněného dotyčnou 
osobou před příslušným soudním nebo správním orgánem nebo před notářem nebo 
příslušným profesním sdružením členského státu původu. Uvedený orgán nebo 
notář vydá o tomto prohlášení potvrzení (čl. 6 odst. 1 směrnice 89/48/EHS a čl. 10 
odst. 1 směrnice 92/51/EHS). Hostitelský členský stát tedy může v zásadě po 
žadateli o přístup k povolání požadovat, aby splnil požadavky na bezúhonnost 
stanovené tímto státem, pokud jsou relevantní z hlediska výkonu příslušného 
povolání. Hostitelský členský stát se však musí spokojit s tím, že skutečnosti 
prokazující splnění těchto požadavků budou vyplývat z potvrzení a osvědčení 
vydaných členským státem původu žadatele.  
 
V případě, že hostitelský členský stát pro přístup k regulovanému povolání 
požaduje potvrzení o fyzickém a duševním zdraví, přijme v tomto smyslu za 
dostatečný důkaz doklad, který se v případech těchto povolání vydává či požaduje 
v členském státě původu. 
Pokud členský stát původu pro přístup k danému povolání nebo jeho výkon takové 
potvrzení nepožaduje, přijme hostitelský členský stát potvrzení vydané příslušným 
orgánem členského státu původu, které odpovídá potvrzení vydávanému v 
hostitelském členském státě (čl. 6 odst. 2 směrnice 89/48/EHS a čl. 10 odst. 2 
směrnice 92/51/EHS). Hostitelský členský stát může ve vztahu k dokladům o 
bezúhonnosti, dobré pověsti, či absenci úpadku a dokladům o fyzickém a duševním 
zdraví vydaným v členském státě původu požadovat, aby nebyly při svém 
předložení starší než tři měsíce (čl. 6 odst. 3 směrnice 89/48/EHS a čl. 10 odst. 3 
směrnice 92/51/EHS).  
 
Směrnice obecného systému rovněž obsahují ustanovení pamatující na případy, 
v nichž hostitelský členský stát pro přístup k regulovanému povolání nebo jeho 
výkon požaduje složení přísahy či učinění čestného prohlášení ve formě, v níž ji 
nemohou složit nebo jej nemohou učinit státní příslušníci jiných členských států. 
V takových případech je příslušný orgán hostitelského členského státu povinen 
zajistit, aby dotyčné osobě byla nabídnuta rovnocenná forma nebo vhodná 
formulace (čl. 6 odst. 4 směrnice 89/48/EHS a čl. 10 odst. 4 směrnice 92/51/EHS). 
 
Uvedená ustanovení byla směrnicí 2001/19/ES doplněna o pravidla týkající se 
uznávání finanční způsobilosti a dostatečného pojistného krytí819. V prvním případě 
je hostitelský členský stát povinen přijmout jako rovnocenná potvrzením 
vydávaným na jeho území potvrzení vydaná bankami členského státu původu (čl. 6 

                                                 
819 Ustanovení čl. 1 bodu 4 a čl. 2 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 

2001 (Úř. věst. L 206, s. 1; Zvl. vyd. 05/04, s. 138). 
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odst. 5 směrnice 89/48/EHS a čl. 10 odst. 5 směrnice 92/51/EHS). V druhém 
uvedeném případě je hostitelský členský stát jako důkaz, že jsou dotčené osoby 
pojištěny proti finančním rizikům vyplývajícím z jejich profesní odpovědnosti, 
povinen přijmout potvrzení vydaná pojišťovnami ostatních členských států jako 
rovnocenná potvrzením vydaným na jeho území. Směrnice v tomto případě však 
navíc požaduje, aby dotčené potvrzení uvádělo, že pojišťovatel dodržel právní a 
správní předpisy platné v hostitelském členském státě týkající se podmínek a 
rozsahu pojištění. Toto potvrzení musí být podle směrnice hostitelskému 
členskému státu předloženo nejvýše tři měsíce po svém vydání (čl. 6 odst. 6 
směrnice 89/48/EHS a čl. 10 odst. 6 směrnice 92/51/EHS). 
 
Za účelem usnadnění volného pohybu osob směrnice obecného systému stanoví 
členským státům povinnost poskytovat nezbytné informace o uznávání diplomů a 
osvědčení a o dalších podmínkách, jimiž se řídí vstup do regulovaných povolání v 
oblasti působnosti těchto směrnic (čl. 9 odst. 3 směrnice 89/48/EHS a čl. 13 odst. 3 
směrnice 92/51/EHS). Směrnice sice výslovně nezmiňuje, komu mají členské státy 
tyto informace poskytovat, ale obsah informační povinnosti podle tohoto 
ustanovení naznačuje, že je stanovena ve prospěch osob využívajících volného 
pohybu, ať již jde o osoby hodlající vykonávat své povolání v jiném členském 
státě, nebo naopak osoby přicházejících z jiných členských států. Pro tento výklad 
hovoří i existence obdobných ustanovení ve směrnicích o přechodných opatřeních a 
oborových směrnicích. Konečně, uvedená ustanovení směrnic obecného systému 
rovněž uvádějí, že členské státy mohou za účelem informování využívat profesní 
organizace nebo sdružení a existující informační sítě, přičemž směrnice 89/48/EHS 
v tomto ohledu způsobem poplatným době úplných počátků obecného systému 
výslovně zmiňuje informační centra, která měla být zřízena v členských státech 
podle usnesení ministrů školství shromážděných v Radě o akčním programu 
v oblasti vzdělávání, jejichž úkolem bylo zájemce o vzdělání informovat o 
struktuře a možnostech vzdělávání v členských státech Společenství820.  
 
V rámci oddílu o ustanoveních k usnadnění volného pohybu osob je nutné rovněž 
zmínit ustanovení směrnice týkající se řízení před vnitrostátními orgány, přestože 
jsou ve směrnicích systematicky zařazena mezi jiná než výše uvedená ustanovení. 
Směrnice v tomto ohledu stanoví jednak informační povinnosti členských států ve 
vztahu k potenciálním žadatelům a lhůtu pro vyřízení žádostí o uznávání odborné 
kvalifikace, a ve zbytku opakuje zásady již vyplývající ze základních svobod podle 
Smlouvy a v některých případech zmíněné v judikatuře Soudního dvora.  
 
Pokud jde o lhůtu k vyřizování příslušných žádostí příslušným orgánem 
hostitelského členského státu, směrnice obecného systému stanoví tuto lhůtu za 
pomocí dvou kritérií. Především je nutné vycházet z toho, že řízení o posouzení 
žádostí o výkon regulovaného povolání musí být ukončeno v co nejkratší lhůtě. 

                                                 
820 Usnesení Rady a ministrů školství shromážděných v Radě ze dne 9. února 1976 obsahující akční program 

v oblasti vzdělávání (Úř. věst. C 38, s. 1), zejména body 8 a 9 části IV. 
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V terminologii užívané v českém právu by bylo možno říci, že rozhodnutí ve věci 
uznání odborné kvalifikace musí být přijato bez zbytečného odkladu. Vzhledem 
k obtížím při posouzení, které mohou v některých případech vyplývat ze 
srovnávání odborné kvalifikace žadatele, i k nezbytnosti výměny informací mezi 
příslušnými orgány dotčených členských států v některých případech za účelem 
provedení takových posouzení, však příslušná ustanovení směrnic zároveň stanoví 
čtyřměsíční lhůtu, v níž musí být příslušná žádost nejpozději vyřízena. Vyřízením 
žádosti směrnice rozumí oznámení příslušného rozhodnutí žadateli spolu 
s odůvodněním (čl. 8 odst. 2 směrnice 89/48/EHS a čl. 12 odst. 2 směrnice 
92/51/EHS). Směrnice neurčuje počátek běhu této lhůty, takže například 
neposkytuje odpověď na otázku, zda uvedená lhůta začíná běžet podáním původní 
žádosti, nebo až podáním doplňujících podkladů umožňujících učinit rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že směrnice neupravuje výměnu informací mezi příslušnými 
orgány dotčených členských států v případech jednotlivých žadatelů, není ani 
upraveno, zda dochází ke stavení lhůt v případech takové administrativní 
spolupráce. 
 
Pokud jde o zásady vyplývající z uplatnění základních svobod podle Smlouvy, 
které směrnice obecného systému kodifikují pro účely vnitrostátních řízení o 
uznání odborné kvalifikace, je třeba v návaznosti na výklad o lhůtách pro vydání 
rozhodnutí zmínit požadavek směrnice, aby proti těmto rozhodnutím byly podle 
vnitrostátního práva přípustné prostředky právní ochrany k soudu (čl. 8 odst. 2 
směrnice 89/48/EHS a čl. 12 odst. 2 směrnice 92/51/EHS)821.  
 
Směrnice pak rovněž kodifikují neméně důležitou zásadu vzájemného uznávání 
platnosti potvrzení a osvědčení vydávaných příslušnými orgány členských států, 
která je vyjádřena v ustanovení směrnice, podle něhož hostitelský členský stát 
přijme jako důkaz, že podmínky pro uznání odborné kvalifikace jsou splněny, 
potvrzení a doklady vydané příslušnými orgány členských států, které žadatel 
předloží spolu s žádostí o výkon regulovaného povolání (čl. 8 odst. 1 směrnice 
89/48/EHS a čl. 12 odst. 1 směrnice 92/51/EHS). Toto ustanovení zejména 
zakazuje, aby hostitelský členský stát k uznání platnosti těchto dokladů vyžadoval 
formální náležitosti jinak uplatňované v případě zahraničních úředních listin, jako 
je například požadavek oboustranného potvrzení platnosti listiny ministerstvy 
zahraničních věcí dotčených států.  
 
Doklady vydávané členskými státy se mohou značně různit. Na jedné straně mohou 
příslušné profesní orgány vydávat osvědčení o plné odborné způsobilosti dotčené 
osoby v členském státě původu k výkonu dotčeného povolání a o obsahu jejího 
vzdělání a odborné přípravy přímo za účelem uplatňování směrnic obecného 

                                                 
821 Stejně jako jiné předpisy práva Společenství, popřípadě Unie, směrnice obecného systému v tomto případě 

rovněž hovoří o „opravných prostředcích“ k soudu. Terminologie práva jednotlivých členských států však 
v tomto ohledu není relevantní, jelikož jde o ustanovení, které musí být vykládáno jednotně na území celé 
Unie, mimo jiné proto, aby se mohl Soudní dvůr vyjadřovat k otázkám výkladu směrnic obecného systému 
v řízení o předběžných otázkách předkládaných vnitrostátními soudy. 
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systému, ale vydávání takových dokladů směrnice přímo nepředvídá. Proto se 
v praxi ve většině případů jedná spíše o soubor dokladů, mezi nimž musí být 
zejména osvědčení o způsobilosti k výkonu dotčeného povolání v členském státě 
původu, je-li v tomto státě regulováno, a doklady o vzdělání nebo odborné přípravě 
vydané příslušnými vzdělávacími institucemi. Nejobtížnější otázky budou spojeny 
s prokazováním hodnověrnosti dokladů o odborné praxi v případě, že dotčené 
povolání není v členském státě původu regulovaným povoláním. Tyto doklady 
mohou být v praxi zejména v případě výkonu dotčeného povolání 
v zaměstnaneckém poměru často vydávány soukromými subjekty, takže se na ně 
stanovená zásada uznávání platnosti dokladů ani nemůže vztahovat, což potvrzuje i 
judikatura Soudního dvora zmíněná v zápětí. Jinak by směrnice totiž překračovaly 
rámec přiměřené míry vzájemné důvěry mezi členskými státy vzhledem k tomu, že 
takové doklady vydané soukromými subjekty nemusí být v některých případech 
uznávány ani samotnými členskými státy, v nichž byly vydány.  
 
Diskutované ustanovení však jde nad rámec úpravy pouhých formálních požadavků 
na doklady vydávané členskými státy. Z judikatury Soudního dvora týkající se 
obecného systému vyplývá, že jsou s těmito doklady spojené obdobné účinky, které 
tento soud přiznal dokladům vydávaným příslušnými orgány členských států po 
ukončení harmonizovaného vzdělávání v rámci oborových směrnic. Příslušný 
orgán hostitelského členského státu proto nemůže přezkoumat podklady, na jejichž 
základě byly doklady členského státu původu předložené žadatelem vydány (tedy 
akademické vzdělání), ale má nanejvýš možnost provést přezkum, zda jsou na 
základě údajů uvedených v těchto dokladech splněny podmínky stanovené 
v příslušných ustanoveních směrnic obecného systému822. Směrnice obecného 
systému rovněž brání hostitelskému členskému státu, aby v rámci vnitrostátního 
systému provádějícího dotčené směrnice svěřil příslušnému orgánu pravomoc 
provádět ověření skutkových okolností, které jsou doloženy s konečnou platností 
potvrzeními a doklady vydanými příslušnými orgány členského státu původu823 
Skutkovými zjištěnými uvedenými v těchto dokladech je tedy hostitelský členský 
stát v zásadě vázán. Pro podrobnější rozbor problematiky závaznosti dokladů 
vydaných členskými státy je třeba odkázat na výklad provedený výše v souvislosti 
s obdobnými ustanoveními směrnic o přechodných opatřeních a oborových 
směrnic. 
 
6.3.7.2 Institucionální rámec 
 
V tomto oddíle je třeba se alespoň stručně zmínit o zabezpečení provádění 
obecného systému uznávání odborné kvalifikace prostřednictvím určení a funkce 
příslušných orgánů členských států a Společenství. Směrnice samy obsahují jen 
stručnou úpravu, jejíž ustanovení je pro účely tohoto výkladu nutné rozdělit do 

                                                 
822 Rozsudky ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, bod 31, a C-286/06, Komise 

v. Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, bod 61. 
823 Body 47 a 48 rozsudku ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969. 
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dvou skupin, a to právě podle toho, zda je v praxi provádějí členské státy nebo 
příslušné orgány zřízené na úrovni Společenství. 
 
Pokud jde o ustanovení, která se týkají činnosti orgánů členských států, požadují 
pouze, aby členské státy ve lhůtě stanovené pro provedení každé ze směrnic 
obecného systému určily orgány pověřené přijímat žádosti a vydávat rozhodnutí 
v souladu s těmito směrnicemi. O těchto orgánech jsou členské státy povinny 
uvědomit Komisi a ostatní členské státy (čl. 9 odst. 1 směrnice 89/48/EHS a čl. 13 
odst. 1 směrnice 92/51/EHS. Určení příslušných orgánů tak – jak je ve směrnicích 
Společenství obvyklé – plně spadá do pravomoci členských států. Nicméně, tuto 
příslušnost lze v konkrétním případě zpravidla vyvodit z předmětu směrnic 
obecného systému, kterým je úprava přístupu k regulovaným povoláním a jejich 
výkonu. Je-li v členském státě dotčené povolání regulováno, musí být rovněž 
vnitrostátním právem stanoven orgán, popřípadě více orgánů, které rozhodují o 
tom, zda žadatel splnil podmínky požadované pro výkon tohoto povolání. V textu 
směrnic se proto poněkud obezřetně uvádí, že by se profesní organizace a zařízení 
odborného vzdělávání měly vhodným způsobem účastnit rozhodovacího procesu, 
například formou konzultace, tam, kde je to vhodné (devatenáctý bod odůvodnění 
směrnice 92/51/EHS). 
 
Soudní dvůr takový argument použil ve své judikatuře k objasnění a potvrzení 
zásady přímého účinku v případě v souvislosti s nesprávným provedením nebo 
neprovedením směrnic obecného systému. Ve věcech Peros a Aslanidou, které se 
týkaly uznávání odborné kvalifikace ve vztahu k povoláním inženýra a pracovní 
psycholožky, tak Soudní dvůr rozhodl, že nelze přijmout námitku členského státu 
v tom smyslu, že ustanovení dotčených směrnic nemají přímý účinek z důvodu, že 
dosud neurčil příslušné orgány, které by mohly žádosti státních příslušníků 
členských států přijímat. Nesplnění povinnosti určit příslušné orgány podle 
příslušné směrnice obecného systému nebrání přímému užití ustanovení této 
směrnice, jelikož cílem uvedené povinnosti je pouze učinit vnitrostátní rozhodovací 
systém transparentnějším a tak usnadnit provádění systému vzájemného uznávání 
kvalifikací824. Soudní dvůr v podstatě předpokládá, že je možno vyvodit příslušnost 
orgánu k projednání žádostí uvedených ve směrnicích obecného systému na 
základě výše uvedené zásady. Ve věci strojního inženýra proto rozhodl, že 
příslušným orgánem se jeví být profesní sdružení inženýrů, jelikož je podle 
vnitrostátních právních předpisů členstvím v něm podmíněn výkon dotčeného 
povolání. Ve vztahu k povolání pracovní psycholožky uvedl, že se jeví být 
příslušným orgánem ministerstvo zdravotnictví, jelikož podle vnitrostátních 
právních předpisů skrze svůj útvar uděluje povolení k výkonu dotčeného 
povolání825.  
 

                                                 
824 Rozsudky ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163, bod 37, a C-142/04, Aslanidou, Sb. 

rozh. s. I-7181, bod 39. 
825 Viz uvedené rozsudky Peros, bod 39, a Aslanidou, bod 41. 
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Uvedenou judikaturu nelze chápat v tom smyslu, že by stanovila závazné směrnice 
členským státům, podle nichž by bylo možné, nebo vůbec přípustné, posuzovat 
„správnost“ nebo „vhodnost“ určení toho či onoho příslušného orgánu členského 
státu z hlediska práva Společenství. Členský stát je vázán povinností zajistit plný 
účinek směrnice (zásada efektivity). Za tímto účelem však může pověřit 
vyřizováním žádostí osob s odbornou kvalifikací získanou v jiných členských 
státech jiný orgán než orgán, který běžně vyřizuje obdobné záležitosti v čistě 
vnitrostátním kontextu, například za účelem zajištění jazykové nebo odborné 
vybavenosti takových orgánů nebo útvarů. Stejně tak je v závislosti na 
administrativní struktuře daného členského státu možno svěřit v případě 
konkrétního povolání vydávání příslušných potvrzení pro potřeby profesní mobility 
jinému orgánu, než je orgán, který vyřizuje žádosti osob přicházejících z jiných 
členských států. Výše uvedené závěry Soudního dvora je proto třeba chápat v jejich 
těsné souvislosti s přímým účinkem ustanovení směrnice neprovedených do 
vnitrostátního práva. 
 
V rámci obecného systému jsou členské státy rovněž povinny jmenovat osobu 
odpovědnou za koordinaci činností příslušných orgánů určených členskými státy 
k provádění dotčených směrnic („národní koordinátor“). Úkolem této osoby je 
napomáhat jednotnému uplatňování směrnic obecného systému ve vztahu ke všem 
povoláním spadajícím do jejich působnosti. O těchto osobách jsou členské státy 
povinny uvědomit ostatní členské státy a Komisi (čl. 9 odst. 2 směrnice 89/48/EHS 
a čl. 13 odst. 2 směrnice 92/51/EHS). Ačkoliv tyto osoby nemusí nezbytně 
zastupovat orgány příslušné k přijímání a vydávání dokladů, měly by mít určitý 
vliv na rozhodovací praxi těchto orgánů, například prostřednictvím vydávání 
metodických pravidel či zajišťování informovanosti o nejnovějším vývoji v dotčené 
oblasti. Jedním z účelů funkce národního koordinátora je bezpochyby i jeho 
postavení kontaktní osoby zastupující členský stát v otázkách uznávání odborné 
kvalifikace ve vztazích z jinými členskými státy, přestože není ve směrnicích nijak 
výslovně zdůrazněna. Jeho úkolem proto bude i předávání informací příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu v případě, že bude ze strany jiných členských států požádán 
o spolupráci. Některé úkoly národních koordinátorů pak vyplývají nepřímo buď 
z celkového systému nebo některých konkrétních ustanovení směrnice. Tyto úkoly 
nejsou směrnicemi svěřeny přímo národnímu koordinátorovi, takže je členský stát 
může svěřit i jiným orgánům, ale tyto úkoly přirozeně spadají do ambitu 
koordinačních činností. Mezi těmito úkoly je na tomto místě třeba zmínit sběr 
statistických údajů a provádění uvedené administrativní spolupráce.  
 
Směrnice obecného systému členským státům konečně ukládají povinnost, aby 
každé dva roky po uplynutí lhůty k provedení směrnice826 předložily Komisi zprávu 
o uplatňování obecného systému, která zahrnuje kromě obecných poznámek i 
statistické shrnutí přijatých rozhodnutí a popis hlavních obtíží vyplývajících z 

                                                 
826 Datem, k němuž měla být směrnice provedena, byl 4. leden 1991 v případě směrnice 89/48/EHS, a 18. červen 

1994 v případě směrnice 92/51/EHS. 
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uplatňování této směrnice (článek 11 směrnice 89/48/EHS a článek 16 směrnice 
92/51/EHS). Tato zpráva se v praxi zpravidla dělí na dvě části, a to obecnou a 
statistickou část. V obecné části příslušné orgány zpravidla shrnou sesbírané 
statistické údaje o uplatňování obecného systému, uvedou, kterých povolání se 
uznávání nejvíce týkalo, a případně upozorní Komisi na obtíže, s nimiž se při 
uplatňování obecného systému setkaly. Druhá část je zpracovávána ve formě 
tabulky, jejíž formát vypracovala a nabídla členským státům Komise, která ve 
svých sloupcích vyjmenovává členské státy, z nichž žadatelé o uznání odborné 
kvalifikace přišli, a ve svých řádcích pak jednotlivé možné typy rozhodnutí 
přijatých podle směrnice. Tyto souhrnné údaje jsou dále Komisí zpracovávány (viz 
dále). 
  
Směrnice neobsahují žádná ustanovení o administrativní spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států, což je vzhledem k rozsahu činností, na něž se 
směrnice obecného systému vztahují, třeba považovat za závažný nedostatek. 
Právní úprava jednotlivých členských států  se v případě jednotlivých regulovaných 
povolání značně liší, takže nelze pro účely provádění těchto směrnic předpokládat, 
že uznávání bude probíhat ve všech případech bez obtíží pouze na základě údajů 
uvedených v dokladech vydaných jinými členskými státy, tedy například potřeby 
dalšího objasnění podmínek výkonu činnosti nebo odborné přípravy k výkonu 
činnosti v členském státě původu. V praxi proto neexistence takových ustanovení 
může představovat zásadní problém, zejména s ohledem na splnění stanovené 
lhůty. 
 
Směrnice obecného systému přesto uznávají, že je spolupráce členských států 
v oblasti uznávání kvalifikací vhodná a stanoví některé podmínky této spolupráce 
(šestý bod odůvodnění směrnice 89/48/EHS). Za tímto účelem především směrnice 
89/48/EHS zřizuje při Komisi koordinační skupinu složenou z výše uvedených 
koordinátorů jmenovaných každým členským státem. (čl. 9 odst. 2 třetí věta 
směrnice 89/48/EHS a čl. 13 odst. 2 třetí věta směrnice 92/51/EHS). Koordinační 
skupina není „komitologickým“ výborem, jako tomu bylo v případech poradních 
výborů pro odbornou přípravu příslušníků harmonizovaných povoláních v rámci 
oborových směrnic, ale poradním výborem Komise svého druhu. I této koordinační 
skupině předsedá zástupce Komise, kterým bývá zpravidla vedoucí oddělení 
Komise odpovědného za otázky uznávání odborných kvalifikací. 
 
Úkolem této skupiny je podle směrnic obecného systému usnadňovat provádění 
těchto směrnic a sbírat všechny informace potřebné k jejich uplatňování 
v členských státech. Vymezení těchto úkolů je velmi široké, jelikož je jeho cílem 
přiznat koordinační skupině možnost projednávat veškeré otázky, které mohou 
vyvstat v souvislosti s obecným systémem uznávání odborných kvalifikací827.. Za 
                                                 
827 Směrnice 2001/19/ES úkol koordinační skupiny spočívající v usnadňování provádění směrnic obecného 

systému upřesnila v tom smyslu, že této skupině výslovně přiznala právo vyjadřovat se k otázkám, které jí 
byly předloženy Komisí, viz čtvrtý bod odůvodnění, jakož i čl. 1 bod 5 a čl. 2 bod 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001 (Úř. věst. L 206, s. 1; Zvl. vyd. 05/04, s. 138).. 
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tímto účelem může koordinační skupina přijímat a zveřejňovat stanoviska k 
otázkám týkajícím se uplatňování obecného systému v praxi. Kromě toho Komise 
může – není však povinna – s koordinační skupinou konzultovat jakékoliv 
plánované změny příslušných právních předpisů Společenství (čl. 9 odst. 2 druhý a 
třetí pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 13 odst. 2 druhý a třetí pododstavec 
směrnice 92/51/EHS), jakož i návrhy vnitrostátních právních předpisů, které podle 
směrnic obecného systému podléhají zvláštnímu postupu v případě, že dotčený 
členský stát hodlá uplatnit výjimku z žadatelova práva volby vyrovnávacího 
opatření (čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 14 odst. 1 
druhý pododstavec směrnice 92/51/EHS).  
 
Na základě dat a poznatků sesbíraných vnitrostátními orgány a předaných Komisi 
buď ve formě zprávy členského státu o uplatňování obecného systému, nebo 
prostřednictvím jejich zastoupení v koordinační skupině pak byla Komise ve 
vztahu ke každé z obou směrnic obecného systému do pěti let po uplynutí lhůty 
k jejich provedení povinna vypracovat vlastní zprávu o používání obecného 
systému uznávání odborných kvalifikací určenou Evropskému parlamentu a Radě, 
v případě směrnice 92/51/EHS rovněž Hospodářskému a sociálnímu výboru (čl. 13 
první pododstavec směrnice 89/48/EHS a čl. 18 první pododstavec směrnice 
92/51/EHS)828. Účelem těchto obsáhlých zpráv bylo provedení celkového 
hodnocení zavedených systémů uznávání, posouzení jejich efektivity, nalezení 
oblastí, v nichž mohou být tyto systémy zdokonaleny, a posouzení možnosti rozšířit 
tyto systémy i do oblastí, na něž se dosud nevztahují (čtrnáctý bod odůvodnění 
směrnice 89/48/EHS a dvacátý první bod odůvodnění směrnice 92/51/EHS). 
Přestože Komise ve svých zprávách nenavrhla žádné podstatné změny obecného 
systému, poznatky nasbírané pro účely vypracování těchto zpráv ji vedly k tomu, 
že téměř dva roky po přijetí uvedené zprávy předložila návrh novely směrnic 
obecného systému, jenž vedl k přijetí směrnice 2001/19/ES829. 
 
Směrnice 92/51/EHS obsahuje rozsáhlé přílohy, jejichž předmětem je výčet 
konkrétních programů odborného vzdělání a přípravy existujících v členských 
státech, jednak pro účely definice diplomu 92/51, popřípadě vymezení dokladu 
rovnocenné úrovně jako diplom 92/51, a jednak pro účely ustanovení o možnosti 
uplatnění požadavku dodatečné odborné praxe. Tyto přílohy se proto vzhledem k 
velkému počtu dotčených programů odborné přípravy a členských států mohou 
poměrně často měnit. V praxi by přitom bylo provádění těchto změn klasickým 
spolurozhodovacím postupem příliš časově i formálně zatěžující, proto směrnice 
92/51/EHS ve své kapitole X zavádí zvláštní postup pro provádění změn těchto 
                                                 
828 Zpráva Evropskému parlamentu a Radě o stavu uplatňování obecného systému pro uznávání 

vysokoškolských diplomů vypracovaná podle článku 13 směrnice 89/48/EHS [KOM(96) 46 konečné], a 
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnice 92/51/EHS v souladu s článkem 18 
směrnice 92/51/EHS [KOM(2000) 17 konečné]. 

829 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o obecném systému uznávání 
odborných kvalifikací a doplňují směrnice týkající se povolání všeobecné sestry a ošetřovatele pro obecnou 
péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře, KOM(97) 638 
konečné – COD 98/0345, (Úř. věst. C 28, 26.1.1998, s. 1). 
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příloh, a zřizuje za tím účelem při Komisi „komitologický“ výbor (čl. 15 odst. 3). 
V původním znění směrnice bylo fungování výboru výslovně upraveno (čl. 15 odst. 
4 až 6), tato ustanovení však byla v důsledku přijetí obecně použitelného 
„komitologického“ rozhodnutí830 nahrazena odkazem na řídící postup podle článku 
4 tohoto rozhodnutí831. Výsledkem uvedeného postupu jsou rozhodnutí Komise, 
kterými se mění příslušná příloha směrnice 92/51/EHS. Tato rozhodnutí je Komise 
povinna oznámit členským státům. Ve vhodných případech Komise zveřejní 
aktualizovaná znění příloh v Úředním věstníku [pro podrobnosti viz čl. 15 odst. 7 a 
8 směrnice 92/51/EHS, ve znění směrnice 2001/19/ES a nařízení (ES) č. 
1882/2003]. 
 
 
6.4  Závěrečné poznámky k p ředchozí sekundárn ě právní úprav ě  
 
Zákonodárci Společenství se tedy podařilo v rozmezí téměř čtyřiceti let a za 
významné pomoci Soudního dvora vydat komplexní právní úpravu k provedení 
základních svobod v oblasti uznávání odborné kvalifikace, která se vztahovala 
obecně na všechna regulovaná povolání, popřípadě regulované činnosti. Za tímto 
účelem postupně vydal soubor vzájemně provázaných předpisů, které za účelem 
uznávání odborné kvalifikace používaly v zásadě dvě metody. První metoda byla 
čistě automatická, umožňující výkon povolání v hostitelském členském státě bez 
dalšího, jakmile žadatel na základě směrnicí určených dokladů vydaných jiným 
členským státem prokáže, že splňuje podmínky stanovené v příslušném předpisu. 
Druhá metoda se zakládala na materiálním přezkumu odborné kvalifikace žadatele, 
jak vyplývala z jím předložených různorodých dokladů vydaných jiným členským 
státem. 
 
Výhody metody automatického uznávání jsou zřejmé. Tato metoda totiž zaručuje 
držitelům příslušných dokladů vysokou míru právní jistoty v případě, že se 
rozhodnou požádat o jejich uznání v jakémkoli členském státě, a umožňuje velmi 
rychlé zpracování takových žádostí. Zásadní překážku automatického uznávání 
však v praxi představuje požadavek rovnocennosti úrovně ochrany mezi členskými 
státy, jehož konkrétní příčinou není samotná zásada ekvivalence v oblasti 
základních svobod, ale především snaha členských států udržet si vlastní 
specifickou úroveň ochrany, a tedy i účinně vynucovat její dodržování. 
Automatické uznávání totiž předpokládá, že se členské státy výkonu této 
pravomoci v určitém rozsahu vzdají.  
 

                                                 
830 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, s. 23; Zvl. vyd. 01/03, s. 124), ve znění 
rozhodnutí.Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006. 

831 Viz bod 10 části II přílohy k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 
o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích 
prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 
Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES (Úř. věst. L 284 s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 447). 
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Členské státy proto vyžadují od držitelů takto uznávaných kvalifikací určité záruky, 
zejména pokud jde o bezpečnost a, obecněji, o kvalitu jejich služeb. Míra těchto 
záruk se liší podle povahy dotčených činností, a to jak ve smyslu povahy 
jednotlivých povolání, která mají být na území hostitelského členského státu 
vykonávána, tak ve smyslu podmínek, za kterých mají být tato povolání 
vykonávána (krátkodobě pod profesním označením členského státu původu, nebo 
soustavně pod profesním označením hostitelského členského státu). Tyto záruky 
vytvářejí nezbytný základ pro uplatnění zásady vzájemné důvěry mezi členskými 
státy. 
 
Metoda automatického uznávání byla využita ve směrnicích o přechodných 
opatřeních a v oborových směrnicích. Ve vztahu k činnostem spadajícím do 
působnosti směrnic o přechodných opatřeních přijal zákonodárce Společenství 
záruky spočívající v délce odborné praxe při výkonu dotčené činnosti, bez 
předchozí harmonizace podmínek týkajících se přístupu k těmto činnostem a jejich 
výkonu. Tytéž záruky přijal i ve vztahu k dokladům opravňujícím k výkonu vysoce 
kvalifikovaných povolání spadajících do působnosti oborových směrnic, avšak 
vydaným před provedením těchto směrnic, a to z důvodu ochrany nabytých práv 
jejich držitelů. Naopak ve vztahu k dokladům, na něž se oborové směrnice ratione 
temporis vztahují, přijal zákonodárce záruky spočívající v minimální harmonizaci 
podmínek na odbornou přípravu. Záruky požadované členskými státy přitom 
zároveň představují základní nevýhodu metody automatického uznávání, jelikož 
umožňují uznání jen úzké skupiny dokladů, které uvedené záruky splňují, 
s vyloučením všech ostatních odborných kvalifikací státních příslušníků členských 
států relevantních pro dané povolání.  
 
Metoda spočívající v materiálním přezkumu odborné kvalifikace žadatele je časově 
i administrativně náročnější a neposkytuje žadateli stejnou míru právní jistoty 
ohledně výsledku posouzení jeho odborné kvalifikace ze strany hostitelského 
členského státu, jelikož je v tomto případě existence ekvivalentních záruk 
zjišťována v každém jednotlivém případě zvlášť. Na druhou stranu právě díky 
svému pružnému přístupu umožňujícímu zohlednění okolností konkrétního případu 
poskytuje tato metoda širší možnost uplatnění. Zejména ji lze uplatnit v oblastech, 
ve kterých nedošlo k žádné harmonizaci podmínek týkajících se přístupu 
k povolání nebo jeho výkonu. Navíc je tato metoda šetrnější ve vztahu 
k pravomocem členských států, jelikož je nenutí, aby se vzdaly svých požadavků 
souvisejících s úrovní ochrany. 
 
Metoda individuálního materiálního přezkumu odborné kvalifikace byla původně 
obsažena pouze v těch oborových směrnicích, jež se kromě základní odborné 
kvalifikace v daném povolání týkaly i uznávání odborné kvalifikace ve 
specializačních oborech. Konkrétně byla použita pro účely přístupu k výkonu 
specializačního oboru v hostitelském členském státě, který není upraven 
v členském státě původu. Tato metoda byla následně rozvedena do podrobností 
v rámci obecného systému, pro něhož byla zásadou výchozí. Vzhledem ke svému 
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širokému uplatnění byla tato metoda dodatečně použita i k rozšíření působnosti 
předpisů jinak založených především na automatickém uznávání. Jednak byla jako 
podpůrná metoda uznávání doplněna do právní úpravy konsolidující původní 
směrnice o přechodných opatřeních, a jednak byla využita v oborových směrnicích 
jako metoda uznávání dokladů vydaných ve třetích zemích, které byly uznány 
v některém členském státě. Tuto metodu ostatně využil i Soudní dvůr ve své 
judikatuře týkající se výkladu článku 49, popřípadě 45 SFEU. 
 
Uvedené výhody i nevýhody obou metod uznávání jsou zřetelné především 
v případě použití zásady volného pohybu služeb, která se uplatní zejména ve vztahu 
ke službám poskytovaným korespondenčním způsobem a službám vyžadujícím, 
aby jejich poskytovatel dočasně svou činnost vykonával na území jiného členského 
státu, než svého usazení. Situaci těchto poskytovatelů lépe odpovídá metoda 
„automatického“ uznávání odborné kvalifikace na základě předchozí harmonizace 
záruk požadovaných členskými státy. Naopak metoda spočívající v přezkumu 
jejich odborné kvalifikace se může v některých případech ukázat jako zcela 
nepřiměřená a nevhodná. Tak tomu bude – s přihlédnutím k povaze dotčené 
činnosti – zejména v případě, že poskytovatel své služby na území hostitelského 
členského státu poskytuje pouze uzavřené skupině příjemců, kteří s ním za tímto 
účelem přicestovali z členského státu usazení poskytovatele, v případě poskytování 
služeb korespondenčním způsobem, a v případě služeb předpokládajících jen 
jednorázovou a krátkodobou činnost na území hostitelského členského státu. 
V těchto případech může uplatnění metody přezkumu odborné kvalifikace dokonce 
představovat nepřiměřené omezení volného pohybu služeb v rozporu s primárním 
právem. Zvláště odrazující od poskytování takových služeb se jeví být systém 
zavedený směrnicemi obecného systému, které k vlastnímu přezkumu odborné 
kvalifikace poskytovatele stanoví čtyřměsíční lhůtu a navíc umožňují hostitelskému 
členskému státu uplatnit vyrovnávací opatření, které spočívá mimo jiné 
v absolvování adaptačního období. Uvedená lhůta i vyžadované adaptační období 
mohou být v mnohých případech delší, než samotná doba poskytnutí sjednaných 
služeb.  
 
Kromě již uvedených rysů zavedených systémů uznávání odborných kvalifikací lze 
této právní úpravě obecně vytknout rovněž její přílišnou roztříštěnost do mnoha 
právních předpisů, a její komplexnost. V mnohých případech bylo totiž obtížné 
určit, které předpisy práva Společenství se na konkrétní dotčenou činnost vztahují. 
Často může být problematický i výklad samotných příslušných právních předpisů, 
které na sebe navzájem často odkazují, užívají neurčité a abstraktní právní pojmy, a 
obsahují řady výjimek. Tyto systémy proto byly značně netransparentní, a to jak 
pro své uživatele na úrovni uznávacích orgánů členských států, tak pro osoby, jimž 
měla být těmito systémy přiznána subjektivní práva.  
 
Kromě toho tyto systémy, s výjimkou oborových směrnic, obsahovaly jen 
minimální úpravu administrativní spolupráce. V praxi se přitom potřeba 
komunikace mezi příslušnými orgány členského státu usazení a hostitelského 
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členského státu ukázala v mnohých případech jako klíčová k vytvoření nezbytné 
míry vzájemné důvěry. Účinnému uplatňování směrnic o uznávání odborných 
kvalifikací tak bránila mimo jiné právě skutečnost, že existenci vzájemné důvěry 
tyto předpisy předpokládaly a priori, aniž však upravovaly adekvátní prostředky 
vzájemné komunikace mezi členskými státy.  
 
Přestože tedy dosavadní právní úprava v oblasti uznávání odborných kvalifikací 
potenciálně umožňovala volný pohyb příslušníků všech regulovaných povolání 
vykonávaných v členských státech, ukázalo se, že je její podoba v mnoha ohledech 
v praxi nevyhovující. Komise se proto aktivně zabývala možnostmi, jak tento 
právní rámec učinit jednodušší, transparentnější a účinnější. Tento výklad však již 
náleží do následující kapitoly. 
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7. Platná právní úprava uznávání odborných kvalifik ací 
v sekundárním právu Unie 

 
Současný platný právní rámec obsažený v právních aktech Unie relevantní 
v souvislosti s otázkami uznávání odborné kvalifikace v rámci přeshraničního 
poskytování služeb vychází z několika zásadních předpisů přijatých v posledních 
deseti letech Evropským společenstvím, které zcela nově upravily problematiku 
přeshraničního pohybu služeb. Tyto předpisy se vyznačují zejména svou obecnou 
povahou, jelikož se použijí obecně na předem neuzavřený okruh činností nebo 
povolání (horizontální přístup)832. Zákonodárce Společenství přijetím těchto 
předpisů s konečnou platností rezignoval na koordinaci podmínek týkajících se 
vzdělání a odborné přípravy v případě jednotlivých povolání833, která pro něj 
přitom po většinu doby existence EHS byla vedoucím principem.  
 
Zároveň však zákonodárce Společenství i Komise, jakožto orgán s právem 
zákonodárné iniciativy, přijetím těchto předpisů svým způsobem konečně splatili 
dluh, který se ve vztahu k sektoru služeb nashromáždil za posledních třicet let, 
během nichž Soudní dvůr svou judikaturou v mnoha oblastech zaplňoval absenci 
jakýchkoliv obecně závazných právních aktů – nepočítaje oborové směrnice 
(s výjimkou směrnic upravujících povolání farmaceuta), některé směrnice o 
přechodných opatřeních a některé směrnice upravující poskytování služeb ve 
zvláštních oblastech, jako je doprava a bankovnictví – upravujících specificky 
otázky přeshraničního pohybu služeb. Tyto předpisy proto častokrát naopak 
vycházejí z této judikatury v rozsahu, v němž ji buď v nezměněné podobě 
kodifikují, nebo ji přizpůsobují s ohledem na dotčený předmět právní úpravy. 
 
V této práci je třeba zmínit zejména o třech předpisech, které představují zcela 
nový a víceméně ucelený normativní právní rámec volného pohybu služeb, a sice 
směrnice o elektronickém obchodu (směrnice 2000/31/ES), směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací (směrnice 2005/36/ES) a směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES). Z hlediska předmětu této práce je přitom zásadní směrnice o 
uznávání odborných kvalifikací, které bude věnována i podstatná část následujícího 
výkladu. Směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o službách se sice netýkají 
přímo otázek uznávání odborných kvalifikací, nicméně upravují některé související 
aspekty přeshraničního poskytování služeb regulovaných povolání.  
 
 

                                                 
832 Henssler, Martin: Der Richtlinienvorschlag über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, EuZW 2003, 

229-233, s. 229. 
833 Viz v tomto smyslu sdělení Komise určené Radě „Nové evropské pracovní trhy, otevřené pro všechny, 

s přístupem pro všechny, KOM(2001)116 konečné, 28.2.2001, oddíl 4.3, s. 10. Viz rovněž Mann, Thomas: 
Randnotizen zum Richtlinienentwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, EuZW 20/2004, 
615, s. 615. 
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7.1 Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací 
 
7.1.1 Obecné poznámky ke směrnici 2005/36/ES a jejímu vzniku 
 
Vzhledem k praktickým poznatkům získaným v rámci uplatňování existujících 
systémů uznávání odborných kvalifikací se zásadní nedostatky dosavadní právní 
úpravy – a zejména v oblasti poskytování služeb – staly nejpozději koncem 90. let 
zřejmými. Komise se proto již ve své Strategii jednotného trhu v odvětví služeb 
mezi jinými opatřeními k rozvoji trhu služeb zavázala k brzkému předložení 
iniciativy k odstranění překážek v oblasti regulovaných povolání a uznávání 
odborných kvalifikací834.  
 
Své záměry upřesnila ve sdělení týkajícím se dalšího otevírání pracovních trhů. 
Mezi opatřeními nutnými za účelem odstranění omezení volného pohybu pracovní 
síly jmenovala i sjednocení, zjednodušení a zpružnění systémů profesního 
uznávání. Ve vztahu k dosavadním systémům uznávání Komise uvedla, že je třeba 
především rozvinout intenzivnější spolupráci mezi příslušnými orgány členských 
států, poskytovat potenciálním zájemcům o uznání odborné kvalifikace více 
informací ohledně podmínek přístupu k regulovaným povoláním, a učinit tak 
systémy uznávání transparentnějšími, učinit postupy ke stanovení standardů kvality 
v případě automatického uznávání pružnějšími, zjednodušit organizačně příliš 
náročné konzultační postupy v případě poradních výborů pro odbornou přípravu 
harmonizovaných zdravotnických povolání, a pokud možno existující právní 
úpravu Společenství zpřehlednit835. Především však zdůraznila potřebu přijetí 
právní úpravy v případě dočasného poskytování služeb, která by byla pro 
poskytovatele služeb méně zatěžující, než jsou existující pravidla především 
v rámci obecného systému, spolu s přijetím konkrétnějších a účinnějších záruk 
v oblasti ochrany obecného zájmu836. 
 
V zápětí na to Komise své náměty konkretizovala v dokumentu, jímž zahájila 
veřejnou konzultaci o budoucím režimu profesního uznávání837. V tomto 
dokumentu jednak shrnula nedostatky, které ve stávající právní úpravě sama 
shledává, a jednak položila potenciálně dotčeným subjektům – zejména 
vnitrostátním orgánům a profesním sdružením – množství otázek ohledně 
fungování a hodnocení stávajícího režimu. Mezi nedostatky uvedené právní úpravy 

                                                 
834 Sdělení Komise Radě „Strategie jednotného trhu ve službách“, KOM(2000) 888 konečné, 29.12.2000, s. 30. 

Uvedeno mezi cíli na rok 2001. 
835 V této souvislosti předložila Komise již dříve návrh rozhodnutí, kterým se zrušují rozhodnutí 75/364/EHS, 

77/454/EHS, 78/688/EHS, 78/1028/EHS, 80/156/EHS, 85/434/EHS, KOM(1999) 177 konečné, 15.7.1999, 
jimiž se zřizovaly poradní výbory pro odbornou přípravu v povoláních harmonizovaných oborovými 
směrnicemi s výjimkou obdobného výboru v oblasti architektoniky. Tento návrh spočíval ve zrušení 
uvedených poradních výborů bez náhrady. Rada však návrh neprojednala a Komise jej nakonec před 
přijetím směrnice 2005/36/ES stáhla (Úř. věst. C 75, 24.3.2005, s. 10). 

836 Sdělení Komise Radě „Nové evropské pracovní trhy, otevřené pro všechny, s přístupem pro všechny, 
KOM(2001) 116 konečné, 28.2.2001, zejména s. 9 až 11. 

837 Pracovní dokument zaměstnanců Evropské komise o budoucím režimu profesního uznávání, 
MARKT/D/8131/3/2001-EN, 21.5.2001, zejména s. 2 a 3. 
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uvedla v případě obecného systému zejména náročné postupy na vnitrostátní úrovni 
a nepředvídatelnost rozhodnutí pro osoby pohybující se mezi členskými státy díky 
nutnosti přezkumu odborné kvalifikace každého jednotlivého žadatele, v případě 
oborových směrnic absenci možnosti změny stanovených standardů vzdělání a 
obtíže při organizaci konzultačních postupů v rámci oborových směrnic. V obecné 
rovině pak uvedla, že dotčené orgány Společenství ve svých reakcích na výše 
uvedená sdělení zdůraznily potřebu konsolidace stávajících právních předpisů838. 
Zvláště poukázala na nutnost další liberalizace volného pohybu služeb. Dále 
uvedla, že je třeba zajistit více informovanosti osob zajímajících se o výkon 
regulované činnosti v jiném členském státě o možnostech vyplývajících z právních 
předpisů Společenství a relevantní právě úpravě hostitelského členského státu a že 
některá sdružení zastupující příslušná povolání na evropské úrovni839 vyjádřila 
zájem na rozšíření možnosti automatického uznávání za určitých podmínek. 
 
V rámci veřejné konzultace bylo Komisi doručeno přes tři sta odpovědí, z nichž 
pak Komise sestavila obecné shrnutí840. Výsledky konzultace lze shrnout 
následovně: Proti změnám ve stávajícím systému uznávání odborných kvalifikací 
se v zásadě vyjádřily jen zástupci povolání advokáta a povolání harmonizovaných 
oborovými směrnicemi. Zástupci ostatních povolání, jakož členské státy vyjádřily 
zamýšleným změnám v podstatě podporu. Ke konsolidaci stávajících právních 
předpisů se stanoviska dotčených subjektů vyjadřovala v zásadě příznivě a 
vyslovovala se příznivě zejména k možnosti zjednodušení stávajícího právního 
rámce a jeho konsolidace do jednoho předpisu. Zároveň v nich ale byly vyjádřeny 
výhrady v tom smyslu, že zásady obecného systému by měly být zachovány, 
jelikož nevyžadují předchozí harmonizaci vnitrostátních požadavků, a že by rovněž 
měly být zachovány výhody již vyplývající z automatického systému uznávání 
podle oborových Nad rámec těchto systémů by však měly být prosazeny účinné 
prostředky pro zachovávání vysokého standardu vzdělávání a odborné přípravy 
v členských státech. V některých připomínkách byla vyjádřena potřeba stanovení 
metody pro zohledňování odborné praxe a znalostí či dovedností získaných 
celoživotním učením. 
 
Pokud jde o další rozšíření systému automatického uznávání, nelze jej podle 
převažujícího názoru provést bez předchozí harmonizace vzdělání a odborné 
přípravy u konkrétních povolání. Určitou možností by však byly tzv. společné 
platformy, které by definovaly jednotný kvalifikační standard pro výkon dotčeného 
povolání zohledňující požadavky všech členských států a uznávaný ve všech 
členských státech, jehož splnění by bylo dobrovolné a bylo by ověřeno 
odpovídajícími zkouškami. S tímto standardem by se pak příslušník dotčeného 
                                                 
838 Usnesení Evropského parlamentu (KOM(2001) 116 - C5-0188/2001 - 2001/2084(COS)) a stanovisko 

Hospodářského a sociálního výboru, Úř. věst. 2001, C 311, s. 60. 
839 V tomto ohledu se již dlouhodobě aktivně zapojují zejména evropská sdružení stavebních inženýrů, jako je 

FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) - Evropská federace vnitrostátních 
sdružení inženýrů – a ECCE (European Council of Civil Engineers) – Evropská rada stavebních inženýrů. 

840 Dokument Komise: Výsledky konzultačního postupu Evropské komise o budoucím režimu profesního 
uznávání, MARKT/D/3723/2002-EN, 6.2.2002. 
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povolání mohl volně pohybovat mezi členskými státy, aniž by podléhal obecnému 
systému uznávání odborné kvalifikace. Společné platformy by však co do svých 
důsledků neměly být postaveny na roveň harmonizované odborné přípravě podle 
oborových měrnic. Pokud jde o rozšíření administrativní spolupráce, bylo zejména 
navrhováno rozvinutí právní úpravy této spolupráce a zlepšení toku informací 
s využitím elektronických informační sítí. Tyto sítě je rovněž třeba využít pro účely 
lepšího informování dotčených osob o systémech profesního uznávání. 
 
Stanoviska dotčených osob v zásadě schvalovala navržené zavedení pružnějších 
postupů – konkrétně vydáním rozhodnutí Komise po konzultaci poradního výboru 
složeného ze zástupců členských států (tzv. „komitologický postup“) – za účelem 
aktualizace minimálních požadavků na vzdělání a odbornou přípravu v případě 
harmonizovaných povolání. Rovněž bylo navrhováno rozšířit obdobné postupy na 
případné zavádění společných platforem v rámci obecného systému. Sporná byla 
však účast profesních sdružení v rámci těchto postupů. Zatímco sama profesní 
sdružení byla pro co největší zapojení takových organizací do přímé spolupráce 
s Komisí, členské státy podmiňovaly takovou účast přijetím vhodných záruk. 
Pokud jde o potřebu zjednodušení postupů a sloučení poradních výborů pro 
odbornou přípravu zřízených v souvislosti s oborovými směrnicemi, ukázalo se, že 
je tato potřeba vnímána jinak na straně Komise i na straně profesních sdružení. 
Komise prosazovala zjednodušení za účelem snížení objemu správy a organizace 
nutné k fungování těchto výborů. Profesní sdružení na druhou stranu prosazovala 
zachování individuálních výborů ve stávající podobě, nebo nanejvýš jejich 
sloučení, avšak při zajištění jejich odpovídající účasti. Uvedené výbory totiž 
představovaly jedinou možnost přímého zapojení těchto sdružení do fungování 
systémů uznávání kvalifikací. 
 
V celku záporné reakce se dostalo záměru dále liberalizovat dočasné přeshraniční 
poskytování služeb. Členské státy uvedly, že by byly připraveny přijmout další 
liberalizaci nanejvýš jen v některých oborech činnosti, a že by spíše dávaly 
přednost zjednodušení procesních podmínek přístupu poskytovatelů služeb 
k dotčenému povolání v hostitelském členském státě minimalizací 
administrativních požadavků a nákladů pro poskytovatele služeb. Pro tyto účely 
bude třeba zavést zvláštní režim pro poskytování služeb, odlišný od režimu 
použitelného v případě svobody usazování. Možnost uplatnit vyrovnávací opatření 
v případě poskytovatelů služeb by však každopádně měla být zachována, jelikož 
rozdíly v odborné kvalifikaci nelze nahradit zkušenostmi nabytými v průběhu 
odborné praxe. Profesní sdružení měla v otázce liberalizace ještě větší pochybnosti 
než členské státy a zdůrazňovala především potřebu chránit příjemce služby. Další 
liberalizace je podle nich možná jen, budou-li stanoveny konkrétní podmínky pro 
zaručení bezpečnosti, ochrany spotřebitele a kvality služeb. 
 
Na základě svých výše zmíněných východisek a uvedených výsledků veřejné 
konzultace Komise zpracovala a Evropskému parlamentu a Radě do 
spolurozhodovacího legislativního postupu předložila návrh směrnice o uznávání 
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odborných kvalifikací841. K tomuto návrhu byly Evropským parlamentem v prvním 
čtení předloženy četné pozměňovací návrhy, které byly vypracovány zejména ve 
Výboru pro právní záležitosti a vnitřní trh842. Na jejich základě, jakož i na základě 
diskuzí, které mezitím proběhly v Radě, předložila Komise pozměněný návrh 
směrnice843. Rada pak pozměněný návrh s některými změnami převzala do svého 
společného postoje844. Ve druhém čtení v Evropském parlamentu byl k projednání 
určen Výbor pro vnitřní trh ochranu spotřebitele. Jeho doporučení845 však bylo 
v konečném legislativním usnesení Evropského parlamentu zohledněno jen 
částečně. Plénum tohoto shromáždění nakonec ve znění společného postoje Rady, 
které bylo samo výsledkem poměrně táhlých debat mezi zástupci členských států a 
Komise, odsouhlasilo jen méně významné úpravy846, které byly pro Komisi i Radu 
přijatelné, takže se Komise vyslovila ve prospěch takto pozměněného společného 
postoje847, a Rada toto znění schválila kvalifikovanou většinou podle dřívějšího čl. 
251 odst. 3 ES.  
 
Pro návrh směrnice se vyslovily všechny členské státy kromě tří – Německa a 
Řecka, které hlasovaly proti, a Lucemburska, které se zdrželo hlasování. Polsko 
směrnici schválilo i přes to, že otevřeně protestovalo proti převzetí režimu pro 
uznávání dokladů vydávaných Polskem zdravotním sestrám odpovědným za 
všeobecnou péči a porodním asistentkám, které absolvovaly odbornou přípravu 
nesplňující minimální požadavky podle oborových směrnic, který však byl 
stanoven již v Aktu přistoupení z roku 2003848, i do směrnice 2005/36/ES (viz 
dále). Německo hlasovalo proti přijetí směrnice z důvodu zásadního nesouhlasu 

                                                 
841 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací, KOM(2002) 119 konečné 

– COD 2002/0061 (Úř. věst. 2002, C 181E, s. 183), 7.3.2002. Viz rovněž stanovisko Hospodářského a 
sociálního výboru ze dne 18. září 2002 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborných kvalifikací (Úř. věst. 2003, C 61, s. 67). 

842 Viz zprávu Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti a vnitřní trh ze dne 15. prosince 2003 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (dokument EP, A5-
0470/2003); zpravodajem byl evropský poslanec a člen uvedeného výboru Stefano Zapallà. 

843 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (předložený 
Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES), KOM(2004) 317 konečné - COD 2002/0061. 

844 Společný postoj (ES) č. 10/2005 přijatý Radou dne 21. prosince 2004 v souladu s postupem stanoveným v 
článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. C 58 E, 2005, s. 1), viz rovněž sdělení Komise 
Evropskému Parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného 
postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborné kvalifikace, 
KOM(2004) 853 konečné - COD 2002/0061, 6.1.2005. 

845 Doporučení do druhého čtení Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ze dne 28. 
dubna 2005 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborných kvalifikací (dokument EP, A6-0119/2005); i v tomto případě byl zpravodajem člen uvedeného 
výboru Stefano Zapallà 

846 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2005 ke společnému postoji Rady k přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (T6-0173/2005). 

847 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce bodu c) smlouvy o ES ke změnám navrženým 
Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice o 
uznávání odborných kvalifikací, kterým se mění návrh směrnice podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES, 
KOM(2005) 248 konečné - COD 2002/0061. 

848 Viz článek 20 Aktu přistoupení z roku 2003, ve spojení s jeho přílohou II.2 (Volný pohyb osob), C 
(Vzájemné uznávání odborných kvalifikací), III (Oborové systémy), bod 2 (zdravotní sestry odpovědné za 
všeobecnou péči) písm. b) a bod 5 (porodní asistentky) písm. b) (Úř. věst. L 236, 23.9.2003). 
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s konečnou úpravou přeshraničního poskytování služeb, která podle názoru tohoto 
členského státu nadměrně omezuje odpovědnost členských států v oblasti zajištění 
vysoké úrovně kvalifikace v rámci poskytování služeb. Navíc otevřeně vyjádřilo 
určité znepokojení nad projednáváním své žádosti o zahrnutí některých svých 
vzdělávacích programů, které považuje za rovnocenné úrovně jako dosavadní 
diplomu 92/51, do příslušné přílohy směrnice ze strany Komise. Řecko pro návrh 
nehlasovalo podle svého vyjádření z důvodu mnoha problémů, které v tomto státě 
způsobilo provozování systému franšíz v oblasti vzdělávání nebo poboček 
zahraničních vzdělávacích institucí, pokud jde o možnost výkonu kontroly kvality 
vzdělávání poskytovaného na jeho území. Lucembursko se zdrželo hlasování 
z důvodu nejistoty ohledně budoucího zahrnutí některých vzdělávacích programů 
do příslušné přílohy směrnice, podobně jako své znepokojení vyjádřilo Německo, 
přestože uznává, že směrnice je sice významným krokem k zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu služeb849.  
 
Směrnice vstoupila v platnost dne 20. října 2005 dvacátým dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie (článek 64) a členským státům byla k jejímu 
provedení do vnitrostátních právních předpisů poskytnuta od uvedeného data 
dvouletá lhůta (článek 63). Doposud bylo proti členským státům vydáno sedm 
odsuzujících rozsudků za neprovedení směrnice850 a bylo podáno dalších šest žalob 
pro její neprovedení, nebo každopádně z důvodu neoznámení příslušných 
prováděcích vnitrostátních opatření Komisi, přičemž pět z nich dosud projednává 
Soudní dvůr851.  
 
Před zahájením vlastního výkladu směrnice 2005/36/ES je nutné předeslat, že její 
text v české jazykové verzi je nutné číst spolu se třemi opravami zveřejněnými 
v Úředním věstníku852, z nichž jedna je poměrně rozsáhlá. Tyto změny jdou daleko 
nad rámec jen drobných chyb, protože častokrát věcně zcela mění význam 
jednotlivých ustanovení. Text směrnice byl totiž značně ovlivněn nekvalitním 
překladem společného postoje Rady, aniž by následně byla provedena důkladná 

                                                 
849 Viz dodatek k předběžné verzi zápisu z jednání 2665. zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost 

konaného v Lucemburku ve dnech 6. a 7. června 2005, (dokument Rady 9816/05 ADD 1), bod jednání 14, 
body 4 až 8. 

850 Rozsudky ze dne 17. prosince 2009, C-505/08, Komise v. Německo, ze dne 1. října 2009, C-468/08, Komise 
v. Francie, ze dne 24. září 2009, C-477/08, Komise v. Rakousko, ze dne 9. července 2009, C-469/08, 
Komise v. Belgie, ze dne 9. července 2009, C-556/08, Komise v. Spojené království, ze dne 2. července 
2009, C-465/08, Komise v. Řecko, ze dne 2. července 2009, C-567/08, Komise v. Lucembursko, dosud 
nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí. 

851 Viz oznámení o žalobách Komise podaných ve věcech C-459/08, Komise v. Portugalsko (Úř. věst. C 313, 
6.12.2008, s. 21); C-463/08, Komise v. Španělsko (Úř. věst. C 327, 20.12.2008, s. 20); C-466/08, Komise v. 
Kypr (Úř. věst. C 327, 20.12.2008, s. 21); C-530/08, Komise v. Maďarsko (Úř. věst. C 19, 24.1.2009, s. 21); 
C-548/08, Komise v. Švédsko (Úř. věst. C 32, 7.2.2009, s. 23). Žaloba podaná ve věci C-521/08, Komise v. 
Irsko, byla vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora (Úř. věst. C 282, 21.11.2009, s. 32). Žaloba ve věci C-
52/08, Komise v. Portugalsko, se sice rovněž týká neprovedení směrnice 2005/36/ES, ale toto řízení se týká 
specifického povolání notáře a základní otázkou v tomto řízení je použitelnost výjimky stanovené ve 
Smlouvě pro činnosti spojené s výkonem veřejné moci. 

852 Opravy relevantní pro českou jazykovou verzi byly uveřejněny v Úř. věst. L 265, 11.10.2007, s. 27; Úř. věst. 
L 271, 16.10.2007, s. 18, a Úř. věst. L 93, 4.4.2008, s. 28. 
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revize tohoto překladu. Ani vydání zmíněných oprav nevedlo k odstranění 
veškerých nedostatků v překladu znění směrnice, přičemž o některých z nich bude 
učiněna zmínka níže.  
 
Již z popisu předcházejícího legislativního vývoje je zřejmé, že směrnice 
2005/36/ES nepřináší žádné fundamentální změny, ale spíše integruje doposud 
platnou právní úpravu do jednoho právního předpisu. Směrnice 2005/36/ES proto 
především s účinkem ode dne uplynutí lhůty ke svému provedení členskými státy 
ruší směrnice obecného systému, všechny oborové směrnice (nikoliv však směrnice 
týkající se povolání advokáta) a směrnici 1999/42/ES. Odkazy na ně je třeba 
vykládat jako odkazy na ustanovení směrnice 2005/36/ES. Právní akty přijaté na 
základě zrušených směrnic však zůstávají nedotčeny (článek 62). Z uvedených 
okolností vyplývá, že v oblasti uznávání kvalifikací je možno v zásadě i nadále 
uplatňovat stejné zásady, přinejmenším v rozsahu, v němž se právní úprava podle 
směrnice 2005/36/ES a právní úprava podle směrnic, které zrušila, shodují853. 
 
Směrnice byla přijata na základě tří zmocnění ve Smlouvě, totiž článku 40 ES (nyní 
článek 46 SFEU) v oblasti volného pohybu pracovníků, čl. 47 odst. 1 ES a čl. 47 
odst. 2 první a třetí věty ES (nyní čl. 53 odst. 1 SFEU) v oblasti usazování, a článku 
55 ES (nyní článek 62 SFEU) ve spojení s uvedenými ustanoveními článku 47 ES 
v oblasti volného pohybu služeb. Z použití těchto právních základů je třeba jednak 
vyvodit, že se směrnice vztahuje na činnosti vykonávané jak v zaměstnaneckém 
poměru, tak jako samostatně výdělečné činnosti, ať už jsou vykonávány na území 
dotčeného členského státu prostřednictvím stálé provozovny nebo jsou vykonávány 
přeshraničně. A jednak z použití těchto právních základů vyplývá, že směrnice 
2005/36/ES nepodniká žádnou novou koordinaci vnitrostátních podmínek, která by 
ke svému provedení vyžadovala změnu stávajících zásad zákonné právní úpravy 
týkajících se vzdělání a odborné přípravy pro výkon jednotlivých povolání (viz čl. 
47 odst. 2 druhá věta ES, která tak byla jako právní základ výslovně vyloučena). 
Stejně jako v případě dosavadních směrnic je směrnici 2005/36/ES vykládat 
v souladu se základními svobodami, k jejichž provedení slouží. Touto směrnicí 
proto není dotčeno dodržování nediskriminačních požadavků ze strany osob 
pohybujících se v Unii, které hostitelský členský stát stanoví za předpokladu, že 
jsou objektivně zdůvodněné a přiměřené, a proto nejsou dotčena ani opatření 
nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a spotřebitelů (třetí a čtyřicátý 
čtvrtý bod odůvodnění). 
 
Směrnice tak slouží k naplnění cíle omezení překážek volného pohybu osob a 
služeb mezi členskými státy podle čl. 3 odst. 1 písm. c) ES (nyní čl. 3 odst. 3 SEU a 
čl. 26 odst. 2 SFEU), jehož součástí je i možnost státních příslušníků členských 
států vykonávat povolání, ať již jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako 

                                                 
853 V rozsudku ze dne 17. prosince 2009, C-586/08, Rubino, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 27, 

totéž konstatoval Soudní dvůr ve vztahu k obecnému systému, a konkrétněji k osvědčení způsobilosti podle 
směrnice 92/51/EHS a směrnice 2005/36/ES. 
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zaměstnanci, v jiném členském státě (první bod odůvodnění směrnice 2005/36/ES). 
V rámci tohoto široce vymezeného cíle se směrnice konkrétně soustředí na ta 
omezení, která představují požadavky členských států na odbornou kvalifikaci pro 
přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon.  
 
V rámci tohoto cíle proto také směrnice v celém rozsahu své působnosti stanoví 
zásadu rovného zacházení. Ta je vyjádřena v ustanovení týkajícím se účinků uznání 
odborné kvalifikace podle této směrnice, které stanoví, že uznání hostitelským 
členským státem oprávněné osobě v tomto členském státě umožňuje přístup 
k dotčenému povolání a jeho výkon za stejných podmínek jako státní příslušníci 
tohoto státu (čl. 4 odst. 1). Své účinky zásada rovného zacházení zakotvená ve 
směrnici zakládá zejména v situacích týkajících se přístupu k regulovanému 
povolání, respektive umožnění jeho výkonu, dosud však nebyla jednoznačně 
objasněna otázka, zda se tato zásada rovněž vztahuje na otázky odměňování nebo 
jiných podmínek výkonu dotčeného povolání v hostitelském členském státě po 
uznání odborné kvalifikace854. Dále je třeba připomenout, že zásada rovného 
zacházení v návaznosti na uznání odborné kvalifikace se ve svém plném rozsahu 
uplatní jen tehdy, splní-li žadatel veškeré podmínky stanovené směrnicí pro takové 
uznání. Proto například částečné uznání odborné kvalifikace žadatele pro výkon jen 
několika z dílčích činností zahrnutých v rámci dotčeného regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě nemusí v souladu s judikaturou Soudního dvora 
nezbytně vést k přiznání práva žadateli používat odpovídající označení příslušníků 
dotčeného povolání tohoto státu855. Tyto otázky byly blíže rozvedeny v předchozí 
kapitole této práce týkající se dřívějších směrnic obecného systému, a budou blíže 
zmíněny i dále v souvislosti se zvláštními ustanoveními týkajícími se výkonu práva 
usazování a volného pohybu služeb.  
 
7.1.2  Rozsah působnosti směrnice 2005/36/ES 
 
Svůj rozsah působnosti směrnice definuje za použití pozitivní i negativního 
vymezení. Pokud jde o pozitivní vymezení, směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, v jiném členském státě, než je členský stát, v němž 
získal svou odbornou kvalifikaci, a to buď jako osoba samostatně výdělečně činná, 
nebo jako zaměstnanec (čl. 2 odst. 1). 
 
Osobní rozsah působnosti směrnice tedy zahrnuje jen státní příslušníky členských 
států. Tím však není dotčena možnost zákonodárce rozšířit její působnost 
prostřednictvím zvláštních právních předpisů i na jiné kategorie osob. V tomto 
ohledu směrnice přebírá pouze zásady dosavadních předpisů, a proto je pro 
podrobnosti třeba odkázat na výše uvedený výklad. Směrnice se vztahuje na osoby 

                                                 
854 Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmueller, Sb. rozh. s. I-5405.  
855 Rozsudek ze dne 19. ledna 2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. 
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hospodářsky činné, popřípadě osoby zamýšlející zahájit hospodářskou činnost, ať 
již ve formě samostatně výdělečné činnosti, nebo zaměstnání. 
 
Věcný rozsah působnosti směrnice tedy vychází z pojmu regulovaného povolání, 
jehož definice byla v podstatě převzata ze směrnic obecného systému při 
současném zjednodušení struktury dosavadní definice. Směrnice tak zejména 
opouští ve směrnicích obecného systému prakticky nevyužitý pojem „regulované 
odborné činnosti“. I nadále však směrnice obsahuje hlavní, a podpůrně i 
alternativní vymezení regulovaného povolání jednak pro případ, že je činnost 
regulována přímo nebo nepřímo na základě právních předpisů – ať již zavedením 
vnitrostátního monopolu na výkon konkrétních činností nebo vnitrostátního 
monopolu na provozování činnosti pod určitým profesním označením856, a jednak 
pro případ, že je tato činnost regulována nikoliv na základě právních předpisů, ale 
fakticky profesním sdružením nebo organizací, které byly za tímto účelem 
dotčeným členským státem uznány [čl. 3 odst. 1 písm. a)]. Vzhledem k obecné 
povaze této definice se regulovanými povoláními rozumějí i činnosti dříve 
spadající do působnosti směrnice 1999/42/ES a oborových směrnic. 
 
Vymezení působnosti směrnice výslovně připomíná, že regulovanými povoláními 
mohou být i svobodná povolání. Tato zmínka se do směrnice dostala na základě 
požadavku Evropského parlamentu, jehož Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh 
v prvním čtení dokonce navrhoval nahradit pojem regulovaného povolání, který je 
klíčový pro vymezení působnosti směrnice, pojmem svobodného povolání857, a za 
tímto účelem navrhl definici inspirovanou vymezením pojmu „svobodných 
povolání“ v rozsudku Soudního dvora vydaném v kontextu právní úpravy týkající 
se daně z přidané hodnoty858. Plénum Evropského parlamentu v prvním čtení toto 
doporučení částečně přijalo, takže požadovalo stanovení definice pojmu 
svobodného povolání v normativním textu vedle pojmu regulovaného povolání859. 
Přestože ani Rada, ani Komise s touto změnou nesouhlasily, navrhl Evropský 
parlament ve druhém čtení kompromisní řešení860, které bylo nakonec Radou 
schváleno a které spočívalo v doplnění uvedené zmínky o svobodných povoláních 
do ustanovení o oblasti působnosti směrnice a dodatečného bodu odůvodnění 

                                                 
856 Pertek, J.: La reconnaissance des diplômes, un acquis original rationalisé et developpé par la directive 

n° 2005/36 du 7 octobre 2005, Europe 3/2006, studie 3, bod 3.  
857 Viz blíže Mann, T.: Randnotizen zum Richtlinienentwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 

EuZW 20/2004, 615, s. 616. 
858 Bod 39 rozsudku ze dne 11. října 2001, C-267/99, Urbing-Adam, Recueil, s. 7467; Soudní dvůr zde uvedl, že 

svobodnými povoláními pro potřeby dotčeného ustanovení směrnice 77/388/EHS jsou „činnosti, které se 
mimo jiné vyznačují intelektuální povahou, vyžadují kvalifikaci vysoké úrovně a jsou obvykle předmětem 
jasné a přísné profesní úpravy. V rámci výkonu takové činnosti je zvláště důležitý osobní prvek a výkon této 
činnosti je spojen s velkou mírou nezávislosti v rámci provádění profesních činností“. 

859 Viz pozměňovací návrh č. 37 zprávy zmíněného Výboru ze dne 15. prosince 2003 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (A5-0470/2003) přednesené S. Zappalou, 
a čl. 4 odst. 1 písm. b) legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2004 k témuž 
návrhu směrnice (T5-0086/2004) (Úř. věst. C 97, 22.4.2004, s. 136). 

860 Čtyřicátý třetí bod odůvodnění a čl. 2 odst. 1 legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. 
května 2005 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborných kvalifikací (T6-0173/2005). 
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směrnice, podle něhož je svobodným povoláním je v souladu s touto směrnicí 
povolání vykonávané osobou, která na základě odpovídající odborné kvalifikace 
osobně, na vlastní odpovědnost a odborně nezávisle poskytuje intelektuální a 
koncepční služby v zájmu klienta a veřejnosti. Výkon takového povolání může v 
členských státech podléhat v souladu se Smlouvou zvláštním právním omezením 
založeným na vnitrostátních právních předpisech a na právních předpisech 
stanovených v tomto rámci samosprávně příslušným profesním sdružením nebo 
organizací, které zaručují a dále rozvíjejí profesionalitu, kvalitu a vztah důvěry 
s klientem (čtyřicátý třetí bod odůvodnění konečného znění směrnice). Zmínka o 
svobodných povoláních ve směrnici je nicméně normativně redundantní. Směrnice 
totiž tento pojem v žádných jiných svých ustanoveních nepoužívá, a vymezení 
tohoto pojmu v bodu odůvodnění směrnice nezakládá žádné závazné právní účinky.  
 
Na rozdíl od dřívějších směrnic obecného systému však ve směrnici 2005/36/ES 
podpůrná definice regulovaného povolání neobsahuje obecná kritéria pro vymezení 
takových sdružení, ale odkazuje na konkrétní profesní sdružení nebo organizace 
uvedené v příloze I směrnice (čl. 3 odst. 2 první pododstavec). Výhodou této 
techniky je, že příslušný orgán hostitelského členského státu může v konkrétním 
případě pouze ověřit, zda žadatel nevykonával své povolání v členském státě 
původu jako člen uvedeného sdružení nebo organizace, a není tedy nucen 
posuzovat splnění stanovených obecných kritérií ve vztahu k organizacím zřízeným 
v jiných členských státech861. Seznam těchto profesních sdružení a organizací může 
být aktualizován zveřejněním příslušné informace v Úředním věstníku Evropské 
unie. Pokud členský stát takové sdružení nebo organizaci zřídí, je proto povinen o 
tom informovat Komisi (čl. 3 odst. 2 třetí pododstavec). Zahrnutí na seznam však 
předpokládá ze strany příslušného sdružení či organizace splnění podmínek 
obdobných těm, které byly stanoveny ve směrnicích obecného systému (čl. 3 odst. 
2 druhý pododstavec).  
 
Pojem regulovaného povolání v rámci svého vymezení používá pojem „odborná 
kvalifikace“, který je směrnicí 2005/36/ES nově definován jako kvalifikace 
doložená dokladem o dosažené kvalifikaci, osvědčení způsobilosti nebo odborná 
praxe [čl. 3 odst. 1 písm. b)]. Odbornou kvalifikací se tedy rozumí soubor znalostí a 
dovedností nabytých v rámci programu teoretického nebo praktického vzdělávání, 
osvědčených složením odborných zkoušek nebo také získaných v průběhu 
plnoprávného a skutečného výkonu dotčeného povolání [viz rovněž definici 
odborné praxe převzatou z dřívějších směrnic obecného systému v čl. 3 odst. 1 
písm. i)]. „Dokladem o dosažené kvalifikaci“, což je rovněž pojem nově vymezený 
v uvedené směrnici, se pak rozumí diplomy, osvědčení nebo jiné doklady vydané 
příslušným orgánem v členském státě určeným v souladu s jeho právními předpisy, 

                                                 
861 V současné době je před Soudním dvorem projednávána otázka, zda a za jakých okolností musí být 

v hostitelském členském státě přihlíženo k činnostem, které žadatel vykonával v členském státě původu, na 
jehož území působí příslušné sdružení nebo organizace ve smyslu diskutovaného ustanovení, aniž by však 
byl jejich členem – oznámení o žalobě ve věci C-424/09, Toki (Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s. 21). 
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který prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil odbornou přípravu získanou 
převážně ve Společenství [čl. 3 odst. 1 písm. c)].  
 
Podpůrně směrnice stanoví, že se za doklad o dosažené kvalifikaci rovněž považuje 
doklad vydaný ve třetí zemi, pokud jeho držitel poté, co byl jeho doklad o dosažené 
kvalifikaci uznán na území členského státu pro účely výkonu dotčeného povolání, 
získal na území tohoto členského státu v dotčeném povolání tříletou odbornou praxi 
potvrzenou zvláštním dokladem tohoto členského státu (čl. 3 odst. 3). Toto 
ustanovení je zobecněním pravidla, které se původně uplatňovalo jen v rámci 
obecného systému862. Za doklad vydaný v třetí zemi bude třeba v souladu 
s relevantní judikaturou Soudního dvora, podle níž je pro tyto účely určující právní 
řád státu, kterým se příslušný orgán řídí při vydávání takového dokladu863, 
považovat nejen doklad, které byl vydán po ukončení odborné přípravy získané 
převážně mimo Unii, ale také doklad, který byl vydán po absolvování odborné 
přípravy převážně v Unii, ale nebyl vydán orgánem členského státu (ale například 
pobočkou zahraniční univerzity třetího státu). Nadále je tedy třeba takové doklady 
– s výhradou získání tříleté odborné praxe v Unii – uznávat v rámci všech systémů 
uznávání upravených směrnicí 2005/36/EHS, včetně poskytování služeb. 
 
Nikoliv výslovně vyjádřenou součástí pozitivního vymezení rozsahu působnosti 
směrnice, respektive jejích ustanovení týkajících se uznávání odborné kvalifikace 
(viz níže), je rovněž podmínka, aby žadatel v členském státě původu vykonával 
stejné povolání, jako je povolání, které hodlá vykonávat v hostitelském členském 
státě. Tato zásada však vyplývá z výše zmíněného vymezení účelu směrnice 
(článek 1) a z jejího ustanovení týkajícího se účinků uznání odborné kvalifikace, 
podle něhož toto uznání hostitelským členským státem dotčené osobě umožňuje v 
tomto členském státě přístup ke stejnému povolání nebo výkon stejného povolání, 
jako je povolání, pro které získala kvalifikaci v domovském členském státě (čl. 4 
odst. 1). Uvedená ustanovení tak vyjadřují zásadu, která již byla v této práci na 
několika místech zdůrazňována, podle níž se ustanovení o uznávání odborné 
kvalifikace vztahují jen na případy sekundárního výkonu práva volného pohybu, 
tedy jen na případy, v nichž právo Společenství spojuje výkon subjektivních práv 
volného pohybu hospodářského subjektu se skutečností, že tento subjekt zamýšlí 
v hostitelském členském státě vykonávat stejnou činnost, kterou je již oprávněn 
vykonávat v jednom nebo více jiných členských státech. S ohledem na častý výskyt 
nejasností v otázkách totožnosti dotčených povolání v praxi864 se zákonodárce 
pokusil ve směrnici výraz „stejné povolání“ dále přiblížit, avšak v konečném 

                                                 
862 Možnost uplatnění jiného než obecného systému uznávání odborných kvalifikací ve vztahu k držitelům 

dokladů vydaných třetími státy byla za předchozího právního stavu hlavní otázkou ve věci, v níž byl vydán 
rozsudek Soudního dvora ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, Recueil, s. I-6239. 

863 V rozsudcích ze dne 23. října 2008, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. rozh. s. I-7969, C-286/06, Komise v. 
Španělsko, Sb. rozh. s. I-8025, a ze dne 29. ledna 20069, C-311/06, Cavallero, Sb. rozh. s. I-415, Soudní 
dvůr výslovně rozhodl, že v tomto ohledu je určující, jakými předpisy se řídilo vydávání dokladu o dosažené 
kvalifikaci.  

864 Viz zejména rozsudky ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, a ze dne 19. ledna 
2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros, Recueil, s. I-801.  
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důsledku zavedl pro toto posouzení jen další neurčité kritérium, když stanovil, že se 
dotčená povolání vykonávaná v členském státě původu a hostitelském členském 
státě považují za stejná, „pokud jsou činnosti, které toto povolání zahrnuje, 
srovnatelné“ (čl. 4 odst. 2). Vzhledem k povaze otázek řešených v praxi v případě 
posouzení totožnosti dotčených povolání, které byly podrobněji zmíněny 
v souvislosti s obdobnými ustanoveními dřívějších směrnic obecného systému, se 
však lze domnívat, že uvedené upřesnění nebude mít v budoucnu žádný zásadní 
význam. 
 
Pokud jde o negativní vymezení tohoto široce pojatého rozsahu působnosti 
směrnice, jsou z něho výslovně vyloučeny situace, na něž se vztahuje „jiná zvláštní 
úprava, která přímo souvisí s uznáváním odborných kvalifikací“. Nejde však o 
vyloučení absolutní, ale jen v rozsahu, v němž jsou tytéž otázky řešeny ve 
zvláštních předpisech (čl. 2 odst. 3)865. Ve zbytku se podpůrně použijí ustanovení 
směrnice 2005/36/ES. Směrnice tak výslovně kodifikuje zásadu lex specialis 
derogat generali. „Zvláštní úpravou“ ve smyslu této zásady může směrnice 
rozumět buď obecné předpisy, které upravují otázky související s uznáváním 
odborných kvalifikací horizontálně, nebo zvláštní předpisy, které upravují uznávání 
odborných kvalifikací v případě konkrétních povolání nebo činností (vertikální 
přístup). 
 
Za horizontální předpis, který představuje lex specialis ve vztahu ke směrnici 
2005/36/ES, lze v určitém smyslu považovat směrnici o elektronickém obchodu866, 
která upravuje přeshraniční poskytování služeb informační společnosti. Službou 
informační společnosti se rozumí každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na 
dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb867. Pro takto 
poskytované výkony je charakteristické, že jsou poskytovány korespondenčním 
způsobem, to znamená aniž by se poskytovatel a příjemce služeb museli osobně 
setkat. Vzhledem k širokému rozsahu vymezení služby informační společnosti 
mohou být takové služby poskytovány i v rámci regulovaných povolání, v nichž lze 
výsledky práce poskytovatele klientům doručovat elektronickou formou. Proto i 
takovéto služby mohou být v členských státech v konkrétních případech podřízeny 
požadavkům na odbornou kvalifikaci. Směrnice o elektronickém obchodu 
koneckonců ustanovení týkající se případného zohlednění kvalifikací obsahuje.  
 
Ale právě z důvodu korespondenční povahy služeb informační společnosti je třeba 
současně pochybovat o kvalifikaci směrnice o elektronickém obchodu jako 

                                                 
865 Čtyřicátý druhý bod odůvodnění směrnice 2005/36/ES proto uvádí, že se použitím této směrnice „nejsou 

dotčeny jiné zvláštní právní předpisy pro uznávání odborných kvalifikací“. 
866 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 (směrnice o elektronickém 

obchodu) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399). 
867 Viz čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 
337), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění 
směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 
217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8). 
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„zvláštní úpravy“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2005/36/ES. Pozitivní vymezení 
rozsahu působnosti této směrnice totiž hovoří o tom, že se směrnice použije jen 
v případě „výkonu regulovaného povolání v členském státě“, a je proto rovněž 
možné předpokládat, že se směrnice použije jen v případě vlastního výkonu 
dotčené činnosti na území hostitelského členského státu. Pokud přeshraniční 
poskytování služeb není spojeno s osobní přítomností poskytovatele v hostitelském 
členském státě, neuplatní se zpravidla – v souladu se zásadou teritoriality 
uplatňování správního práva – ani požadavky právních předpisů hostitelského 
členského státu na odbornou kvalifikaci, a směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací proto ani nepředpokládá právní úpravu takových situací. Tomu 
odpovídá i struktura směrnice, jejíž hlava II se použije na poskytování služeb 
spojených s osobní přítomností poskytovatele na území hostitelského členského 
státu (čl. 5 odst. 2 první pododstavec), a jejíž Hlava III upravuje usazení se 
takového hospodářského subjektu na území hostitelského členského státu. Pokud 
tato směrnice předpokládá uplatňování požadavků na odbornou kvalifikaci 
členskými státy v souladu s takto chápanou zásadou teritoriality, nemůže se ani 
oblast její působnosti překrývat s oblastí působnosti směrnice o elektronickém 
obchodu, a tato druhá směrnice tudíž nemůže ve vztahu k první představovat lex 
specialis.  
 
Z tohoto druhého výkladu, podle něhož se ustanovení směrnice 2005/36/ES o 
uznávání kvalifikací nevztahuje na korespondenční poskytování přeshraničních 
služeb, však rovněž vyplývá, že v právu Společenství neexistuje – s výjimkou 
předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, které upravují služby poskytované na 
dálku868 – žádná právní úprava týkající se volného pohybu služeb, které jsou 
poskytovány korespondenčním způsobem, ale nejsou službami informační 
společnosti. V těchto případech bude nezbytné aplikovat přímo ustanovení 
primárního práva, přičemž v rámci posouzení proporcionality případných 
vnitrostátních omezení takové činnosti bude třeba přihlížet zejména k okolnosti, že 
na území hostitelského členského státu nebyla sama o sobě vykonávána žádná 
výdělečná činnost, jak tomu bylo do jisté míry ve věci Säger v Dennemeyer, v níž 
britský správce patentů poskytoval německým klientům služby spočívající ve 
sledování dnů vypršení platnosti jejich patentů a informování těchto klientů 
prostřednictvím telekomunikačních prostředků (zejména telefonicky)869.  
 
Směrnice 2005/36/ES neupravuje ani pasivní stránku poskytování služeb, a 
z podstaty svého účelu takovou úpravu vylučuje. Stanovení kvalifikačních 
předpokladů pro poskytovatele služby je totiž opatřením, které ve skutečnosti 
                                                 
868 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro 

spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. 
L 271, s. 16; Zvl. vyd. 06/04, s. 321), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 
11. května 2005 (Úř. věst. L 149, s. 22) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. 
listopadu 2007 (Úř. věst. L 319, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 
20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (Úř. věst. L 144, s. 19; Zvl. 
vyd. 15/03, s. 319), ve znění uvedených směrnic 2002/65/ES, 2005/29/ES a 2007/64/ES. 

869 Rozsudek ze dne 25. července 1991, C-76/90, Säger v Dennemeyer, Recueil, s. I-4221. 
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členské státy přijímají jen na straně poskytovatele služeb, nikoliv jejich příjemce. 
V případech omezení příjemce služeb jiným typem opatření (například zákaz 
vycestování ze země z důvodů vedení trestního řízení) bude nezbytné aplikovat 
přímo ustanovení primárního práva, přičemž legalita těchto opatření bude 
v konkrétním případě záležet na míře intenzity obecného zájmu, který je třeba 
chránit. 
 
Pokud jde o zvláštní úpravu, jejíž působnost lze označit za „vertikální“ povahy a 
která se týká uznávání odborných kvalifikací v případě konkrétních povolání nebo 
činností, je třeba zaprvé jako zvláštní skupinu zmínit předpisy, které byly spolu 
s ostatními směrnicemi o uznávání kvalifikací přijaty podle právního základu 
v oblasti volného pohybu osob a služeb týkajícího se uznávání odborné kvalifikace, 
ale nebyly zrušeny směrnicemi obecného systému nebo směrnicí 1999/42/ES, a 
tudíž platily souběžně s touto směrnicí i nadále. V další kategorii je pak, zadruhé, 
třeba zmínit předpisy, které se týkají požadavků na vzdělání a odbornou přípravu, a 
mohou i upravovat uznávání odborných kvalifikací, ale byly vydány na základě 
jiných ustanovení Smlouvy než uvedeného ustanovení výslovně zmocňujícího 
k úpravě otázek uznávání odborné kvalifikace.  
 
Do první skupiny předpisů spadají konkrétně především směrnice týkající se 
výkonu povolání advokáta v členských státech, které v případě tohoto povolání 
jednak umožňují automatické připuštění k výkonu povolání v hostitelském 
členském státě pod profesním označením členského státu původu, a jednak 
přiznávají advokátům z jiných členských států právo výkonu povolání pod 
profesním označením hostitelského členského státu po určité době odborné praxe 
absolvované v tomto státě870. Použití těchto směrnic však nevylučuje současné 
použití obecného systému uznávání kvalifikací, pokud dotčená osoba hodlá zahájit 
výkon svého povolání pod profesním označením hostitelského členského státu 
dříve, než po splnění požadavků zvláštních směrnic týkajících se povolání advokáta 
(čtyřicátý druhý bod odůvodnění směrnice 2005/36/ES). Tuto možnost předpokládá 
výslovně směrnice 98/5/ES ve svém článku 10. 
 
Zvláštní právní úpravu spadající do této první skupiny právních předpisů 
představují i směrnice týkající se přeshraničního výkonu činnosti zprostředkovatelů 
pojištění. Směrnice 77/92/EHS o přechodných opatřeních pro usnadnění výkonu 
práva usazování a volného pohybu služeb zprostředkovatelů pojištění obsahovala 
ustanovení typická pro přechodný systém, v jehož rámci byl výkon činnosti 
v hostitelském členském státě automaticky umožněn jen osobám, které prokázaly, 
že v členském státě původu absolvovaly odbornou praxi stanovené délky871. Tato 
                                                 
870 Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb 

advokátů (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd.. 06/01, s. 52), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES 
ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve 
kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, s. 36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). 

871 Články 4 až 6 směrnice Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu 
svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 
ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 14). 
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směrnice byla s účinností od 15. ledna 2005 nahrazena směrnicí 2002/92/ES, která 
koordinuje vnitrostátní požadavky na profesní způsobilost zprostředkovatelů 
pojištění, a to jak po stránce odborné kvalifikace, tak po stránce požadavků na 
dobrou pověst a pojištění odpovědnosti za škod způsobenou při výkonu povolání. 
Volný pohyb těchto zprostředkovatelů je v důsledku uvedené koordinace 
automatický a předpokládá jen předchozí oznámení výkonu činnosti v jiném 
členském státě v případě zahájení tohoto výkonu příslušnému orgánu členského 
státu původu, který toto oznámení případně dále předává hostitelskému členskému 
státu, jehož právní předpisy oznámení výkonu dotčené činnosti na svém území 
vyžadují872. Jelikož směrnice o zprostředkování pojištění obsahuje komplexní 
úpravu volného pohybu zprostředkovatelů pojištění, a jelikož tato právní úprava 
v celém svém rozsahu nabízí výhodnější režim, než je režim uznávání zavedený 
obecným systémem, je třeba mít za to, že v tomto případě je souběžné použití 
směrnice 2005/36/ES v zásadě vyloučeno. 
 
Do skupiny nezrušených původních směrnic spadají i směrnice týkající se obchodu 
s toxickými látkami a jejich distribuce a činností zahrnujících odborné používání 
takových látek, včetně zprostředkovatelských činností873, jimž byl věnován výklad 
v oddíle týkajícím se směrnic o přechodných opatřeních. Dotčená přechodná 
opatření jsou obsažena konkrétně ve směrnici 75/556/EHS, která výkon základních 
svobod umožňuje jen při splnění požadavku odborné praxe stanovené délky 
absolvované v členském státě původu. Pokud jde o její vzájemný vztah se směrnicí 
2005/36/ES, je proto třeba učinit závěr, že směrnice 75/556/EHS se za současného 
právního stavu použije výlučně v případě, že žadatel splní její požadavky ohledně 
délky a případně povahy absolvované odborné praxe. Osoby, kterým není uznání 
jejich odborné kvalifikace na základě této směrnice umožněno, se mohou dovolávat 
obecné směrnice o uznávání kvalifikací podobně, jako je tomu v případě směrnic 
týkajících se povolání advokáta. 
 
Kromě výše uvedených směrnic vycházejících z právního základu podle tehdejšího 
57 Smlouvy (později článku 47 ES) existuje ve Společenství nemalé množství 
předpisů obsahujících „zvláštní úpravu“ vydaných s využitím právního základu 
v jiných oblastech upravených Smlouvou. Tak je tomu zejména v případě činnosti 
osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů, zejména 
auditu účetních závěrek a souvisejících dokumentů obchodních společností. 
Původní tzv. „osmá obchodní směrnice“ upravovala pouze podmínky, které musí 

                                                 
872 Články 4 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování 

pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3; Zvl. vyd. 06/04, s. 330). 
873 Směrnice Rady ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu 

s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, 
včetně zprostředkovatelských činností (74/556/EHS) (Úř. věst. L 307, 18.11.1974, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 
34), a směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb 
pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich 
distribuci (74/557/EHS) (Úř. věst. L 307, 18.11.1974, s. 5; Zvl. vyd. 06/01, s. 38). 
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členské státy stanovit při přístupu k činnostem v oblasti auditu874.  Za účelem 
umožnění profesní mobility pouze stanovila, že osoby, které získaly část 
kvalifikace nebo celou kvalifikaci v jiném – nejen členském – státě, mohou být 
k výkonu činnosti připuštěny, pokud příslušné orgány hostitelského členského státu 
shledají, že jejich kvalifikace je rovnocenná kvalifikaci požadované podle 
vnitrostátních předpisů v souladu s uvedenou směrnicí, a pokud tyto osoby prokáží 
znalosti práva požadované v hostitelském členském státě pro provádění povinného 
auditu účetních dokumentů (čl. 11 odst. 1 směrnice 84/253/EHS). Osmá směrnice 
tedy neobsahovala ustanovení k usnadnění volného pohybu auditorů mezi 
členskými státy, a naopak předpokládala, že uznávání oprávnění z jiných členských 
států bude zvlášť upraveno směrnicemi o přístupu k činnostem v oblasti financí, 
ekonomiky a účetnictví a o jejich výkonu, jakož i o volném pohybu služeb v 
uvedených oblastech (jedenáctý a dvanáctý bod odůvodnění osmé směrnice). 
Právní vývoj však nakonec nepostupoval zcela v souladu s tímto předpokladem. 
Přijetí směrnic obecného systému pro auditorské povolání znamenalo jeho zahrnutí 
do oblasti působnosti těchto směrnic.  
 
K otázce vzájemného vztahu osmé směrnice a obecného systému se Soudní dvůr 
vyslovil nepřímo ve věci Markopoulos a další875, která se týkala připuštění skupiny 
žadatelů k výkonu činnosti provádění povinných auditů, mezi nimiž byly i osoby 
odborně kvalifikované k výkonu činnosti v jiných členských státech. Soudní dvůr 
ve svém rozsudku v podstatě uvedl, že systém stanovený směrnicí se netýká 
posouzení rovnocennosti žadatelovy kvalifikace příslušnými orgány hostitelského 
členského státu (bod 60). S odkazem na výše citovaný dvanáctý bod odůvodnění 
směrnice 84/253/EHS rovněž poznamenal, že právě směrnice 89/48/EHS se „týká 
vzájemného uznávání úředního schválení osob z jiných členských států“ (bod 60). 
Z toho lze dovozovat, že v diskutované věci Soudní dvůr stejně jako generální 
advokát Tizzano876 zastával názor o použitelnosti směrnice prvního obecného 
systému v případě auditorů. Jelikož se však předběžná otázka vnitrostátního soudu 
v této věci týkala výlučně výkladu osmé směrnice, nic dalšího ke směrnici 
obecného systému nebo její použitelnosti Soudní dvůr neuvedl. Směrnice 
upravující pouze požadavky na odbornou způsobilost osob věnujících se výkonu 
dotčené činnosti nebo samotný výkon této činnosti proto nebrání použití směrnic 
obecného systému v oblasti uznávání odborných kvalifikací. 
 
Krátce po přijetí směrnice 2005/36/ES pak byla osmá směrnice nahrazena směrnicí 
2006/43/ES, která kromě toho, že v podstatě přebírá a přizpůsobuje právní úpravu 
osmé směrnice, ve svém ustanovení týkajícím se schvalování statutárních auditorů 
z jiných členských států členským státům ukládá, aby zavedly postupy pro 

                                                 
874 Osmá směrnice Rady ze dne 10. dubna 1984, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o schvalování osob 

pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů (84/253/EHS) (Úř. věst. L 126, s. 20; Zvl. 
vyd. 17/01, s. 75). 

875 Rozsudek ze dne 7. října 2004, C-255/01, Markopoulos a další, Sb. rozh. s. I-9077. 
876 Body 72 a 73 stanoviska generálního advokáta předneseného dne 1. dubna 2004 ve věci  Markopoulos a další, 

C-255/01, Sb. rozh. s. I-9077. 
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schvalování statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných členských státech877. 
Ačkoliv toto ustanovení členským státům neukládá žádný zvláštní postup pro 
uznávání odborné kvalifikace, odkazuje v podstatě na obecný systém, když stanoví, 
že tyto postupy nepřekračují požadavky na složení zkoušky způsobilosti podle 
směrnice 89/48/EHS878 a že zkouška způsobilosti, vedená v jednom z jazyků 
povolených podle jazykových předpisů platných v daném členském státě, se smí 
týkat pouze přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti právních předpisů 
tohoto členského státu v rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. Jinými 
slovy se jeví, že směrnice 2006/43/ES tudíž ve skutečnosti implicitně předpokládá 
jednak použití obecného systému ve vztahu k auditorům, a jednak předpokládá 
skutečnost, že povolání auditora je povoláním vyžadujícím přesnou znalost 
vnitrostátního práva a jehož zásadní a trvalou součástí je poskytování právních rad 
nebo právní pomoci týkající se tohoto práva. Jelikož si však zákonodárce nebyl 
mimo vší pochybnost jist takovou kvalifikací auditorského povolání zejména 
v budoucí praxi Soudního dvora, rozhodl se v případě tohoto povolání přijmout 
zvláštní ustanovení uvedeného znění.  
 
Poměrně početná skupina povolání je upravena zvláštními právními předpisy 
vydanými na základě článku 71 ES (nyní článek 91 SFEU) v oblasti dopravy. 
Vzhledem k jejich velkému počtu není účelné o nich v této práci podat 
vyčerpávající výklad. Nicméně, pro účely základní orientace v těchto předpisech je 
lze dále rozdělit na předpisy, které neupravují otázky uznávání odborné kvalifikace, 
ale pouze koordinují požadavky na odbornou nebo jinou způsobilost osob 
vykonávajících dotčené povolání, a na předpisy, které krom koordinace 
minimálních požadavků na odbornou způsobilost obsahují i ustanovení o uznávání 
odpovídajících kvalifikací mezi členskými státy. Do první kategorie přitom spadají 
například předpisy upravující odbornou způsobilost bezpečnostního poradce pro 
přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních 
cestách879, řídícího letového provozu880, nebo s účinností od 19. ledna 2013 i 
povolání zkušebního komisaře v rámci vydávání řidičských průkazů881. Jako 

                                                 
877 Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu 

ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení 
směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, s. 87), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/30/ES ze dne 11. března 2008 (Úř. věst. L 81, s. 53). 

878 Správnější by však bylo uvést v článku 14 směrnice 2006/43/ES odkaz na směrnici 2005/36/ES, která 
směrnici 89/48/EHS nahradila a jejíž lhůta k vnitrostátnímu provedení uplynula před uplynutím lhůty 
k provedení směrnice 2006/43/ES. 

879 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/EHS ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na 
zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských 
vodních cestách (Úř. věst. L 118, s. 41; Zvl. vyd. 07/05, s. 31), která byla mezitím zrušena směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí 
(Úř. věst. L 260, s. 13). 

880 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového 
provozu Společenství (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 22), nahrazena nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č 1108/2009 ze dne 21. října 2009 (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 51), a to s účinností ode dne 
přijetí prováděcích opatření Komise. 

881 Článek 10 a příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o 
řidičských průkazech (přepracované znění). 
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konkrétní příklady předpisů spadajících do druhé kategorie pak lze uvést předpisy 
týkající se provozovatelů nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách 
ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě882, provozovatelů silniční přepravy zboží 
a osob v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy883, vedoucích plavidel 
pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách884, pilotů 
civilních letadel885, nebo námořníků886. Předpisy uvedené v první kategorii 
ponechávají dostatek prostoru pro současné uplatnění směrnice o uznávání 
odborných kvalifikace, naproti tomu právní předpisy zahrnuté do druhé kategorie 
zpravidla obsahují vlastní vyčerpávající právní úpravu uznávání odpovídajících 
kvalifikací v členských státech, takže se v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice 
2005/36/ES plně uplatní jen tato „zvláštní úprava“. 
 
Jako výjimku z rozsahu věcné působnosti směrnice lze rovněž chápat situace, na 
něž se vztahuje výjimka pro činnosti spojené s výkonem veřejné moci podle 
dosavadních čl. 39 odst. 4 ES, článku 45 ES, a popřípadě článku 55 ES (nyní čl. 45 
odst. 4, a články 51 a 62 SFEU). Jak již bylo výše uvedeno, uplatňuje se v praxi 
tato výjimka v oblasti přístupu k určité činnosti nebo povolání a jejich výkonu 
téměř výlučně ve formě požadavku státní příslušnosti. Zákonodárce v této 
souvislosti pouze konstatoval, že použití těchto výjimek není směrnicí o uznávání 
odborných kvalifikací dotčeno, a zdůraznil v této souvislosti zejména povolání 
notáře (čtyřicátý první bod odůvodnění směrnice)887. Přitom otázka, do jaké míry 

                                                 
882 Směrnice Rady ze dne 9. listopadu 1987 o přístupu k povolání provozovatele nákladní dopravy po 

vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání diplomů, 
osvědčení a ostatních dokladů formální způsobilosti pro toto povolání (87/540/EHS) (Úř. věst. L 322, s. 20; 
Zvl. vyd. 06/02, s. 168). 

883 Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní 
dopravy a provozovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a 
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v 
oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, s. 1; Zvl. vyd. 06/02, s. 285), ve znění zejména 
směrnice Rady 98/76/ES ze dne 1. října 1998 (Úř. věst. L 277, s. 17; Zvl. vyd. 06/03, s. 137), nahrazena 
s účinností od 4. prosince 2011 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 
2009 (Úř. věst. L 300, s. 51). 

884 Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel 
pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (91/672/EHS) (Úř. věst. L 373, s. 29; 
Zvl. vyd. 06/01, s. 275), a směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek 
pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních 
cestách ve Společenství (Úř. věst. L 235, s. 31; Zvl. vyd. 06/02, s. 297). 

885 Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví 
(91/670/EHS) (Úř. věst. L 373, s. 21; Zvl. vyd. 06/01, s. 270), nahrazena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o 
zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) 
č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, s. 1). 

886 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni 
výcviku námořníků (Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17; Zvl. vyd. 05/04, s. 104), nahrazena směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku 
námořníků (přepracované znění) (Úř. věst. L 323, s. 33), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných 
členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, s. 160). 

887 To přitom bylo jedním z bodů sporu mezi Komisí, která neměla v úmyslu připustit vynětí notářů z rozsahu 
působnosti směrnice, a Evropským parlamentem, který jejich výslovné vyloučení požadoval. Irské 
předsednictví pak navrhlo začlenit výše uvedenou formulaci do odůvodnění směrnice. Pro podrobnosti, viz 
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spadá povolání notáře do rozsahu působnosti směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací, je předmětem prvního řízení zahájeného Komisí proti členskému státu 
pro porušení povinností, které pro něj vyplývají ze směrnice 2005/36/ES, ve vztahu 
ke konkrétnímu povolání (tedy nepočítaje řízení pro neoznámení vnitrostátních 
opatření k provedení směrnice)888. Soudnímu dvoru byla koncem roku 2009 rovněž 
položena předběžná otázka týkající se mimo jiné uplatnění výjimky pro činnosti 
spojené s výkonem veřejné moci a uplatnění směrnice 2005/36/ES v případě 
povolání soudního znalce889. 
 
Jak již bylo uvedeno výše v rámci obecného výkladu věnovanému této výjimce, 
nelze podle názoru zastávaného v této práci na základě této výjimky bez dalšího 
vyloučit konkrétní povolání jako celek z působnosti ustanovení o uznávání 
odborných kvalifikací. Jednak je spíše než ve vztahu k povolání jako celku třeba 
uvedenou výjimku uplatnit ve vztahu ke konkrétním činnostem, jsou-li oddělitelné 
od výkonu zbytku příslušného povolání890. Jsou-li tyto činnosti oddělitelné, je třeba 
v případě státních příslušníků jiných členských států uvažovat o možnosti 
částečného uznání kvalifikace podle směrnice 2005/36/ES (viz výše). A jednak je 
třeba pamatovat i na situace, v nichž se bude o výkon dotčených činností spojených 
s výkonem veřejné moci v hostitelském členském státě ucházet vlastní státní 
příslušník tohoto státu, který však získal odbornou kvalifikaci pro výkon 
odpovídající činnosti v jiném členském státě. V takových případech nelze na 
základě diskutované výjimky odůvodnit použití požadavku státní příslušnosti, ale 
není vyloučeno, že by za určitých okolností bylo možné na základě uvedených 
ustanovení Smlouvy odůvodnit uplatnění členským státem požadavku absolvování 
studia a odborné přípravy upravených za tímto účelem právními předpisy 
dotčeného členského státu, například požadavek odborné přípravy zahrnující 
studium v oboru právo na právnické fakultě téhož členského státu pro některé 
činnosti notáře. Požadavek absolvování studia na místní právnické fakultě je 
ostatně předmětem zmíněného řízení pro porušení povinnosti, takže lze doufat, že 
se k němu Soudní dvůr ve svém rozsudku blíže vyjádří. 
 
Oblast působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací lze rovněž vnímat 
jako kombinaci oblastí působnosti směrnic, které zrušila. Směrnice především 
sjednocuje dosavadní obecné, oborové a přechodné systémy v rámci jednoho textu, 
aniž by jakkoliv omezovala působnost tohoto celku oproti předchozí právní úpravě. 
Tato kombinace však není jen pouhým součtem působnosti dřívějších směrnic. 
V případě povolání a činností spadajících do oborového a přechodného systému je 
naopak působnost směrnice oproti dřívějšímu stavu rozšířena, neboť žadatelé, kteří 
neuspějí se svými kvalifikacemi v rámci jmenovaných systémů, mohou podle 

                                                                                                                                                         
Mann, T.: Randnotizen zum Richtlinienentwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, EuZW 
20/2004, 615, s. 618. 

888 Oznámení o žalobě podané ve věci C-52/08, Komise v. Portugalsko (Úř. věst. C 107, 26.4.2008, s. 15). 
889 Oznámení o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané ve věci C-373/09, Penarroja (Úř. věst. C 282, 

21.11.2009, s. 30). 
890 Rozsudek ze dne 21. června 1974, 2/74, Reyners, Recueil, s. 631, body 45 až 47. 
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směrnice 2005/36/ES podpůrně využít obecného systému, aniž by byli z použití 
právní úpravy týkající se uznávání kvalifikací vyloučeni, jako tomu bylo dříve 
v případě směrnic o přechodných opatřeních a oborových směrnic (viz dále článek 
10 směrnice). 
 
Stejně tak byla rozšířena působnost i koordinačních ustanovení převzatých 
z oborových směrnic v tom smyslu, že zatímco dříve bylo podle těchto směrnic 
rozhodnutí ohledně uznání dokladů o vzdělání a odborné přípravě vydaných ve 
státě, který není členským státem,  výslovně ponecháno v pravomoci členských 
států, směrnice 2005/36/ES nyní výslovně požaduje, aby členské státy v případě 
uznávání takových dokladů pro účely výkonu harmonizovaných povolání 
respektovaly minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v této směrnici 
(čl. 2 odst. 2 druhá věta). V praxi to znamená, že pokud členský stát hodlá uznat 
doklad o odborné kvalifikaci vydaný mimo Evropskou unii za účelem výkonu 
povolání, u něhož směrnice předepisuje minimální požadavky na odbornou 
přípravu, musí předtím ověřit, zda odborná příprava žadatele tyto minimální 
požadavky splňuje.  
 
Toto ustanovení se přitom podle svého znění vztahuje i na minimální požadavky 
stanovené v souvislosti s povoláním architekta, což naznačuje, že směrnice 
2005/36/ES členským státům ukládá povinnost dodržet stanovené minimální 
požadavky na vzdělání a odbornou přípravu i v případě tohoto povolání. To by 
však znamenalo významný odklon od dosavadního pojetí minimálních požadavků 
v případě architektů, jelikož příslušná směrnice 85/384/EHS členským státům na 
rozdíl od ostatní oborových směrnic neukládala, aby těmito požadavky podmínily 
přístup k tomuto povolání nebo jeho výkon, ale tyto požadavky stanovila jen jako 
podmínky automatického uznávání v jiných členských státech. Na druhou stranu 
však ani směrnice 2005/36/ES v případě architektů – na rozdíl od ostatních 
harmonizovaných povolání [devatenáctý bod odůvodnění, čl. 10 písm. c) a čl. 21 
odst. 6 první pododstavec] – výslovně členským státům povinnost přizpůsobit 
vzdělávací programy architektů neukládá.  
 
Skutečnost, že v případě směrnice 2005/36/ES nebyl využit právní základ ke 
koordinaci vnitrostátních podmínek vyžadující ke svému provedení změnu 
stávajících zásad zákonné právní úpravy týkajících se vzdělání a odborné přípravy 
pro výkon jednotlivých povolání (čl. 47 odst. 2 druhá věta ES), by rovněž mohla 
napovídat tomu, že právní úprava minimálních požadavků na odbornou přípravu 
architektů není „kogentní“ v tom smyslu, že by nutila členské státy v uvedeném 
směru změnit své právní předpisy týkající se příslušné odborné přípravy. Na 
druhou stranu však tento argument není zcela přesvědčivý, jelikož lze na druhou 
stranu tvrdit, že díky existenci směrnice 85/384/EHS byly již programy odborné 
přípravy architektů v členských státech změněny. Dodatečné zavedení závaznosti 
minimálních požadavků i na vnitrostátní úrovni proto nevyžaduje změnu 
stávajících zásad právní úpravy členských států v oblasti odborné přípravy 
architektů. 
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Ustanovení směrnice proto neřeší otázku míry závaznosti minimálních požadavků 
na odbornou přípravu architektů pro členské státy zcela jednoznačně. Podle názoru 
zastávaného v této práci lze sotva pominout povinnost uloženou členským státům 
v čl. 2 odst. 2 druhé větě směrnice 2005/36/ES, aby v případě uznávání dokladů 
vydaných třetími zeměmi respektovaly stanovené minimální požadavky i v případě 
architektů. Pokud by si zákonodárce přál vyloučit architekty z tohoto ustanovení, 
jistě by to učinil, jako tomu bylo v případě výše uvedeného devatenáctého bodu 
odůvodnění, čl. 10 písm. c) a čl. 21 odst. 6 prvního pododstavce této směrnice. Na 
druhou stranu však z existence této povinnosti zřejmě – mimo jiné vzhledem 
k posledně uvedeným ustanovením – nelze vyvozovat „kogentnost“ minimálních 
požadavků na odbornou přípravu architektů pro členské ve výše uvedeném smyslu, 
i když nelze skrývat, že takový přístup vede k určité vnitřní nesoudržnosti logiky 
právní úpravy směrnice. Tyto požadavky se tedy i nadále uplatní pouze jako 
podmínky použití automatického systému uznávání. 
 
S výjimkou povolání s harmonizovanými požadavky na odbornou přípravu si 
členské státy ponechávají možnost uznávat v souladu se svými předpisy odborné 
kvalifikace získané mimo území Evropské unie. Vyplývá to z ustanovení směrnice, 
podle něhož každý členský stát může na svém území podle svých předpisů povolit 
státním příslušníkům členských států, kteří jsou držiteli odborné kvalifikace, která 
nebyla získána v členském státě, vykonávat regulované povolání (čl. 2 odst. 2 první 
věta891). 
 
Díky uvedené zmínce týkající se koordinačních ustanovení směrnice 2005/36/ES je 
zřejmá jistá nesoudržnost mezi vymezením oblasti působnosti směrnice citovaným 
v úvodu tohoto oddílu a skutečným rozsahem použití této směrnice. Vymezení 
působnosti směrnice totiž naznačuje její použití jen v přeshraničních situacích, 
když hovoří o státním příslušníkovi členských států, který hodlá vykonávat 
regulované povolání „v jiném státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci“. V tomto ohledu přebírá základní myšlenku obecného systém a 
systému zavedeného přechodnými směrnicemi. Nicméně, koordinační ustanovení 
oborových směrnic se tradičně uplatňovala i v čistě vnitrostátních situacích, jelikož 
harmonizovala základní požadavky na odbornou přípravu, které byly členské státy 
povinny respektovat bez ohledu na to, zda osoby, které se této odborné přípravy 
účastní, později využijí svých práv volného pohybu, či nikoliv892. Směrnice 
2005/36/ES navíc tato koordinační ustanovení bez obsahových změn převzala a 
posílila jejich význam mimo jiné tím, že uložila členským státům uvedenou 
povinnost respektovat minimální požadavky i v případě uznávání dokladů ze třetích 
států. Ze znění ostatních ustanovení směrnice proto nevyplývá žádný důvod, který 

                                                 
891 Toto ustanovení v české jazykové verzi bylo předmětem opravy (Úř. věst. L 093, 4.4.2008, s. 28). 
892 Vyplývá to mimo jiné z rozsudků ze dne 16. července 1998, C-93/97, Fédération Belge des Chambres 

Syndicales de Médecins v. Vlámská vláda a další, Recueil, s. I-4837; ze dne 25. února 1999, C-131/97, 
Carbonari a další, Recueil, s. I-1103, a ze dne 3. října 2000, C-371/97, Gozza a další, Recueil, s. I-7881 
týkajících se lékařských povolání. 
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by vedl k závěru, že by se koordinační ustanovení směrnice 2005/36/ES měly 
uplatňovat v jiném rozsahu než obdobná ustanovení oborových směrnic. Je proto 
třeba dospět k závěru, že koordinačních ustanovení směrnice 2005/36/ES 
harmonizujících minimální požadavky na odbornou přípravu se lze dovolávat i 
v čistě vnitrostátních situacích a že vymezení působnosti směrnice uvedené v jejím 
čl. 2 odst. 1 je v tomto rozsahu neúplné. 
 
V souvislosti s rozsahem působnosti směrnice 2005/36/ES je rovněž třeba zmínit 
podmínku, jejíž splnění je předpokladem použitelnosti směrnice a podle níž musel 
žadatel v členském státě, na základě jehož dokladů o odborné způsobilosti usiluje o 
přístup k výkonu činnosti v jiném členském státě, získat alespoň určitou relevantní 
část odborné kvalifikace. Tuto zásadu zdůrazňuje judikatura napříč jednotlivými 
systémy uznávání odborné kvalifikace893. Nebyla však vyjádřena výslovně 
v samotném normativním textu směrnice, a to i přes některé v tomto směru míněné 
pozměňovací návrhy zástupců členských států v Radě a Evropského parlamentu 
v rámci legislativního procesu894 motivované obavou z fenoménu zvaného 
„qualification shopping“, který popisuje mimo jiné situace osob, které v jednom 
členském státě získaly pouze část své odborné kvalifikace (například bez 
absolvování profesních zkoušek), tato část však byla uznána za dostatečnou pro 
výkon regulovaného povolání v jiném členském státě, který pro výkon téhož 
povolání stanoví méně náročné vstupní podmínky, a dotčená osoba se posléze na 
základě oprávnění vydaného v tomto jiném členském státě domáhá přístupu 
k výkonu regulované činnosti zpět v členském státě, v němž svou odbornou 
přípravu zahájila, ale plně nedokončila.  
 
Této otázce se nakonec věnuje text odůvodnění směrnice, podle něhož směrnice 
2005/36/ES neupravuje otázku, v jakém rozsahu mají členské státy uznávat 
rozhodnutí jiných členských států o uznání odborné kvalifikace v souladu s touto 
směrnicí. Osoby, jejichž odborná kvalifikace byla podle této směrnice uznána, se 
nemohou této skutečnosti dovolávat v členském státě, z něhož pocházejí, za účelem 
získání práv, která z odborné kvalifikace získané v tomto členském státě 
nevyplývají, pokud neprokáží, že získaly „doplňující odbornou kvalifikaci“ 
v uvedeném jiném členském státě (dvanáctý bod odůvodnění). Směrnice by ostatně 
neměla zasahovat do oprávněného zájmu členských států zabránit tomu, aby se 
jejich vlastní státní příslušníci vyhýbali vynucování vnitrostátního práva týkajícího 
se povolání (jedenáctý bod odůvodnění poslední věta). Jakmile však uvedené osoby 
v členském státě, v němž jim bylo přiznáno oprávnění k výkonu dotčeného 
povolání, získaly jakoukoli relevantní část odborné kvalifikace (doplňující 
odbornou kvalifikaci), například pokud tyto osoby dotčené povolání skutečně 
                                                 
893 Např. rozsudek ze dne 7. února 1979, 115/78, Knoors, Recueil, s. 399, ze dne 6. října 1981, 246/80, 

Broekmeulen, Recueil, s. 2311, a ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallero, Sb. rozh. s. I-415. 
894 Viz zprávu Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti a vnitřní trh ze dne 15. prosince 2003 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (dokument EP, A5-
0470/2003) a prohlášení Řecka k vysvětlení svého hlasování proti návrhu směrnice v dodatku k předběžné 
verzi zápisu z jednání 2665. zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost konaného 
v Lucemburku ve dnech 6. a 7. června 2005 (dokument Rady 9816/05 ADD 1), bod jednání 14, body 4 až 8. 
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vykonávaly a získaly tak odbornou praxi, nelze je již z rozsahu působnosti 
směrnice vyloučit, a to zpravidla ani s poukazem na to, že se vyhýbají uplatňování 
právních předpisů členského státu, v němž se ucházejí o přístup k dotčenému 
povolání895. 
 
7.1.3  Struktura směrnice 2005/36/ES 
 
Ustanovení směrnice jsou rozdělena do šesti hlav. Obecná ustanovení použitelná 
v celém rozsahu působnosti směrnice bez ohledu na konkrétní systém uznávání 
jsou obsažena v hlavách I, IV, V a VI. Hlava I obsahuje ustanovení svou povahou 
úvodní. Je zde vymezen výše uvedený účel a rozsah působnosti směrnice, jakož i 
ustanovení o účincích uznání odborné kvalifikace v hostitelském členském státě a 
výčet základních definic. Směrnice v této své části vymezuje společně pro všechny 
systémy uznávání, které zahrnuje, mimo jiné výše diskutované pojmy regulovaného 
povolání, odborné kvalifikace a dokladu o dosaženém vzdělání, a ve zbytku přebírá 
některé definice podle dřívějších směrnic („regulované vzdělávání a odborná 
příprava“, „adaptační období“, „zkouška způsobilosti“, „ředitel podniku“). Hlava 
IV obsahuje ustanovení týkající se některých podmínek vlastního výkonu 
regulovaného povolání v hostitelském členském státě, která jsou společná všem 
systémům uznávání zahrnutým ve směrnici, jako je právo užívat akademické tituly, 
požadavek na znalost jazyka hostitelského členského státu v nezbytném rozsahu, a 
výkon povolání v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Hlava V upravuje 
administrativní spolupráci jednak mezi příslušnými orgány členských států 
navzájem, a jednak mezi těmito orgány a Komisí. Konečně, hlava VI obsahuje 
ustanovení svou povahou závěrečná, jako jsou zrušující ustanovení, ustanovení o 
vstupu v platnost a o lhůtě k provedení do vnitrostátního práva, ale i jiná 
ustanovení, jako je ustanovení o podávání zpráv o uplatňování směrnice a 
ustanovení o dočasné jednostranné odchylce (ochranné opatření svého druhu) pro 
případ obtíží vyplývajících z uplatňování směrnice v některém členském státě. 
 
Hlavy II a III pak obsahují ustanovení jednotlivé systémy pro uznávání odborné 
kvalifikace. Hlava III se dále dělí na čtyři kapitoly, z nichž tři odrážejí tři dosavadní 
systémy uznávání, a jedna obsahuje ustanovení společná těmto systémům. Uvedená 
hlava směrnice tudíž obsahuje ustanovení o uznávání odborných kvalifikací, která 
při splnění všech stanovených podmínek vedou k přiznání práva vykonávat 
regulované povolání pod profesním označením hostitelského členského státu. 
Hlava III je zdaleka nejobsáhlejší částí textu směrnice a s některými odchylkami 
sjednocuje dosavadní právní úpravu obsaženou v jednotlivých zrušených 
směrnicích. Struktura této hlavy především odráží skutečnost, že do jednoho textu 
sjednocuje značně různorodou právní úpravu, a tak vytváří zdání nepřehledného 
normativního celku, který alespoň zdánlivě popírá původní cíl nové směrnice 

                                                 
895 Viz např. rozsudek ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallero, Sb. rozh. s. I-415.  
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zjednodušení právní úpravy896. Je však třeba poukázat na to, že směrnice přispívá 
k vyjasnění a zjednodušení stávající právní úpravy přinejmenším prostřednictvím 
zobecnění těch ustanovení, která se v jednotlivých předchozích směrnicích vždy 
opakovala. Díky zobecnění právní úpravy byly navíc uvedeny do souladu některé 
otázky, které byly v dřívějších směrnicích upraveny rozdílně (mimo jiné otázky 
uznávání dokladů vydaných třetími zeměmi, otázky rozvolněné odborné přípravy 
nebo otázky administrativní spolupráce) (devátý bod odůvodnění směrnice).  
 
Zřejmě největším přínosem nového rámce profesního uznávání je však skutečnost, 
že právní úpravu obsaženou v hlavě III zákonodárce Společenství do budoucna 
vztáhl na situace spadající do působnosti práva usazování, a že ve vztahu 
k poskytovatelům služeb přijal v hlavě II směrnice zcela zvláštní právní úpravu 
uznávání odborných kvalifikací, která je téměř ve všech ohledech pro dotčené 
poskytovatele příznivější než režim stanovený pro případ jejich usazení s výjimkou 
skutečnosti, že uznání v takových případech vede zpravidla jen k přiznání práva 
vykonávat dotčené povolání pod profesním označením členského státu původu. 
Režim stanovený v případě přeshraničního poskytování služeb je použitelný pro 
všechna povolání spadající do působnosti směrnice 2005/36/ES, bez ohledu na 
systém, do jehož působnosti tato povolání spadají v případě výkonu práva usazení 
podle hlavy III. Režim použitelný v případě poskytování služeb bude předmětem 
podrobnějšího výkladu ve zvláštním oddíle níže. 
 
Směrnice rovněž obsahuje sedm příloh, z nichž prvních šest přebírá dosavadní 
právní úpravu. Příloha I převzala obsah dřívější přílohy ke směrnici 89/48/EHS a 
obsahuje seznam profesních sdružení a organizací splňujících zvláštní podmínky a 
stanovících požadavky týkající se odborné kvalifikace pro výkon činností, jež jsou 
pro účely směrnice považovány za regulovaná povolání. Přílohy II a III směrnice 
2005/36/ES převzaly obsah příloh C a D směrnice 92/51/EHS obsahujících 
seznamy programů odborného přípravy, po jejichž ukončení jsou vydávány 
doklady o kvalifikaci, kterým je přiznáváno určité zvýhodněné postavení při 
uznávání v rámci obecného sytému. Příloha IV obsahuje seznamy činností, které 
dříve spadaly do působnosti systému uznávání podle směrnice 1999/42/ES a byly 
obsaženy v části první její přílohy A.  
 
Přílohy V a VI se týkají oborového systému uznávání. Příloha V se dále člení na 
sedm částí týkajících se jednotlivých harmonizovaných povolání. V případě 
lékařských povolání část V.1.1 obsahuje seznam dokladů o dosažené kvalifikaci 
v oblasti základní odborné přípravy lékařů vydávaných členskými státy a 
podléhajících automatickému uznávání, jakož i subjektů vydávajících tyto doklady, 
část V.1.2 obsahuje obdobný seznam dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů se 
specializací v oboru (odborní lékaři) a subjektů příslušných k jejich vydání. Část 

                                                 
896 Henssler, M.: Der Richtlinienvorschlag über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, EuZW 8/2003, 229, 

s. 231, a Mann, T.: Randnotizen zum Richtlinienentwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
EuZW 20/2004, 615, s. 619. 
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V.1.3 obsahuje názvy specializačních oborů v jednotlivých členských státech a 
rovněž minimální délku specializované odborné přípravy požadované pro výkon 
těchto specializací. Část V.1.4 pak obsahuje seznam automaticky uznávaných 
dokladů o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství. V případě ostatních 
povolání jsou v příloze stanoveny jednak minimální požadavky na odbornou 
přípravu, a jednak je zde uveden seznam dokladů o dosažené kvalifikaci 
vydávaných v členských státech pro výkon daného povolání a podléhajících 
automatickému uznávání, jakož i subjekty příslušné k jejich vydání a profesní 
označení přiznávané držitelům takových dokladů. Odlišně je koncipována část V.7 
týkající se povolání architekta, která obsahuje pouze seznam dokladů o dosažené 
kvalifikaci vydávaných v členských státech a podléhajících automatickému 
uznávání, jakož i orgánů příslušných k jejich vydání.  
 
Všechny tyto části přílohy V rovněž obsahují referenční dny nebo referenční 
akademické roky zahájení odborné přípravy, které slouží k vymezení okamžiku, od 
něhož je odborná příprava pro dané povolání považována za splňující minimální 
požadavky podle směrnice, a odpovídající doklady jsou tedy automaticky 
uznávány, přičemž doklady vydané po ukončení odborné přípravy zahájené před 
tímto dnem podléhají zvláštním ustanovením o ochraně nabytých práv. Příloha VI 
směrnice pak v oblasti architektoniky obsahuje – odlišně od ostatních oborových 
systémů – právě seznam dokladů nesplňujících minimální požadavky, ale 
uznávaných automaticky na základě nabytých práv. I tato příloha je pozůstatkem 
oborové směrnice týkající se architektů, podle níž nebyly členské státy povinny 
vztáhnout minimální požadavky na veškerou odbornou přípravu v oblasti 
architektoniky, ale byly nuceny to učinit jen v rozsahu, v němž usilovaly o to, aby 
doklady jimi vydávané po absolvování takové odborné přípravy byly automaticky 
uznávány v jiných členských státech. Právě proto musela již směrnice 85/384/EHS 
určit starší doklady o dosažené kvalifikaci uznávané automaticky na základě 
nabytých práv jednotlivě, a nikoliv obecně jako v případě ostatních oborových 
systémů897.  
 
Konečně, příloha VII se uplatňuje společně s kapitolou o usazování a stanoví 
taxativní seznam dokladů, jejichž předložení může hostitelský členský stát po 
dotčených osobám požadovat. Mezi těmito doklady jsou kromě relevantních 
dokladů o dosažené kvalifikaci, odborné způsobilosti a odborné praxi uvedeny i 
doklady prokazující způsobilost jiného druhu, jako je dobrá pověst, způsobilost 
spočívající ve skutečnosti, že žadatel neprošel úpadkem, fyzická a psychická 
zdravotní způsobilost, a doklady prokazující splnění podmínky finanční 
způsobilosti a podmínky uzavřeného pojištění proti finančním rizikům 
vyplývajícím z výkonu povolání.  
 

                                                 
897 Článek 11 směrnice Rady ze dne 10. června 1985 (85/384/EHS) (Úř. věst. L 223, s. 15; Zvl. vyd. 06/01, s. 

118). 
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V zájmu úplnosti výkladu uvedeného ve vztahu k dřívější právní úpravě, která 
nerozlišovala při svém použití mezi osobami hodlající se v hostitelském členském 
státě usadit a poskytovateli přeshraničních služeb, je totiž třeba učinit v této práci i 
několik poznámek k ustanovením směrnice týkajícím se práva usazování, která 
inkorporují zásady všech tří dosavadních systémů uznávání, přestože výkon této 
svobody není bezprostředním předmětem této práce.  
 
Pokud jde o otázky související se strukturou směrnice, nelze totiž ponechat beze 
zmínky vzájemný vztah jednotlivých systémů uznávání odborných kvalifikací 
obsažených v Hlavě III kapitolách 1 až 3. Zatímco úvodní ustanovení kapitol 2 a 3 
týkajících se podle svých názvů „uznávání odborné praxe“ a „uznávání na základě 
koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu“ se bez bližšího úvodu 
věnují otázce uznávání odborné kvalifikace (články 16 a 21), úvodní ustanovení 
kapitoly 1 nazvané „Obecný systém uznávání dokladů o odborné kvalifikaci“ 
představuje jakýsi převodový mechanismus mezi těmito jednotlivými kapitolami 
(článek 10). Toto ustanovení rozvádí zásadu podpůrného použití obecného systému 
tím, že vyjmenovává vyčerpávajícím způsobem všechny možné případy jeho 
použití (viz rovněž sedmnáctý bod odůvodnění). Kromě toho, že se obecný systém 
tradičně použije ve vztahu k povoláním, u nichž nebyla odborná příprava 
předmětem koordinace a která nespadají ani do působnosti ustanovení o uznávání 
odborné praxe, byla působnost obecného systému nad rámec dosavadní právní 
úpravy rozšířena směrnicí 2005/36/ES i na situace, které dříve byly z působnosti 
sekundárních právních předpisů vyloučeny.  
 
Právní úprava článku 10 vyjmenovává tyto situace velmi kasuistickým způsobem, 
který je třeba pro účely tohoto výkladu zobecnit. Za první kategorii případů 
uvedených v článku 10 lze označit situace, v nichž se žadatel uchází o výkon 
harmonizovaného povolání v hostitelském členském státě, ale není držitelem 
dokladu o dosažené kvalifikaci požadovaného pro automatické uznání. Směrnice 
přitom výslovně předpokládá takovou možnost jen v několika situacích, totiž 
v případě žadatelů, kteří v případě činností uvedených v příloze IV nesplnili 
podmínky pro uznání kvalifikace na základě odborné praxe [čl. 10 písm. a)], 
žadatelů, jejichž odborná příprava nesplňuje minimální požadavky stanové v rámci 
oborového systému a kteří nesplňují ani podmínku dodatečné odborné praxe 
požadovanou podle ustanovení umožňujících uznání odborné kvalifikace na 
základě zásady ochrany nabytých práv [čl. 10 písm. b)], a žadatelů, kteří nemohou 
využít oborového systému uznávání nebo systému uznávání na základě odborné 
praxe, jelikož nejsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v členských 
státech, ale splnili podmínky pro zahrnutí do působnosti směrnice (čl. 3 odst. 3 
směrnice – viz výklad dále) [čl. 10 písm. g)]. Konečně, směrnice v rámci této první 
kategorie případů rovněž uvádí situaci architekta, který je držitelem dokladu o 
odborné přípravě nesplňující minimální požadavky, na něhož se nevztahují 
ustanovení umožňující uznání na základě nabytých práv [čl. 10 písm. c)]. 
Důvodem, proč takové situace směrnice nepředvídá u jiných harmonizovaných 
povolání, je výše uvedená skutečnost, že na rozdíl od případu povolání architekta 
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není členským státům dovoleno umožnit výkon jiných harmonizovaných povolání 
osobám, jejichž odborná příprava nesplňuje stanovené minimální požadavky. 
 
Do druhé kategorie případů uvedených v článku 10 pak spadají situace, v nichž 
žadatel po absolvování základní odborné přípravy splňující minimální požadavky 
podle směrnice navíc získal způsobilost ve specializačním oboru tohoto povolání, 
který však není oborovým systémem upraven, a v odpovídající specializaci hodlá 
být činný i v jiném členském státě. V této situaci je základní odborná kvalifikace 
žadatele uznávána automaticky v souladu s oborovým systémem, a jeho 
specializovaná odborná příprava podléhá přezkumu v rámci obecného systému [čl. 
10 písm. d)]. Tyto případy se mohou týkat zejména specializovaných činností 
v oblasti architektoniky nebo farmacii, ale i těch specializačních oborů lékařství 
nebo zubního lékařství, které směrnice neupravuje. 
 
Do třetí kategorie případů uvedených v článku 10 je třeba zařadit zvláštní případy 
specializovaných povolání v ošetřovatelství vyplývající z rozdílných právních 
úprav členských států v oblasti odborné přípravy zdravotních sester a ošetřovatelů 
jiných než odpovědných za všeobecnou péči (dětská sestra, ošetřovatel v oblasti 
psychiatrie). V několika členských státech jsou dokonce některé specializované 
činnosti v ošetřovatelství vykonávány po absolvování specifické základní odborné 
přípravy, tedy bez nutnosti získání doplňující odbornosti po získání základní 
odborné přípravy předepsané směrnicí pro obor všeobecné péče. Podle příslušných 
ustanovení článku 10 se tak obecný systém vztahuje i na zdravotní sestry a 
ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, kteří po absolvování základní odborné 
přípravy splňující minimální požadavky podle směrnice získali specializaci v oboru 
a v hostitelském členském státě usilují o výkon téže specializace, která však 
v tomto státě nevyžaduje absolvování předepsané základní odborné přípravy [čl. 10 
písm. e)], nebo naopak, na specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří 
nezískali základní odbornou přípravu splňující minimální požadavky podle 
směrnice, ale usilují v hostitelském členském státě o výkon povolání zdravotní 
sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, nebo o výkon odpovídající 
specializace v ošetřovatelství [čl. 10 písm. f)]. 
 
Skutečnost, že zákonodárce zvolil k vymezení působnosti obecného systému takto 
kasuistický přístup, však sama o sobě zaslouží kritické hodnocení. Podle 
doslovného výkladu článku 10 jsou totiž z možnosti použití ustanovení směrnice 
vyloučeny osoby nesplňující požadavky oborového systému nebo systému 
uznávání na základě odborné praxe, které do výše uvedených kategorií nespadají, a 
přestože výčet jednotlivých případů uvedených v tomto článku pokrývá převážnou 
většinu takových případů, existuje jistá pravděpodobnost výskytu případů, které 
takto popsány nejsou. Vyloučení uznávání dokladů ze třetích států předtím, než 
jejich držitel získal v členském státě tříletou odbornou praxi v souladu s požadavky 
čl. 3 odst. 3, z obecného systému bylo zákonodárcem provedeno záměrně a 
v souladu s předchozí právní úpravou podle směrnic obecného systému. Může však 
dojít k situacím, jejichž vyloučení z působnosti systémů uznání podle směrnice se 
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může jevit jako problematické. Jednak jde o situaci příslušníků jiných 
harmonizovaných povolání než architekta, jejichž doklad o dosažené kvalifikaci byl 
vydán v členském státě po referenčním datu, ale z jakéhokoliv důvodu daného 
zejména zvláštními okolnostmi týkajícími se situace konkrétní osoby potvrzená 
odborná příprava nesplňuje veškeré minimální požadavky podle směrnice, a tato 
okolnost bude zjištěna zpětně až po přiznání odborné způsobilosti dotčené osobě. A 
jednak se jako problematické jeví zvláštní ustanovení umožňující v rámci obecného 
systému uznávání odborných kvalifikací přestupovat mezi povoláními v oblasti 
ošetřovatelství, včetně povolání vyžadujícího pro svůj výkon splnění minimálních 
požadavků na odbornou kvalifikaci, jelikož obdobná možnost není stanovena pro 
případy jiných specializovaných činností podobných harmonizovaným povoláním 
(například v případě činností v oblasti farmacie, které nemusí vždy odpovídat 
povolání „farmaceuta“, jak je vymezeno v článku 45 směrnice 2005/36/ES). 
 
Výše uvedený popis struktury směrnice spolu s předchozím výkladem týkajícím se 
dříve platných směrnic o uznávání odborných kvalifikací již sám o sobě poskytuje 
většinu informací o fungování hmotně právních podmínek pro uznání odborné 
kvalifikace podle směrnice 2005/36/ES, přinejmenším v případě výkonu práva 
usazování. Cílem této směrnice však nebyla jen vlastní konsolidace existujících 
právních předpisů do jednoho textu, ale rovněž provedení některých dalších změn 
stávajících systémů, zejména zjednodušení normativního textu, zlepšení 
informovanosti žadatelů, zefektivnění administrativní spolupráce příslušných 
orgánů, a přijetí zvláštního režimu v oblasti volného pohybu služeb. Tyto a jiné 
novinky zavedené do právní úpravy uznávání odborných kvalifikací směrnicí 
2005/36/ES jsou předmětem výkladu následujícího oddílu. 
 
7.1.4  Nejvýznamnější změny právní úpravy provedené směrnicí 
2005/36/ES týkající se režimu usazení 
 
7.1.4.1 Nejvýznamnější změny obecného systému uznávání 
 
Jak již bylo uvedeno, obecný systém ve směrnici 2005/36/ES se oproti obecnému 
systému zavedenému směrnicemi 89/48/EHS a 92/51/EHS liší nejen tím, že se 
podpůrně vztahuje i na povolání nebo činnosti spadající do působnosti zvláštních 
systémů uznávání odborné kvalifikace, ale zejména tím, že se nadále vztahuje jen 
na žadatele, kteří se hodlají v členském státě usadit (ohledně možné použitelnosti 
těchto ustanovení v případě poskytovatele služeb, viz dále v oddíle týkajícím se 
poskytování služeb). V ostatních obecných rysech však vychází z obdobných 
zásad. Zejména tudíž zachovává nedotčenu pravomoc členských států stanovit 
minimální úroveň kvalifikace, která bude zaručovat dostatečnou kvalitu služeb 
poskytovaných na jejich území (jedenáctý bod odůvodnění směrnice 2005/36/ES).  
 
Stejně tak není cílem obecného systému odstranit veškerá omezení svobody 
usazování. Obecný systém proto členskému státu nebrání, aby na osobu, jíž byla 
v jeho rámci uznána odborná kvalifikace pro výkon regulované činnosti vztáhnul 
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zvláštní požadavky, jež vyplývají z norem profesní povahy odůvodněných 
obecným zájmem, například v oblasti organizace povolání, etických pravidel, 
dohledu a odpovědnosti (rovněž jedenáctý bod odůvodnění směrnice 2005/36/ES). 
Nicméně, v tomto svém vyjádření zákonodárce v důsledku zmínky o tom, že mají 
být tyto zvláštní požadavky členských států „odůvodněny“ na základě obecného 
zájmu, nicméně naznačil, že obecný systém uznávání odborné kvalifikace již není 
ve svých právních důsledcích nadále omezen na zákaz uplatnění zjevně nebo skrytě 
diskriminačních vnitrostátních předpisů ve vztahu k držitelům odborné kvalifikace 
z jiných členských států, ale může zahrnovat i zákaz některých omezujících 
opatření. Tyto zvláštní požadavky členských států, o nichž zákonodárce hovoří 
v odůvodnění směrnice, se totiž uplatňují nediskriminačně na „každou osobu, která 
na jeho území vykonává povolání“. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se 
především o omezení kladená hostitelským členským státem před připuštěním 
k výkonu povolání. Uvedené otázky souvisejí i s rozsahem účinků uznání odborné 
kvalifikace v hostitelském členském státě, a tedy omezeními kladenými 
hostitelským členským státem po připuštění k výkonu regulovaného povolání. 
Účinky uznání odborné kvalifikace jsou však, jak již bylo uvedeno, úzce spojeny se 
zásadou rovného zacházení (článek 4). 
 
Pokud jde o jednotlivé změny provedené v obecném systému, je třeba podotknout, 
že již i povrchní srovnání znění nové směrnice se zněním směrnic obecného 
systému, které zrušila, odhalí významnou změnu systematiky ustanovení 
vymezujících jednotlivé stupně dosažené kvalifikace, která byla umožněna právě 
zobecněním obou směrnic obecného systému v jednom textu. Vymezení různých 
úrovní odborné kvalifikace se nacházelo v rámci definičních ustanovení 
jednotlivých směrnic a součástí pojmů „diplom“ nebo „osvědčení“ byla rovněž 
podmínka, aby tyto doklady umožňovaly výkon regulované činnosti, takže tyto 
pojmy bylo možné použít jen ve vztahu k členským státům, které dotčené povolání 
regulují ve smyslu těchto směrnic. Nová směrnice naopak zavádí jednotný katalog 
úrovní odborné kvalifikace v rámci jednoho ustanovení. Navíc jsou tyto úrovně 
vymezeny obecně, v podstatě s odkazem na úroveň dosaženého vzdělání, a nikoliv 
již v závislosti na tom, zda opravňují k výkonu regulovaného povolání (článek 10). 
Okolnost, zda je v členském státě původu povolání vykonávané žadatelem 
regulované, či nikoliv, je totiž rozhodující nikoliv pro posouzení úrovně odborné 
kvalifikace žadatele, ale pro posouzení, zda žadatel splňuje podmínky pro 
umožnění výkonu v hostitelském členském státě. Toto kritérium bylo proto v nové 
směrnici přesunuto mezi ustanovení týkající se podmínek uznávání (článek 13). 
 
Směrnice 2005/36/ES vymezuje pět úrovní odborné kvalifikace. Nejnižší úrovní 
odborné kvalifikace je nyní „osvědčení způsobilosti“, které však oproti dřívějšímu 
právnímu stavu zahrnuje širší okruh kvalifikací. Osvědčením způsobilosti tak může 
být nejen, zaprvé, „osvědčení způsobilosti“ ve smyslu směrnice 92/51/EHS, ale i, 
zadruhé, doklad o absolvování všeobecného základního nebo středního vzdělání, 
jenž byl v dřívější směrnici 92/51/EHS původně považován za zcela zvláštní 
úroveň odborné kvalifikace, nebo také, zatřetí, odborná kvalifikace spočívající 
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v získání tříleté odborné praxe, kterou dříve nebylo možno považovat za žádnou 
konkrétní úroveň odborné kvalifikace podle směrnice 92/51/EHS, ale která byla 
v rámci ustanovení upravujících zásadu „passerelle“ uznávána za dostatečnou pro 
výkon regulovaných povolání vyžadujících v hostitelském členském státě 
„osvědčení“ [čl. 11 písm. a)]. Jelikož je uvedená zásada „passerelle“ zachována i 
v nové směrnici, zachovává tato směrnice při reorganizaci příslušných stanovení ve 
svém důsledku status quo. Druhou nejnižší úrovní odborné kvalifikace je 
„osvědčení“, které stejně jako pojem „osvědčení“ ve smyslu směrnice 92/51/EHS 
odpovídá odborné přípravě zahrnující střední odborné studium nebo odborné 
studium po ukončení všeobecného středního studia. Vymezení této úrovně však 
bylo oproti dřívějšímu právnímu stavu významně formulačně zjednodušeno a 
vyjasněno [čl. 11 písm. b)].  
 
Tři nejvyšší úrovně odborné kvalifikace jsou stejně jako v případě dřívějších 
směrnic označeny jako „diplom“. Jejich úrovně jsou odstupňovány v závislosti na 
délce studia, které zahrnuje odborná příprava, jejíž ukončení tyto diplomy 
potvrzují, obdobně jako tomu bylo podle dosavadní právní úpravy. Střední úroveň 
odborné kvalifikace tak potvrzuje absolvování nejméně ročního studia po ukončení 
středního vzdělání požadovaného v daném členském státě pro přístup na vysokou 
školu. Podmínka ukončení středního vzdělání umožňujícího obecný přístup na 
vysokou školu však byla již v souvislosti s přijímáním směrnic obecného systému 
problematická ve vztahu k členským státům, které umožňují zvláštní přístup na 
vysoké technické školy po absolvování zkráceného středoškolského studia898. 
Oproti požadavkům dosavadní právní úpravy tak střední úroveň odborné 
kvalifikace podle směrnice 2005/36/ES připouští i roční studium absolvované po 
ukončení „rovnocenného“ středoškolského vzdělání [čl. 11 písm. c) bod i].  
 
Střední úroveň odborné kvalifikace však stejně jako diplom 92/51 navíc zahrnuje 
kvalifikace vydávané po ukončení některých konkrétních programů odborného 
vzdělání v členských státech uvedených v příloze II směrnice 2005/36/ES. 
Doplňování tohoto seznamu provádí – stejně jako v případě směrnice 92/51/EHS – 
Komise, jíž je nápomocen zvláštní výbor, tedy v rámci komitologického postupu 
(viz dále). Směrnice však nově stanoví kritéria pro zahrnutí dalších programů 
odborného vzdělávání do této přílohy a v jistém smyslu tak kodifikovala dosavadní 
praxi Komise při provádění změn přílohy C a D směrnice 92/51/EHS899. Toto 
vzdělávání musí být, zaprvé, rovnocenné úrovně jako odborná příprava vyžadovaná 
                                                 
898 Schneider, H.: Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, 1995, s. 171 a 172. 
899 Tím jsou míněny jednak komitologické postupy Komise, které vedly k vydání směrnice Komise 94/38/ES ze 

dne 26. července 1994 (Úř. věst. L 217, s. 8), směrnice Komise 95/43/ES ze dne 20. července 1995 (Úř. 
věst. L 184, s. 21), směrnice Komise 97/38/ES ze dne 20. června 1997 (Úř. věst. L 184, s. 31), směrnice 
Komise 2000/5/ES ze dne 25. února 2000 (Úř. věst. L 54, s. 42) a rozhodnutí Komise 2004/108/ES ze dne 
28. ledna 2004 (Úř. věst. L 32, s. 15), ale rovněž postup Komise v rámci vyjednávání podmínek přistoupení 
nových členských států k Evropské unii, jehož výsledkem byly aktualizace diskutovaných příloh směrnice 
92/51/EHS prostřednictvím Aktu o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 
21), a Aktu o přistoupení deseti nových členských států z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 253 a 
násl.) a prostřednictvím směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006 (Úř. věst. L 363, s. 141) 
v souvislosti s rozšířením Unie v roce 2007. 
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v případě střední úrovně odborné kvalifikace podle čl. 11 písm. c) bodu i), zadruhé, 
musí zajišťovat srovnatelnou odbornou úroveň jako uvedená odborná příprava, a 
zatřetí, musí své absolventy připravit na převzetí srovnatelné úrovně povinností a 
úkolů [čl. 11 písm. c) bod ii]. 
 
Druhá nejvyšší úroveň odborné kvalifikace je rovněž označena jako „diplom“ a 
odpovídá odborné přípravě zahrnující alespoň tříleté studium na univerzitě, vysoké 
škole nebo v zařízení poskytujícím rovnocennou úroveň odborné přípravy900. 
Studium, které musí odborná kvalifikace této úrovně zahrnovat, v tomto rozsahu 
odpovídá studiu požadovanému doposud v případě diplomu 89/48. Maximální 
délka takového studia v jeho řádné denní formě je však v nové směrnici omezena 
na čtyři roky [čl. 11 písm. d)]. Za účelem sjednocení definic jednotlivých úrovní 
odborné kvalifikace existujících v rámci obecného systému do jednoho ustanovení, 
totiž zákonodárce výslovně uznal existenci jedné vyšší úrovně odborné kvalifikace, 
než byl dosavadní diplom 89/48, která odpovídá odborné přípravě zahrnující 
alespoň čtyřleté studium ve výše uvedených zařízeních vysokoškolského vzdělání. 
I tato úroveň odborné kvalifikace je označena jako „diplom“ [čl. 11 písm. e)].  
 
Tento nový stupeň v podstatě odpovídá dřívějšímu diplomu 89/48, který byl vydán 
po ukončení odborné přípravy zahrnující více než čtyři roky vysokoškolského 
studia ve smyslu čl. 3 poslední pododstavce směrnice 92/51/EHS. Je vhodné 
připomenout, že pokud podle tohoto ustanovení směrnice 92/51/EHS hostitelský 
členský stát vyžadoval k výkonu regulovaného povolání takový doklad o vzdělání a 
odborné přípravě, mohl využít odchylky od zavedeného pravidla „passerelle“, a 
neuznávat doklady o vzdělání a odborné přípravě dosahující úrovně diplomu 92/51. 
Z výše uvedeného vymezení nejvyšší úrovně odborné kvalifikace podle směrnice 
2005/36/ES je přitom zřejmé, že tato úroveň nyní zahrnuje i odbornou přípravu, 
jejíž součástí bylo i jen čtyřleté studium, kterou lze současně kvalifikovat jako 
spadající do druhé nejvyšší úrovně odborné kvalifikace.  
 
Toto ustanovení by mohlo držitelům uvedených diplomů osvědčujících čtyřleté 
studium přinášet některé výhody v případech, že by členský stát na základě 
legitimního důvodu obecného zájmu a při dodržení zásady proporcionality 
rozlišoval mezi žadateli, kteří jsou držiteli dokladu stejné úrovně, jako je doklad 
vyžadovaný v hostitelském členském státě, a žadateli, jimž byl podle zásady 
„passerelle“ uznán doklad potvrzující odbornou kvalifikaci o jednu úroveň nižší, 
například pro účely odměňování901. Ze samotných ustanovení směrnice přitom i 
přes tuto na první pohled výhodnější kvalifikaci dokladů o odborné kvalifikaci 
zahrnující čtyřleté studium nevyplývají pro jejich držitele žádné zvýhodňující 

                                                 
900 V tomto ohledu je česká verze ustanovení čl. 11 písm. d) směrnice 2005/36/ES přeložena nesprávně, jelikož 

v souladu s dřívější právní úpravou používá výraz „na jiném zařízení podobné úrovně“, zatímco 
zákonodárce v případě směrnice 2005/36/ES tuto formulaci oproti dřívějšímu stavu zpřesnil, takže by měla 
v češtině znít „na jiném zařízení poskytujícím stejnou úroveň odborné přípravy“. 

901 Jako tomu bylo ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, 
s. I-5405, diskutované při několika příležitostech výše v souvislosti s obecnými systémem. 
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právní důsledky. S oběma úrovněmi jsou naopak spojeny tytéž účinky uznání. 
Určité důsledky by z uvedené změny mohly naopak vyplývat ve prospěch 
členských států, které by v případě, že vyžadují pro výkon regulovaného povolání 
ukončení odborné přípravy zahrnující čtyřleté studium, mohly mít za to, že 
vyžadují nejvyšší úroveň odborné kvalifikace ve smyslu čl. 11 písm. e), a podle 
zásady „passerelle“ by mohly uznávat pouze odborné kvalifikace, které jsou 
nanejvýš o jednu úroveň nižší. Aby v tomto ohledu nedošlo ke zhoršení právního 
postavení držitelů dokladů odpovídajících střední úrovni odborné kvalifikace 
(diplomu 92/51/EHS), ukládá směrnice 2005/36/ES členským státům, aby pro 
výkon regulovaného povolání vyžadujícího ukončení odborné přípravy zahrnující 
čtyřleté studium uznávaly i tyto doklady (čl. 13 odst. 3 a související čtrnáctý bod 
odůvodnění). 
 
Z materiálního hlediska tak nová směrnice v případě vymezení jednotlivých úrovní 
i jejich označení v zásadě zachovává právní stav, který platil i podle dřívějších 
směrnic obecného systému. V tomto rozsahu je proto ve vztahu k jednotlivým 
úrovním odborné kvalifikace podle směrnice 2005/36/ES uplatit obdobně zásady, 
které stanovil Soudní dvůr ve své judikatuře týkající se dřívějších směrnic 
obecného systému902. Výše uvedená klasifikace odborné kvalifikace v podstatě 
odráží i původní návrh směrnice předložený Komisí.  
 
Na rozdíl od konečného znění však tento původní návrh počítal s jednoznačným 
odlišením jednotlivých úrovní odborné kvalifikace pomocí čísel (úroveň 1 
odpovídala osvědčení způsobilosti a úroveň 5 odpovídala diplomu potvrzujícímu 
mimo jiné alespoň čtyřleté vysokoškolské studium)903. Skutečnost, že konečné 
znění směrnice 2005/36/ES za „diplom“ označuje hned tři úrovně odborné 
kvalifikace, k jasnosti a přehlednosti této právní úpravy nepřispívá. Úrovně 
odborné kvalifikace a jejich označení navržené Komisí byly změněny Radou 
v jejím společném postoji přijatém na základě návrhu irského předsednictví904, 
který prosazoval výslovné vymezení jen čtyř úrovní, jako tomu bylo doposud, a 
jednotlivé úrovně označoval písmeny (úroveň A odpovídala osvědčení způsobilosti 
a úroveň D odpovídala diplomu potvrzujícímu mimo jiné alespoň tříleté 
vysokoškolské studium)905. Evropský parlament pak ve druhém čtení trval na pěti 
úrovních odborné kvalifikace a jejich označení v souladu s dosavadními 

                                                 
902 Viz rozsudek ze dne 17. prosince 2009, C-586/08, Rubino, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 27, 

v němž se takto Soudní dvůr vyjádřil konkrétně ve vztahu k „osvědčení způsobilosti“ podle směrnice 
92/51/EHS a směrnice 2005/36/ES. 

903 Článek 11 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací [KOM(2002) 
119 konečné – COD 2002/0061, 7.3.2002]. 

904 Viz blíže Mann, T.: Randnotizen zum Richtlinienentwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
EuZW 20/2004, 615, s. 617. 

905 Článek 11 společného postoje Rady ze dne 21. prosince 2004 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o uznávání odborných kvalifikací (dokument Rady 13781/2/2004) (Úř. věst. C 58, 8.3.2005, s. 1). 
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směrnicemi obecného systému uznávání906, což se díky schválení navržených změn 
Radou odráží i v konečném znění směrnice.  
 
Předmětem složitých jednání v Radě i Evropském parlamentu byla i otázka 
vlastního vymezení jednotlivých úrovní odborné kvalifikace, jakož i související 
otázky spojené s uplatňováním pravidla „passerelle“. Evropský parlament vyjádřil 
obavy z výše uvedeného fenoménu „qualification shopping“ mimo jiné právě 
v souvislosti s možností uznání i odborné kvalifikace, která je o jednu úroveň nižší 
než odborná kvalifikace vyžadovaná v hostitelském členském státě, a proto 
v prvním čtení na základě stanoviska svého Výboru pro právní záležitosti a vnitřní 
trh navrhl uznávat pouze rovnocennou úroveň odborné kvalifikace907. Tento návrh, 
který by vedl k podstatnému zpřísnění podmínek pro uznávání odborných 
kvalifikací mezi členskými státy, však byl nepřijatelný jak pro Komisi, tak i většinu 
členských států. Sporná mezi členskými státy byla i výše diskutovaná hranice mezi 
nejvyšší a druhou nejvyšší úrovní odborné kvalifikace, respektive otázka zahrnutí 
odborné kvalifikace zahrnující čtyřleté studium do nejvyšší úrovně. Proto Rada ve 
svém společném postoji k návrhu směrnice předloženému Komisí mimo jiné 
navrhovala zachování čtyř úrovní, jak již bylo uvedeno výše. Ze strany členských 
států byly v Radě rovněž vyjádřeny obavy, aby úrovně odborné kvalifikace 
vymezené ve směrnici neměly dopad na úrovně vzdělání stanovené v rámci 
vzdělávacích systémů jednotlivých členských států. Tomu odpovídá i ujištění 
v odůvodnění směrnice, že jsou tyto úrovně určeny výlučně pro účely použití 
obecného systému (třináctý bod odůvodnění). 
 
Pokud jde o jednotlivé změny provedené v metodách uznávání odborných 
kvalifikací oproti systému podle dřívějších směrnic obecného systému, je třeba se o 
nejvýznamnějších z nich zmínit alespoň stručně. Především byla formulačně 
ujasněna právní úprava týkající se ochrany nabytých práv v rámci obecného 
systému tím, že je nyní v příslušném ustanovení jasně uvedeno, že se uplatní 
zejména v situacích, v nichž členský stát původu zvýší úroveň odborné přípravy 
vyžadované pro přístup k povolání a jeho výkon (čl. 12 odst. 2). Dále, ustanovení o 
podmínkách uznávání si i nadále zachovává povahu hlavní zásady, přičemž 
uplatnění vyrovnávacích opatření představuje výjimku z této zásady. V tomto 
smyslu je již se splněním těchto poměrně jasně stanovených podmínek spojeno 
právo žadatele vykonávat dotčené povolání v hostitelském členském státě, přičemž 
tyto právní účinky mohou být odloženy jen do doby splnění příslušného 
vyrovnávacího opatření908. Zobecnění pojmu dokladu o dosažené kvalifikaci, jakož 

                                                 
906 Článek 11 legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2005 ke společnému postoji 

Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (T6-0173/2005) 
(Úř. věst. C 92, 20.4.2006, s. 111). 

907 Článek 17 legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2004 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (T5-0086/2004) (Úř. věst. C 97, 
22.4.2004, s. 136), a pozměňovací návrh č. 60 podle zprávy Výboru pro právní záležitosti a vnitřní trh 
Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2003 k tomuto návrhu (A5-0470/2003) přednesené S. Zappalou. 

908 Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 14. července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163, a C-142/04, 
Aslanidou, Sb. rozh. s. I-7181. 
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i sjednocení vymezení úrovní odborné kvalifikace přitom umožnilo formulovat 
zásadu vzájemného uznávání jasným a srozumitelným způsobem v rámci jednoho 
článku směrnice namísto dosavadních šesti909. Podle příslušného ustanovení se tak 
uznávají doklady prokazující úroveň odborné kvalifikace, která je přinejmenším 
rovnocenná úrovni bezprostředně předcházející úrovni podle článku 11, která je 
požadována v hostitelském členském státě (čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 
13 odst. 2 druhý pododstavec). 
 
Nová směrnice za účelem zjednodušení obecného systému opouští možnost 
hostitelského členského státu vyžadovat po žadateli dodatečnou odbornou praxi 
získanou v členském státě původu v případě, že délka odborné přípravy žadatele je 
alespoň o rok kratší než délka odborné přípravy stanovená v hostitelském členském 
státě. Namísto toho nyní směrnice i v takovém případě umožňuje členskému státu 
uplatnit vyrovnávací opatření ve formě adaptačního období nebo zkoušky 
způsobilosti [čl. 14 odst. 1 písm. a)], stejně jako v případech, v nichž se obsah 
odborné kvalifikace žadatele podstatně liší od požadavků hostitelského členského 
státu. Zákonodárce se pokusil ve směrnici blíže vysvětlit, co se rozumí „podstatně 
se lišícím obsahem“ za účelem určení, zda je v konkrétním případě možno uplatnit 
vyrovnávací opatření, či nikoliv. Podstatné rozdíly tak podle příslušného 
ustanovení směrnice představují záležitosti, jejichž znalost je nezbytným 
předpokladem pro výkon povolání a u kterých odborná příprava žadatele vykazuje 
významné rozdíly oproti odborné přípravě vyžadované hostitelským členským 
státem, pokud jde o délku nebo obsah (čl. 14 odst. 4). Uvedenou zásadu je třeba 
vykládat při řádném zohlednění zásady proporcionality. Směrnice rovněž výslovně 
stanoví, že hostitelský členský stát rovněž musí předtím, než bude od žadatele 
požadovat splnění vyrovnávacího opatření, nejprve zjistit, zda znalosti, které 
žadatel nabyl během odborné praxe v členském státě nebo v třetí zemi, mohou 
zcela nebo částečně vyrovnat podstatné rozdíly uvedené v odstavci 4 (patnáctý bod 
odůvodnění a čl. 14 odst. 5). 
 
Určité změny byly provedeny i v otázkách práva volby mezi vyrovnávacími 
opatřeními. Tato volba je i nadále v zásadě vyhrazena žadateli. Komise ve svém 
původním návrhu směrnice zamýšlela zúžit jakékoliv výjimky z práva žadatele ve 
prospěch členských států jen na případy povolání, které jsou řádně odůvodněny a 
předem Komisi a ostatním členským státům oznámeny („ad hoc“ výjimka z práva 
volby), přičemž si stejně jako v dřívějších směrnicích obecného systému 
ponechávala možnost vyzvat členský stát rozhodnutím, aby od zavedení plánované 
výjimky upustil910. Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh Evropského 
parlamentu ve své zprávě v rámci prvního čtení naopak doporučoval, aby byla bez 
dalšího ponechána hostitelskému členskému státu volba mezi vyrovnávacími 
opatření jednak v případě povolání, u nichž je poskytování právních rad nebo 
právní pomoci týkající se otázek vnitrostátního práva základním a trvalým rysem 

                                                 
909 Článek 3 směrnice 89/48/EHS a články 3, 5, 6, 8 a 9 směrnice 92/51/EHS. 
910 Čl. 14 odst. 2 návrhu směrnice o uznávání odborných kvalifikací, KOM(2002) 119 konečné. 
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odborné činnosti, a jednak v případě vysoce kvalifikovaných regulovaných 
povolání911. Rada se však ve svém společném postoji usnesla na kombinaci řešení 
zvolených v dřívějších směrnicích, která se nakonec prosadila i v konečném znění 
směrnice.  
 
Nová směrnice tak i nadále obsahuje výjimku pro povolání vyžadujících přesnou 
znalost vnitrostátního práva a u nichž je poskytování právních rad nebo právní 
pomoci týkající se vnitrostátního práva základním a stálým912 předpokladem 
dotyčné odborné činnosti, kterou mohou členské státy použít bez dalšího (čl. 14 
odst. 3 první pododstavec). Bez dalších předběžných podmínek mohou členské 
státy rovněž konkrétní vyrovnávací určit v některých stanovených případech 
souvisejících s povoláními nebo činnostmi, které spadají do působnosti zvláštních 
systémů uznávání odborné kvalifikace, v nichž žadatel nesplňuje stanovené 
podmínky pro automatické uznání a podléhá proto podpůrně obecnému systému. 
Tak je tomu zejména v případě držitelů dokladů vydaných příslušnými orgány třetí 
země, v případě osob, které hodlají vykonávat činnosti spadající do systému 
uznávání na základě odborné praxe v nezávislém postavení nebo v postavení 
ředitele podniku, pokud jejich výkon v tomto postavení v hostitelském členském 
státě vyžaduje znalost a uplatňování zvláštních platných vnitrostátních předpisů, ale 
nesplňují podmínku odborné praxe, v případě příslušníků harmonizovaných 
povolání, kteří jsou držiteli dokladů vydávaných před harmonizací minimálních 
požadavků na odbornou přípravu, ale pro využití svých nabytých práv nesplňují 
požadavek délky odborné praxe, a v některých dalších případech týkajících se 
harmonizovaných povolání (čl. 14 odst. 3 druhý a třetí pododstavec). 
 
Stejně tak ve znění směrnice zůstala zachována „ad hoc“ výjimka stanovená 
v původním návrhu Komise. V rámci postupu stanoveného směrnicí musí členský 
stát, která se domnívá, že je v případě konkrétního povolání nutné stanovit jedno 
nebo druhé vyrovnávací opatření, o tom předem uvědomit ostatní členské státy a 
Komisi a dostatečně tuto odchylku odůvodnit (čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec). 
Dostatečné odůvodnění musí v tomto případě vycházet ze skutečnosti, že vyloučení 
práva volby žadatele představuje omezení výkonu jeho základních svobod při 
přístupu k povolání, jejichž odstranění je cílem sledovaným touto směrnicí. 
z naléhavého důvodu veřejného zájmu a výjimka musí rovněž splňovat zásadu 
proporcionality (patnáctý bod odůvodnění). Pokud se Komise po obdržení všech 
nezbytných informací domnívá, že odchylka, již hodlá členský stát uplatnit, není 
přiměřená nebo je v rozporu s právem Společenství, vyzve dotčený členský stát, 
aby od plánovaného opatření upustil. Neučiní-li tak ve lhůtě tří měsíců od podání 
uvedeného oznámení, může tento členský stát zamýšlenou odchylku použít (čl. 14 
odst. 2 třetí pododstavec). 
 
                                                 
911 Pozměňovací návrh č. 65 ve zprávě Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti a vnitřní trh ze dne 

15. prosince 2003 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (A5-
0470/2003). 

912 Česká jazyková verze směrnice v tomto případě nesprávně hovoří o základním a „nezbytném“ předpokladu. 
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Komise doposud na základě těchto ustanovení vydala čtyři rozhodnutí zakazující 
členským státům zavést výjimky z práva žadatele zvolit si mezi vyrovnávacími 
opatřeními913. Tři z těchto rozhodnutí se týkaly žádostí České republiky a jedno 
reagovalo na žádost Belgie. V případě ČR tak Komise zakázala vyloučit právo 
žadatele zvolit si vyrovnávací opatření v případě povolání archeologa, některých 
specializací povolání autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a 
autorizovaného technika činných ve výstavbě a v případě povolání v oblasti požární 
ochrany, v případě Belgie se rozhodnutí týkalo povolání bezpečnostních agentů. 
Struktura těchto rozhodnutí odpovídá citovanému ustanovení směrnice 2005/36/ES 
v tom smyslu, že po shrnutí právního rámce a obsahu žádosti dotčeného členského 
státu, jakož i ověření, zda byla splněna procesní podmínka spočívající v oznámení 
zamýšleného opatření ostatním členským státům, Komise jednak zkoumá soulad 
relevantní právní úpravy dotčeného členského státu s existujícím právem Unie, a 
jednak ověřuje přiměřenost zamýšleného opatření z hlediska cílů, které sleduje.  
 
V doposud vydaných rozhodnutích Komise jednak ve vztahu k členskému státu, 
jemuž bylo rozhodnutí určeno, pokaždé zjistila některé dílčí nedostatky při 
uplatňování směrnice ve v souvislosti s dotčeným povoláním. Nicméně, hlavním 
důvodem pro odmítnutí těchto žádostí byla skutečnost, že dotčený členský stát 
podle názoru Komise v případě dotčených povolání neprokázal, že by chybějící 
znalosti nebo dovednosti žadatele v rozsahu, v němž představují „podstatné 
odlišnosti“, nemohly být stejně uspokojivě nabyty v rámci adaptačního období. 
Komise v tomto ohledu jednak připomněla, že adaptační období, které je obdobím 
výkonu povolání pod dohledem, může být podle směrnice doprovázeno další 
odbornou přípravou. Tato další odborná příprava může zahrnovat témata, která mají 
zásadní význam pro výkon dotyčného povolání a pro znalosti, které migrující 
osoby postrádají, a zdůraznila, že adaptační období je předmětem hodnocení. Proto 
může podle jejího názoru adaptační období stejně tak uspokojivě jako zkouška 
způsobilosti posloužit k ověření, zda dotyčná osoba nabyla chybějící teoretické 
znalosti a dovednosti pro výkon dotčeného regulovaného povolání914. 
 
V souvislosti s vyrovnávacími opatřeními upravuje směrnice zejména díky 
podnětům některých profesních organizací zastupujících vnitrostátní profesní 
sdružení na evropské úrovni v rámci procesu přípravy návrhu této směrnice 

                                                 
913 Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007 o žádosti předložené Českou republikou týkající se odchylky 

podle čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o povolání v oblasti 
požární ochrany [K (2007) 1631 konečné]; rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2007 o žádosti o odchylku 
předložené Českou republikou na základě čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES, pokud jde o archeology [K (2007) 1909 konečné]; rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007 o 
žádosti o odchylku předložené Belgickým královstvím na základě čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o povolání bezpečnostního agenta [K (2007) 2226 konečné], a 
rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2009 o žádosti o odchylku předložené Českou republikou na základě čl. 
14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o autorizované architekty, 
autorizované inženýry a autorizované techniky [K(2009) 7448 konečné]. 

914 Bod 30 rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2007 [K (2007) 1909 konečné]; bod 23 rozhodnutí Komise ze 
dne 16. dubna 2007 [K (2007) 1631 konečné]; body 19 a 20 rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007 [K 
(2007) 2226 konečné], a body 70 a 72 rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2009 [K(2009) 7448 konečné]. 
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možnost přijetí tzv. společných platforem nahrazujících vyrovnávací opatření. 
Společnou platformou je soubor kritérií týkajících se odborné kvalifikace, která 
jsou vhodná k vyrovnání podstatných rozdílů, jež byly zjištěny u požadavků na 
odbornou přípravu u daného povolání v různých členských státech. Byla-li 
v případě daného povolání vydána taková společná platforma, nesmí hostitelský 
členský stát uplatnit vyrovnávací opatření ve vztahu k osobám, které kritéria 
stanovená ve společné platformě splňují (čl. 15 odst. 1 a 3). Cílem institutu 
společné platformy je proto učinit uznávání takových dokladů o odborné 
kvalifikaci automatičtější, a zvýšit jistotu držitelů těchto dokladů, že jejich odborná 
kvalifikace bude v hostitelském členském státě uznána rychle a bez uplatnění 
vyrovnávacího opatření. Splnění kritérií podle společné platformy však žadatele 
nezprošťuje povinnosti splnit podmínky pro uznání odborné kvalifikace stanovené 
v rámci obecného systému týkající se úrovně odborné kvalifikace žadatele, která 
musí být rovnocenná úrovni vyžadované v hostitelském členském státě nebo musí 
být nanejvýš o jednu úroveň nižší, a popřípadě dodatečné dvouleté odborné praxe 
vyžadované v případech, že výkon dotčeného povolání není v členském státě 
původu regulován (článek 13).  
 
Ze společné platformy tedy nevyplývají stejné právní důsledky jako z harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou přípravu v rámci oborového systému 
uznávání, ani tyto platformy nezakládají obdobné povinnosti členským státům. 
Nezasahují tak do jejich pravomoci rozhodovat o kvalitě a výši odborné kvalifikace 
požadované pro výkon povolání na svém území, jakož i o obsahu a organizaci 
svého systému vzdělávání a odborné přípravy (čl. 15 odst. 4). Členské státy proto 
zejména nejsou povinny přizpůsobit svůj systém odborného vzdělávání pro výkon 
dotčeného povolání požadavkům společné platformy, a jsou i nadále oprávněny 
obsah odborné přípravy poskytované podle jeho právních předpisů změnit. 
V takovém případě má-li tento členský stát za to, že kritéria stanovená ve společné 
platformě již nenabízejí dostatečné záruky ohledně odborných kvalifikací z jiných 
členských států, uvědomí o tom Komisi, která může – avšak není povinna – 
společnou platformu buď změnit nebo zrušit, a to komitologickým postupem 
stanoveným pro její přijetí (čl. 15 odst. 5). 
 
Postup přijímání společné platformy zahrnuje účast profesních sdružení a 
organizací zastupujících dané povolání na vnitrostátní nebo evropské úrovni i 
členských států. Tyto subjekty jsou totiž oprávněny předložit návrhy konkrétních 
společných platforem. Návrh je dále posouzen Komisí a konzultován s členskými 
státy. Tyto konzultace probíhají ve formě projednávání v neformální skupině 
expertů vyslaných členskými státy, k níž může být případně přizvána profesní 
organizace, která návrh společné platformy předložila. Pokud Komise po této 
konzultaci dospěje k závěru, že návrh společné platformy usnadní vzájemné 
uznávání odborných kvalifikací, může jej v souladu s komitologickým regulativním 
postupem – tedy po projednání ve výboru složeném ze zástupců členských států 
zařízeném směrnicí 2005/36/ES – přijmout (čl. 15 odst. 2) jako právní akt Komise.  
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Příprava společné platformy proto musí vycházet z rozboru požadavků právních 
předpisů členských těch států, které dotčené povolání regulují. Směrnice však nad 
rámec toho stanoví, že za účelem přípravy této platformy musí být porovnána délka 
a obsah odborné přípravy v nejméně dvou třetinách členských států, včetně všech 
členských států, které toto povolání regulují, při zohlednění zejména odlišností, 
které považují členské státy za „podstatné“ ve výše uvedeném smyslu (čl. 15 odst. 
1). Společná platforma je pak dobrovolným jednotným standardem odborné 
kvalifikace ve vztahu ke konkrétnímu povolání, který jsou v zásadě všechny 
členské státy, jež toto povolání regulují, ochotny uznávat jako dostatečný pro účely 
výkonu této činnosti na svém území. Společná platforma by proto rovněž měla být 
dostatečná pro výkon všech dílčích odborných činností, jež jsou v rámci dotčeného 
povolání v členských státech, které toto povolání regulují, vykonávány. Z toho 
vyplývá, že se bude zpravidla jednat o vyšší standard než standard odpovídající 
průměru vyžadovanému členskými státy. Z ustanovení směrnice však jednoznačně 
nevyplývá, že by standard společné platformy musel nezbytně odpovídat standardu 
členského státu, který dotčenou činnost reguluje a stanoví v tomto ohledu 
nejnáročnější požadavky na odbornou kvalifikaci. Na straně jedné totiž mohou být 
v odborné přípravě jiných členských států regulujících dotčené povolání zahrnuty i 
dodatečné oblasti, které nejsou obsaženy v odborné přípravě vyžadované prvně 
uvedeným státem, a na straně druhé může tento prvně uvedený členský stát ve 
prospěch přijetí společné platformy slevit ze svých požadavků ve vztahu k osobám 
přicházejícím z jiných členských států, zejména s poukazem na to, že dotčené 
požadavky nejsou základními předpoklady pro výkon dotčeného povolání. 
 
Jinou otázkou, která v souvislosti se společnými platformami nezbytně vyvstává, 
ale směrnice ji nijak výslovně neupravuje, je otázka, které orgány budou příslušné 
k vydávání osvědčení o tom, že dotčená osoba splňuje požadavky stanovené 
společnou platformou. Jelikož je institut společných platforem důsledkem iniciativy 
profesních sdružení organizovaných na evropské úrovni, lze za jedno z řešení 
považovat možnost, že by byla odpovídající osvědčení vydávána vnitrostátními 
profesními sdruženími na základě akreditace příslušné evropské profesní 
organizace, která společnou platformu vypracovala. Taková činnost by však 
podléhala kontrole orgánů příslušných k posuzování kartelových dohod podle 
článku 81 ES (nyní článek 101 SFEU)915. Jinou možností je určení příslušných 
orgánů členských států k vydávání takových osvědčení v rámci přijetí společné 
platformy, což však může být vzhledem k výlučné pravomoci členských států v této 
oblasti problematické, nebo dokonce nemožné. Nevyřešení této otázky je podle 
názoru zastávaného v této práci nejvážnějším právním problémem institutu 
společných platforem podle směrnice 2005/36/ES. V praxi však přináší zdaleka 
největší obtíže nalezení společné dohody orgánů, popřípadě profesních sdružení 
členských států, a to nejen ohledně výše nebo obsahu společného standardu 

                                                 
915 Viz např. rozsudky ze dne 9. června 1994, C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Recueil, 

s. I-2517; ze dne 18. června 1998, C-35/96, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-3851, a ze dne 19. února 2002, C-
35/99, Arduino, Recueil. s. I-1529. 
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vyžadovaného pro výkon dotčeného povolání, ale i samotného vymezení rozsahu 
povolání, které by mělo být předmětem společné platformy. Není proto 
překvapením, že dosud nebyla Komisí podle článku 15 směrnice přijata žádná 
společná platforma.  
 
7.1.4.2 Nejvýznamnější změny zvláštních systémů uznávání 
 
Pokud jde o zvláštní systémy uznávání odborné kvalifikace obsažené v kapitole II a 
III hlavy III, které se rovněž uplatňují v zásadě jen v situacích týkajících se výkonu 
práva usazování, respektive v případech povolání a činností vykonávaných pod 
profesním označením hostitelského členského státu, je rovněž třeba konstatovat, že 
tyto systémy zůstaly i v jednotlivostech v zásadě zachovány v podobě, v níž byly 
upraveny ve zrušené právní úpravě a jak byly popsány v příslušných oddílech této 
práce. Následně bude třeba poukázat pouze na nejvýznamnější konkrétní změny 
provedené v těchto systémech směrnicí 2005/36. 
 
Ve vztahu k systému uznávání na základě předchozí odborné praxe vycházejícímu 
ze směrnic o přechodných opatřeních je proto nutné pouze uvést, že došlo ke 
zjednodušení systému uznávání v tom smyslu, že dřívějších šest různých kategorií 
činností podle směrnice 1999/42/ES, pro každou z nichž platily mírně odlišné 
podmínky týkající se uznávání na základě předchozí odborné praxe, bylo nahrazeno 
jen třemi kategoriemi (články 17, 18 a 19). Seznamy těchto kategorií činností jsou 
obsaženy v příloze IV ke směrnici 2005/36/ES, přičemž na rozdíl od dřívější právní 
úpravy je tato směrnice za účelem aktualizace nebo vyjasnění klasifikace 
zahrnutých činností umožňuje Komisi měnit, a to komitologickým postupem a za 
předpokladu, že nebude změněno zařazení jednotlivých činností do uvedených 
kategorií (článek 20). Osoby, které nesplní stanovené požadavky na odbornou 
praxi, spadají podpůrně do působnosti obecného systému podle již zmíněného 
článku 10 směrnice. 
 
Ve vztahu k oborovému systému spočívajícímu v automatickém uznávání na 
základě koordinace minimálních požadavků se není třeba zmiňovat o jednotlivých 
drobných – a v zásadě formulačních – změnách ve vymezení minimálních 
koordinačních požadavků či podmínek uznávání automaticky uznávaných diplomů 
(viz v tomto smyslu devatenáctý bod odůvodnění), ale je třeba se nad rámec již 
uvedeného zaměřit na přínosy nebo naopak nevýhody vyplývající ze změn 
provedených směrnicí 2005/36/ES ve vztahu ke všem povoláním spadajícím do 
oborového systému. Výjimkou z tohoto horizontálního přístupu v následujícím 
výkladu bude jednak zmínka o nových pravidlech týkajících se zahrnutí dalších 
lékařských specializací mezi obory automaticky uznávané odborné kvalifikace, a 
jednak zmínka o žalobě na neplatnost některých ustanovení směrnice 2005/36/ES 
souvisejících s přistoupením nových členských států k Unii v roce 2004. 
 
Zaprvé, zákonodárce v důsledku zahrnutí všech povolání upravených oborovými 
směrnicemi do jednoho společného rámce považoval za vhodné v nové směrnici 
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přizpůsobit vymezení věcné působnosti ustanovení převzatých z oborových 
směrnic týkajících se činností v architektonice a farmacii. Nová směrnice totiž ve 
svých obecných ustanoveních namísto odkazů na příslušné oddíly týkající se 
jednotlivých povolání používá obecné označení příslušníků těchto povolání 
společné pro všechny členské státy (lékař, zdravotní sestra nebo ošetřovatel 
odpovědní za všeobecnou péči, zubní lékař, veterinární lékař, porodní asistentka). 
Dřívější právní úprava Společenství – s výjimkou směrnic použitelných v oblasti 
architektoniky a farmacie – vymezovaly svou oblast působnosti především nebo 
dokonce výlučně pomocí uvedených obecných označení příslušníků dotčených 
povolání916. Směrnice týkající se povolání ve dvou uvedených oblastech však 
odpovídající pojmy „farmaceut“ nebo „architekt“ neznala917, a tak byly tyto pojmy 
pro účely zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy zavedeny směrnicí 
2005/36/ES (dvacátý čtvrtý a dvacátý osmý bod odůvodnění). 
 
Zadruhé, nová směrnice na rozdíl od dosavadního právního stavu zavádí pružnější 
možnost změny minimálních požadavků na odbornou přípravu stanovených 
v případě jednotlivých harmonizovaných povolání s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku. Tuto změnu tak nemusí nadále provádět 
zákonodárce Unie, ale Komise prostřednictvím komitologického postupu. Komise 
se však může pohybovat pouze v určitém rámci vymezeném zákonodárcem, takže 
uvedené změny musí vycházet z uvedeného cíle přizpůsobení standardu odborné 
přípravy aktuálním požadavkům v daném oboru činnosti, a nesmí v žádném 
členském státě vyžadovat změnu stávajících legislativních zásad týkajících se 
právní úpravy povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky přístupu 
fyzických osob k němu (čl. 21 odst. 6 druhý a třetí pododstavec a čl. 46 odst. 2). Za 
stejných podmínek směrnice umožňuje rovněž měnit ustanovení přílohy 
V obsahující další podrobnosti ohledně odborné přípravy vyžadované a dokladů 
vydávaných v případě jednotlivých harmonizovaných povolání (čl. 25 odst. 5, čl. 
31 odst. 2 druhý a třetí pododstavec, čl. 34 odst. 2 druhý a třetí pododstavec, čl. 35 

                                                 
916 Oborové směrnice využily výlučně takového obecného označení k vymezení oblasti působnosti směrnic 

týkajících se povolání lékaře a veterinárního lékaře (článek 1 směrnice 93/16/EHS a článek 1 směrnice 
78/1026/EHS). V případě zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči je působnost 
příslušných směrnic vymezena kromě uvedeného obecného označení i současným uvedením profesních 
označení používaných v jednotlivých členských státech (čl. 1 odst. 1 a 1 směrnice 77/452/EHS). Totéž platí 
i v případě právní úpravy specializací lékařů a zubních lékařů, jejíž působnost je vymezena společným 
označením dotčené specializace na úrovni Unie a profesními označeními udělovanými v tomto oboru 
jednotlivými členskými státy (články 5 a 7 směrnice 93/16/EHS a článek 5 směrnice 78/686/EHS). Předpisy 
v oblasti zubního lékařství a obstetrie jdou v tomto ohledu nejdále, jelikož kromě společného obecného 
označení příslušníků těchto povolání obsahuje i seznam profesních označení přiznávaných v jednotlivých 
členských státech a upravuje minimální okruh činností, který výkon těchto povolání zahrnuje (článek 1 
směrnice 78/686/EHS a článek 5 směrnice 78/687/EHS, jakož i článek 1 směrnice 80/154/EHS a článek 4 
směrnice 80/155/EHS). 

917 Rozsah působnosti směrnic týkajících se činností ve farmacii byl vymezen odkazem na doklady o dosažené 
kvalifikaci, které jsou v jednotlivých členských státech za účelem výkonu tohoto povolání vydávány, a 
pomocí minimálního okruhu činností zahrnutých v rámci dotčeného povolání (články 1 a 4 směrnice 
85/433/EHS a čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 85/432/EHS). Směrnice týkající se povolání architekta se podle 
svého znění vztahuje na „činnosti v architektuře“, které směrnice dále přibližuje konkretizuje v tom smyslu, 
že se jimi rozumí činnosti vykonávané obvykle pod profesním označením architekt (článek 1 směrnice 
85/384/EHS). 
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odst. 2 třetí pododstavec, čl. 38 odst. 1 druhý a třetí pododstavec, čl. 40 odst. 1 třetí 
a čtvrtý pododstavec a čl. 44 odst. 2 druhý a třetí pododstavec směrnice). 
 
Zatřetí, nová směrnice sjednotila právní úpravu podle dřívějších směrnic týkající se 
rozvolněné odborné přípravy. Je třeba připomenout, že v případě lékařských 
povolání původní právní úprava Společenství předpokládala zachování rozvolněné 
odborné přípravy jen po přechodnou dobu do doby, než rozhode Rada o zrušení 
této formy odborné přípravy. Rada však takové rozhodnutí nikdy nepřijala. 
Obdobná byla i právní úprava a faktická situace v souvislosti s povoláním zubního 
lékaře918. Rozvolněnou odbornou přípravu výslovně povolovala oborová směrnice 
v případě zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči a 
porodních asistentek919. Naopak v případě veterinárních lékařů a činností v oblasti 
architektoniky a farmacie připouštěly příslušné oborové směrnice výhradně jen 
řádnou denní odbornou přípravu920. Tyto rozdíly v právní úpravě přitom nebyly 
odůvodněné objektivními okolnostmi souvisejícími s výkonem dotčených povolání, 
ale vznikly v důsledku hledání kompromisu v Radě nezbytného za účelem tehdy 
vyžadovaného jednomyslného přijetí každé z dotčených koordinačních oborových 
směrnic. Podle nynějšího právního stavu tak v případě všech harmonizovaných 
povolání platí, že příslušné orgány členských států mohou povolit rozvolněnou 
odbornou přípravu a stanovit podmínky, za nichž má být poskytována, tak, aby 
celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nebyla nižší než v případě 
řádné odborné přípravy [čl. 22 písm. a)]. 
 
Začtvrté, směrnice ve vztahu k harmonizované odborné přípravě rovněž ukládá 
členským státům povinnost prostřednictvím dalšího vzdělávání a odborné přípravy 
zajišťovat, aby osoby, které získaly svou odbornou kvalifikaci, byly s to držet krok 
s vývojem v daném povolání v rozsahu nezbytném k zajištění bezpečného a 
účinného výkonu tohoto povolání [čl. 22 písm. b)]. V této souvislosti jsou členské 
státy povinny stanovit další podmínky celoživotního učení, které příslušníkům 
uvedených povolání umožní držet krok s rychlým technologickým a vědeckým 
pokrokem (třicátý devátý bod odůvodnění). Uvedená povinnost však není dále 
konkretizována, takže lze podle názoru zastávaného v této práci mít za to, že ke 
splnění této povinnosti postačí, když členský stát osobám vykonávajícím dotčená 
povolání stanoví obecnou povinnost doplňovat si průběžně znalosti v oboru a 
současně zajistí, aby příslušné profesní organizace organizovaly vhodné kurzy 
dalšího vzdělávání921. 

                                                 
918 Článek 3 směrnice 75/363/EHS a článek 3 směrnice 78/687/EHS. 
919 Článek 2 směrnice 77/453/EHS a článek 3 směrnice 80/155/EHS. 
920 Čl. 1 odst. 2 směrnice 78/1027/EHS, čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 85/384/EHS a čl. 2 odst. 3 první odrážka 

směrnice 85/432/EHS. Viz ale omezenou výjimku z tohoto pravidla v případě architektů podle čl. 4 odst. 2 
směrnice 85/384/EHS. 

921 Toto ustanovení nahrazuje dosavadní ustanovení oborové směrnice týkající se lékařských povolání, jež do 
směrnice 93/16/EHS vloženo ustanovením čl. 14 bod 9 směrnice 2001/19/ES. Členské státy byly podle 
tohoto ustanovení povinny zajistit soustavné vzdělávání lékařů zaručující, že osoby, které ukončily studium, 
udržují své znalosti na úrovni pokroku v lékařství. Členské státy podle tohoto ustanovení byly povinny 
zavést takový systém celoživotního učení, přičemž je na nich, aby rozhodly o způsobu, jak takovou 
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V případě změn týkajících se konkrétních povolání upravených v rámci oborového 
systému je – jak již bylo uvedeno – třeba především zmínit novou úpravu 
podmínek pro zahrnutí dalších lékařských specializací do režimu automatického 
uznávání a doplnění odpovídajících údajů ohledně požadované minimální délky 
specializované odborné přípravy do přílohy V (jejího bodu 5.1.3). Směrnice se sice 
i nadále pro účely automatického uznávání odpovídajících kvalifikací vztahuje na 
veškeré specializační obory uznané dosavadní právní úpravou jako společné 
alespoň dvěma členským státům, ale pro zahrnutí dalších specializačních oborů 
odrážejících vývoj právní úpravy členských států stanoví podmínku, aby byly 
takové obory společné alespoň dvěma pětinám členských států (čl. 26 druhý 
pododstavec). Rozšíření uvedeného seznamu provádí Komise komitologickým 
postupem, a tedy ve spolupráci s příslušnými zástupci členských států. Směrnice jí 
však neukládá výslovně povinnost takový návrh výboru předložit.  
 
Za současného stavu je tedy k rozšíření seznamu automaticky uznávaných 
specializací třeba, aby dotčená specializace byla upravena právními předpisy 
alespoň v šesti členských státech. Uvedená změna byla přijata právě zejména 
v souvislosti s nárůstem počtu členských států s cílem omezit pracovní zatížení 
příslušných útvarů Komise i další nárůst objemu textu směrnice. Jelikož přijatá 
změna může znevýhodnit odborné lékaře se zvláštní způsobilostí v nově se 
vyskytujících specializačních oborech, upozornil zákonodárce v odůvodnění 
směrnice na možnost členských států uzavřít dohodu o automatickém uznávání 
společných oborů lékařství a zubního lékařství, které nejsou automaticky uznávány 
podle této směrnice, podle vlastních pravidel (dvacátý bod odůvodnění). Využití 
této možnosti by však bylo v praxi značně problematické, jednak s ohledem na 
rychlý vývoj struktury odborného vzdělávání lékařů a na poměrně nejisté a 
potenciálně zdlouhavé postupy pro transformaci mezinárodněprávních závazků do 
vnitrostátního práva v některých členských státech, a jednak vzhledem k nutnosti 
dodržení zásady rovného zacházení mezi příslušníky členských států. Uzavření 
dvoustranné dohody mezi členskými státy by totiž bylo spojeno s povinností těchto 
států přiznat rovné zacházení i státním příslušníkům jiných členských států, kteří se 
nacházejí v obdobné situaci, podle článku 12 ES (nyní článek 18 SFEU)922.  
 
Konečně je ve vztahu k oborovému systému rovněž třeba učinit poznámku o řízení 
o žalobě Polské republiky podané proti Evropskému parlamentu a Radě na 
neplatnost těch ustanovení směrnice 2005/36/ES, která se zabývají ochranou 

                                                                                                                                                         
soustavnou odbornou přípravu zajistit. Stávající systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací však 
není takovou povinností dotčen (osmý bod odůvodnění směrnice 2001/19/ES). 

922 Viz v souvislosti s bilaterální dohodou mezi členskými státy rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988, 
235/87, Matteucci, Recueil, s. 5589, bod 23; a v souvislosti s bilaterálními dohodami členských států se 
třetími zeměmi, rozsudky ze dne 21. září 1999, C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Recueil, s. I-6161, 
body 57 až 59; ze dne 5. listopadu 2002, C-466/98, Komise v. Spojené království, Recueil, s. I-9427, bod 46 
(jakož i ostatní rozsudky ze stejného dne týkající se bilaterálních dohod členských států se Spojenými státy 
americkými o otevřeném vzdušném prostoru), a ze dne 15. ledna 2002, C-55/00, Gottardo, Recueil, s. I-413, 
body 32 a 33. 
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nabytých práv držitelů polských dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, jakož i porodních asistentek, 
jejichž odborná příprava započala před přistoupením tohoto členského státu 
k Evropské unii, pokud tyto doklady byly vydány polskými odbornými 
zdravotnickými školami (čl. 33 odst. 2 a čl. 43 odst. 3)923. Tato ustanovení totiž na 
rozdíl od obdobných ustanovení týkajících dokladů vydávaných jinými členskými 
států, včetně států, které přistoupily k Unii současně s Polskem, po držitelích 
uvedených polských dokladů požadují, aby doložili dodatečnou odbornou praxi 
v délce pěti let získanou během posledních sedmi let, namísto jinak obvyklého 
požadavku tříleté odborné praxe získané během posledních pěti let. Obdobné 
pravidlo bylo mimo jiné později přijato i v souvislosti s doklady rumunských 
zdravotních sester a porodních asistentek, jejichž odborná příprava nesplňuje 
minimální požadavky podle směrnice (články 33a a 43a)924. Ustanovení týkající se 
polských dokladů však přímo vycházejí z přístupových podmínek vyjednaných 
tímto členským státem a zakotvených v Aktu o přistoupení z roku 2003925. Zástupci 
Polska již v době sjednávání přístupové smlouvy tvrdili, že vyjednané přístupové 
podmínky diskriminují polské zdravotní sestry a porodní asistentky ve srovnání 
s jinými členskými státy, a posléze neúspěšně požadovali zrovnoprávnění dokladů 
vydaných odbornými zdravotnickými školami v rámci projednávání návrhu 
směrnice o uznávání odborných kvalifikací v legislativním procesu. V této 
souvislosti bylo v textu směrnice 2005/36/ES nicméně dosaženo kompromisního 
řešení ve prospěch polských zdravotních sester a porodních asistentek, které 
umožňuje automatické uznávání předmětných polských dokladů, pokud jsou 
doplněny dokladem o absolvování zvláštního překlenovacího kurzu odborné 
přípravy (čl. 33 odst. 3 a čl. 43 odst. 4)926. 
 
Žalobu v uvedeném řízení podal tento členský stát pro údajný nedostatek 
odůvodnění ohledně potřeby zachování výše uvedeného požadavku pětileté 
odborné praxe získané za posledních sedm let, který byl i jediným žalobním 
důvodem uplatněným tímto členským státem, jelikož tvrzení ohledně údajného 
nesouladu této úpravy se zásadou rovného zacházení bránila skutečnost, že tato 
právní úprava vychází z primárního práva Unie. Soudní dvůr však i tento žalobní 
důvod ve svém rozsudku zamítl s tím, že zákonodárce není povinen zvláště 

                                                 
923 Sztembis, B.: The past, present and future of nurse eductaion in Poland: stages, conditions and activities, 

International Nursing Review 53/2006, 102-109.  
924 Ustanovení vložená do směrnice 2005/36/ES článek 1 ve spojení s přílohou k této směrnici, bodem V písm. b) 

a d) směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006 (Úř. věst. L 363, s. 141). 
925 Článek 20 Aktu přistoupení z roku 2003, ve spojení s jeho přílohou II.2 (Volný pohyb osob), C (Vzájemné 

uznávání odborných kvalifikací), III (Oborové systémy), bod 2 (zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou 
péči) písm. b) a bod 5 (porodní asistentky) písm. b) (Úř. věst. L 236, 23.9.2003). 

926 Viz také vyjádření Polské republiky k hlasování o návrhu směrnice o uznávání odborných kvalifikací v Radě 
v dodatku k předběžné verzi zápisu z jednání 2665. zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost 
konaného v Lucemburku ve dnech 6. a 7. června 2005, (dokument Rady 9816/05 ADD 1), bod jednání 14, 
bod 6. 
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odůvodňovat, proč v rámci rekodifikační směrnice zachoval stejnou právní úpravu, 
jako byla doposud platná právní úprava927. 
 
7.1.4.3 Obecná ustanovení o uznávání odborné kvalifikace v případě 
výkonu práva usazování 
 
Z důvodů zavedení dvou odlišných režimů pro svobodu usazování a volné 
poskytování služeb bylo rovněž nutné definovat společná ustanovení nejen pro 
všechny situace týkající se profesního uznávání spadající do rozsahu směrnice 
(hlava IV směrnice), ale rovněž ustanovení společná pouze systémům uznávání 
použitelným v případě výkonu práva usazování, respektive v případě výkonu 
povolání nebo činnosti pod profesním označením hostitelského členského státu 
(hlava III kapitola IV směrnice). Do této druhé kategorie spadají především 
ustanovení upravující řízení týkající se uznávání odborné kvalifikace a ustanovení o 
užívání profesních označení. Jelikož se tato ustanovení vyznačují některými 
odlišnostmi ve srovnání s dřívější právní úpravou, je vhodné i o nich učinit 
stručnou poznámku. 
 
Právní úprava užívání profesních označení pro účely použití hlavy III směrnice je 
totožná s právní úpravou obsaženou v dřívějších směrnicích obecného systému. Jak 
vyplývá z výše uvedeného výkladu, je jedním ze základních důsledků uznání 
odborné kvalifikace podle ustanovení hlavy III přiznání práva úspěšnému žadateli 
používat profesní označení hostitelského členského státu, které v tomto státě 
používají příslušníci odpovídajícího, respektive „stejného“ povolání, a případně 
jeho související zkratku (čl. 52 odst. 1). Z judikatury Soudního dvora vydané ve 
vztahu ke směrnicím obecného systému vyplývá, že se toto ustanovení použije jen 
v případě, splní-li žadatel veškeré podmínky stanovené příslušnou směrnicí pro 
uznání jeho odborné kvalifikace928. Tento závěr má proto významné důsledky 
v případech částečného uznání odborné kvalifikace.  
 
Původní návrh směrnice předložený Komisí s výslovnou úpravou částečného 
uznání odborné kvalifikace počítal v rámci ustanovení o účincích uznání i 
ustanovení o užívání profesního označení. Částečné uznání poskytující žadateli 
přístup jen k některým činnostem zahrnutým v rámci regulovaného povolání tato 
ustanovení umožňovala pro případ, nebude-li možné podstatný rozdíl v odborné 
kvalifikaci žadatele nahradit vyrovnávacím opatřením. Původní návrh Komise 
umožňoval i v takových případech užívání profesního označení hostitelského 
členského státu, popřípadě s příslušným dodatkem vyžadovaným hostitelským 
členským státem pro tyto případy929. Tato ustanovení však byla z návrhu vypuštěna 
                                                 
927 Bod 19 rozsudku ze dne 18. července 2007, C-460/05, Polsko v. Evropský parlament a Rada, nezveřejněný ve 

Sbírce rozhodnutí. 
928 Viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, C-102/02, Beuttenmüller, Recueil, s. I-5405, a ze dne 19. ledna 2006, 

C-330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. 
929 Viz čl. 4 odst. 3 a čl. 48 odst. 1 druhý pododstavec návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 

uznávání odborných kvalifikací, KOM(2002) 119 konečné – COD 2002/0061 (Úř. věst. 2002, C 181E, 
s. 183) a bod 3.2.2 sdělení Komise Evropskému Parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce 



 396 
 

Radou v jejím společném postoji, a řešení otázek spojených s částečným uznáním 
odborné kvalifikace bylo přenecháno rozhodovací praxi Soudního dvora. 
 
Pokud jde o požadavky, které směrnice stanoví ve vztahu k vnitrostátním 
procesním předpisům použitelným v řízeních o žádostech podle této směrnice, je 
třeba především uvést, že směrnice nově stanoví taxativní výčet druhů dokladů, 
které může hostitelský členský stát od žadatele hodlajícího se v hostitelském 
členském státě usadit, popřípadě tam vykonávat činnost pod profesním označením 
tohoto státu, pro účely uznání odborné kvalifikace požadovat (čl. 50 odst. 1 první 
pododstavec). Tyto doklady jsou uvedeny v příloze VII směrnice. Příloha rozlišuje 
mezi doklady, na straně jedné, a osvědčeními, na straně druhé, v závislosti na tom, 
zda tyto dokumenty potvrzují okolnosti skutkové povahy nebo existenci skutečností 
právního charakteru. Toto rozlišení však nemá žádný praktický dopad na to, jak se 
v právním řádu členských států označují příslušné akty vydávané správními orgány. 
Ve svém důsledku může podle uvedené přílohy hostitelský členský stát po žadateli 
požadovat až šest typů dokumentů.  
 
Zaprvé může vyžadovat doklad o státní příslušnosti žadatele pro účely ověření, zda 
tento žadatel spadá do působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací [bod 
1 písm. a) přílohy]. Zadruhé musí žadatel předložit relevantní doklady o odborné 
kvalifikaci, mezi nimiž je zejména kopie jeho osvědčení o odborné způsobilosti 
nebo dokladu o dosažené kvalifikaci, potvrzení o odborné praxi, včetně potvrzení 
vyžadovaného pro účely zvláštního systému uznávání na základě odborné praxe 
[bod 1 písm. b) a c)]. Relevantní doklady o odborné kvalifikaci tak v závislosti na 
jednotlivých případech mohou zahrnovat i celý soubor různých dokladů o odborné 
přípravě a odborné praxi. V tomto ohledu příslušné ustanovení přílohy VIII stanoví, 
že příslušné orgány hostitelského členského státu mohou žadatele vyzvat, aby 
poskytl informace o své odborné přípravě v rozsahu nezbytném pro určení 
případných podstatných rozdílů v jeho odborné kvalifikaci oproti odborné přípravě 
požadované v tomto členském státě. Nemůže-li žadatel tyto informace poskytnout, 
obrátí se příslušné orgány hostitelského státu na příslušný orgán členského státu 
původu [bod 1 písm. b) druhý pododstavec]. Mezi doklady o odborné kvalifikaci je 
třeba rovněž zahrnout osvědčení vydávané příslušnými orgány členského státu 
původu o tom, že žadatel hodlající vykonávat jedno z harmonizovaných povolání je 
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci spadajícího do režimu automatického 
uznávání podle směrnice (bod 2 přílohy). 
 
Další kategorie dokladů předkládaných v hostitelském členském státě se týkají 
potvrzení, která nejsou, na rozdíl od dokladů uvedených výše zaprvé a zadruhé, 
nezbytná pro uplatnění jednotlivých systémů uznávání odborné kvalifikace, ale 
hostitelský členský stát jimi může v případě žadatelů z jiných členských států 
podmínit přístup k danému povolání nebo jeho výkon, pokud tentýž požadavek 

                                                                                                                                                         
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
uznávání odborné kvalifikace, KOM(2004) 853 konečné - COD 2002/0061, 6.1.2005. 
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stanoví i ve vztahu k vlastním státním příslušníkům. Jedná se o případy jiné 
způsobilosti, které byly upraveny i ve zrušených směrnicích o uznávání odborné 
kvalifikace. Směrnice 2005/36/ES v tomto ohledu bez podstatných změn930 přebírá 
ustanovení obecných směrnic. Hostitelský členský stát tak může navíc požadovat, 
zatřetí, doklad o dobré pověsti, popřípadě o tom, že žadatel neprodělal úpadek, 
začtvrté, doklad o fyzické či psychické zdravotní způsobilosti, zapáté, doklad o 
finanční způsobilosti či situaci žadatele, a konečně, zašesté, doklad o tom, že je 
žadatel pojištěn proti finančním rizikům vyplývajícím z jeho profesní 
odpovědnosti. Uvedená příloha směrnice stanoví v souladu s dřívější právní 
úpravou konkrétní podmínky, které musí tyto doklady pro své uznání 
v hostitelském členském státě splňovat. Tato skupina dokladů navíc nesmí být při 
svém předložení starší než tři měsíce (čl. 50 odst. 1 druhý pododstavec).  
 
Atypická legislativní technika spočívající v tomto vyčlenění uvedených ustanovení 
do zvláštní přílohy směrnice v tomto případě nebyla použita z důvodů jejich 
možných budoucích změn. Vzhledem k tomu, že tato systematika byla uplatněna 
od samotného počátku i v původním návrhu směrnice předloženém Komisí, je třeba 
mít za to, že jejím cílem mělo být zvýšení přehlednosti textu pro osoby, které 
hodlají využít svého práva volného pohybu, a zároveň zdůraznění taxativní povahy 
výčtu dokladů, které mohou členské státy od žadatelů z jiných členských států při 
přístupu k regulovanému povolání požadovat.  
 
Směrnice 2005/36/ES dále upravuje i některé další procesní požadavky týkající se 
vnitrostátních řízení o žádostech o uznání odborné kvalifikace. Oproti dřívějšímu 
stavu zejména zpřísňuje délku lhůty pro posouzení těchto žádostí a upřesňuje 
okamžik, kdy tato lhůta začíná plynout. Přijetím žádosti žadatele příslušným 
orgánem hostitelského členského státu totiž začíná lhůta plynout jen tehdy, pokud 
žadatel předloží „všechny své doklady“ (čl. 51 odst. 2), tedy jinými slovy, pokud je 
jeho žádost úplná a obsahuje všechny informace nezbytné k rozhodnutí. Přijetí 
žádosti je podle směrnice příslušný orgán hostitelského členského státu každopádně 
povinen žadateli potvrdit ve lhůtě do jednoho měsíce. Není-li posuzovaná žádost 
úplná, je povinen jej současně vyzvat k jejímu doplnění (čl. 51 odst. 1). 
 
Pokud jde o délku lhůty k vyřízení těchto žádostí, je třeba uvést, že zatímco podle 
předcházející právní úpravy platila v rámci obecného systému pro posouzení 
odborné kvalifikace uchazeče čtyřměsíční lhůta, a v rámci systému uznávání na 
základě odborné praxe nebyla taková lhůta upravena vůbec, navrhovala Komise 
v souvislosti s novou směrnicí, aby byla obecně v případě osob žádajících o uznání 
odborné kvalifikace podle hlavy III stanovena tříměsíční lhůta po vzoru procesních 
ustanovení týkajících se automatického uznávání podle dosavadních oborových 
směrnic. Rada však ve svém společném postoji navrhované ustanovení změnila 

                                                 
930 Výjimkou je ustanovení upravující dokládání fyzické či psychické zdravotní způsobilosti. Pokud členský stát 

původu takový doklad pro výkon dotčeného povolání nevyžaduje, musí jeho příslušné orgány vydat 
odpovídající doklad ve lhůtě dvou měsíců [bod 1 písm. e) přílohy VII směrnice 2005/36/ES]. 
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v tom smyslu, že tuto tříměsíční lhůtu lze v konkrétních případech spadajících do 
působnosti obecného systému a systému uznávání na základě odborné praxe 
prodloužit o další jeden měsíc. Nicméně, uvedené lhůty jsou stejně jako v dřívější 
právní úpravě jen maximálními lhůtami pro vydání rozhodnutí stanovenými 
podpůrně pro případ, že nelze v konkrétním případě rozhodnout bezodkladně. I 
nadále je totiž předně třeba ukončit vyřizování žádosti o uznání odborné kvalifikace 
„co nejdříve“ (čl. 51 odst. 2). 
 
Směrnice rovněž i nadále požaduje, aby byl proti rozhodnutí týkajícímu se uznání 
či neuznání odborné kvalifikace, nebo proti tomu, že nebylo vydáno ve stanovené 
lhůtě, podle vnitrostátních právních předpisů přípustný vnitrostátní procesní 
prostředek (čl. 51 odst. 3). Přestože v tomto ohledu používá směrnice pojem 
„opravný prostředek“, je zřejmé, že se – bez ohledu na požadavky vyplývající 
z mezinárodněprávních dohod o ochraně lidských práv a základních svobod – musí 
jednat o možnost přezkumu tohoto rozhodnutí vnitrostátním soudem nebo jiným 
orgánem aktivně legitimovaným k předložení žádosti o rozhodnutí o předběžné 
otázce Soudnímu dvoru, aby se k výkladu této směrnice mohl vyjadřovat Soudní 
dvůr931. 
 
Konečně, pokud hostitelský členský stát požaduje pro přístup k regulovanému 
povolání nebo jeho výkon učinění místopřísežného nebo čestného prohlášení, které 
nemohou učinit státní příslušníci jiných členských států, zejména proto, že se její 
formulace vztahuje jen na státní příslušníky prvně uvedeného členského státu, 
zajistí hostitelský členský stát, aby byla dotyčné osobě nabídnuta jeho rovnocenná 
a vhodná formulace (čl. 50 odst. 4). Z celkové systematiky směrnice vyplývá, že 
učinění takového prohlášení lze vyžadovat, pokud je spojeno s právem dotyčné 
osoby vykonávat povolání pod profesním označením hostitelského členského státu 
podle hlavy III směrnice. Obdobný požadavek proto nelze uplatnit v případě 
volného poskytování služeb, a to ani v případech, v nichž je odchylně od obecného 
pravidla činnost poskytovatele služeb vykonávána pod profesním označením 
hostitelského členského státu. Takový požadavek by totiž představoval dodatečné a 
nikoliv nevýznamné omezení poskytovatele služeb spočívající přinejmenším v jeho 
povinnosti dostavit k příslušnému orgánu, které ustanovení hlavy II směrnice 
nepřipouští (viz dále výklad týkající se výkonu práva poskytování služeb). 
 
7.1.4.4 Obecná ustanovení o uznávání odborné kvalifikace použitelná 
v případě výkonu práva usazování i volného poskytování služeb 
 
Tento oddíl byl – jak vyplývá z jeho samotného názvu – pro účely této práce 
poněkud nevhodně zařazen mezi ustanovení týkající se usazování, přestože se týká 
ustanovení použitelných jak ve vztahu k výkonu práva usazování, tak volného 
poskytování služeb. Důvodem pro toto zařazení uvedených ustanovení je mimo jiné 
skutečnost, že se použijí i v případě usazování, jakož i skutečnost, že již byl podán 

                                                 
931 Viz rozsudek ze dne 6. října 1981, 246/80, Broekmeulen, Recueil, s. 2311, bod 15. 
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výklad o odpovídajících opatřeních obsažených v již zrušených směrnicích 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací. Z tohoto důvodu není z hlediska 
předmětu této práce ani třeba uvedeným ustanovením věnovat rozsáhlý výklad. 
 
Do této kategorie ustanovení spadají jednak ustanovení hlavy IV směrnice nazvané 
„Pravidla pro výkon povolání“. Tato hlava seskupuje jen tři články. Jeden z těchto 
článků se věnuje užívání akademických titulů v hostitelském členském státě 
(článek 54). Obsah tohoto článku byl přitom beze změny převzat z ustanovení 
obsažených v již zrušených oborových směrnicích, a pro další podrobnosti je proto 
třeba odkázat na výklad provedený výše ve vztahu k článku 10 směrnice 
75/362/EHS v oddíle týkajícím se oborových směrnic. 
 
Další ustanovení hlavy IV směrnice zakazuje členskému státu, aby ve vztahu 
k držitelům odborné kvalifikace lékaře nebo zubního lékaře za účelem uzavření 
smlouvy o poskytování zdravotní péče s příslušnou zdravotní pojišťovnou 
vyžadoval absolvování zvláštní přípravné praxe nebo doložení předchozí odborné 
praxe, přestože takové opatření uplatňuje ve vztahu k vlastním státním 
příslušníkům (článek 55). I toto ustanovení ve skutečnosti přebírá zásadu 
stanovenou již dříve v příslušných oborových směrnicích (článek 21 směrnice 
75/362/EHS a článek 20 směrnice 78/686/EHS). 
  
Hlava IV konečně obsahuje právní úpravu týkající se požadavků na jazykové 
znalosti osob, které využijí uznávání odborných kvalifikací podle směrnice. 
Požadavek jazykové znalosti byl již předmětem výkladu uvedeného výše 
v souvislosti s ustanoveními oborových směrnic, která hostitelskému členskému 
státu ukládají, aby zajistil, že se dotčené osoby doplní dostatečné znalosti jazyka 
tohoto státu nezbytné k výkonu dotčeného povolání. Jiné směrnice v oblasti 
uznávání odborných kvalifikací, zejména tzv. přechodné směrnice a směrnice o 
liberalizaci, jakož i směrnice obecného systému, se pak úpravě otázky znalosti 
jazyka hostitelského členského státu zcela vyhnuly. Příslušné ustanovení směrnice 
2005/36/ES však na rozdíl od dosavadní právní úpravy stanoví, že tyto osoby musí 
mít jazykové znalostí nezbytné k výkonu povolání v hostitelském členském státě 
(článek 53).  
 
Původní návrh tohoto ustanovení předložený Komisí byl vztažen jen na případy 
výkonu svobody usazování a obsahoval i druhý odstavec, který po vzoru 
uvedeného ustanovení již zrušených oborových směrnic stanovil hostitelskému 
členskému státu povinnost zajistit, aby dotčené osoby získaly znalosti jazyka 
nezbytné k výkonu povolání. Hospodářský a sociální výbor na to pozitivně 
reagoval s připomínkou, že požadavek znalosti jazyka musí být vždy doprovázen 
opatřeními zajišťujícími jazykovou přípravu932. Evropský parlament v prvním čtení 
navrhoval druhý odstavec vypustit a výslovně stanovit oprávnění hostitelského 

                                                 
932 Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2002 k návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. 2003, C 61, s. 67), bod 6.4. 
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členského státu zkontrolovat znalosti jazyka žadatele před udělením vlastního 
oprávnění k výkonu činnosti na svém území. Komise proti těmto změnám namítala, 
že hostitelský členský stát nesmí test jazykových znalostí systematicky vyžadovat 
před umožněním výkonu regulovaného povolání, jelikož by uplatňování takového 
testu bylo v rozporu se zásadou proporcionality, a nesouhlasila ani s vypuštěním 
uvedeného druhého pododstavce s poukazem na to, že je převzat z dosavadních 
předpisů a že role členského státu spočívající v napomáhání nabytí dostatečných 
jazykových znalostí dotčenou osobou je nezbytnou protiváhou ve vztahu 
k povinnosti dotčené osoby mít dostatečnou znalost jazyka tohoto státu933. Rada 
pak ve svém společném postoji příslušné ustanovení přesunula do hlavy IV, která 
se netýká pouze usazování, ale také poskytování služeb, a ponechala vypuštěný 
druhý pododstavec s odůvodněním, že obsahuje povinnost dosáhnout výsledku, 
který nelze zaručit. Rada dále nepřijala návrh Evropského parlamentu spočívající 
ve stanovení možnosti členských států zkontrolovat jazykové znalosti dotčené 
osoby před zahájením vlastního výkonu regulované činnosti, ale naopak povinnost 
uloženou dotyčným osobám „změkčila“ v tom smyslu, že stanovila, že tyto osoby 
„by měly“ mít dostatečné znalosti jazyka hostitelského členského státu934. Ve svém 
druhém čtení však Evropský parlament na obligatorní povaze dostatečné znalosti 
jazyka trval, takže konečné znění příslušného ustanovení směrnice je formulováno 
jako povinnost určená osobám využívajícím uznávání odborné kvalifikace. 
 
Konkrétní právní dopady článku 53 směrnice tak jsou nejednoznačné. Bylo by 
možné argumentovat, že vzhledem k tomu, že směrnice svým článkem 53 zahrnula 
požadavek na přiměřenou znalost jazyka hostitelského členského státu do 
působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací, mohou členské státy tuto 
znalost předběžně ověřovat za účelem připuštění k výkonu činnosti, stejně jako je 
tomu v případě požadavku na dobrou pověst, nebo požadavku týkajícího se 
finančního postavení. Pokud však jde o analogické použití pravidel týkajících se 
prokazování jiné způsobilosti i v případě požadavku znalosti jazyka, je třeba uvést, 
že požadavek na znalost jazyka hostitelského členského státu je z hlediska svého 
praktického dopadu na volný pohyb služeb ve Společenství zcela odlišný od 
požadavků na jinou způsobilost. Požadavky týkající se jiné způsobilosti jsou 
založeny na kritériích týkajících se profesní činnosti konkrétního žadatele a 
uplatňují se proto bez jakékoliv souvislosti se státní příslušností takové osoby. 
Dotčený požadavek proto má stejný dopad na výkon činnosti v případě vlastních i 
cizích státních příslušníků. Požadavek, aby usazená osoba nebo poskytovatel služeb 
měli dostatečnou znalost úředního jazyka, popřípadě jazyků hostitelského 
členského státu, je naproti tomu svou podstatou nepřímo diskriminační, neboť je 
daleko snáze splněn státními příslušníky tohoto státu než v případě jiných státních 
                                                 
933 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (předložený 

Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES), KOM(2004) 317 konečné - COD 2002/0061, viz bod týkající 
se pozměňovacího návrhu č. 114. 

934 Článek 53 a bod 62 důvodů společného postoje Rady (ES) č. 10/2005 přijatého Radou dne 21. prosince 2004 
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství za účelem 
přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. C 58 E, 2005, 
s. 1). 
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příslušníků. Může proto plošně bránit poskytování služeb či usazování státních 
příslušníků jiných členských států.  
 
V konečném důsledku bude třeba požadavek jazykové znalosti uplatňovat stejně 
jako doposud v souladu s požadavky primárního práva, jak byly vyloženy 
v judikatuře Soudního dvora týkající se omezení výkonu práva volného pohybu 
spočívajících v požadavku znalosti jazyka hostitelského členského státu935. Tyto 
požadavky bude třeba vzhledem k omezenému rozsahu vykonávané činnosti 
uplatnit o to důsledněji v případě dočasného poskytování služeb.  
 
V této souvislosti je rovněž třeba poukázat na názor Komise, který vyjádřila ve 
svém rozhodnutí týkajícím se výjimky z práva žadatele na výběr mezi 
vyrovnávacími opatřeními a podle něhož článek 53 směrnice implicitně obsahuje 
zásady stanovené v judikatuře Soudního dvora. Komise nepovažuje znalosti jazyka 
hostitelského členského státu za součást odborné kvalifikace, ani nepovažuje 
ověřování těchto znalostí za součást systému uznávání odborných kvalifikací. 
Hostitelský členský stát tak podle jejího názoru zejména nesmí zahrnout znalost 
jazyka tohoto státu mezi základní předpoklady výkonu regulovaného povolání, 
jejichž absence v rámci odborné kvalifikace žadatele vede v tomto členském státě 
ke zjištění podstatných odlišností, ani se tato znalost nesmí ověřovat v rámci 
vyrovnávacích opatření936. S posledně uvedeným závěrem se však v žádném 
případě nelze ztotožnit. Pokud si totiž žadatel v konkrétním případě vybere 
zkoušku způsobilosti jako vyrovnávací opatření a pokud je zadání této zkoušky 
v jazyce hostitelského členského státu, bylo by možné podle takové argumentace 
tvrdit, že tento členský stát ověřuje znalost příslušného jazyka. Taková 
argumentace by však v podstatě znamenala, že hostitelský členský stát je povinen 
organizovat vyrovnávací opatření v jazyce žadatele, nebo každopádně v jiném 
jazyce, než je úřední jazyk hostitelského členského státu. Takovou povinnost však 
ze směrnice vyvodit nelze937. 
 

                                                 
935 Rozsudek ze dne 9. února 1994, C-319/92, Haim I, Recueil, s. I-425; ze dne 6. června 2000, C-281/98, 

Angonese, Recueil, s. I-4139, a rozsudky ze dne 19. září 2006, C-193/05, Komise v. Lucembursko, Sb. rozh. 
s. I-8673, a C-506/04, Wilson, Sb. rozh. s. I-8613. 

936 Body 17 a 26 rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2007 o žádosti o odchylku předložené Českou republikou 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o archeology [K 
(2007) 1909 konečné]. 

937 Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu 
ročních a konsolidovaných účetních závěrek a o změně a zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 157, s. 87), 
ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES ze dne 11. března 2008 (Úř. věst. L 81, s. 
53), dokonce výslovně stanoví, že zkouška způsobilosti je vedena v jednom z jazyků povolených podle 
jazykových předpisů platných v daném členském státě. 
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7.1.5  Právní úprava přeshraničního poskytování služeb ve směrnici 
2005/36/ES 
 
7.1.5.1 Legislativní vývoj ustanovení o volném poskytování služeb 
 
Jak již bylo uvedeno, právní úprava podle bývalých směrnic obecného systému 
byla pro poskytovatele služeb v mnohých ohledech neuspokojivá, jelikož jednak 
nedostatečně zohledňovala jejich odlišnou situaci oproti situaci osob hodlajících se 
v hostitelském členském státě usadit, a jednak neodpovídala zcela požadavkům 
stanoveným zejména v judikatuře Soudního dvora vydané v souvislosti s volným 
pohybem služeb. Proto v rámci tak zvané „Lisabonské strategie“938 přijala Komise 
na základě podnětu Evropské rady výše uvedenou Strategii vnitřního trhu ve 
službách, v níž předpokládala předložení konkrétních záměrů s cílem další 
liberalizace volného pohybu služeb, mimo jiné v oblasti uznávání odborné 
kvalifikace. 
 
Provedení této strategie pak bylo zajišťováno Komisí zvlášť pro omezení 
spočívající v požadavcích členských států souvisejících s odbornou kvalifikací, a 
zvlášť pro omezení jiné povahy. Legislativní proces i vývoj, který mu v oblasti 
uznávání kvalifikací předcházel, byl jíž předmětem výkladu v úvodu tohoto oddílu. 
Pokud jde o omezení volného pohybu služeb jiné povahy, provedla Komise 
souhrnný přezkum takových omezení vyskytujících se v praxi v členských státech a 
své závěry předložila ve svém sdělení o stavu vnitřního trhu služeb939. V něm 
identifikovala jednotlivé druhy omezení přeshraničního pohybu služeb a zavedla 
jejich základní klasifikaci. Na základě těchto závěrů i konzultací dotčených stran 
pak Komise připravila návrh směrnice o službách na vnitřním trhu940, jíž bude 
v nezbytném rozsahu věnován samostatný výklad v následujícím oddíle. V oblasti 
odborných kvalifikací byl vydán návrh směrnice o uznávání odborných kvalifikací, 
který ve své hlavě II nově obsahoval vyčerpávající úpravu režimu volného 
poskytování služeb. 
 
Oba tyto návrhu v oblasti volného pohybu služeb byly vedeny v té době Komisí 
prosazovaným hlavním principem oblasti služeb, kterým byla zásada země původu 
zakotvená v té době již ve směrnici o elektronickém obchodu ve vztahu ke službám 
informační společnosti. Komise přitom tuto zásadu chápala v co nejširším rozsahu, 
takže v obou svých legislativních návrzích původně předpokládala, že činnost 
poskytovatele služeb na území všech členských států bude vykonávána za 
podmínek stanovených členským státem původu a že kontrolu této činnosti bude 
                                                 
938 Strategie hospodářského rozvoje Unie vycházející ze závěrů zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. 

a 24. března 2000, v jejímž rámci si Unie vytýčila cíl stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější 
nejdynamičtější světovou ekonomikou založenou na znalostech, viz závěry předsednictví dostupné na 
internetové adrese: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm. 

939 Zpráva Komise určená Radě a Evropskému parlamentu, Stav vnitřního trhu služeb, předložená v rámci první 
fáze Strategie vnitřního trhu pro služby, KOM(2002) 441 konečné, 30.7.2002. 

940 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, KOM(2004) 2 konečné – COD 
2004/0001; SEC(2004) 21, 13.1.2004. 
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zajišťovat členský stát původu, respektive jeho příslušný orgán. V oblasti uznávání 
odborných kvalifikací je konkrétním vyjádřením této zásady právo žadatele 
vykonávat své povolání ve všech členských státech bez omezení – respektive 
nanejvýš po splnění několika jasně stanovených podmínek, které nejsou pro 
poskytovatele služeb nepřiměřeně zatěžující – pod profesním označením svého 
členského státu původu, což je postup, který zákonodárce Společenství v minulosti 
zvolil již v případě volného poskytování služeb advokátů, jakož i v případě jejich 
usazování v rozsahu nezbytném k usnadnění jejich postupné profesní integrace 
v hostitelském členském státě.  
 
Tento přístup Komise vzbudil oprávněnou kritiku ze strany nejen členských států, 
ale i Evropského parlamentu, jakož i autorů různých analýz, které byly 
v souvislosti s oběma legislativními návrhy vypracovány941. Hlavním spatřovaným 
problémem byla možnost výkonu kontroly činnosti poskytovatele služeb na území 
hostitelského členského státu příslušnými orgány členského státu původu. Uvedený 
princip Komise je totiž v rozporu s principem teritoriality, jehož se i nadále 
konzervativně řídí vnitrostátní právní řády i jejich orgány výkonné moci. Provádění 
kontrol mimo tradiční územní působnost příslušnými orgány členských států by 
totiž bylo jednak spojeno s vysokými náklady, a jednak by bylo v rozhodující míře 
závislé na míře spolupráce příslušných orgánů konkrétního hostitelského členského 
státu. Na druhou stranu je pravda, že i s přihlédnutím k využití moderních 
technologií není v mnohých případech nezbytné provádět namátkové kontroly na 
území jiných členských států, ale postačí poskytovatelům služeb usazeným 
v tuzemsku uložit vhodné povinnosti, například povinnosti v oblasti vedení 
příslušné dokumentace, a teprve na základě případných stížností konkrétních 
příjemců služeb nebo skutkových zjištění provedených orgány hostitelského 
členského státu případně provádět kontrolu v ústředí podniku v členském státě 
původu, nebo požádat formou správního dožádání o provedení kontroly in situ 
orgány hostitelského členského státu.  
 
Jinou otázkou je, zda je příslušný členský stát, v němž je poskytovatel služeb 
usazen, vázán skutkovými zjištěními učiněnými orgánem hostitelského členského 
státu, a zda je povinen z nich vyvodit stejné důsledky, které by z těchto skutečností 
vyplývaly podle vnitrostátního práva. Taková administrativní spolupráce však není 
předmětem žádné úpravy na úrovni Unie a některé povinnosti členských států 
v této oblasti lze případně vyvozovat pouze z obecné zásady loajální spolupráce 
členských států (čl. 4 odst. 3 SEU) a zásady plného účinku směrnice (princip 
efektivity). Aby tedy mohl přístup prosazovaný Komisí účinně fungovat, bylo by 
nezbytné souběžně přijmout v rozsahu působnosti uvedených opatření podrobnější 
právní úpravu administrativní spolupráce, a vyřešit zejména otázky spojené s 

                                                 
941 Viz např. poradní zprávu nizozemského hospodářského a sociálního výboru z července 2005: The directive 

on services in the internal market, Sociaal-Economische Raad, 2005/07 E; Lorenz, F. a Wannöffel, M.: EU 
Rahmenrichtlinie: Dienstleistungen im Binnenmarkt, Hans Böckler Stiftung, Bochum/Düsseldorf, 2005; 
Drijber, B. J.: The Country of Origin Principle, zprávu přednesenou na slyšení Výboru Evropského 
parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004. 
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výměnou informací a ochranou osobních údajů, jakož i s dožádáním a závazností 
skutkových zjištění učiněných orgány jiného státu. Konkrétní návrhy řešení těchto 
otázek však Komise současně nepředložila. 
 
V návrhu směrnice o uznávání odborných kvalifikací942 tak Komise jednak 
stanovila obecný zákaz omezení volného pohybu služeb z důvodů souvisejících 
s odbornými kvalifikacemi, a jednak tento zákaz konkrétně rozváděla ve vztahu 
k požadavkům členských států týkajících se povolení, zápisu u příslušného orgánu 
nebo členství v profesním sdružení nebo organizaci, jakož i zápisu u příslušného 
veřejnoprávního subjektu sociálního zabezpečení za účelem úhrady služeb 
poskytnutých pojištěncům. Původní návrh z tohoto zákazu omezení stanovil pouze 
drobné a pro poskytovatele služeb nijak náročné výjimky spočívající, zaprvé, 
v povinnosti těchto poskytovatelů užívat své profesní označení členského státu 
původu, a to v jazyce členského státu původu, aby bylo zamezeno riziku záměny 
tohoto označení s označením hostitelského členského státu, zadruhé v jeho 
povinnosti informovat o poskytnutých službách předem, ale v naléhavých 
případech i následně, výše uvedený veřejnoprávní subjekt sociálního zabezpečení 
hostitelského členského státu za účelem úhrady služeb poskytnutých pojištěncům, 
zatřetí v povinnosti poskytovatele služeb předem, ale v naléhavých případech i 
následně, informovat příslušný orgán členského státu svého usazení o výkonu 
činnosti na území jiných členských států, a začtvrté v jeho povinnosti poskytnout 
příjemcům služeb v jiných členských státech určitý okruh informací týkajících se 
mimo jiné jeho oprávnění k výkonu činnosti v členském státě jeho usazení, orgánu 
příslušného k dohledu nad jeho činností, i profesních pravidel, jimiž se poskytování 
služeb řídí v členském státě usazení. 
 
Návrh směrnice sice výslovně neřešil otázku, zda bude služba poskytována podle 
pravidel členského státu původu nebo hostitelského členského státu, ale odkaz 
v rámci informační povinnosti poskytovatele služeb na profesní pravidla použitelná 
v členské státě usazení i jakákoliv absence povinnosti poskytovatele informovat 
příslušný profesní orgán hostitelského členského státu naznačují, že Komise rovněž 
vycházela z použití profesních pravidel členského státu původu. Poskytovatel 
služeb by si tak v případě výkonu přeshraniční činnosti část svého právního řádu 
„vezl s sebou“ do jiného členského státu. V konkrétních případech by tak vznikala 
zejména otázka rozsahu těchto profesních pravidel, tedy například zda lze mezi 
taková pravidla zařadit pravidla profesní etiky, pravidla šíření a obsahu obchodních 
sdělení nebo pravidla uzavírání spotřebitelských smluv. Návrh směrnice však 
v tomto ohledu neposkytoval žádnou odpověď. 
 
Jako určité omezení možného rozsahu služeb poskytovaných v tomto liberálním 
režimu Komise navrhla vymezit konkrétnější hranici mezi svobodou poskytování 
služeb a svobodou usazování prostřednictvím stanovení referenční doby výkonu 

                                                 
942 Články 5 až 9 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací, 

KOM(2002) 119 konečné – COD 2002/0061 (Úř. věst. 2002, C 181E, s. 183). 
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činnosti v jiném členském státě. Při překročení této doby by platila vyvratitelná 
právní domněnka v tom smyslu, že se v daném případě jedná o výkon práva 
usazování a že se tedy na poskytovatele vztahuje požadavek uznání odborné 
kvalifikace v souladu s ustanoveními příslušnými v případě výkonu práva 
usazování. Komise konkrétně za tímto účelem navrhla dobu šestnácti týdnů, 
přičemž při posouzení v konkrétním případě by bylo třeba zohlednit zejména dobu 
trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování služeb v souladu s kritérii, 
která Soudní dvůr stanovil za tímto účelem ve své judikatuře, a zejména rozsudku 
Gebhard943. Navržené pravidlo bylo nicméně s podstatou této judikatury v rozporu, 
jelikož upřednostnilo kritérium spočívající v délce poskytování služeb, jehož 
relevanci Soudní dvůr naopak postupně omezil ve prospěch kritéria existence stálé 
infrastruktury poskytovatele služeb v hostitelském členském státě, která mu 
umožňuje v tomto členském státě služby poskytovat předem neurčenému okruhu 
subjektů (viz výklad v oddíle týkajícím se vymezení volného pohybu služeb)944. 
 
Případné právní důsledky takové právní úpravy v praxi nejsou zcela jasné. Na 
jednu stranu se lze domnívat, že by posuzování přeshraniční činnosti v konkrétním 
případě vycházelo i nadále z kritérií stanovených Soudním dvorem, a uvedená 
referenční doba by proto nebyla v praxi uplatňována. Na druhou stranu by však ani 
nebylo možné vyloučit, že by členské státy uvedenou lhůtu uplatňovaly přísně a 
bez ohledu na konkrétní povahu vykonávané činnosti, a vyžadovaly by po uplynutí 
této lhůty po poskytovatelích, aby prokázali, že jejich činnost neztratila povahu 
poskytování služeb. Takové vnitrostátní opatření by přitom ve skutečnosti zavádělo 
rozdíl v zacházení mezi jednotlivými službami podle toho, jak dlouhodobé povahy 
jsou zpravidla činnosti, jejichž výkon tyto služby předpokládají. Některé služby by 
pak do liberálnějšího režimu uznávání nespadaly vůbec, pokud ke svému 
poskytnutí předpokládají dlouhodobější činnost (např. služby ve stavebnictví). 
Nelze sice popřít, že by zákonodárce mohl mít zájem na zavedení takového 
rozlišení volného pohybu služeb a usazováním přinejmenším v oblasti uznávání 
odborné kvalifikace. Nicméně, taková právní úprava nemá žádný základ 
v ustanoveních Smlouvy, jak byla vyložena Soudním dvorem. 
 
Návrh Komise tedy bylo třeba zejména z uvedených ohledech přepracovat. Výbor 
pro právní záležitosti a vnitřní trh Evropského parlamentu ve své zprávě předložené 
v prvním čtení945 naopak doporučil vrátit plnou kontrolu nad poskytovatelem 
služeb hostitelskému členskému státu, a zavést za tímto účelem systém 
předběžného oznámení určeného poskytovatelem hostitelskému členskému státu, 
přičemž příslušný orgán tohoto státu by musel ve stanovené lhůtě rozhodnout, zda 
                                                 
943 Bod 27 rozsudku ze dne 30. listopadu 1995, C-55/94, Gebhard, Recueil, s. I-4165. 
944 Viz zejména bod 20 rozsudku ze dne 25. července 1991, C-221/89, Factortame a další, Recueil, s. I-3905; bod 

27 rozsudku ze dne 30. listopadu 1995, C-55/94, Gebhard, Recueil, s. I-4165; body 31 a 32 rozsudku ze dne 
11. prosince 2003, Schnitzer, C-215/01, Recueil, s. I-14847, a bod 25 rozsudku ze dne 29. dubna 2004, 
Komise v. Portugalsko (bezpečnostní agentury), C-171/02, Recueil, s. I-5645. 

945 Viz pozměňovací návrhy 42 až 55 uvedené ve zprávě Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti a 
vnitřní trh ze dne 15. prosince 2003 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborných kvalifikací (dokument EP, A5-0470/2003). 
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bude v konkrétním případě ze strany poskytovatele vyžadovat prokázání dostatečné 
odborné kvalifikace, či nikoliv. Uvedený výbor rovněž navrhoval upravit výkon 
svobody poskytování služeb zvlášť pro harmonizovaná, a zvlášť pro ostatní 
povolání. Pokud jde o referenční dobu poskytování služeb navrženou Komisí, byl 
výbor toho názoru, že za účelem určení, zda se v konkrétním případě jedná o 
poskytování služeb, je toto kritérium příliš rigidní, a navrhl formulaci, která více 
odpovídala flexibilnímu přístupu v judikatuře Soudního dvora. Plénum Evropského 
parlamentu ve svém legislativním usnesení946 se s doporučeními obsaženými v této 
zprávě částečně ztotožnilo, takže zejména odmítlo stanovení referenční doby pro 
účely rozlišování mezi právem usazování a volného pohybu služeb, a prosazovalo 
řešení, v němž by jednak poskytování služeb v hostitelském členském státě 
podléhalo právním předpisům nezbytným k zajištění bezpečnosti a jednak by určité 
kategorie povolání výslovně podléhaly profesním předpisům tohoto členského státu 
– mělo se jednat o harmonizovaná povolání a povolání, jejichž příslušníci podléhají 
v hostitelském členském státě zvláštnímu režimu profesní (tedy zejména 
disciplinární) odpovědnosti. U těchto dvou kategorií povolání Evropský parlament 
trval na možnosti hostitelského členského státu vyžadovat formální registraci 
poskytovatele služeb či dočasné členství v příslušném profesním sdružení nebo 
organizaci. Navrhovanou povinnost hospodářského subjektu oznámit poskytování 
služeb příslušnému orgánu členského státu původu současně rozšířil o tutéž 
povinnost ve vztahu k příslušnému orgánu hostitelského členského státu a navíc 
souběžně stanovil povinnost příslušného orgánu členského státu původu podat 
veškeré informace o poskytovateli služeb a jeho činnostech příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu. 
 
Komise byla ochotna souhlasit s návrhy Evropského parlamentu, pokud jde o 
požadavek registrace nebo formálního členství v profesní organizaci a požadavek 
výkonu činnosti na území hostitelského členského státu v souladu s profesními 
požadavky tohoto státu, jen v rozsahu, v němž se tyto návrhy dotýkaly 
zdravotnických povolání947. Požadavky Evropského parlamentu nicméně pečlivě 
zvážila Rada, která se rovněž domnívala, že je třeba dosáhnout lepší rovnováhy 
mezi usnadněním přeshraničního poskytování služeb na straně jedné a přísným 
respektováním veřejného zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitele na straně 
druhé948. Dosavadní pozměňovací návrhy Rada zobecnila a zracionalizovala 
s ohledem mimo jiné na poznatky vyplývající z dosavadní praxe. Souhlasila s 
Evropským parlamentem ohledně vypuštění zmíněné referenční doby pro určení, 
zda se v konkrétním případě jedná o poskytování služeb či nikoliv, souhlasila i 

                                                 
946 Články 6 až 12 legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2004 k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (T5-0086/2004) (Úř. věst. C 97, 
22.4.2004, s. 136). 

947 Bod 3.1.2 sdělení Komise – pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborných kvalifikací (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) (KOM(2004) 317 konečné – 
COD 2002/0061). 

948 Bod 16 odůvodnění společného postoje (ES) č. 10/2005 přijatého Radou dne 21. prosince 2004 v souladu s 
postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství za účelem přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. C 58 E, 2005, s. 1). 
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s uplatněním disciplinárních pravidel hostitelského členského státu ve vztahu 
k poskytovateli usazenému v jiném členském státě, a umožnila hostitelskému 
členskému státu za účelem kontroly nad dodržováním těchto pravidel požadovat 
zápis nebo formální členství v příslušné profesní organizaci. Rada rovněž 
hostitelskému členskému státu v případě hrozby vážné újmy na zdraví nebo 
vážného ohrožení bezpečnosti příjemce služby umožnila předběžnou kontrolu 
odborné kvalifikace poskytovatele hostitelským členským státem. Zjednodušila 
konečně i ustanovení o oznamovací a informační povinnosti poskytovatele služeb, 
zejména tím, že vypustila povinnost oznámit poskytnutí služeb příslušným 
orgánům členského státu usazení.  
 
Komise uvedené změny provedené Radou, a zejména zásadu výkonu kontroly 
hostitelským členským státem uznala zejména s poukazem na současný stav úpravy 
správní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států949. Do znění 
ustanovení společného postoje Rady o poskytování služeb bylo ze strany 
Evropského parlamentu v druhém čtení zasahováno jen v omezeném rozsahu, takže 
jsou zásady prosazované zástupci členských států v Radě v rámci jejího společného 
postoje nakonec plně promítnuty i do konečného textu směrnice 2005/36/ES. 
Z členských států vyjádřila s výslednou právní úpravou výslovně nesouhlas jen 
Spolková republika Německo, jejíž zástupce se při hlasování o společném postoji 
vyjádřil proti návrhu s poukazem na skutečnost, že omezení práva hostitelského 
členského státu přezkoumat odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb jen na 
případy profesních oblastí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti přespříliš 
omezuje odpovědnost členských států za zajištění vysoké úrovně odborných 
kvalifikací v rámci poskytování služeb950.  
 
7.1.5.2 Rozsah působnosti ustanovení o volném poskytování služeb 
 
V rámci výkladu rozsahu působnosti ustanovení o přeshraničním poskytování 
služeb je třeba se soustředit především na otázku, zda tato ustanovení zahrnují 
veškeré způsoby poskytování služeb, nebo se naopak vztahují jen na některé blíže 
vymezené případy poskytování služeb. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že se 
ustanovení Hlavy II použijí pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby odebere na 
území hostitelského členského státu, aby zde dočasně a příležitostně vykonával 
stejné povolání, které vykonává jako usazená osoba v jiném členském státě (čl. 5 
odst. 2 první pododstavec ve spojení s čl. 5 odst. 1). Použitelnost těchto ustanovení 
tak předpokládá výkon činnosti poskytovatele služeb na území hostitelského 
členského státu a je tedy omezena jen na příslušnou modalitou poskytování služeb 

                                                 
949 Viz závěry sdělení Komise Evropskému Parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborné 
kvalifikace, KOM(2004) 853 konečné - COD 2002/0061, 6.1.2005. 

950 Dodatek k předběžné verzi zápisu z jednání 2665. zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost 
konaného v Lucemburku ve dnech 6. a 7. června 2005, (dokument Rady 9816/05 ADD 1), bod jednání 14, 
bod 5. 
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spojenou s přítomností poskytovatele služeb na území hostitelského členského státu 
(viz výklad v oddíle týkajícím se vymezení volného poskytování služeb, bod C).  
 
Z působnosti těchto ustanovení jsou tak především vyloučeny služby poskytované 
korespondenčním způsobem, jejichž výsledek lze zaslat poštou nebo 
elektronickými telekomunikačními prostředky. Směrnice 2005/36/ES proto nijak 
nezasahuje do oblasti působnosti směrnice o elektronickém obchodu, která 
upravuje volný pohyb služeb informační společnosti. Ustanovení Hlavy II směrnice 
neupravují ani situace, v nichž se příjemce služby odebere do jiného členského 
státu, aby mu zde byly poskytnuty služby, jelikož se tato ustanovení vztahují jen na 
omezení volného pohybu služeb stanovená hostitelským členským státem. 
Ustanovení hlavy II se konečně nevztahují ani na situace, v nichž je služba 
poskytována mezi subjekty z různých členských států, ale k takovému poskytování 
dochází na území třetí země. Tyto situace, pokud nejsou upraveny zvláštním 
právním předpisem, jako ve zmíněném případě elektronického obchodu, je třeba 
posuzovat přímo na základě ustanovení Smlouvy o volném pohybu služeb. 
V těchto situacích lze navíc předpokládat, že by členské státy neměly omezovat 
volný pohyb služeb z důvodů souvisejících s odbornou kvalifikací buď vůbec, 
popřípadě – s výhradou individuálního posouzení vycházejícího z okolností 
každého konkrétního případu – každopádně nikoliv ve větším rozsahu, než jak je 
tomu v situacích poskytování služeb upravených ve směrnici, jelikož v těchto 
případech vůbec nedochází k výkonu regulované činnosti na území členského státu 
osobou, která by nebyla v tomto státě k jejímu výkonu odborně kvalifikována. 
 
Vzhledem k vyloučení uvedených způsobů poskytování služeb, a tedy k tomu, že 
směrnice upravuje výkon činnosti poskytovatelem na území jiného členského státu, 
než je usazen, vzniká dále již zmíněná otázka předělu mezi svobodou usazování a 
volným pohybem služeb (pátý bod odůvodnění směrnice). Konečné znění směrnice 
v tomto ohledu stanoví, že povaha dočasného a příležitostného poskytování služeb 
se posuzuje případ od případu, zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, 
pravidelnost a nepřetržitost (čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec). Tato formulace lépe 
odpovídá požadavkům judikatury Soudního dvora, ale nezohledňuje dostatečně 
kritérium stálé infrastruktury v hostitelském členském státě, které Soudní dvůr 
v nejnovější judikatuře zvláště zdůrazňuje jako nezbytné k tomu, aby mohla být 
dotčená činnost posouzena jako výkon svobody usazování. Podle názoru zastávané 
v této práci není vhodné v oblasti uznávání odborných kvalifikací bez 
přesvědčivého odůvodnění zavádět odlišná kritéria, než jsou kritéria vyplývající 
z ustanovení primárního práva, jak byla vyložena Soudním dvorem. Z popisu 
legislativního procesu vyplývá, že byl zákonodárce veden snahou naopak upravit 
návrh směrnice tak, aby nebyl s touto judikaturou v rozporu. Proto je třeba i nadále 
vycházet z kritérií stanovených Soudním dvorem a ustanovení směrnice vykládat 
s touto judikaturou v co možná největším souladu. Tento závěr je mimoto potvrzen 
i dalšími ustanoveními hlavy II, která s možností dlouhodobého poskytování služeb 
na území hostitelského členského státu implicitně počítají. 
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Poskytovatelem služby ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice, který na území 
hostitelského členského státu vykonává činnost spadající do regulovaného 
povolání, může být nejen fyzická osoba, která je sama podnikatelem, ale i fyzická 
osoba, která je zaměstnancem poskytovatele služeb, jímž může být jak fyzická, tak 
právnická osoba. Pokud jde o podmínky týkající se státní příslušnosti tohoto 
poskytovatele služeb, je třeba odkázat na výklad provedený výše v oddíle 
věnovaném otázce osobní působnosti ustanovení základních svobod, a zejména 
ustanovení o volném pohybu služeb. 
 
V souvislosti s vymezením rozsahu působnosti ustanovení o volném poskytování 
služeb je konečně rovněž třeba zmínit otázku, která vyvstává v souvislosti 
s různými právními důsledky spojenými s připuštěním poskytovatele k výkonu 
činnosti v hostitelském členském státě v souladu s ustanoveními hlavy II směrnice, 
na straně jedné, a ustanoveními její hlavy III, na straně druhé. Splnění podmínek 
podle ustanovení směrnice o volném poskytování služeb totiž vede – s výhradou 
harmonizovaných povolání – jen k možnosti poskytovat v hostitelském členském 
státě služby pod profesním označením členského státu, v němž je poskytovatel 
usazen, zatímco ustanovení směrnice týkající se usazování nabízejí výhodu výkonu 
činnosti pod profesním označením hostitelského členského státu. Je však třeba 
počítat s případy, v nichž bude dotčený hospodářský subjekt s cílem snadnějšího 
proniknutí na trh hostitelského členského státu usilovat o uznání odborné 
kvalifikace v plném rozsahu, přestože své služby zde zamýšlí, přinejmenším 
zpočátku, poskytovat pouze příležitostně. Užívání profesního označení 
hostitelského členského státu totiž může vzbudit vyšší důvěru potenciálních 
zákazníků usazených v tomto státě v nabízené služby.  
 
Směrnici podle názoru zastávaného v této práci přitom nelze vykládat v tom 
smyslu, že by byl hostitelský členský stát oprávněn odmítnout žádost 
hospodářského subjektu o uznání odborné kvalifikace v souladu ustanoveními 
hlavy III s poukazem na pouze dočasnou nebo příležitostnou povahu činnosti 
tohoto subjektu. Poskytovatel služeb by měl mít možnost sám se rozhodnout, zda si 
přeje, aby jeho odbornou kvalifikaci hostitelský členský stát přezkoumal podle 
ustanovení hlavy II nebo ustanovení hlavy III směrnice. Zaprvé by takové 
odmítnutí představovalo neodůvodněné, popřípadě nepřiměřené omezení volného 
poskytování služeb, jelikož žadatel tím, že chce splnit náročnější podmínky 
hostitelského členského státu, neohrožuje žádné jím chráněné zájmy. Zadruhé je 
cílem směrnice zjednodušení pravidel pro poskytovatele služeb, a nikoliv jejich 
zpřísnění. Poskytovatelé služeb přitom doposud měli možnost podle dosavadních 
směrnic v oblasti uznávání kvalifikací žádat o uznání odborné kvalifikace, s nímž je 
spojeno právo používat profesní označení hostitelského členského státu. Není proto 
důvod domnívat se, že by jim tuto možnost hodlal zákonodárce zcela upřít. Zatřetí, 
v praxi je přitom i z hlediska poskytovatele služeb často obtížné rozlišit mezi 
poskytováním služeb a usazením. Takový poskytovatel může prvotně 
v hostitelském členském státě zřídit jen dočasnou infrastrukturu se záměrem 
poskytnout již dohodnuté služby, ale jeho činnost v tomto členském státě může 
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přilákat pozornost dalších zákazníků a dále se rozvíjet. Směrnice v těchto případech 
implicitně předpokládá, že připuštění k regulované činnosti podle hlavy II může být 
nahrazeno uznáním odborné kvalifikace podle hlavy III v případě, že intenzita 
činnosti poskytovatele v hostitelském členském státě přesáhne míru dočasné nebo 
příležitostné povahy. Není proto důvod domnívat, že by takový poskytovatel 
nemohl za účelem vyhnutí se takovému dvojímu řízení rovnou požádat 
v hostitelském členském státě o plné uznání své odborné kvalifikace. 
 
Z uvedených úvah vyplývá, že směrnice neopravňuje hostitelský členský stát 
k tomu, aby vyloučil poskytovatele služeb z možnosti požádat o plný přezkum své 
odborné kvalifikace za účelem výkonu regulované činnosti pod profesním 
označením tohoto členského státu. Nelze však tvrdit, že by ve skutečnosti dělící 
čárou mezi uplatněním hlavy II nebo III bylo kritérium, zda je regulované povolání 
v hostitelském členském státě vykonáváno pod profesním označením tohoto 
členského státu nebo členského státu původu. Osoby, které zejména zřizují 
v hostitelském členském státě pobočku, stálé zastoupení nebo dceřinou společnost 
ve smyslu článku 43 ES (nyní článku 49 SFEU), totiž nemohou ze směrnice 
vyvozovat právo výkonu činnosti v tomto státě pod profesní označením členského 
státu původu. To platí samozřejmě s výhradou možnosti částečného uznání jejich 
odborné kvalifikace, kterou je však podle judikatury Soudního dvora hostitelský 
členský stát povinen nabídnout jen v případě, že uznání konkrétní odborné 
kvalifikace je vyloučeno z důvodů zásadních rozdílů v odborné přípravě, které 
nelze překlenout vyrovnávacími opatřeními. 
 
Z působnosti ustanovení Hlavy II jsou výslovně vyňaty situace upravené zvláštními 
právními předpisy Společenství či Unie (čl. 5 odst. 1 začátek první věty). Za tyto 
zvláštní předpisy je třeba považovat ustanovení, která upravují otázky uznávání 
odborné kvalifikace v rámci přeshraničního poskytování služeb ve vztahu ke 
konkrétním povoláním. Mezi takovými předpisy je třeba jmenovat směrnici 
upravující volný pohyb služeb advokátů, směrnici o přechodných opatřeních ve 
vztahu k činnostem spočívajícím v profesním používání toxických látek a 
činnostem v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce, směrnici o 
zprostředkování pojištění, a směrnici o schvalování osob pověřených prováděním 
zákonného auditu, jakož i některé směrnice upravující požadavky na odbornou 
kvalifikaci a její uznávání pro některé činnosti v dopravě (viz výše výklad týkající 
se rozsahu působnosti směrnice 2005/36/ES). Záleží přitom vždy na konkrétní 
právní úpravě každého zvláštního právního předpisu, zda bude dotyčné povolání 
vyloučeno jen z působnosti ustanovení hlavy II směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací, nebo zda jej bude třeba vyjmout z působnosti celé této směrnice. 
 
Pokud jde o povolání advokáta, upravuje směrnice 77/249/EHS zcela komplexním 
způsobem poskytování služeb pod profesním označením členského státu původu. I 
v případě tohoto povolání je však třeba připustit možnost poskytovatele služeb 
požádat o plné uznání odborné kvalifikace podle obecného systému s tím 
důsledkem, že bude moci poskytovat své služby pod profesním označením 
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hostitelského členského státu. Pokud jde o činnosti v oblasti nakládání s toxickými 
látkami, příslušné směrnice neupravují otázky používání případných profesních 
označení. Nicméně, vzhledem rovněž ke zvláštní povaze dotčených činností i 
k tomu, že zákonodárce ponechal tyto předpisy přes postupnou konsolidaci ostatní 
právní úpravy uznávání odborných kvalifikací v platnosti, je třeba vycházet z toho, 
že se tyto směrnice vztahují na poskytovatele služeb bez ohledu na to, pod jakým 
profesním označením hodlá své služby v hostitelském členském státě poskytovat a 
že jsou tedy z působnosti směrnice 2005/36/ES, včetně její hlavy II, zcela 
vyloučeny.  
 
V případě zvláštních činností, v souvislosti s nimiž byly na úrovni Společenství 
harmonizovány minimální požadavky na odbornou způsobilost, pak příslušné 
zvláštní právní předpisy mohou obsahovat specifické nástroje k usnadnění volného 
pohybu, které se rovněž uplatní bez ohledu na otázku profesních označení a jimž je 
třeba dát před ustanoveními směrnice 2005/36/ES, včetně její hlavy II, aplikační 
přednost. V oblasti zprostředkování pojištění je tak za účelem usnadnění výkonu 
práva usazování i poskytování služeb využíván institut oznámení951. V případně 
uznávání pilotních licencí pro civilní letadla předpokládají použitelné předpisy 
v důsledku vyčerpávající koordinace právní úpravy členských států týkající se 
vydávání těchto licencí automatické uznávání952. Naopak činnosti spočívající 
v provádění zákonného auditu podléhají podle příslušné směrnice vždy požadavku 
schválení dotčené osoby ze strany členského státu, který zákonný audit vyžaduje. 
Tato směrnice obsahuje i právní úpravu týkající se schvalování auditorů z jiných 
členských států, která předpokládá přezkum profesní způsobilosti nabyté v jiném 
členském státě953.  
 
7.1.5.3 Zákaz omezení volného poskytování služeb 
 
Z výše uvedeného výkladu vývoje legislativního procesu týkajícího se ustanovení 
hlavy II směrnice o uznávání odborných kvalifikací je zřejmé, že působnost 
uvedených ustanovení byla oproti původnímu návrhu směrnice předloženému 
Komisí rozšířena na širší okruh služeb, a to prostřednictvím vypuštění výše 
diskutovaného časového kritéria, které potenciálně omezovalo uplatnění režimu 
podle hlavy II směrnice jen na krátkodobě poskytované služby. Na druhou stranu 

                                                 
951 Ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 

o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, s. 3; Zvl. vyd. 06/04, s. 330). 
952 Článek 3 směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním 

letectví (91/670/EHS) (Úř. věst. L 373, s. 21; Zvl. vyd. 06/01, s. 270), nahrazený s účinností nejpozději od 
8. dubna 2012 ustanoveními čl. 2 odst. 3 písm. b) a článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské 
agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a 
směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79 , s. 1). 

953 Ustanovení čl. 3 odst. 1 a článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 
2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, s. 87); viz rovněž bod 3.1.2 sdělení 
Komise – pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací 
(předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) (KOM(2004) 317 konečné – COD 2002/0061). 
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bylo v legislativním procesu postupně otupeno „ostří“ zásady země původu 
prosazované Komisí v původním návrhu této směrnice jako výchozí ve vztahu 
k poskytovatelům služeb, až nakonec byla tato zásada nahrazena zásadou zákazu 
omezení, která mimoto více odpovídá přístupu zaujatému Soudním dvorem v jeho 
ustálené judikatuře, a to nejen ve vztahu k požadavkům členských států na 
odbornou kvalifikaci, ale i ostatním omezením volného pohybu služeb. 
 
Tato zásada je ve směrnici označena jako „zásada volného poskytování služeb“ a je 
konkrétně vyjádřena zákazem určeným členským státům, aby z jakéhokoliv důvodu 
souvisejícího s odbornou kvalifikací omezoval poskytování služeb osobou 
usazenou v jiném členském státě (čl. 5 odst. 1). Uplatnění tohoto zákazu obecně 
předpokládá, že poskytovatel v hostitelském členském státě vykonává stejnou 
činnost, k jejímuž výkonu je tento poskytovatel oprávněn podle práva jiného 
členského státu, v němž je usazen [čl. 5 odst. 1 písm. a)]. Pokud tato činnost není 
v členském státě původu vykonávána v rámci regulovaného povolání, je hostitelský 
členský stát navíc oprávněn požadovat, aby poskytovatel služeb toto povolání 
v členském státě usazení vykonával po dobu alespoň dvou let. Podmínku dvouleté 
odborné praxe však nelze uplatnit ve vztahu k poskytovateli, jenž je držitelem 
dokladu o regulovaném vzdělávání a odborné přípravě, který jej konkrétně 
připravuje k výkonu dotčené činnosti. Na základě obdobného doporučení 
příslušného výboru Evropského parlamentu954 doplnila Rada ve svém společném 
postoji k tomuto ustanovení podmínku, že dotčené povolání muselo být v členském 
státě původu vykonáváno po dobu dvou let během předcházejících deseti let. [čl. 5 
odst. 1 písm. b)]. Použitelnost zákazu omezení volného poskytování služeb 
obsaženého ve směrnici 2005/36/ES tak podléhá stejným podmínkám, jako byly 
podmínky, jimž podléhalo použití domněnky dostatečné odborné kvalifikace 
stanovené v rámci dřívějších směrnic obecného systému. 
 
Rozsah tohoto zákazu je v souladu se zněním příslušného ustanovení směrnice 
určen vztahem případného omezení volného pohybu služeb k odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb. Jak vyplývá z dalších ustanovení příslušné hlavy směrnice, 
rozumí se takovými omezeními nejen požadavek hostitelského členského státu na 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb jako takovou, ale i některé požadavky 
jiné povahy uplatňované na přístupu k regulovaným povoláním, pokud jsou tyto 
požadavky uplatňovány spolu s požadavkem na odbornou kvalifikaci. Do 
působnosti zákazu omezení podle hlavy II směrnic tudíž spadají zejména 
požadavky na jinou způsobilost (např. dobrá pověst, absence úpadku, zdravotní 
způsobilost, finanční postavení nebo uzavření vhodného pojištění profesní 
odpovědnosti), jejichž splnění směrnice upravuje pro oblast usazování ve 
zvláštních ustanoveních přílohy VII.  
 

                                                 
954 Pozměňovací návrh č. 44 ve zprávě Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti a vnitřní trh ze dne 

15. prosince 2003 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací 
(dokument EP, A5-0470/2003). 
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Do působnosti uvedeného zákazu omezení dále spadají i omezení související 
s povolovacími nebo registračními postupy vyžadovanými za účelem výkonu 
dotčené činnosti na území hostitelského členského státu. Směrnice v tomto ohledu 
výslovně hostitelskému členskému státu zakazuje vůči poskytovateli uplatňovat 
požadavky, které tento členský stát ukládá subjektům usazeným na svém území a 
které se týkají jednak vydání povolení, provedení zápisu nebo registrace u 
příslušného orgánu, nebo členství v profesní organizaci [čl. 6 první pododstavec 
písm. a)], a jednak registrace u příslušného orgánu nebo subjektu působícího 
v rámci systému sociálního zabezpečení hostitelského členského státu na bázi 
veřejnoprávního pojištění za účelem úhrady služeb poskytnutých poskytovatelem 
ve prospěch pojištěnců [čl. 6 první pododstavec písm. b)]. Taková opatření jsou 
směrnicí ve vztahu k poskytovatelům služeb – s výhradou výjimek uvedených níže 
– obecně zakázána. Do působnosti tohoto zákazu podle hlavy II směrnice naopak 
nespadají například omezení uplatňovaná v rámci provádění právní úpravy týkající 
se vstupu cizích státních příslušníků a jejich pobytu na území hostitelského 
členského státu, která mohou bránit přeshraničnímu vysílání zaměstnanců 
poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí955, ani omezení 
spočívající v uplatnění požadavku státní příslušnosti956. Tato omezení musí být 
proto posouzena přímo podle relevantních ustanovení Smlouvy. 
 
Do působnosti uvedeného zákazu omezení volného poskytování služeb konečně 
spadají i některá omezení uplatňovaná hostitelský členským státem až po připuštění 
poskytovatele k dotčené činnosti, tedy až v průběhu vlastního výkonu činnosti 
nezbytné k poskytnutí služeb. Podmínek, za nichž je dotčená činnost vykonávána 
v hostitelském členském státě, které mohou omezovat konkrétního poskytovatele 
služeb, je celá řada. Do působnosti zákazu omezení volného poskytování služeb 
podle hlavy II směrnice však spadají jen ty z nich, které souvisejí s odbornou 
kvalifikací poskytovatele. Tento zákaz se proto nemůže vztahovat na vnitrostátní 
normy použitelné obecně ve vztahu ke všem osobám, nezávisle na jejich profesním 
postavení, jako jsou obecné normy občanského nebo trestního práva. Nevztahuje se 
ani na normy správního práva, které se uplatní nezávisle na povaze vykonávané 
činnosti. S odbornými kvalifikacemi v tomto smyslu nesouvisí například 
hygienická nebo protipožární opatření vyžadovaná v souvislosti s otevřením – byť 
dočasné – provozovny, ani obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Tyto požadavky nespadají do působnosti směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací, což nicméně nevylučuje možnost jejich přezkumu z hlediska jiných 

                                                 
955 Viz rozsudky ze dne 27. března 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, Recueil, s. I-1417, bod 15; ze dne 9. srpna 

1994, C-43/93, Vander Elst, Recueil, s. I-3802, bod 21; ze dne 21. října 2003, C-317/01 a C-369/01, Abatay 
a další, Recueil, s. I-12301, bod 115; ze dne 21. října 2004, C-445/03, Komise v. Lucembursko, Sb. rozh. 
s. I-10191, bod 38, a ze dne 19. ledna 2006, C-244/04, Komise v. Německo, Sb. rozh. s. I-885, bod 59. Viz 
rovněž Peers, S.: Indirect Rights for Third-country Service Providers Confirmed, ELR 1995, 303-309, a 
Barnard, C.: EC Employment Law, OUP, 2000, s. 171. 

956 V této souvislosti však byla Soudnímu dvoru podána předběžná otázka, jejímž předmětem je použitelnost 
směrnice 2005/36/ES ve vztahu k požadavku státní příslušnosti, a to konkrétně v situaci týkající se 
přeshraničního poskytování služeb soudních znalců, viz oznámení o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 
podané ve věci C-373/09, Penarroja (Úř. věst. C 282, 21.11.2009, s. 30). 
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právních aktů orgánů Unie nebo přímo z hlediska relevantních ustanovení 
primárního práva. 
 
Do působnosti tohoto zákazu naopak budou spadat zejména omezení vyplývající 
pro poskytovatele služeb z uplatňování profesně právních a stavovských předpisů 
hostitelského členského státu, tedy předpisů úzce souvisejících s výkonem dotčené 
konkrétní činnosti. Spadají sem tedy ustanovení týkající se profesní etiky, 
používání profesního označení v hostitelském členském státě, zapojení 
poskytovatele služeb v orgánech profesních organizací a disciplinárního řízení a 
postihu, ale i například podmínky proplácení úhrad ze systému sociálního 
zabezpečení fungujícího na bázi veřejnoprávního pojištění za služby poskytnuté 
pojištěncům. Na základě kritéria, které bylo stanoveno pro účely tohoto výkladu 
výše, nelze z působnosti zákazu omezení volného poskytování služeb a priori 
vyloučit například ani vnitrostátní požadavky, které souvisí s přípustnými formami 
právnických osob, v jejichž rámci lze dotčené činnosti v hostitelském členském 
státě vykonávat, pravidla profesní etiky upravující využívání obchodních sdělení 
příslušníky dotčeného povolání, ani obligatorní právní úpravu sazebníků, pokud 
tyto požadavky souvisí s cílem udržení vysoké úrovně odborné kvalifikace v rámci 
výkonu dotčených činností, přestože má Komise za to, že taková pravidla do 
rozsahu působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací vůbec nespadají957. 
S Komisí je však podle názoru zastávaného v této práci třeba souhlasit jen v tom 
rozsahu, v němž taková vnitrostátní opatření spadají do působnosti konkrétních 
ustanovení jiných právních předpisů Unie, jež představují „zvláštní právní úpravu“ 
a musí být proto použity přednostně. 
 
Stejně tak se zákaz omezení volného poskytování služeb stanovený v hlavě II 
směrnice vztahuje na jakákoliv opatření hostitelského členského státu související 
s odbornými kvalifikacemi, která by mohla omezit poskytovatele služeb ve výkonu 
stejné hospodářské činnosti, kterou je oprávněn vykonávat v členském státě svého 
usazení. Tento zákaz tak přece zahrnuje zásadu země původu, a to v rozsahu, 
v němž je v důsledku uplatnění tohoto zákazu hostitelský členský stát nucen ve 
vztahu k poskytovateli služeb upustit od uplatňování vlastních právních předpisů, 
které se jinak použijí v případě výkonu dotčené činnosti na jeho území. Ustanovení 
směrnice přitom obecně nepřipouští uplatnění naléhavých důvodů obecného zájmu 
ze strany hostitelského členského státu za účelem odůvodnění těchto opatření, takže 
se poskytovatel služeb nemusí přinejmenším v oblasti odborné kvalifikace obávat 
uplatnění jím nepředvídaných omezujících opatření členských států. Uznávání 
odborné kvalifikace podle hlavy II je proto v zásadě automatické povahy. 
Ustanovení hlavy II směrnice tím sice poskytují poskytovateli služeb vyšší míru 
právní jistoty, na druhou stranu však hostitelskému členskému státu nepřiznávají 
žádnou možnost ovlivnit kvalitu služeb tohoto poskytovatele.  
                                                 
957 Bod 2.1.3 dokumentu Komise ze dne 8. června 2006, Provádění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací – Poznámky k hlavě II směrnice 2005/36/ES, MARKT/D/8046/2006-EN, předložený na 
zasedání skupiny koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací, zřízené rozhodnutím Komise ze dne 19. 
března 2007 (2007/172/ES) (Úř. věst. L 79, s. 38), konaném dne 19. června 2006. 
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7.1.5.4 Přípustné výjimky ze zákazu omezení volného poskytování služeb 
uplatňované při přístupu k regulovanému povolání  
 
Z výkladu ohledně legislativního vývoje přitom vyplývá, že koncepce spočívající 
v úplném vyloučení aplikace profesně právních požadavků hostitelského členského 
státu byla zákonodárcem (a to jak Evropským parlamentem, tak Radou) odmítnuta. 
Konečný text směrnice proto stanoví množství výjimek z uvedeného zákazu 
omezení volného poskytování služeb, které ve svém důsledku vracejí kontrolu nad 
činností poskytovatele služeb hostitelskému členskému státu. Příslušná ustanovení 
je však třeba jakožto výjimky z výše stanoveného pravidla usnadňujícího volné 
poskytování služeb vykládat restriktivně. I tyto výjimky lze rozdělit na výjimky 
týkající se jednak omezení kladených hostitelským členským státem při přístupu 
k dotčené činnosti, a jednak omezení kladených během vlastního výkonu této 
činnosti. 
 
V rámci první kategorie tak směrnice stanoví zejména možnost hostitelského 
členského státu požadovat po poskytovateli služeb, aby předem o své činnosti 
uvědomil příslušný orgán tohoto státu. Směrnice tuto možnost stanoví ve dvou 
případech. Především směrnice stanoví možnost hostitelského členského státu 
obecně vyžadovat po všech poskytovatelích služeb spadajících do působnosti hlavy 
II, aby o výkonu své činnosti předem podali písemné prohlášení příslušnému 
orgánu tohoto státu. V tomto prohlášení musí být rovněž uvedeny údaje o pojištění 
nebo jiných prostředcích osobního či kolektivního zajištění pro případ finanční 
odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání (čl. 7 odst. 1). Obsah tohoto 
prohlášení byl stanoven jednotně v podobě formuláře pro všechny členské státy 
skupinou národních koordinátorů zřízenou podle směrnice 2005/36/ES za účelem 
zajišťování jejího jednotného uplatňování958. Toto prohlášení obsahuje, zaprvé, 
údaj, zda jde o první či opakované ohlášení, zadruhé, údaje o totožnosti a 
identifikaci poskytovatele služeb, zatřetí označení povolání vykonávaných jednak 
v členském státě usazení, a jednak v hostitelském členském státě, začtvrté, 
informace týkající se oprávnění k výkonu činnosti vydaného v členském státě 
usazení, a konečně zapáté, informace ohledně pojištění či jiné individuální či 
kolektivní ochrany proti odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání. Tento 
formulář sice není závazné povahy, ale svou strukturou a rozsahem zahrnutých 
informací představuje vhodný nástroj pro kontrolu poskytovatele služeb ze strany 
příslušných orgánů hostitelského členského státu. 
 
Dále může tento členský stát vyžadovat, aby byly k uvedenému prohlášení 
připojeny některé doklady týkající se poskytování služeb. Tyto doklady jsou 

                                                 
958 Formulář tohoto prohlášení byl vydán na základě čl. 2 písm. c) rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007, 

kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací (2007/172/ES) (Úř. věst. L 79, 
s. 38). Je dostupný mimo jiné na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky (www.msmt.cz/uploads/uznavani_kvalifikaci_a_vzdelani/Ohlasovaci_formular_CZ_2.doc), u 
něhož působí i český národní koordinátor, jakož i obdobných orgánů jiných členských států. 
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směrnicí vypočteny taxativně a zahrnují, zaprvé, doklad o státní příslušností 
poskytovatele služeb, zadruhé, osvědčení potvrzující, že je poskytovatel v souladu 
s právními předpisy usazen v jiném členském státě za účelem výkonu dotčených 
činností a že mu výkon těchto činností není v okamžiku vydání osvědčení zakázán, 
a to ani dočasně, zatřetí, doklad o jeho odborné kvalifikaci, začtvrté, v případě, že 
dotčené činnosti nejsou v členském státě usazení vykonávány v rámci 
regulovaného povolání, jakýkoli důkaz o tom, že poskytovatel služeb vykonával 
dotyčnou činnost po dobu nejméně dvou let v předcházejících deseti letech, a 
zapáté, v případě, že jde o činnosti vykonávané v hostitelském členském státě 
v rámci povolání souvisejících s bezpečností, důkaz o bezúhonnosti, pokud jej tento 
členský stát vyžaduje od svých vlastních státních příslušníků [čl. 7 odst. 2 písm. a) 
až e)].  
 
Pokud jde konkrétně o doklad o dvouleté odborné praxi uvedený začtvrté, znění 
příslušného ustanovení směrnice zdůrazňuje, že jako tento doklad může sloužit 
„jakýkoli důkaz“, a zohledňuje tak skutečnost, že orgán příslušný k vydávání 
takových dokladů v členském státě usazení zpravidla neexistuje. Nelze jej nicméně 
chápat v tom smyslu, že by ukládalo členským státům přijmout jakýkoli dokument 
předložený poskytovatelem bez ohledu na pochybnosti ohledně jeho pravosti nebo 
věrohodnosti. Naopak je třeba toto ustanovení vykládat, aniž by byla dotčena 
zásada volného hodnocení důkazů ze strany příslušného správního nebo soudního 
orgánu, v tom smyslu, že dokumenty předložené poskytovatelem za účelem 
prokázání dvouleté odborné praxe musí být považovány za důkazní prostředky 
v téže míře, jako dokumenty vydané obdobnými orgány nebo subjekty 
hostitelského členského státu.  
 
Pokud jde konkrétně o doklad o bezúhonnosti uvedený zapáté, lze tento doklad 
vyžadovat jen v případě povolání, která podle české jazykové verze směrnice 
„souvisejí s bezpečností“. Pojem takového povolání směrnice blíže nevysvětluje. 
Anglická, francouzská i německá verze v téže souvislosti hovoří o povoláních 
„v odvětví bezpečnosti“ („professions in the security sector“, „professions dans le 
domaine de la sécurité“, „Berufe im Sicherheitssektor“). Tato odchylka se do textu 
směrnice dostala na základě pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu 
připojeného ke společnému postoji Rady až ve druhém čtení. Rada a Komise tyto 
změny v zájmu schválení celkového návrhu směrnice bez nutnosti sestavování 
dohodovacího výboru ve smyslu dřívějšího čl. 251 odst. 3 a 4 ES přijaly. 
Odůvodnění tohoto ustanovení ze strany Evropského parlamentu přitom hovoří o 
nutnosti zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a jako příklady činností souvisejících 
s bezpečností uvádí zejména činnosti nakládání a obchodování se zbraněmi, 
výbušninami, pyrotechnickými pomůckami a jinými výbušnými látkami959. 
Z tohoto odůvodnění vyplývá, že zákonodárce Společenství neměl za cíl zavést ve 

                                                 
959 Doporučení výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vydané ve druhém čtení společného postoje Rady k 

přijetí směrnice o uznávání odborných kvalifikací (zpravodaj Stefano Zappalà), dokument EP č. A6-
0119/2005 ze dne 28. dubna 2005. 
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prospěch členských států výjimku zaměřenou na konkrétní hospodářské odvětví 
zajišťování bezpečnosti, jako jsou např. činnosti bezpečnostních agentur v oblasti 
ochrany osob a ostrahy nemovitostí, jak by mohlo vyplývat z výše citovaných 
cizojazyčných verzí, ale spíše zamýšlel zavést výjimku pro případ ohrožení veřejné 
bezpečnosti960 u regulovaných povolání, jejichž výkon může taková bezpečnostní 
rizika přinášet. Konečný výklad tohoto ustanovení však náleží Soudnímu dvoru, 
který jej nemusí vykládat z hlediska jeho historického vývoje (a nemusí tedy 
přihlížet k  odůvodnění Evropského parlamentu podanému v rámci legislativního 
procesu), ale z hlediska jeho znění a systematického zařazení, jakož i účelu, který 
z tohoto znění či systematického zařazení může vyplývat. 
 
Uvedená oznamovací povinnost poskytovatele služeb nesmí vést k jeho 
nepřiměřenému zatížení, ani nesmí bránit volnému poskytování služeb nebo jej 
činit méně přitažlivým (sedmý bod odůvodnění směrnice). Poskytovatel proto 
může ohlášení doručit příslušnému orgánu hostitelského členského státu jakoukoli 
formou. Uvedené písemné prohlášení spolu se všemi doklady vyžadovanými 
hostitelským členským státem lze navíc po poskytovateli služeb vyžadovat jen u 
příležitosti jeho prvního poskytování služeb v daném členském státě. Směrnice 
nicméně stanoví povinnost poskytovatele služeb údaje uvedené v písemném 
prohlášení každoročně obnovovat, pokud tento poskytovatel hodlá i nadále v tomto 
členském státě dočasně nebo příležitostně svou činnost vykonávat (čl. 7 odst. 1). 
Ve vztahu k dokladům připojeným k tomuto prohlášení pak platí povinnost jejich 
aktualizace v případě, že ve skutečnostech, které potvrzují, došlo k podstatné 
změně (čl. 7 odst. 2)961. 
 
Druhý případ oznamovací povinnosti poskytovatele upravený ve směrnici se týká 
služeb poskytovaných ve prospěch pojištěnců v rámci systému sociálního 
zabezpečení. Poskytovatel služeb je tak povinen subjekt sociálního zabezpečení 
příslušný k úhradě těchto služeb předem, nebo v naléhavém případě následně, 
uvědomit o službách poskytnutých ve prospěch pojištěnců [čl. 6 první pododstavec 
písm. b)]. V případě, že poskytovatel dopředu nemůže přesně určit okruh 
pojištěnců, jimž bude služby poskytovat, je třeba mít nad rámec právní úpravy 
směrnice rovněž za to, že může relevantní údaje dodat až následně. Toto ustanovení 
je směrnicí formulováno obligatorně. Členské státy jsou tedy povinny tento 
požadavek vůči poskytovateli služeb ve svých právních předpisech zakotvit. 
 
Další omezení volného poskytování služeb, které je podle hlavy II směrnice 
hostitelský členský stát oprávněn uplatnit při přístupu poskytovatele služeb 
k dotčené činnosti, spočívá v povinnosti poskytovatele služeb nechat se zapsat do 

                                                 
960 Viz v tomto smyslu rovněž čl. 18 odst. 1 směrnice 2006/123/ES, který umožňuje členským státům se za 

stanovených podmínek odchýlit se v konkrétních a výjimečných případech od zásady volného pohybu 
služeb podle článku 16 této směrnice, pokud je tak učiněno z důvodů týkajících se bezpečnosti služeb. 

961 Příslušné ustanovení v české jazykové verzi směrnice hovoří o „věcné změně“. Srovnání s ostatními 
jazykovými verzemi ovšem dokládá, že se musí jednat o změnu „podstatnou“ – „a material change“ 
v angličtině, „changement matériel“ ve francouzštině, „wesentliche Änderung“ v němčině. 
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rejstříku u příslušného profesního orgánu nebo organizace, nebo v povinnosti 
formálního členství poskytovatele služeb v příslušné profesní organizaci. Povinnost 
registrace nebo formálního členství lze uplatnit pouze v případě, že činnosti 
vykonávané na území hostitelského členského státu jsou v tomto členském státě 
součástí regulovaného povolání, jehož příslušníci podléhají „disciplinárním 
předpisům“. Povinnost registrace nebo formálního členství lze totiž uplatnit jen 
v rozsahu nezbytném k uplatňování těchto předpisů [čl. 6 první pododstavec písm. 
a)]. Podle názoru zastávaného v této práci tudíž může hostitelský členský stát 
uvedenou možnost využít jen v případě povolání, jejichž výkon podléhá zvláštnímu 
systému profesní odpovědnosti, v jehož rámci jsou příslušníkům dotčeného 
povolání ukládány zvláštní povinnosti úzce související s výkonem dotčeného 
povolání. Dodržování těchto povinností musí být předmětem dohledu příslušného 
profesního orgánu, který je rovněž nadán pravomocí jakákoliv překročení těchto 
povinností vyšetřovat a ukládat za ně sankce. Pro účely výkladu příslušného 
ustanovení směrnice není nutné, aby bylo uvedeným profesním orgánem 
soukromoprávní nebo veřejnoprávní samosprávné profesní sdružení. Dodržování 
profesních povinností může kontrolovat a vynucovat i státní orgán, pokud porušení 
těchto povinností zakládá zvláštní odpovědnost odlišnou od běžné správně- nebo 
trestněprávní odpovědnosti.  
 
Aby tyto administrativní požadavky však nepředstavovaly nepřiměřenou zátěž pro 
poskytovatele služeb, stanoví směrnice v tomto smyslu některé záruky. Zápis do 
příslušného rejstříku musí být „automatický“, to znamená, že musí být proveden 
bezodkladně poté, co poskytovatel služeb splní podmínky jasně stanovené 
směrnicí, a že jej členské státy nesmí podmínit dalšími požadavky. Stejně tak musí 
být případné členství v profesní organizaci pouze „formální“, čímž hodlal 
zákonodárce zřejmě vyjádřit, že toto členství nesmí být zatíženo závazky 
vyplývajícími ze skutečného členství, jako je například povinnost zdržovat se 
v příslušné územní působnosti dotčeného orgánu, povinnost platit stanovené 
příspěvky, aj. To ostatně směrnice výslovně vyjadřuje, když v souladu 
s judikaturou Soudního dvora962 stanoví, že tento zápis nebo členství nezpozdí, ani 
jakýmkoli způsobem neztíží poskytování služeb a nesmí pro poskytovatele služeb 
představovat dodatečné náklady. Konečně, aby nebyly na poskytovatele služeb 
kladeny dvojí požadavky téhož druhu, představuje písemné prohlášení o 
poskytování služeb učiněné poskytovatelem rovněž potřebný doklad k provedení 
uvedeného automatického zápisu nebo udělení formálního členství. Kopii tohoto 
prohlášení za tímto účelem zašle příslušný orgán hostitelského členského státu, 
jemuž bylo prohlášení doručeno, příslušné organizaci provádějící zápis nebo 
udělující členství. U harmonizovaných povolání spadajících do oborového systému, 
jakož i povolání, jejichž výkon může mít přímé důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost, což je zvláštní kategorie povolání, jež bude předmětem následujícího 
výkladu, zasílá tento orgán příslušné profesní organizaci i kopie dokladů 

                                                 
962 Viz rozsudky ze dne 3. října 2000, Corsten, C-58/98, Recueil, s. I-7919 a ze dne 11. prosince 2003, Schnitzer, 

C-215/01, Recueil, s. I-14847. 
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připojených k tomuto prohlášení [čl. 6 první pododstavec písm. a)]. Jelikož 
směrnice stanoví povinnost předání uvedených dokumentů orgánu hostitelského 
členského státu, je nutné požadavek zápisu nebo členství považovat za splněný ze 
strany poskytovatele služeb okamžikem doručení písemného prohlášení prvnímu 
příslušnému orgánu tohoto členského státu. 
 
Významným odklonem od výše uvedené zásady zákazu omezení je ustanovení 
hlavy II směrnice, které členskému státu umožňuje ověřit úroveň odborné 
kvalifikace před prvním poskytnutím služeb v případě činností, které jsou 
v hostitelském členském státě vyhrazeny příslušníkům regulovaných povolání, 
jejichž výkon může mít přímé důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost, ale 
která nejsou harmonizovanými povoláními v rámci oborového systému podle 
směrnice (předběžná kontrola odborné kvalifikace ve smyslu čl. 7 odst. 4).  
Jelikož jde o výjimku ze zásady automatického uznávání, kterou se jinak uznávání 
kvalifikací v rámci poskytování služeb řídí, je třeba její rozsah vykládat 
restriktivně. Lze se proto domnívat, že regulovanými povoláními, jejichž výkon 
může mít přímé důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost, jsou proto jen 
povolání, jejichž obvyklou součástí je výkon činností, které v případě selhání 
dotčeného příslušníka povolání mohou vést k závažnému ohrožení zdraví nebo 
bezpečnosti příjemce služeb, pokud je riziko tohoto ohrožení v případě selhání 
dostatečně konkrétní a bezprostřední, a nikoliv jen obecné nebo hypotetické 
povahy. Do této výjimky budou proto podle názoru zastávaného v této práci spadat 
zejména kvalifikovaná zdravotnická povolání, která jsou spojena buď s péčí nebo 
s nakládáním s látkami, které mohou pacienty ohrozit na životě nebo zdraví. Stejně 
tak sem budou spadat povolání specializovaná v oblasti bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví v rizikových provozech, například v oblasti těžby. Do této výjimky 
naopak nebude spadat například povolání taxikáře, přestože selhání řidiče může 
ohrozit příjemce služeb i jiné osoby na životě, jelikož takové riziko nepřesahuje 
míru rizika spojeného s běžnými činnostmi vykonávanými mimo regulované 
povolání. Může sem však spadat povolání řidiče autobusu nebo vlakového 
strojvůdce, jelikož míra ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spojená s výkonem 
takového povolání obvyklou míru ohrožení překračuje. 
 
Krom toho směrnice však jako podmínku pro využití možnosti předběžné kontroly 
odborné kvalifikace navíc výslovně stanoví, že hrozba vážné újmy na zdraví nebo 
vážné ohrožení bezpečnosti příjemce služby musí být důsledkem nedostatečné 
odborné kvalifikace poskytovatele služeb (čl. 7 odst. 4 první pododstavec). 
V případě povolání taxikáře je třeba jednak poznamenat, že jeho odbornou 
kvalifikaci může představovat nanejvýš požadavek dostatečné znalosti příslušného 
územního obvodu, nikoliv však běžný řidičský průkaz, který podléhá zvláštním 
právním předpisům Společenství963 a který osvědčuje pouze znalost či dovednost 

                                                 
963 Směrnice Rady ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, 

s. 317), nahrazena s účinností od 19. ledna 2013 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze 
dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. L 403, s. 18). 
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využitelnou obecně, a nikoliv konkrétně pro účely konkrétního regulovaného 
povolání. A jednak je zřejmé, že nedostatek znalosti příslušného územního obvodu 
nemůže za obvyklých okolností vést k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti příjemce 
služeb. V případě řidiče autobusu nebo strojvůdce bude v konkrétním případě 
záležet na tom, jakým požadavkům na odbornou kvalifikaci jsou tato povolání 
podřízena v hostitelském členském státě, jelikož je tento členský stát povinen 
přiznávat státním příslušníkům členských států rovné zacházení. Nelze však 
vyloučit, že v daném členském státě jsou součástí odborné kvalifikace pro výkon 
těchto povolání i oblasti související s bezpečností provozu, jejichž neznalost při 
výkonu daného povolání by mohla vést k hrozbě vážné újmy na zdraví nebo k 
vážnému ohrožení bezpečnosti příjemce služby. V tomto ohledu je zde zastáván 
názor, že „hrozbu vážné újmy na zdraví nebo vážné ohrožení bezpečnosti příjemce 
služby“ je nutno učit v zásadě z hlediska právních předpisů hostitelského členského 
státu a standardu ochrany, který tyto předpisy stanoví, jelikož jsou členské státy i 
nadále oprávněny stanovit vlastní standard této ochrany964.  
 
Samotná předběžná kontrola odborné kvalifikace poskytovatele služeb musí být 
provedena před prvním poskytnutím služeb. Směrnice neopravňuje hostitelský 
členský stát, aby odbornou kvalifikaci konkrétního poskytovatele přezkoumal poté, 
co tomuto poskytovateli již vzniklo právo k výkonu dotčené činnosti. Předběžná 
kontrola rovněž nesmí překračovat míru nezbytnou za účelem předejití vážné újmě 
na zdraví nebo vážnému ohrožení bezpečnosti příjemce služby (čl. 7 odst. 4 první 
pododstavec). Tento požadavek proporcionality přezkumu odborné kvalifikace byl 
již zdůrazněn v souvislosti se směrnicemi obecného systému. Ze znění příslušných 
ustanovení hlavy II směrnice rovněž vyplývá, že kontrolu odborné kvalifikace 
může příslušný orgán hostitelského členského státu provádět selektivně v tom 
smyslu, že může od této kontroly v jednotlivých případech upustit (čl. 7 odst. 4 
druhý pododstavec). Příslušný orgán disponuje lhůtou jednoho měsíce od obdržení 
písemného prohlášení a nezbytných průvodních dokladů, aby poskytovatele služeb 
uvědomil buď o svém rozhodnutí nekontrolovat jeho kvalifikaci, nebo o výsledku 
této kontroly. V případě obtíží vedoucích k nedodržení lhůty jednoho měsíce pro 
vydání rozhodnutí, jako jsou zejména obtíže při posouzení složitých případů nebo 
prodlevy vyplývající z nezbytnosti administrativní spolupráce, může být tato lhůta 
prodloužena nejdéle o další jeden měsíc. Příslušný orgán však v takovém případě 
do jednoho měsíce od obdržení písemného prohlášení a všech relevantních 
průvodních dokladů uvědomí poskytovatele služeb o důvodech tohoto prodlení a o 
časovém rámci, v němž bude rozhodnutí vydáno (čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec).  
 
Pokud na základě tohoto posouzení vyjde najevo, že poskytovatelova kvalifikace je 
podstatně odlišná od obsahu odborné kvalifikace požadované v hostitelském 
členském státě, a to v rozsahu, v němž by tento rozdíl mohl ohrozit veřejné zdraví 
nebo bezpečnost, poskytne hostitelský členský stát poskytovateli služby možnost, 

                                                 
964 Obdobně viz argumentaci generální advokátky Stix-Hackl v jejím stanovisku předneseném dne 23. března 

2006 ve věci C-149/05, Harold Price, Sb. rozh. s. I-7691. 
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aby prokázal, že chybějící znalosti nebo schopnosti nabyl. Příslušné ustanovení 
směrnice za tímto účelem zmiňuje zejména složení zkoušky způsobilosti a stanoví, 
že musí být v každém případě možné poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce od 
vydání rozhodnutí, kterým je takové vyrovnávací opatření poskytovateli uloženo 
(čl. 7 odst. 4 třetí pododstavec). Poslední citované ustanovení týkající se uložení 
vyrovnávacích opatření je formulováno poněkud neurčitě a bývalo by zasloužilo 
další konkretizaci ze strany zákonodárce. Směrnice zejména neuvádí, jakých jiných 
vyrovnávacích opatření vyjma zkoušky způsobilosti jsou členské státy oprávněny 
využít, pokud platí, že poskytování služeb musí být umožněno nejpozději do 
jednoho měsíce od uložení takového opatření. Není ani jasné, do jaké míry lze 
přiměřeně použít jiná ustanovení směrnice týkající se vyrovnávacích opatření. 
Vzhledem však k tomu, že je v důsledku uvedené jednoměsíční lhůty v praxi 
vyloučeno použití adaptačního období, však nelze analogicky využít ustanovení 
obecného systému o právu volby žadatele mezi vyrovnávacími opatřeními. 
Příslušný orgán musí konání vyrovnávacího opatření zorganizovat takovým 
způsobem, aby mohl jeho výsledek vyhodnotit a oznámit poskytovateli služeb ve 
lhůtě jednoho měsíce od uložení takového opatření. 
 
Konečně, pokud příslušný orgán v uvedených lhůtách „nereaguje“, je poskytovatel 
podle směrnice oprávněn svou službu poskytovat (čl. 7 odst. 4 čtvrtý pododstavec). 
Ke vzniku oprávnění poskytovatele služeb k výkonu dotčené činnosti tedy může 
dojít, pokud příslušný orgán hostitelského členského státu nedodrží lhůtu jednoho 
měsíce od obdržení písemného prohlášení stanovenou za účelem informování 
poskytovatele o dalším osudu jeho žádosti, lhůtu dvou měsíců pro vydání 
rozhodnutí o výsledku kontroly odborné kvalifikace, nebo pokud příslušný orgán 
ve lhůtě jednoho měsíce od uložení vyrovnávacích opatření konání tohoto opatření 
nezorganizuje, nebo jej v této lhůtě nevyhodnotí, a poskytovatele služeb o tom 
neinformuje. I toto ustanovení však ponechává některé zásadní otázky upravené 
nejednoznačně. Zejména není ze znění příslušných ustanovení zřejmé, zda právo 
výkonu činnosti vzniká tehdy, pokud členský stát nedodrží uvedené lhůty pro 
vydání rozhodnutí o výsledku kontroly odborné kvalifikace poskytovatele, ale o 
tomto nedodržení jej ve lhůtách stanovených ve směrnici informuje. V takových 
případech totiž nelze tvrdit, že příslušný orgán ve stanovených lhůtách 
„nereagoval“. Není ani jasné, zda v případě nečinnosti příslušného orgánu 
hostitelského členského státu může poskytovatel služeb v tomto členském státě 
používat místní obvyklé profesní označení, což je důsledek, který – odchylně od 
zásady, která se uplatní v případě jiných povolání – vyplývá ze skutečnosti, že 
odborná kvalifikace poskytovatele služeb nebyla v rámci použití hlavy II směrnice 
uznána automaticky, ale byla příslušným orgánem ověřena (čl. 7 odst. 4 pátý 
pododstavec). Jelikož však předběžná kontrola představuje výjimku z obecného 
pravidla automatického uznávání, lze se domnívat, že Soudní dvůr by tyto otázky 
řešil zřejmě ve prospěch poskytovatelů služeb. 
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7.1.5.5 Přípustné výjimky ze zákazu omezení volného poskytování služeb 
uplatňované při výkonu regulovaného povolání  
 
Do druhé skupiny omezení volného poskytování služeb, která ustanovení hlavy II 
směrnice výslovně připouštějí, spadají některá omezení, která hostitelský členský 
stát uplatňuje po připuštění poskytovatele k regulovanému povolání, a tedy během 
samotného výkonu tohoto povolání. Mezi nimi je třeba na prvním místě povinnost 
poskytovatele služeb používat při výkonu činnosti na území hostitelského 
členského státu profesní označení členského státu usazení. Toto označení přitom 
musí být uvedeno v úředním jazyce, popřípadě v jednom z úředních jazyků, 
členského státu usazení tak, aby se předešlo záměně s profesním označením 
hostitelského členského státu. Pokud v členském státě usazení odpovídající 
profesní označení neexistuje, respektive jeho používání není právními nebo 
profesními předpisy upraveno, uvádí poskytovatel služeb údaj o své dosažené 
kvalifikaci (zpravidla tedy zejména akademický titul) v úředním jazyce členského 
státu usazení (čl. 7 odst. 3). Tato pravidla jsou směrnicí stanovena závazně, takže 
směrnice členské státy výslovně neopravňuje k tomu, aby od uplatňování 
uvedených podmínek upustily. Podle názoru zastávaného v této práci však členský 
stát od uplatňování těchto podmínek upustit může, pokud tím nezpůsobí žádné 
nerovné zacházení mezi poskytovateli, přičemž posouzení nerovného zacházení 
bude záviset na okolnostech jednotlivého případu. 
 
Je sice pravda, že směrnice rozšíření možnosti vykonávat činnosti pod původním 
profesním označením výslovně považuje za usnadnění volného poskytování služeb 
(čtvrtý bod odůvodnění), v této souvislosti je však třeba rovněž připomenout, že i 
neumožnění výkonu činnosti v hostitelském členském státě pod profesním 
označením v tomto členském státě běžně používaným je za určitých okolností třeba 
považovat za omezení volného poskytování služeb, jelikož označení poskytovatele 
uváděné v jazyce členského státu usazení by zejména mohlo vzbudit u příjemců 
obavy ohledně kvality poskytovaných služeb, popřípadě by takové označení vůbec 
nemuselo být veřejnosti v hostitelském členském státě srozumitelné. Neumožnění 
výkonu pod stejným profesním označením navíc představuje omezení práva 
poskytovatele vykonávat činnost v hostitelském členském státě za stejných 
podmínek jako jeho státní příslušníci podle čl. 50 třetího pododstavce ES (čl. 57 
třetího pododstavce SFEU). Uvedené omezení se nicméně neuplatní v případě, že 
je poskytovatel držitelem dokladu podléhajícího automatickému uznávání v rámci 
oborového systému (čl. 7 odst. 3), a vykonává tedy jedno z harmonizovaných 
povolání965, jakož i ve výše uvedeném případě, v němž se hostitelský členský stát 
v souvislosti s povoláním přímo souvisejícím s veřejným zdravím nebo bezpečností 
rozhodne ověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele. V ostatních případech musí 

                                                 
965 Oproti tomu, co vyplývá ze znění čl. 7 odst. 3 české jazykové verze směrnice, nejsou držitelé dokladů o 

dosažené kvalifikaci automaticky uznávaných podle ustanovení oborového systému směrnice oprávněni 
užívat profesní označení členského státu jen „výjimečně“, ale vždy, když splní podmínky stanovené 
směrnicí – viz zejména anglickou („By way of exception“) a francouzskou („Par dérogation“) jazykovou 
verzi. 
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poskytovatel služeb, jenž v hostitelském členském státě hodlá vykonávat svou 
činnost pod profesním označením hostitelského členského státu, požádat o uznání 
své odborné kvalifikace v souladu s ustanoveními hlavy III směrnice, jak bylo 
vysvětleno výše. 
 
Dalším podstatným omezením poskytovatele služeb, jež hostitelský členský stát 
v souladu se směrnicí uplatňuje během výkonu činnosti poskytovatele na svém 
území, je skutečnost, že poskytovatel služby v tomto státě podléhá ustanovením 
právních nebo stavovských předpisů upravujících výkon povolání, která přímo 
souvisejí s odbornou kvalifikací, jakož i disciplinárním předpisům, které se 
v hostitelském členském státě vztahují na osoby, které zde vykonávají stejné 
povolání. Jako příklady „ustanovení právních nebo stavovských předpisů 
upravujících výkon povolání a přímo souvisejících s odbornou kvalifikací“ 
směrnice jmenuje konkrétně ustanovení týkající se vymezení dotčeného povolání, 
právní úpravu užívání profesních označení a důsledků vážných pochybení při 
výkonu povolání, která přímo a konkrétně souvisí s ochranou a bezpečností 
spotřebitele (osmý bod odůvodnění a čl. 5 odst. 3). Za účelem určení okruhu 
vnitrostátních právních předpisů, které může podle směrnice hostitelský členský 
stát uplatnit vůči poskytovateli služeb, je rovněž třeba vycházet z výše 
diskutovaného vymezení rozsahu zákazu omezení volného poskytování služeb a 
z vnitrostátních opatření, která do působnosti tohoto zákazu spadají. Vnitrostátní 
opatření, na něž se uvedený zákaz nevztahuje, totiž nemohou být ani předmětem 
výjimky z tohoto zákazu.  
 
Příslušné ustanovení směrnice obsahující výčet těchto předpisů je ve vztahu 
k poskytovateli služeb formulován obligatorně. Členské státy tak na základě znění 
směrnice nejsou v zásadě oprávněny ve vztahu k poskytovatelům služeb upustit od 
uplatňování těchto předpisů. Nicméně, stejně jako v případě pravidel o užívání 
profesních označení je i v tomto případě třeba připustit, že neuplatnění těchto 
předpisů by nezakládalo nezbytně rozpor s právními předpisy Unie, pokud by toto 
neuplatnění nevedlo k rozdílnému zacházení mezi srovnatelnými kategoriemi 
poskytovatelů, a naopak966. 
 
Pojem „disciplinárních předpisů“ již byl pro účely výkladu ustanovení hlavy II 
směrnice vymezen výše jako představující právní předpisy, které v souvislosti 
se zvláštními povinnostmi úzce souvisejícími s výkonem dotčeného povolání 
uloženými příslušníkům povolání, jejichž výkon podléhá zvláštnímu systému 
profesní odpovědnosti, přiznávají kontrolní pravomoc nad dodržováním těchto 
povinností příslušnému profesnímu orgánu, který je navíc nadán pravomocí 
jakákoliv překročení těchto povinností vyšetřovat a ukládat za ně sankce. Pokud jde 
o „ustanovení právních nebo stavovských předpisů upravujících výkon povolání, 
                                                 
966 Opačného názoru vyjádřila Komise v bodě 2.1.3 svého dokumentu Komise ze dne 8. června 2006, Provádění 

směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací – Poznámky k hlavě II směrnice 2005/36/ES, 
MARKT/D/8046/2006-EN, předloženého na zasedání skupiny koordinátorů pro uznávání odborných 
kvalifikací konaném dne 19. června 2006. 
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která přímo souvisejí s odbornou kvalifikací“, zahrnuje tato kategorie nad rámec 
příkladů výslovně uvedených ve směrnici v zásadě jakékoliv povinnosti, které jsou 
uloženy konkrétně příslušníkům dotčeného povolání v jejich postavení držitelů 
požadované odborné kvalifikace. I v tomto případě je okruh vnitrostátních předpisů 
určen zejména souvislostí s odbornou kvalifikací, stejně jako v případě okruhu 
předpisů, které spadají do působnosti uvedeného zákazu omezení podle hlavy II 
směrnice967.  
 
V souladu s výše zastávaným výkladem tak do okruhu těchto předpisů mohou 
spadat i ustanovení týkající se například formy právnické osoby, v jejímž rámci lze 
příslušné povolání vykonávat, pravidla profesní etiky upravující využívání 
obchodních sdělení nebo jednotné sazebníky jednotlivých výkonů, pokud tato 
ustanovení v dotčeném členském státě přímo souvisejí s odbornou kvalifikací 
poskytovatelů služeb. Přímý vztah těchto pravidel k odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb může být v těchto případech sice předmětem pochybností, ale 
je třeba připomenout, že do působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací 
spadá i požadavek uzavření vhodného pojištění proti rizikům vyplývajícím 
z výkonu regulované činnosti, u něhož přímá souvislost s odbornými kvalifikacemi 
také není zřejmá. Uvedený výklad nicméně nebrání použití jiných právních 
předpisů Společenství obsahujících zvláštní právní úpravu. Takovým předpisem je 
zejména směrnice o službách, která provádí volný pohyb služeb výslovně například 
ve vztahu k požadavkům týkajícím se využívání obchodních sdělení v rámci 
regulovaných povolání, nebo ve vztahu k omezením práva příslušníků daného 
povolání spolčovat se pro účely výkonu regulované činnosti s příslušníky jiných 
povolání968. 
 
Posledním omezením, které může hostitelský členský stát vůči poskytovateli 
uplatnit, je stanovení informační povinnosti poskytovatele vůči příjemcům jeho 
služeb v hostitelském členském státě. Tato možnost se nevztahuje na případy, 
v nichž poskytovatel vykonává svou činnost pod profesním označením 
hostitelského členského státu. Maximální rozsah informační povinnosti je ve 
směrnici stanoven taxativním výčtem jednotlivých informací, jejichž poskytnutí 
může hostitelský členský stát po poskytovateli požadovat, přičemž uvedený 
členský stát může po poskytovateli požadovat i menší rozsah informací. Informační 
povinnost poskytovatele služeb podle směrnice 2005/36/ES nevylučuje současné 
použití informačních povinností poskytovatelů služeb podle jiných ustanovení 
právních předpisů Unie969 (článek 9). Mezi informacemi, jejichž poskytnutí 
příjemci služeb mohou příslušné orgány hostitelského členského státu 
poskytovateli uložit, jsou zaprvé údaje o zápisu v obchodním nebo obdobném 
veřejném rejstříku v členském státě původu, je-li v něm poskytovatel služeb 
zapsán, zadruhé, identifikační údaje příslušného orgánu, podléhá-li dotčená činnost 
                                                 
967 Viz rovněž bod 2.1.3 téhož dokumentu Komise ze dne 8. června 2006, MARKT/D/8046/2006-EN. 
968 Články 24 a 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 

na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, s. 36). 
969 Například podle článku 22 zmíněné směrnice 2006/123/ES. 
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povolovacímu režimu v členském státě usazení, zatřetí, údaje o profesní organizaci 
nebo podobném subjektu, u něhož je poskytovatel služeb v členském státě původu 
zapsán, začtvrté, profesní označení poskytovatele, nebo pokud takové označení 
neexistuje, jeho dosažená kvalifikace a členský stát, v němž byla udělena, zapáté, 
identifikační číslo pro potřeby uplatňování daně z přidané hodnoty, je-li 
poskytovatel plátcem takové daně, a konečně zašesté, údaje o pojistném krytí nebo 
jiných prostředcích osobní nebo kolektivní ochrany pro případ odpovědnosti 
vyplývající z výkonu povolání. Uvedenou informační povinnost může hostitelský 
členský stát poskytovateli uložit bez ohledu na to, zda obdobnou povinnost ukládá i 
domácím příslušníkům stejného povolání, či nikoliv, jelikož se uvedená informační 
povinnost použije právě jen v případě, v němž poskytovatel své služby vykonává 
pod profesním označením jiného členského státu, a nikoliv za stejných podmínek 
jako osoby, které stejné povolání vykonávají v hostitelském členském státě.  
 
Uvedená fakultativní i obligatorní omezení volného poskytování služeb, která 
směrnice 2005/36/ES ve své hlavě II stanoví, jsou krom toho doplněna zvláštní 
právní úpravou týkající se administrativní spolupráce v rámci uplatňování této 
hlavy. Příslušné ustanovení hlavy II přitom konkretizuje obecná ustanovení o 
administrativní spolupráci stanovená v hlavě V směrnice (článek 56). V oblasti 
volného poskytování služeb tak zejména upravuje možnost příslušného orgánu 
hostitelského členského státu obrátit se v případě „každého poskytnutí služeb“ na 
příslušné orgány členského státu usazení s žádostí o informace týkající se usazení 
(podnikání) poskytovatele služeb v souladu s právními předpisy členského státu 
usazení, jeho bezúhonnosti, a informace o tom, zda poskytovateli nebyly v tomto 
členském státě uloženy disciplinární nebo trestněprávní sankce profesní povahy (čl. 
8 odst. 1). Výraz „v případě každého poskytnutí služeb“ je přitom třeba vykládat 
v souladu se zásadou loajální spolupráce členských států a zásadou proporcionality. 
V případě dlouhodobějšího poskytování služeb je proto v třeba v praxi vycházet z 
toho, že hostitelský členský stát je oprávněn kdykoliv – i pravidelně – se 
příslušného orgánu členského státu usazení dotazovat, zda se uvedené údaje 
týkající se poskytovatele služeb nezměnily, ale tato praxe nemůže však vést 
k záměrnému zahlcování nebo jinému ztěžování podmínek činnosti orgánu jiného 
členského státu. Informace, které jsou předmětem výměny podle dotčeného 
ustanovení směrnice, příslušnému orgánu hostitelského členského státu umožňují 
přesvědčit se o pravdivosti základních údajů nezbytných k umožnění poskytování 
služeb. Pokud tento orgán považuje za nezbytné ověřit věrohodnost i jiných údajů, 
například jeho dokladů o odborné kvalifikaci v případě kontroly odborné 
kvalifikace poskytovatele služeb, obrátí se na orgány členského státu původu na 
základě obecného ustanovení směrnice o administrativní spolupráci, podle něhož 
jsou členské státy povinny poskytovat si vzájemnou pomoc za účelem snadnějšího 
uplatňování této směrnice (čl. 56 odst. 1)970. V souladu s obecným ustanovením 

                                                 
970 Komise však v tomto ohledu zastává názor, že i když je článek 8 formulován taxativně, uvádí jen příklady 

informací, které mohou být předmětem administrativní spolupráce v rámci tohoto článku. Viz bod 2.4 
zmíněného dokumentu Komise ze dne 8. června 2006, MARKT/D/8046/2006-EN. 
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zajistí tyto orgány i ochranu předávaných osobních údajů (čl. 8 odst. 1 a čl. 56 odst. 
2). K důsledkům, které může příslušný orgán hostitelského členského státu z těchto 
informací vyvozovat, viz dále v oddíle věnovaném přímo otázkám administrativní 
spolupráce. 
 
Pod hlavičkou administrativní spolupráce rovněž směrnice upravuje základní rámec 
společného postupu příslušných orgánů dotčených členských států v případě 
stížnosti podané na poskytovatele služeb v hostitelském členském státě. Členské 
státy jsou za tím účelem povinny zajistit výměnu všech informací, které jsou pro 
řádné vyřízení takové stížnosti nezbytné. Směrnice rovněž požaduje, aby o 
výsledku stížnosti byli poskytovatelé služeb informováni (čl. 8 odst. 2). Neupravuje 
přitom výslovně otázku, který členský stát je příslušný k vyřízení této stížnosti. 
Nicméně, vzhledem k tomu, že hostitelský členský stát může i nadále uplatňovat 
některé právní a stavovské předpisy týkající se výkonu dotčeného povolání vůči 
poskytovateli služeb, je třeba vycházet z toho, že k projednání případných stížností 
mohou být příslušné orgány obou dotčených členských států. Příslušné totiž budou 
v konkrétním případě orgány toho členského státu, jehož konkrétní předpisy byly 
jednáním poskytovatele, které je předmětem stížnosti, porušeny. 
 
Na rozvoj systému administrativní spolupráce se přitom od samého okamžiku 
přijetí směrnice o uznávání odborných kvalifikací soustřeďuje úsilí příslušných 
útvarů Komise, takže v současné době již k výměně nezbytných informací slouží 
elektronický systém „IMI“, v jehož rámci lze rychle a efektivně vyměňovat osobní 
údaje jednotlivců nezbytné k provádění směrnice. Tento systém bude předmětem 
dalšího výkladu v následujícím oddíle týkajícím se institucionálního zajištění 
provádění směrnice. 
 
7.1.5.6 Uplatnění požadavku znalosti jazyka hostitelského členského státu 
v rámci volného poskytování služeb 
 
Pokud jde v rámci přeshraničního poskytování služeb o možnost uplatnění 
požadavku znalosti úředního jazyka ze strany hostitelského členského státu, je sice 
třeba vzít v úvahu článek 53 směrnice, který stanoví jak ve vztahu k výkonu 
svobody usazování, tak i poskytování služeb povinnost dotčených osob mít znalost 
jazyka nezbytnou k výkonu činnosti, avšak nelze mít za to, že by směrnice 
umožňovala hostitelskému členskému státu splnění této povinnosti soustavně 
předběžně kontrolovat, nebo dokonce na základě následné kontroly odejmout nebo 
omezit právo poskytovatele služeb. Pokud by bylo na úrovni Společenství uznáno 
právo členských států zakázat poskytování služeb na svém území v případě 
nedostatečné znalosti jazyka tohoto státu ze strany poskytovatele, přineslo by to 
neúnosný zásah do volného pohybu služeb. Požadavky hostitelského členského 
státu na jinou způsobilost, a zejména bezúhonnost, popsané výše nejsou 
srovnatelné s požadavkem na znalost úředního jazyka, který je svou podstatou 
nepřímo diskriminační a způsobilý zásadním způsobem narušit volné poskytování 
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služeb ve Společenství. Ve vztahu k požadavku znalosti jazyka, jakož i požadované 
úrovni této znalosti bude proto třeba striktně uplatnit zásadu proporcionality.  
 
V této souvislosti bude rovněž třeba zvážit, do jaké míry lze obdobně použít závěry 
Soudního dvora učiněné v jeho judikatuře ohledně požadavku znalosti jazyka 
hostitelského členského státu. Situaci poskytování služeb podle hlavy II směrnice 
lze přitom do jisté míry připodobnit situaci advokáta, který své povolání v jiném 
členském státě vykonává pod profesním označením svého domovského členského 
státu. K této situaci se přitom vztahuje judikatura Soudního dvora, kterou je třeba 
následně shrnout. V rozsudku ve věci Komise v Lucembursko971 se Soudní dvůr 
kromě jiných otázek972 přímo vyjádřil k otázce předběžného přezkumu znalosti 
jazyka v souvislosti s podmínkami usazování advokátů vykonávajících 
v hostitelském členském státě činnost pod profesním označení svého členského 
státu původu („domovského členského státu“)973. Žalovaný členský stát totiž jako 
podmínku zápisu do příslušného vnitrostátního rejstříku advokátů požadoval, aby 
advokát přicházející z jiného členského státu prokázal dostatečnou znalost 
francouzského, německého a lucemburského jazyka. Komise ve své žalobě 
poukazovala na skutečnost, že uvedená směrnice již byla předmětem výkladu 
Soudního dvora v řízení o žalobě na neplatnost podané ze strany téhož členského 
státu974. Soudní dvůr na základě této žaloby v podstatě rozhodl, že namísto systému 
předchozího ověřování odpovídajících znalostí právního řádu členského státu, 
v němž dotyčná osoba hodlá vykonávat své povolání, zákonodárce Společenství 
umožnil postupné nabytí těchto znalostí praxí, k čemuž byl oprávněn při stanovení 
odpovídajících záruk dodržování profesních pravidel v hostitelském členském státě, 
jak je tomu v případě dotčené směrnice 98/5/ES.  
 
V řízení o žalobě pro nesplnění povinnosti se generální advokátka se ve své analýze 
zaměřila jednak na výklad směrnice 98/5/ES a jednak na možnost analogického 
uplatnění principů vyplývajících z předpisů sekundárního práva a z judikatury 
Soudního dvora týkajících se obdobné situace. Pokud jde o samotný výklad 
směrnice 98/5/ES, vyvodila generální advokátka na základě výkladu směrnice 
z hlediska jejího znění, účelu, i z hlediska jejího vývoje, že tato směrnice směřuje 
k úplné harmonizaci podmínek přístupu advokátů jednoho členského státu 
                                                 
971 Rozsudek ze dne 19. září 2006, C-193/05, Komise v. Lucembursku, Sb. rozh. s. I-8673. 
972 Předmětem žaloby Komise v řízení pro nesplnění povinností vyplývajících ze směrnice 98/5 byla mimoto i 

výtka směřující k ustanovení právního předpisu žalovaného členského státu, které evropským advokátům 
znemožňovalo, aby jednali jako zmocněnci pro účely doručování (bod 49 a násl. rozsudku), a dále 
k ustanovení ukládajícímu těmto advokátům povinnost, aby každý rok předložili potvrzení členského státu, 
pod jehož profesním označením svou činnost vykonávají, že jsou v tomto státě i nadále oprávněni povolání 
vykonávat (viz bod 63 a násl. rozsudku). 

973 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu 
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, s. 
36-43; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). Viz blíže např. Sobotta, C.; Kleinschnittger, C.: Freizügiigkeit für Anwälte in 
der EU nach der Richtlinie 98/5/EG, EuZW 21/1998, 645-650. 

974 Rozsudek ze dne 7. listopadu 2000, C-168/98, Lucembursko v. Evropský parlament a Rada, Recueil, s. I-
9131. Viz blíže Pertek, J.: La Communauté peut instituer un système de reconnaissance mutuelle des 
autorisations nationales d’exercise permettant de pratiquer toutes les activités typiques de l’avocat dans Etat 
d’accueil, Semaine Juridique Edition Générale č. 49, 5. prosince 2001, II 10637. 
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k výkonu činnosti advokáta v jiných členských státech pod profesním označením 
svého domovského členského státu. Nepřipouští proto, aby hostitelský členský stát 
vyžadoval splnění dodatečných požadavků, které sama nestanoví (body 32 až 35, 
body 40 a 45). Pokud by měla být směrnice vykládána v tom smyslu, že by 
implicitně připouštěla, aby členské státy u „evropských“ advokátů mohly 
kontrolovat úroveň znalosti jazyka či jiné potenciálně oprávněné požadavky, mohly 
by členské státy prostřednictvím svých právních předpisů stanovit omezení, která 
by zmařila účel směrnice (bod 34). Navíc, omezená znalost nebo nedostatek 
znalosti jazyka sama o sobě znevýhodňuje a omezuje výkon možných činností 
„evropským advokátem“, který je nucen o to více spolupracovat s „domácím 
advokátem“ hostitelského členského státu (bod 41). Připomněla rovněž pátý bod 
odůvodnění směrnice, podle něhož je systém směrnice odůvodněn mimo jiné tím, 
že uspokojuje potřeby uživatelů právních služeb, kteří stále více vyhledávají 
poradenské služby v rámci přeshraničního obchodního styku, ve kterém se často 
překrývá mezinárodní právo, právo Společenství a vnitrostátní právní předpisy. 
Kromě toho připomněla, že směrnice stanoví mimo jiné individuální odpovědnost 
advokáta za dodržování právních a stavovských předpisů hostitelského členského 
státu, včetně povinnosti nevyřizovat věci, o nichž advokát ví nebo by měl vědět, že 
pro jejich vyřízení nemá potřebnou způsobilost, ať již odbornou či jazykovou (body 
65 až 66 stanoviska, ale také bod 44 rozsudku v téže věci)975. 
 
Pokud jde o možnost analogického použití řešení přijatých v souvisejících 
předpisech sekundárního práva Společenství, zvažovala generální advokátka 
možnost posouzení dostatečné znalosti jazyka v rámci tzv. kompenzačního opatření 
podle směrnic obecného systému vzájemného uznávání kvalifikací (bod 40). 
Odmítla však možnost použití těchto směrnic s poukazem na skutečnost, že 
zatímco směrnice obecného systému uznávání kvalifikací (viz dále) stanoví 
mechanismus, který umožňuje vykonávat v hostitelském členském státě 
regulovanou činnost pod profesním označením tohoto členského státu, jedná se 
v projednávané věci o případ výkonu činnosti pod profesním označením členského 
státu původu (body 28, 42 a 72). Pokud jde o možnost obdobného použití zásad 
stanovených Soudním dvorem v jeho dřívější judikatuře týkající se požadavku 
znalosti jazyka hostitelského členského státu, odmítla takovou analogii 
v projednávané věci připustit. Pokud jde o rozsudek ve věci Groener, není povolání 
advokáta srovnatelné s povoláním vyučujícího. Není úlohou advokáta, aby chránil 
národní jazyk jako výraz národní identity a kultury (bod 52)976. Pokud jde o 
rozsudek ve věci Haim (II), odvolala se generální advokátka především na výše 
zpochybněný závěr ve stanovisku generálního advokáta Mischa v uvedené věci, 
podle něhož lze z ustanovení oborových směrnic (a tedy o to spíše v případech, na 
které se tyto směrnice nevztahují), vyvodit oprávnění členských států ověřovat 

                                                 
975 Taktéž i v bodě 42 rozsudku C-168/98, Lucembursko v. Evropský parlament a Rada. 
976 Viz rovněž Wolff-Pfisterer, A.: Sprache als Freizügigkeitshindernis in der EU, Sprachliche Anforderungen an 

ausländische EG-Bürger im Rahmen der Anerkennung von Befähigungsnachweisen für den Berufszugang 
und die Berufsausübung, Zentrum für Europäische Rechtspolitik (Universität Bremen), Diskussionspapier 
3/2002, s. 19 a 20. 
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dostatečnou úroveň znalosti jazyka tohoto státu, a odlišila projednávaný případ 
s odůvodněním, že v jeho rámci žádné takové ustanovení aplikovat nelze (body 57 
a 58). Na základě všech výše uvedených hledisek proto generální advokátka 
dospěla k závěru, že dotčený členský stát nemůže vyžadovat prokázání znalosti 
jazyka před zápisem „evropského advokáta“, a už vůbec ne prokazování znalosti 
všech tří jazyků dotčeného členského státu (body 79 až 84). 
 
Soudní dvůr nejprve s ohledem na cíl směrnice vyplývající zejména z šestého bodu 
jejího odůvodnění, tedy cíl odstranit rozdíly mezi právními předpisy členských 
států, pokud jde o podmínky, které upravují výkon povolání advokátů 
vykonávajících činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě 
jinak než formou poskytování služeb, rozhodl, že tato směrnice provedla úplnou 
harmonizaci podmínek zápisu těchto advokátů v jiném než domovském členském 
státě (bod 34 a 36). V této souvislosti v souladu se stanoviskem generální 
advokátky rovněž poukázal na své závěry ve výše zmíněném rozsudku v řízení o 
žalobě na neplatnost této směrnice, podle něhož zákonodárce Společenství 
v případě zvláštní právní úpravy povolání advokáta upustil od volby systému 
předběžné kontroly znalostí dotyčných osob, při současném přijetí záruk v zájmu 
náležité ochrany spotřebitele a řádného výkonu spravedlnosti (body 38 až 41). 
Přitom výslovně vyjmenoval záruky spočívající v povinnosti „evropského 
advokáta“ vykonávat činnost pod profesním označením domovského členského 
státu (článek 4 směrnice), v povinnosti spolupráce s domácím advokátem 
v souvislosti se zastupováním klientů v řízení před soudními orgány hostitelského 
členského státu (čl. 5 odst. 3 směrnice), a v odpovědnosti „evropského advokáta“ 
za dodržování pravidel profesní etiky hostitelského členského státu, včetně 
povinnosti nevyřizovat věci, o nichž advokát ví nebo by měl vědět, že pro jejich 
vyřízení nemá potřebnou způsobilost, přičemž tento advokát v tomto státě navíc 
podléhá i případnému disciplinárnímu postihu (články 6 a 7 směrnice) (bod 44). 
Soudní dvůr rovněž připomněl, že služby, které evropský advokát poskytuje 
v hostitelském členském státě, zpravidla spočívají v poskytování právních rad 
v případech s mezinárodním prvkem, které nemusejí vyžadovat tak vysokou úroveň 
znalosti jazyků hostitelského členského státu jako stupeň znalosti vyžadovaný pro 
vyřizování případů, ve kterých se použije právo tohoto státu (bod 45). Směrnice 
proto nepřipouští, aby členský stát jako podmínku zápisu „evropského advokáta“ 
ověřoval dostatečnou znalost úředního jazyka, popřípadě jazyků tohoto státu.  
 
Tyto závěry Soudní dvůr zopakoval v rozsudku ve věci Wilson977 vydaném tentýž 
den jako výše uvedený rozsudek v řízení proti Lucembursku, kterou se Soudní dvůr 
zabýval v rámci řízení o předběžné otázce podané lucemburským soudem v řízení, 
v němž požadavek znalosti jazyků napadl britský státní příslušník, který 
v Lucembursku žádal o zápis jako „evropský“ advokát (viz body 63 až 77).  
 

                                                 
977 Rozsudek ze dne 19. září 2006, C-506/04, Wilson v. Ordre des avocats du barreau de Luxemburg, Sb. rozh. 

s. I-8613. 
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Ze závěrů Soudního dvora učiněných v uvedených věcech týkajících se předběžné 
kontroly znalosti jazyka lze přitom vyvozovat některé důsledky zejména ve vztahu 
k výkladu směrnice 77/249/EHS o přeshraničním poskytování služeb advokátů. 
Pokud totiž podle Soudního dvora směrnice 98/5/ES členským státům nedovoluje, 
aby při zápisu „evropských advokátů“ ověřovaly jejich znalosti úředního jazyka 
tohoto státu, musí totéž a fortiori platit ve vztahu k advokátům poskytujícím služby 
podle směrnice 77/249/EHS, kteří nepodléhají profesním předpisům hostitelského 
členského státu ve stejné míře jako usazení advokáti“978 proto, že by to s ohledem 
na dočasnou či ojedinělou povahu jejich činnosti nepřiměřeně omezovalo 
poskytování jejich služeb. U advokátů poskytujících služby zrovna tak platí, že 
poskytují právní rady pod profesním označením domovského členského státu 
(článek 3)979. Advokát poskytující přeshraniční služby přitom nehodlá dosáhnout 
takového stupně profesní integrace jako usazený advokát980. Je proto přinejmenším 
třeba dospět k závěru, že po advokátu poskytujícímu v hostitelském členském státě 
služby nelze požadovat vyšší stupeň znalosti jazyka než u „evropského“ advokáta. 
 
Analogické použití uvedených argumentů platných v případě povolání advokáta je 
podle názoru zastávaného v této práci v zásadě možné ve vztahu k režimu volného 
poskytování služeb podle hlavy II směrnice 2005/36/ES. Zaprvé, právní úprava 
poskytování služeb ve této směrnici stejně jako právní úprava týkající se advokátů 
dotčených ve výše uvedené judikatuře předpokládá, že po podání příslušného 
oznámení hostitelskému členskému státu je poskytovatel služeb ve většině případů 
oprávněn vykonávat svou činnost pod profesním označením členského státu 
původu. Zadruhé, nepochybným cílem Hlavy II směrnice je zásadním způsobem 
zjednodušit poskytování služeb mezi členskými státy a stanovit pro poskytovatele 
služeb taxativní výčet podmínek, které musí poskytovatel splnit předtím, než bude 
poskytovat služby v jiném členském státě. Směrnice tak vyčerpávajícím způsobem 
upravuje přístup k dotčenému povolání v jiných členských státech. Zatřetí, 
směrnice 2005/36/ES poskytuje hostitelskému členskému státu záruky proti 
případnému ohrožení jím sledovaných zájmů, které spočívají, zaprvé, v systému 
výměny informací mezi příslušnými orgány členských států (článek 8 směrnice), 
zadruhé, v povinnosti poskytovatele dostatečně informovat příjemce služeb mimo 
jiné o tom, že svou činnost vykonává podle práva jiného členského státu, a o 

                                                 
978 Bod 77 stanoviska generální advokátky Stix-Hackl ve věci Komise v. Lucembursko, C-193/05, Sb. rozh. s. I-

8673. Generální advokátka na základě této skutečnosti byla naopak připravena dospět k závěru, že činnost 
poskytovatele služeb tak může být spojena s většími riziky pro ochranu spotřebitele a řádný výkon 
spravedlnosti než činnost „evropského usazeného advokáta“ a požadavek jazykové znalosti proto může být 
spíše odůvodněný. S tím však nelze souhlasit. Tím, že poskytovatel služeb v hostitelském státě nehodlá 
dosáhnout takového stupně profesní integrace jako usazený „evropský advokát“, nelze po něm ani 
požadovat vyšší stupeň znalosti jazyka než u evropského advokáta.  

979 Podle obou dotčených směrnic poskytuje takový advokát své služby zejména v oblasti práva svého 
domovského členského státu, práva Společenství a mezinárodního práva (viz článek 3 směrnice 
77/249/EHS; pátý a desátý bod odůvodnění, jakož i čl. 5 odst. 1 směrnice 98/5/ES). Právní předpisy 
nicméně ani jedné kategorii advokátů nezakazují při dodržení povinností vyplývajících z pravidel profesní 
etiky hostitelského členského státu poskytovat právní rady ohledně práva tohoto státu. 

980 Viz rovněž bod 42 stanoviska generální advokátky Kokott přednesené dne 7. července 2005 ve věci Komise 
v. Španělsko, C-514/03, Recueil, s. I-963 a citovanou judikaturu. 
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příslušných orgánech dohledu, kterým podléhá v členském státě usazení (článek 9 
směrnice), a zatřetí, v odpovědnosti poskytovatele za dodržování profesních 
předpisů, které přímo souvisejí s odbornou kvalifikací, jakož i disciplinárních 
předpisů hostitelského členského státu (čl. 5 odst. 3 směrnice).  
 
Materiální rozsah povinnosti poskytovatele služeb řídit se profesními a 
disciplinárními předpisy hostitelského členského státu v čl. 5 odst. 3 směrnice 
2005/36 je přitom vymezen na základě stejných zásad, jako je rozsah povinností 
advokátů poskytujících služby podle čl. 4 odst. 1 a 4 směrnice 77/249/EHS, a to i 
přes odlišné znění příslušných ustanovení obou směrnic. Poskytovatel služeb podle 
ustanovení směrnice 77/249/EHS tak vykonává činnost zastupování klienta před 
orgány veřejné moci za podmínek stanovených pro advokáty usazené 
v hostitelském členském státě. Při výkonu jiných činností podléhá advokát 
podmínkám a stavovským předpisům domovského členského státu, avšak 
s výjimkou právních předpisů hostitelského členského státu, kterými se řídí výkon 
příslušného povolání v hostitelském členském státě. Tyto předpisy se však použijí 
pouze v rozsahu, v němž je schopen je dodržovat advokát usazený v jiném 
členském státě a v němž je jejich dodržování objektivně odůvodněno zájmem na 
řádném výkonu povolání, stavovské cti a dodržování předpisů o střetu zájmů. 
  
Výše uvedenou judikaturu Soudního dvora ve vztahu ke směrnici 98/5/ES však 
nelze obdobně použít, pokud jde o činnosti spadající do působnosti čl. 7 odst. 4 
směrnice 2005/36, které mají důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a u 
nichž může hostitelský členský stát jako podmínku výkonu činnosti na svém území 
ověřovat úroveň odborné kvalifikace poskytovatele, jelikož v případě takového 
uznání kvalifikace je poskytovatel služeb oprávněn vykonávat činnost pod 
profesním označením hostitelského členského státu (čl. 7 odst. 4 pátý pododstavec 
směrnice). V takových případech je tedy třeba postupovat v souladu s výše 
uvedenou obecnou úvahou, že požadavek znalosti jazyka hostitelského členského 
státu, který je svou povahou způsobilý zásadním způsobem narušit volný pohyb 
služeb, musí, aby mohl být považován za slučitelný s článkem 56 SFEU, podléhat 
striktnímu uplatnění zásady proporcionality, ze které vyplývá, že je třeba zohlednit 
nejen povahu konkrétního povolání, které hodlá poskytovatel služeb vykonávat, ale 
i způsob, jakým dotčené služby hodlá poskytovat981. Míra „nezbytnosti“ předběžné 
kontroly znalosti jazyka, jakož i úroveň vyžadované znalosti jazyka hostitelského 
členského státu se může lišit i podle toho, zda je vůbec v praxi nutné, aby 
poskytovatel služeb za tímto účelem komunikoval s jejím příjemcem nebo jinými 
odborníky, zda je služba poskytována předem neurčenému počtu zákazníků 
z hostitelského členského státu nebo naopak z podnětu individuálního zákazníka, 
zda tento zákazník ovládá jazyk poskytovatele či nikoliv, zda je služba poskytována 
pouze jednorázově, ojediněle nebo naopak zcela pravidelně. Zásadní roli při 
posuzování proporcionality požadavku znalosti jazyka bude jistě hrát i otázka, do 

                                                 
981 Rozsudek ze dne 7. září 2006, C-149/05, Harold Price, Sb. Rozh. s. I-7691, a ze dne 19. ledna 2006, C-

330/03, Colegio de Ingenieros, Sb. rozh. s. I-801. 
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jaké míry nebrání samotná neznalost jazyka poskytovateli služeb v úspěšném 
nabízení svých služeb v hostitelském členském státě, aniž by bylo třeba v tomto 
ohledu přijímat zvláštní pravidla.  
 
Lze proto uzavřít, že v případě služeb poskytovaných podle hlavy II směrnice 
2005/36 musí být požadavek kontroly znalosti jazyka hostitelského členského státu 
jako podmínka vzniku oprávnění takové služby poskytovat považován za zakázaný 
s výhradou regulovaných povolání, která spadají do působnosti čl. 7 odst. 4 
směrnice. Zřejmým úmyslem zákonodárce Společenství bylo stanovit v článku 7 
této směrnice taxativně požadavky, které musí dotyčná osoba splnit předtím, než 
bude moci vykonávat svou činnost na území hostitelského členského státu. 
Zákonodárce Společenství krom toho stanovil systém záruk, které pro spotřebitele 
jasně odlišují poskytovatele služeb od subjektů usazených na území hostitelského 
členského státu. 
 
7.1.6 Institucionální zajištění provádění směrnice 2005/36/ES 
 
V rámci tohoto oddílu bude souhrnně pojednáno o provádění směrnice 2005/36/ES 
na úrovni orgánů jednotlivých členských států a na úrovni Komise, jakožto 
exekutivního orgánu Unie. Do tohoto oddílu tak spadají zejména otázky týkající se 
určení vnitrostátních orgánů příslušných k provádění směrnice a administrativní 
spolupráce mezi těmito orgány, jakož i úkolů svěřených směrnicí Komisi a 
jednotlivých postupů, které Komise za tímto účelem využívá. Příslušná ustanovení 
jsou obsažena v hlavě V směrnice o administrativní spolupráci a odpovědnosti za 
provedení směrnice a v hlavě VI směrnice zahrnující jiná ustanovení. Otázky 
institucionálního zajištění systému uznávání odborné kvalifikace hrají v rámci 
uplatňování směrnice 2005/36/ES ještě významnější roli než v případě dosavadních 
směrnic o uznávání kvalifikací. Jednak se totiž v důsledku zahrnutí veškerých 
regulovaných povolání do jednoho předpisu značně zvýšila různorodost informací, 
které si mohou příslušné orgány hostitelského členského státu přát ověřit u orgánu 
členského státu původu, i komplexnost situací, k nimž může v rámci působnosti 
této směrnice docházet, a jednak bylo vzhledem k rychlému rozvoji informačních 
technologií a sítí umožněno výrazné zefektivnění a zrychlení procesu spolupráce 
jak mezi orgány konkrétního členského státu, tak mezi orgány různých členských 
států, a případně Komisí. 
 
7.1.6.1 Povinnosti stanovené členským států 
 
Členské státy byly ke dni vypršení lhůty k provedení směrnice do vnitrostátního 
práva povinny rovněž určit orgány nebo subjekty příslušné k vydávání a přijímání 
dokladů a žádostí uvedených ve směrnici a neprodleně o tom uvědomit ostatní 
členské státy a Komisi. Příslušné ustanovení v tomto ohledu konkrétně zmiňuje 
jednak orgány a subjekty pověřené vydávat nebo přijímat doklady o dosažené 
kvalifikaci a jiné doklady nebo informace, a jednak orgány a subjekty pověřené 
přijímat žádosti a vydávat rozhodnutí podle této směrnice (čl. 56 odst. 3). Znění 
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směrnice tím jednak zohledňuje skutečnost, že v rámci jednotlivých systémů 
uznávání jsou za účelem uznání požadovány různé druhy dokladů, a jednak 
zdůrazňuje, že členské státy mohou v rámci působnosti této směrnice určit i více 
orgánů a rozdělit mezi ně působnost, kterou směrnice předpokládá. V této 
souvislosti je rovněž třeba připomenout, že směrnice pro účely svých ustanovení 
definuje pojem „příslušný orgán“ jako orgán nebo subjekt výslovně zmocněný 
členským státem vydávat nebo přijímat doklady o dosažené kvalifikaci a jiné 
doklady nebo informace, jakož i přijímat žádosti a rozhodnutí uvedená v této 
směrnici [čl. 3 odst. 1 písm. d)]982. 
 
Pokud jde konkrétně o povinnost určit a oznámit jiným členským státům, jakož i 
Komisi, orgány příslušné k vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci, nelze toto 
ustanovení chápat v tom smyslu, že by požadovalo, aby byly předmětem oznámení 
veškerá zařízení středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání. Toto ustanovení 
je jednak spojeno s oborovým systémem, v jehož rámci je automatické uznávání 
zpravidla podmíněno vlastnictvím konkrétních vysokoškolských diplomů. A jednak 
je v případě ostatních systémů uznávání třeba vycházet z vymezení pojmu dokladu 
o dosažené kvalifikaci zmíněného v úvodu tohoto oddílu týkajícího se směrnice 
2005/36/ES, podle něhož je doklad o dosažené kvalifikaci dokladem o ukončení 
odborné přípravy, tedy o splnění všech požadavků týkajících se odborné 
kvalifikace pro výkon dotčeného povolání. Příslušnými orgány k vydávání těchto 
dokladů budou v tomto smyslu zpravidla profesní orgány, a nikoliv vzdělávací 
zařízení. 
 
Členské státy jsou dále v uvedené lhůtě povinny za účelem zvýšení transparentnosti 
a zpřístupnění systému uznávání odborných kvalifikací veřejnosti zřídit kontaktní 
místa poskytující veřejnosti informace a pomoc v případech spadajících do 
působnosti směrnice. Poskytované informace se týkají zejména právní úpravy 
povolání a výkonu těchto povolání, včetně právních předpisů o sociálním 
zabezpečení, a případně o pravidlech profesní etiky daného členského státu [čl. 57 
první pododstavec písm. a)], ale i údajů o orgánech nebo subjektech jiných 
členských států příslušných v oblasti daného povolání, nebo přinejmenším o 
obdobných kontaktních místech jiných členských států. Příslušné ustanovení 
směrnice nekonkretizuje podmínky nebo formy pomoci, kterou je příslušný orgán 
členského státu povinen poskytnout dotyčné osobě při výkonu práv, která jsou jí 
směrnicí přiznána, ale zmiňuje v tomto ohledu výslovně administrativní spolupráci 
s orgány jiných členských států jako prostředek takové pomoci [čl. 57 první 
pododstavec písm. b)]. Přímým kontaktem mezi příslušnými orgány dotčených 
členských států lze často vyřešit mnohé nesrovnalosti nebo nejasnosti, které mohou 
v praxi bránit orgánu hostitelského členského státu v přijetí kladného rozhodnutí. 
 

                                                 
982 V české jazykové verzi směrnice jsou na rozdíl od jiných jazykových verzí použity rozdílné výrazy v čl. 3 

odst. 1 písm. d) („příslušný úřad“) a v článku 56 („příslušný orgán“). Jde však pouze o nedostatek kvality 
překladu, a nikoli o odlišné pojmy. 
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Každý členský stát je povinen zřídit v zásadě jedno kontaktní místo, to však 
nebrání zřízení několika takových orgánů v rámci jednoho členského státu 
v souladu s rozdělením pravomocí na vnitrostátní úrovni, pokud má jeden z nich 
koordinační pravomoc nad ostatními místními nebo věcně specializovanými 
kontaktními místy a poskytuje veřejnosti o těchto kontaktních místech informace 
(třicátý třetí bod odůvodnění). Kontaktní místo není zpravidla příslušným orgánem 
k vydávání a přijímání dokladů požadovaných podle směrnice, musí ale o těchto 
příslušných orgánech mít k dispozici informace a poskytovat je veřejnosti. Význam 
jednoho kontaktního místa spočívá jednak ve větší míře jasnosti a přehlednosti 
takové informace pro potenciální zájemce o uznání odborné kvalifikace, než by byl 
seznam několika orgánů hostitelského členského státu s různě vymezenou 
působností.  
 
A jednak jsou kontaktní místa jednotlivých členských států podle směrnice součástí 
„sítě kontaktních míst“ (třicátý třetí bod odůvodnění), v jejímž rámci se 
uskutečňuje významná část administrativní spolupráce v rámci působnosti 
směrnice. Kontaktní místo členského státu je totiž podle směrnice rovněž povinno 
vyměňovat si informace týkající se uznávání odborných kvalifikací podle směrnice 
s kontaktními místy jiných členských států [čl. 57 první pododstavec písm. a)]. I 
v tomto případě tak jediné kontaktní místo přispívá k přehlednosti, a tím i vyšší 
efektivitě administrativní spolupráce. Z podstaty funkce kontaktního místa jako 
zastřešujícího orgánu vyplývá, že se v tomto případě bude jednat zejména o 
informace obecné povahy. Výměna informací týkajících se konkrétního zájemce 
však může mezi kontaktními místy probíhat zejména v případě, že takovému 
zájemci poskytuje jedno z těchto kontaktních míst určitou formu pomoci, jak bylo 
zmíněno výše [čl. 57 první pododstavec písm. b)]. V takových případech je 
kontaktní místo povinno Komisi na její žádost poskytnout do dvou měsíců 
informace o výsledcích takových postupů (čl. 57 druhý pododstavec). 
 
Členské státy jsou konečně povinny jmenovat osobu odpovědnou za koordinaci 
činností příslušných orgánů (koordinátor) a uvědomit o tom ostatní členské státy a 
Komisi. Úkolem této osoby je podporovat jednotné uplatňování směrnice a 
shromažďovat všechny informace podstatné pro její uplatňování v členských 
státech (čl. 56 odst. 4). Mezi takovými informace směrnice uvádí jako příklad 
informace o podmínkách pro přístup k regulovaným povoláním v členských státech 
[čl. 56 odst. 4 druhý pododstavec písm. b)], spadají sem ale jistě i informace 
ohledně výkonu těchto povolání, jakož i ohledně relevantních právních předpisů a o 
příslušných orgánech jiných členských států. Vzhledem k tomu, že se tato činnost 
koordinátora může překrývat s činností kontaktního místa, je nasnadě jmenovat 
osobu koordinátora při tom vnitrostátním orgánu, který vykonává působnost 
kontaktního místa. Směrnice nicméně nic takového výslovně nepředepisuje. 
 
Směrnice konečně ukládá členským státům povinnost vypracovat každé dva roky 
od uplynutí lhůty k provedení směrnice zprávu o uplatňování systému uznávání 
odborných kvalifikací a předložit tuto zprávu Komisi. Tato zpráva kromě obecných 
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poznámek obsahuje statistický přehled vydaných rozhodnutí a popis hlavních 
problémů, které vyplývají z uplatňování této směrnice (čl. 60 odst. 1). Uvedená 
zpráva se svou formou i obsahem nijak neliší od zprávy předkládané podle 
obdobné povinnosti stanovené ve směrnicích obecného systému, její rozsah byl 
však rozšířen i na veškerá povolání a činnosti zahrnuté do působnosti dřívějších 
směrnic o přechodných opatřeních a oborových směrnic. Účelem těchto zpráv je, 
aby mohla Komise údaje v nich poskytnuté členskými státy analyzovat a posuzovat 
dopady systému pro uznávání odborných kvalifikací (třicátý šestý bod 
odůvodnění). Tyto dopady jsou pak předmětem její vlastní zprávy, která bude 
zmíněna dále. 
 
7.1.6.2 Povinnosti stanovené Komisi 
 
Provádění směrnice je na úrovni Unie svěřeno Komisi. Úkoly Komise přitom 
spočívají jednak v běžném zajišťování agendy související s prováděním směrnice, a 
jednak v přijímání prováděcích právních aktů, jimiž se aktualizují některé části 
směrnice. Pokud jde o běžnou agendu související s prováděním směrnice, věnuje se 
příslušný útvar Komise pro regulovaná povolání zejména koordinaci činností 
příslušných orgánů jednotlivých členských států a zvyšování účinnosti fungování 
systému uznávání odborných kvalifikací. Za tímto účelem může vydávat nezávazná 
stanoviska, shromažďovat informace a zveřejňovat jejich souhrny. Do této 
kategorie spadají i úkoly spočívající ve vypracování zpráv o uplatňování systému 
uznávání odborné kvalifikace požadovaných směrnicí (viz dále), nebo v aktualizaci 
seznamů některých informací požadovaných směrnicí (čl. 3 odst. 2 třetí 
pododstavec směrnice v případě profesních sdružení nebo organizací, jejichž 
členové vykonávají povolání považované směrnicí za regulovaná povolání, a čl. 21 
odst. 7 druhý pododstavec v případě některých údajů o kvalifikacích uznávaných 
automaticky podle oborového systému). Koordinační činnost Komise mnohdy 
zahrnuje i neformální spolupráci s příslušnými orgány členských států, které se na 
Komisi obrací s konkrétními otázkami a problémy.  
 
Pokud jde o činnosti související s přijímáním závazných právních aktů, jsou 
Komisi v rámci plnění těchto úkolů podle směrnice nápomocny některé poradní 
skupiny. Právní úprava směrnice 2005/36/ES byla, jak již bylo uvedeno výše 
v úvodu výkladu k této směrnici, vedena snahou zjednodušit stávající postupy, a to 
zejména v oblasti změn minimálních požadavků na odbornou kvalifikaci v případě 
harmonizovaných povolání s ohledem na vědecký a technologický pokrok. 
Výsledkem těchto snah je vytvoření jediného výboru pro uznávání odborných 
kvalifikací, který řeší nejen otázky minimálních požadavků na odbornou přípravu, 
ale i jiné úkoly, které mu jsou směrnicí svěřeny, jakož i uložení povinností Komisi 
týkajících se vhodného zapojení zástupců profesních organizací (třicátý čtvrtý bod 
odůvodnění a čl. 58 odst. 1). 
 
Výbor pro uznávání odborných kvalifikací je složen ze zástupců členských států a 
předsedá mu zástupce Komise, zpravidla vedoucí příslušného útvaru pro 
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regulovaná povolání. Byl zřízen jako „komitologický“ výbor, který jedná v souladu 
s regulativním postupem podle článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES (třicátý pátý bod 
odůvodnění a čl. 58 odst. 2 první pododstavec směrnice 2005/36/ES). V rámci 
tohoto postupu musí Komise konzultovat návrh právního předpisu, který připraví a 
hodlá přijmout, s dotčeným výborem, který o návrhu rozhoduje kvalifikovanou 
většinou. V případě nedosažení kvalifikované většiny předloží Komise dotčenou 
věc Radě. Své rozhodnutí může přijmout jen tehdy, nevyjádří-li se Rada o návrhu 
v opačném smyslu do dvou měsíců od jeho předložení (čl. 58 odst. 2 druhý 
pododstavec směrnice 2005/36/ES). Tento regulativní postup byl s platností od 11. 
prosince 2008 ve většině případů nahrazen regulativním postupem s kontrolou 
podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES [čl. 58 odst. 3 směrnice 2005/36/ES, ve 
znění nařízení (ES) č. 1137/2008983], jež byl zaveden v rámci novelizace tohoto 
rozhodnutí za účelem posílení pravomocí Evropského parlamentu v rámci 
komitologických postupů984.  
 
Výbor pro uznávání odborných kvalifikací je Komisi nápomocen při změně 
některých ustanovení směrnice, pokud zákonodárce v ustanoveních směrnice 
Komisi k takové změně výslovně opravňuje, a tedy pokud v daném případě Komisi 
svěřil prováděcí pravomoc. Tato změna se však nesmí týkat podstatných prvků 
směrnice, tedy stěžejních pravidel náležejících k základnímu právnímu rámci, který 
tato směrnice zavádí. Směrnice přitom takových ustanovení umožňujících pružnější 
novelizaci obsahuje čtrnáct. Pro účely jejich krátkého přehledu je lze rozdělit do 
šesti kategorií. Zaprvé je tedy třeba poukázat na ustanovení o změně příloh II a III 
směrnice obsahujících vzdělávací programy považované za regulované vzdělávání 
a odbornou přípravu stejné úrovně, jako je diplom vydávaný po absolvování 
alespoň ročního postsekundárního studia [čl. 11 písm. c) bod ii a čl. 13 odst. 2 třetí 
pododstavec]. Tato ustanovení vlastně přebírají právní úpravu, která byla dříve 
obsažena v článku 15 směrnice druhého obecného systému 92/51/EHS. Zadruhé 
může Komise v součinnosti s výborem pro uznávání odborných kvalifikací 
přijímat, měnit a rušit společné platformy, které jsou odchylkou od možnosti 
využití vyrovnávacích opatření (čl. 15 odst. 2 a 5). Zatřetí může takto Komise 
měnit přílohu IV obsahující výčet činností spadajících do systému uznávání na 
základě předchozí odborné praxe (článek 20). Začtvrté může Komise v souladu 
s uvedeným postupem rozhodnout o zahrnutí nových lékařských specializací do 
příslušné části přílohy V (čl. 26 druhý pododstavec).  
 
Do páté kategorie spadají ustanovení směrnice, která Komisi svěřují změnu 
minimálních požadavků na odbornou přípravu v případě harmonizovaných 
povolání, a to za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku. 

                                                 
983 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých 

aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první (Úř. věst. L 311, s. 1), viz 
článek 1 a bod 7 přílohy k tomuto nařízení. 

984 Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2006/512/ES) (Úř. věst. L 200, s. 11). 
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Tato ustanovení umožňují měnit jednak požadavky uvedené v příslušných částech 
přílohy V směrnice (čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 2 druhý a třetí pododstavec, čl. 34 
odst. 2 druhý a třetí pododstavec, čl. 35 odst. 2 třetí pododstavec, čl. 38 odst. 1 
druhý a třetí pododstavec, čl. 40 odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec, čl. 44 odst. 2 
druhý a třetí pododstavec), a jednak obsahové požadavky na odbornou přípravu 
stanovené přímo v textu směrnice (čl. 21 odst. 6 druhý a třetí pododstavec a čl. 46 
odst. 2). V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že Komise již dříve 
poukazovala na organizační náročnost a těžkopádnost spojenou s pořádáním 
jednotlivých poradních výborů pro odbornou přípravu příslušníků 
harmonizovaných povolání, které byly v minulosti zřízeny v souvislosti 
s postupným přijetím jednotlivých oborových směrnic a které byly příslušné se 
vyjadřovat mimo jiné k otázkám minimálních požadavků na vzdělání a odbornou 
přípravu příslušníků těchto povolání. Komise se z těchto důvodů ještě před 
předložením návrhu nové směrnice o uznávání odborné kvalifikace neúspěšně 
pokoušela o zrušení těchto poradních výborů985. Díky přijetí uvedené směrnice 
však otázky minimálních a obsahových požadavků na odbornou přípravu 
harmonizovaných povolání nadále řeší výbor pro uznávání odborných kvalifikací (a 
jiné otázky související s odbornou přípravou pak řeší poradní skupiny zřizované 
Komisí) a rozhodnutí o zřízení jednotlivých poradních výborů pro odbornou 
přípravu se tak stala právně obsoletní.  
 
Konečně, šestou kategorii ustanovení předpokládajících součinnost výboru pro 
uznávání odborných kvalifikací představuje ustanovení o odchylce, které bylo do 
směrnice 2005/36/ES převzato z některých zrušených oborových směrnic týkajících 
se harmonizovaných povolání986. V tomto případě výbor podle směrnice 
2005/36/ES přebírá úlohu, jež byla oborovými směrnicemi svěřena výboru vyšších 
úředníků pro veřejné zdraví zmíněnému v oddíle týkajícím se uvedených 
směrnic987. Podle tohoto ustanovení je Komise v případě, že se členský stát setká 
při provádění této směrnice v určitých oblastech s vážnými obtížemi, povinna 
prověřit tyto obtíže společně s dotyčným členským státem a případně rozhodnout o 
tom, že povolí dotyčnému členskému státu, aby se po určitou dobu odchýlil od 
příslušných ustanovení (článek 61). K vydání takového rozhodnutí je povinna 
konzultovat výbor, avšak nikoliv již v souladu s regulativním postupem s kontrolou 
podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES, jako ve výše uvedených případech, ale i 
nadále klasickým regulativním postupem podle článku 5 uvedeného rozhodnutí (čl. 
58 odst. 2 směrnice 2005/36/ES).  

                                                 
985 Návrh rozhodnutí, kterým se zrušují rozhodnutí 75/364/EHS, 77/454/EHS, 78/688/EHS, 78/1028/EHS, 

80/156/EHS a 85/434/EHS, jimiž se zřizují poradní výbory pro odbornou přípravu zdravotních sester a 
ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, 
farmaceutů a lékařů, KOM(1999) 177 konečné, 15.7.1999. Komise svůj návrh nakonec stáhla (Úř. věst. C 
75, 24.3.2005, s. 10). 

986 Viz zejména článek 43 směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 165, s. 1; Zvl. vyd. 
06/02, s. 86) a článek 25 směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 (Úř. věst. L 233, s. 1; Zvl. 
vyd. 06/01, s. 67). 

987 Zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví 
(75/365/EHS) (Úř. věst. L 167, s. 19; Zvl. vyd. 06/01, s. 43). 
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Kromě uvedeného komitologického výboru byla rovněž rozhodnutím Komise988 
zřízena skupina koordinátorů, která zcela přebírá úluhu dřívější skupiny 
koordinátorů zřízené podle směrnic obecného systému. Směrnice rovněž obsahuje 
ustanovení, které ukládá Komisi, aby otázky v působnosti směrnice konzultovala s 
odborníky z příslušných profesních skupin a předložila výboru pro uznávání 
odborných kvalifikací zprávu o těchto konzultacích opatřenou komentářem. Tyto 
konzultace směrnice předpokládá zejména v souvislosti s prací uvedeného výboru 
(článek 59). Toto ustanovení nebylo součástí původního návrhu směrnice, ale bylo 
do návrhu vloženo až na základě žádosti Komise989 Evropským parlamentem 
v druhém čtení, který již dříve v souvislosti s touto směrnicí požadoval možnost 
širšího zapojení profesních sdružení na vnitrostátní i evropské úrovni, a toto 
vložení bylo v zájmu přijetí směrnice schváleno Radou. Téměř se jeví, že uvedená 
načasovaná žádost Komise, která nadále nebyla připravena organizovat formální 
zasedání poradních výborů pro otázky týkající se odborných kvalifikací 
jednotlivých harmonizovaných povolání, byla předem promyšleným krokem, jak 
do návrhu směrnice bez dlouhých diskuzí v Radě dostat ustanovení, které by 
ospravedlnilo upuštění od využívání těchto poradních výborů ve prospěch postupů 
v rámci expertních skupin méně zatížených formálními požadavky, jejichž 
organizaci a složení může Komise pružně ovlivnit podle své potřeby.  
 
Ve svém odůvodnění k potřebě zakotvení takového ustanovení Komise uvedla, že 
úlohou skupiny odborníků bude poskytovat Komisi informace a rady ohledně všech 
otázek týkajících se provádění směrnice. Skupina projednává zejména otázky 
nezbytné k vypracování vhodných návrhů předkládaných výboru v rámci 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Skupina odborníků se zpravidla skládá 
z členů jmenovaných Komisí z řad profesních sdružení i vzdělávacích zařízení, 
jakož i ze zástupců příslušných orgánů členských států. Tito odborníci mohou 
případně přizvat další účastníky, kteří mají specifické znalosti o jednotlivých 
tématech pořadu jednání. Komise zamýšlí činnost skupiny odborníků využít 
zejména v případě výskytu vážných pochybností o tom, zda konkrétní doklady o 
dosažené kvalifikaci architektů uznávané automaticky skutečně splňují minimální 
požadavky stanovené směrnicí, a v případě vypracování společných platforem. 
V souvislosti s tímto posledně uvedeným případem Komise mimo jiné poukazuje 
na to, že projednání ve skupině odborníků umožňuje návrhy společných platforem 
konzultovat i se zástupci členských států, které dotčené povolání neregulují. 
 
Komisi je konečně rovněž uložena povinnost, aby každých pět let od okamžiku 
uplynutí lhůty k provedení směrnice 2005/36/ES v členských státech vypracovala 
zprávu o uplatňování této směrnice (čl. 60 odst. 2). Komise tak svou první 

                                                 
988 Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných 

kvalifikací (2007/172/ES) (Úř. věst. L 79, s. 38). 
989 Bod 4 (závěry) sdělení Komise Evropskému Parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy 

o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborné kvalifikace, KOM(2004) 853 konečné - COD 2002/0061, 6.1.2005. 
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souhrnnou zprávu o uplatňování směrnice předloží nejdříve v roce 2012. Směrnice 
nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsahové náležitosti této zprávy. 
V souvislosti s požadavky stanovenými v rámci volného poskytování služeb, a 
zejména s požadavkem písemného prohlášení, však ve svém odůvodnění uvádí, že 
nezbytnost těchto požadavků by měla být předmětem pravidelného přezkumu s 
ohledem na pokrok, kterého bylo dosaženo při stanovení rámce Společenství pro 
správní spolupráci mezi členskými státy (sedmý bod odůvodnění). 
 
7.1.6.3 Administrativní spolupráce příslušných orgánů členských států 
 
Na úpravu povinností členských států v oblasti institucionálního zajištění provádění 
směrnice navazují ustanovení o administrativní spolupráci příslušných orgánů 
těchto států. Administrativní spolupráce mezi orgány členských států je upravena 
jednak obecně pro celou oblast působnosti směrnice v její Hlavě V, a jednak zvlášť 
pro případy týkající se výkonu svobody usazování v hlavě III kapitole IV a výkonu 
svobody poskytování služeb v hlavě II směrnice. Do této administrativní 
spolupráce je nezřídka zapojena i přímo Komise, přestože jen neformálně (a nikoli 
na základě konkrétních ustanovení směrnice), nebo prostřednictvím projednávání 
konkrétních případů ve skupině odborníků nebo výboru pro uznávání odborných 
kvalifikací zmíněných výše.  
 
Obecná právní úprava administrativní spolupráce ukládá příslušným orgánům 
členských států, aby úzce spolupracovaly a poskytovaly si vzájemnou pomoc s 
cílem usnadnit uplatňování této směrnice (čl. 56 odst. 1). Tato povinnost je 
adresována všem příslušným orgánům členských států, to znamená, že se do 
administrativní spolupráce může zapojit jakýkoli orgán příslušný zejména 
k přijímání žádostí a dokladů podle směrnice, a nejen koordinátor jmenovaný za 
daný členský stát nebo kontaktní místo zřízené v daném členském státě. Spolupráce 
a vzájemná pomoc příslušných orgánů spočívá především ve 
vzájemném poskytování relevantních informací. Na rozdíl od případu poskytování 
informací kontaktním místem členského státu kontaktním místům jiných členských 
států zmíněného výše [čl. 57 první pododstavec písm. a)], jehož předmětem jsou 
zpravidla informace obecné povahy, jsou předmětem administrativní spolupráce 
příslušných orgánů údaje týkající se především konkrétních případů, dokladů nebo 
jednotlivců. Příslušné orgány jsou proto zajistit důvěrnost údajů, které předávají (čl. 
56 odst. 1). Okruh vyměňovaných informací přitom není zněním obecného 
ustanovení o administrativní spolupráci nijak omezen, a je proto třeba se domnívat, 
že se vztahuje na veškeré relevantní informace, které mohou být nezbytné pro 
vydání rozhodnutí podle směrnice.  
 
Mezi těmito informacemi směrnice v rámci obecných ustanovení o administrativní 
spolupráci konkrétně zmiňuje výměnu informací o disciplinárních a trestněprávních 
sankcích nebo jiných závažných zvláštních okolnostech, které by mohly mít 
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důsledky na výkon činností podle této směrnice990. Jelikož jsou v těchto případech 
předmětem administrativní spolupráce zpravidla osobní údaje týkající se 
konkrétního žadatele, zdůraznil zákonodárce povinnost příslušných orgánů 
dodržovat relevantní právní předpisy o ochraně osobních údajů991 (čl. 56 odst. 2 
první pododstavec). Je však třeba poznamenat, že relevantní ustanovení těchto 
předpisů jsou příslušné orgány členských států povinny dodržovat v případě 
výměny jakýchkoliv osobních údajů, a nejen údajů o trestněprávních a 
disciplinárních sankcích. Obdobné platí v případě, že s osobními údaji nakládá 
Komise992. 
 
Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu zejména na základě své 
kontrolní činnosti k dispozici informace ohledně dotčené osoby, které mohou být 
relevantní z hlediska podmínek pro výkon dotčeného povolání v členském státě 
původu (například informace o závažném porušení profesních povinností nebo o 
disciplinárním nebo trestněprávním postihu dotčené osoby v hostitelském členském 
státě), může se s takovou informací obrátit na příslušný orgán členského státu 
původu. Směrnice v takových případech orgánům členského státu původu ukládá, 
aby přezkoumaly věrohodnost nebo správnost uváděných okolností, rozhodly o 
povaze a rozsahu šetření, která je nutno provést, a uvědomily hostitelský členský 
stát o závěrech, které z dostupných údajů vyvodily (čl. 56 odst. 2 druhý 
pododstavec).  
 
Nicméně, směrnice neupravuje otázky, jaké konkrétní důsledky může ze 
skutečnosti, že byla dotčená osoba v členském státě původu trestněprávně nebo 
disciplinárně postižena, vyvozovat hostitelský členský stát993. V oblasti usazování 
směrnice v zásadě umožňuje hostitelskému členskému státu podmínit přístup 
žadatele z jiného členského státu k regulovanému povolání požadavkem dobré 
pověsti tohoto žadatele [příloha VII, bod 1 písm. d)], ale musí jako dostatečný 
důkaz o dobré pověsti přijmout obdobný doklad vydávaný členským státem 
původu, který tyto skutečnosti potvrzuje. Z toho vyplývá, že hostitelský členský 
stát může i nadále ve vztahu k osobám z jiných států hodlajícím se usadit na jeho 
území trvat na splnění svých vnitrostátních podmínek týkajících se zejména 
bezúhonnosti, a z dokladu vydaného členským státem původu je povinen 

                                                 
990 Mimo rozsah působnosti směrnic týkajících se uznávání odborných kvalifikací, které výměnu takových 

informací upravují, může mezi členskými státy probíhat výměna informací z trestních nebo obdobných 
rejstříků za podmínek stanovených rozhodnutím Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně 
informací z rejstříku trestů (Úř. věst. L 322, s. 33). 

991 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 
13/15, s. 355) a směrnice 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. 
věst. L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514). 

992 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů (Úř. věst. L 8, s. 1; Zvl. vyd. 13/26, s. 102). 

993 Bod 13 písm. d) sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zákazech činnosti vyplývajících 
z odsouzení v trestním řízení v Evropské unii, KOM(2006) 73 konečné, 21.2.2006, SEC(2006)220. 



 441 
 

vyvozovat stejné důsledky, jako důsledky vyplývající z jeho vnitrostátního práva v 
případě obdobných dokladů vydaných v tuzemsku.  
 
V této souvislosti je vhodné zmínit, že důsledky trestněprávních a disciplinárních 
postihů uložených v členském státě původu v rámci výkonu svobody usazování řeší 
z existujících právních předpisů Unie týkajících se uznávání odborné kvalifikace 
výslovně jen směrnice týkající se usazování advokátů, která s odejmutím nebo 
pozastavením oprávnění k výkonu činnosti v členském státě původu výslovně 
spojuje i ztrátu nebo pozastavení práva vykonávat povolání advokáta 
v hostitelském členském státě pod profesním označením členského státu původu994. 
Tato úprava je však důsledkem zvláštnosti, jíž se vyznačuje forma usazování 
advokátů upravená uvedenou směrnicí, a to je soustavný výkon povolání 
v hostitelském členském státě pod profesím označením členského státu původu, což 
je prvek jinak obvyklý v případě poskytování služeb.  
 
V oblasti poskytování služeb je třeba rozlišovat mezi situací, kdy hostitelský 
členský stát posuzuje bezúhonnost poskytovatele při přístupu k činnosti v tomto 
členském státě, a situací, v níž hostitelský členský stát ověřuje podmínku v průběhu 
výkonu této činnosti poskytovatele, tedy poté, co již mu právo poskytování služeb 
vzniklo. Při přístupu směrnice ve většině případů předpokládá automatické 
připuštění poskytovatele k výkonu regulovaného povolání, jakmile tento 
poskytovatel prokáže, že je oprávněn stejné povolání vykonávat podle práva 
členského státu, v němž je usazen, a jakmile popřípadě navíc doloží dvouletou 
odbornou praxi, pokud dotčené povolání není v tomto členském státě regulováno. 
Právo poskytovat služby zpravidla vzniká doručením řádně vyplněného písemného 
ohlášení spolu s úplnými podpůrnými doklady. Vznik práva poskytování služeb je 
totiž odvozené ze skutečnosti, že dotčený hospodářský subjekt svou činnost 
soustavně vykonává v jiném členském státě v souladu s jeho právními předpisy, a 
jako takové nezávisí na disciplinárních nebo trestněprávních postizích 
poskytovatele jako takových. Směrnice by tedy ani neměla v zásadě připouštět, aby 
na základě odsouzení nebo disciplinárního postihu poskytovatele, o němž bylo 
rozhodnuto v jiném než hostitelském členském státě a který v členském státě 
usazení poskytovatele nevedl k pozastavení nebo ukončení jeho oprávnění 
k výkonu dotčeného povolání, mohl hostitelský členský stát dočasný nebo 
příležitostný přístup tohoto poskytovatele ke stejnému povolání na svém území 
zamítnout995.  
 
Nejasná je ovšem situace poskytování služeb týkající se povolání v odvětví 
bezpečnostních služeb ve smyslu čl. 7 odst. 2 písm. e) a v případě povolání, která 
mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost ve smyslu čl. 7 odst. 4 směrnice. 
V případě povolání v odvětví bezpečnosti musí být k prohlášení o poskytování 
                                                 
994 Viz čl. 7 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 77, s. 

36; Zvl. vyd. 06/03, s. 83). 
995 Viz ve vztahu k usazení taktéž prohlášení Rady učiněná při přijetí předpisů týkajících se svobody usazování a 

volného pohybu služeb lékařů ve Společenství (Úř. věst. C 146, 1.7.1975, s. 1), a konkrétně prohlášení A.1. 
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služeb připojen mimo jiné doklad o bezúhonnosti poskytovatele služeb. Podle 
názoru zastávaného v této práci však se skutečností, že poskytovatel není na 
základě tohoto dokladu shledán bezúhonným z hlediska požadavků stanovených 
hostitelským členským státem, ustanovení hlavy II směrnice nespojuje žádné 
oprávnění tohoto členského státu poskytování služeb touto osobou na svém území 
zakázat, pokud je poskytovatel i nadále v členském státě usazení oprávněn své 
povolání vykonávat, a to zejména, je-li takové povolání v členském státě usazení 
regulovaným povoláním. Výkon činnosti totiž probíhá pod profesním označením 
členského státu původu. Povinnost předložit doklad o bezúhonnosti je tedy výlučně 
informační povahy.  
 
V případě povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, je 
hostitelský členský stát oprávněn zkontrolovat odbornou kvalifikaci poskytovatele. 
V těchto případech nevzniká právo poskytovat služby doručením písemného 
prohlášení, ale až na základě rozhodnutí příslušného orgánu hostitelského 
členského státu, popřípadě nečinnosti tohoto orgánu. Vzhledem k tomu, že mezi 
požadavky na odbornou kvalifikaci směrnice upravuje i požadavek na bezúhonnost 
nebo dobrou pověst, lze se domnívat, že právo hostitelského členského státu ověřit 
odbornou kvalifikaci poskytovatele podle čl. 7 odst. 4 této směrnice zahrnuje 
v těchto případech stejně jako v případech výkonu svobody usazování i právo 
ověřit splnění podmínky bezúhonnosti. Ve prospěch tohoto výkladu hovoří i 
skutečnost, že po ověření odborné kvalifikace je dotčený poskytovatel oprávněn 
vykonávat své povolání pod profesním označením hostitelského členského státu. Je 
sice pravda, že doklad o bezúhonnosti může být podle čl. 7 odst. 2 písm. e) připojen 
k písemnému prohlášení jen v případě povolání v odvětví bezpečnosti, a nikoliv 
v případě povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, avšak 
zvláštní ustanovení týkající se administrativní spolupráce v případě přeshraničního 
poskytování služeb výměnu informací týkajících se řádného výkonu praxe 
poskytovatele, jakož i informací o disciplinárních a trestněprávních sankcích, které 
mu byly uloženy, výslovně zmiňuje (čl. 8 odst. 1). V případech povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, je proto v této práci zastáván názor, že 
hostitelský členský stát je v zásadě oprávněn na základě informací týkajících se 
nedostatku bezúhonnosti nebo dobré pověsti obdržených od příslušného orgánu 
členského státu původu oprávněn poskytování služeb na svém území v rámci 
předběžného přezkumu odborné kvalifikace poskytovatele v souladu se svými 
vnitrostátními požadavky zakázat. 
 
Něco jiného však platí ve vztahu ke skutečnostem, o nichž se příslušné orgány 
hostitelského členského státu dozvěděly na základě vlastní kontrolní činnosti. 
K této otázce se rovněž vyjádřil Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Gullung996. 
Věc se týkala žalobce, státního příslušníka dvou členských států, který byl 
v jednom z těchto států oprávněn k výkonu povolání advokáta a ve druhém z nich 
k výkonu povolání notáře. V druhém členském státě bylo proti žalobci v původním 

                                                 
996 Rozsudek ze dne 19. ledna 1988, 292/86, Gullung, Recueil, s. 111. 
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řízení zahájeno disciplinární řízení, v jehož důsledku žalobce rezignoval na funkci 
notáře. Od té doby v tomto státě příležitostně poskytoval služby jako advokát 
usazený v prvním členském státě. Posléze zde požádal o přístup k povolání 
advokáta, který mu byl zamítnut pro nesplnění požadavku bezúhonnosti, přičemž 
mu byl výkon činnosti na dotčeném území zakázán. Na předběžnou otázku 
vnitrostátního soudu ohledně výkladu směrnice 77/249/EHS997 Soudní dvůr nejprve 
odkázal na článek 4 této směrnice, z jehož ustanovení obdobně jako čl. 5 odst. 3 
směrnice 2005/36 v podstatě vyplývá, že výkon činností advokáta se v zásadě řídí 
podmínkami hostitelského členského státu a že poskytovatel musí jednat v souladu 
se stavovskými předpisy tohoto státu. Poukázal i na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice, 
podle něhož v případě, že poskytovatel služby v hostitelském členském státě tyto 
povinnosti nedodrží, určí příslušný orgán dotyčného státu v souladu se svými 
předpisy a postupy následky takového jednání.  
 
Na argument, že směrnice 77/249/EHS stanoví odlišný režim pro přístup 
k povolání a pro výkon tohoto povolání, Soudní dvůr odpověděl, že jelikož tato 
směrnice vyžaduje, aby poskytovatel jednal v souladu s pravidly profesní etiky 
hostitelského členského státu, předpokládá zároveň, že osoba poskytující služby je 
schopná jednat v souladu s těmito pravidly. Pokud příslušný orgán hostitelského 
členského státu již dříve během řízení ohledně přístupu takové osoby k dotčenému 
povolání zjistil, že tato osoba takovou schopnost nemá, a z tohoto důvodu byla tato 
osoba vyloučena z výkonu dotčeného povolání, může mít za to, že tato osoba 
nesplňuje podmínky stanovené směrnicí v rámci poskytování služeb (body 18 až 
21). Z těchto závěrů Soudního dvora vyplývá, že hostitelský členský stát může vůči 
poskytovateli služeb uplatňovat podmínku bezúhonnosti podle svých právních 
předpisů, a to i v případě, že je výkon přístup k poskytování služeb předmětem 
úpravy směrnice, která požadavek bezúhonnosti jako podmínku vzniku oprávnění 
poskytovat služby neupravuje, pokud tato směrnice umožňuje hostitelskému 
členskému státu požadovat, aby poskytovatel služby při výkonu dotčeného 
povolání dodržoval pravidla upravující výkon povolání.  
 
V průběhu výkonu činnosti na území hostitelského členského státu podléhá 
poskytovatel služeb usazený v jiném státě podle směrnice 2005/36/ES na území 
hostitelského členského státu jednak právním nebo stavovským předpisům o 
výkonu povolání, které jsou přímo spojeny s odbornou kvalifikací, a jednak 
disciplinárním předpisům, které se v hostitelském členském státě vztahují na osoby, 
které zde vykonávají téže povolání (čl. 5 odst. 3). Hostitelský členský stát může 

                                                 
997 Směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů 

(77/249/EHS) (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 52)]. I když se jednalo o skutkové okolnosti, které 
bylo možno posoudit i z hlediska svobody usazování, o čemž svědčí i další analýza Soudního dvora 
v bodech 24 a násl. rozsudku, nebyla v době rozhodné z hlediska skutkového stavu dosud vydána směrnice 
upravující výkon práva usazování advokáty členských států a Soudní dvůr se proto v souladu s rozsahem 
formulace předběžné otázky vyjádřil k aplikaci jak svobody usazování, tak směrnice 77/249/EHS, která se 
týká oblasti volného poskytování služeb. Jedná se proto o jediný rozsudek Soudního dvora, ve kterém byla 
přímo řešena otázka podmínky bezúhonnosti v rámci aplikace svobody poskytování služeb, byť ve formě 
sekundárního práva.  
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v souladu s uvedenou judikaturou dodržování takových právních předpisů vůči 
poskytovatelům služeb rovněž přiměřenými prostředky vynucovat. Směrnice tudíž 
hostitelským členským státům poskytuje možnost v případě, že zjistí jakékoli 
skutečnosti vedoucí na straně poskytovatele služeb k nedodržení podmínek 
předpisů uvedených v čl. 5 odst. 3 směrnice, postupovat proti takovému jednání 
v souladu s požadavky a prostředky podle vnitrostátního práva, jakož i v souladu se 
zásadou zákazu diskriminace a zásadou proporcionality. Hostitelský členský stát 
proto může omezit výkon činnosti poskytovatele služeb na svém území podle čl. 5 
odst. 3 této směrnice zejména poté, co takovému poskytovateli již oprávnění 
k poskytování služeb na území tohoto státu vzniklo na základě oznámení o 
poskytování služeb podaného v souladu s článkem 7 směrnice. Příslušné orgány 
tohoto státu se však musí zabývat otázkou, zda nejsou požadavky stanovené 
v uvedených předpisech podle čl. 5 odst. 3 jako takové nepřiměřené vzhledem 
k dočasné nebo přechodné povaze činnosti vykonávané na jeho území a vzhledem 
k samotné povaze této činnosti. Omezení oprávnění poskytovatele služby 
vykonávat svou činnost na území tohoto státu musí být každopádně přiměřené 
intenzitě ohrožení, které činnost dotyčného poskytovatele služeb na jeho území 
představuje. 
 
Otázkou relevantní v rámci tohoto oddílu však je, zda tak může učinit na základě 
informací, které mu byly předány členským státem usazení poskytovatele. Podle 
názoru zastávaného v této práci mohou informace o proviněních poskytovatele 
služeb podle čl. 8 odst. 1 vést k omezení či zákazu výkonu činnosti poskytovatele 
na území hostitelského členského státu, pokud z těchto informací vyplývá, že se 
poskytovatel dopustil na území jiného členského státu jednání, které porušuje 
uvedené právní a stavovské předpisy hostitelského členského státu upravující 
výkon povolání nebo jeho disciplinární předpisy. Pokud však takové protiprávní 
jednání poskytovatele neporušuje uvedené předpisy hostitelského členského státu, 
neumožňuje směrnice, aby jeho oprávnění tento stát odejmul nebo pozastavil, a to 
ani v případě, že toto jeho jednání vedlo k odnětí nebo pozastavení oprávnění 
k výkonu činnosti v členském státě jeho usazení. Hostitelský členský stát je však 
oprávněn výkon činnosti poskytovatele služeb na svém území z tohoto důvodu 
neumožnit při obnově prohlášení podle článku 7. 
 
V souvislosti s administrativní spoluprací příslušných orgánů členských států je 
rovněž nutné zmínit zvláštní ustanovení, která směrnice stanoví jen pro případy 
týkající se výkonu práva usazování, a posoudit možnost obdobného použití těchto 
ustanovení i v případě přeshraničního poskytování služeb. Kapitola IV hlavy III 
směrnice v tomto ohledu upravuje jednak postup v případě důvodných pochybností 
příslušného orgánu hostitelského členského státu ohledně pravosti dokladů o 
dosažené kvalifikaci nebo osvědčení o tom, že odborná příprava žadatele 
usilujícího o přístup k jednomu z harmonizovaných povolání splňuje minimální 
požadavky stanovené směrnicí v rámci oborového systému (čl. 50 odst. 2). Toto 
ustanovení se záměrně nevztahuje na pochybnosti členského státu ohledně 
správnosti údajů uvedených v dokladech vydaných jinými členskými státy, jelikož 
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hostitelský členský stát je skutečnostmi uvedenými v osvědčeních vydaných 
příslušnými orgány jiných členských států v zásadě vázán998.  
 
A jednak ustanovení kapitoly IV hlavy III směrnice obsahují zvláštní ustanovení 
umožňující hostitelskému členskému státu obrátit se v případně důvodných 
pochybností s konkrétními otázkami na členský stát původu pro případ, že doklad o 
dosažené kvalifikaci žadatele vydaný členským státem původu potvrzuje odbornou 
přípravu, která byla zcela nebo částečně absolvována v zařízení zřízeném v souladu 
se zákonem na území jiného členského státu (čl. 50 odst. 3), a tedy v pobočkách 
zahraničních vzdělávacích institucí nebo v případě vzdělávacích franšíz. Toto 
ustanovení bylo do směrnice vloženo na základě společného postoje Rady 
v důsledku praktických obtíží, se kterými se setkalo několik členských států 
v souvislosti s uznáváním odborných kvalifikací udělených v souladu s právním 
řádem jiného členského státu, ale po absolvování vzdělávání na území buď dalšího 
členského státu, nebo dokonce na jejich vlastním území999. V souladu s judikaturou 
Soudního dvora je tyto doklady v zásadě třeba v souladu se směrnicí uznávat1000. 
Aby však bylo možno lépe předcházet podvodnému jednání v souvislosti s takovou 
možností, stanoví směrnice, které dodatečné informace smí v těchto případech 
příslušný orgán hostitelského členského státu po příslušných orgánech členského 
státu, jenž doklad vydal, požadovat. Jedná se o informace, zda bylo studium 
v dotčeném zařízení úředně schváleno vzdělávacím zařízením členského státu, 
který doklad vydal, zda vydaný doklad o dosažené kvalifikaci odpovídá dokladu, 
který by byl vydán, kdyby se studium uskutečnilo zcela na území členského státu, 
který doklad vydal, a konečně, zda na území členského státu, který doklad vydal, 
přiznává stejná profesní práva [čl. 50 odst. 3 písm. a) až c)]. Ze znění příslušného 
ustanovení směrnice vyplývá, že hostitelský členský stát nesmí této možnosti 
využívat systematicky v případě všech dokladů vydaných za daných okolností, ale 
jen v případě pochybností odůvodněných objektivními okolnostmi konkrétního 
případu. 
 
Uplatnění právě uvedených postupů administrativní spolupráce směrnice 
předpokládá výlučně v případě osob, které v hostitelském členském státě žádají o 
uznání své odborné kvalifikace v souladu s hlavou III směrnice. Tento její 
předpoklad je v souladu se skutečností, že hlava II směrnice v případě dočasného 
nebo příležitostného poskytování služeb v zásadě hostitelskému členskému státu 
neumožňuje, aby přezkoumával kvalifikace poskytovatelů služeb, a že přístup 
poskytovatele k výkonu dotčené činnosti na území hostitelského členského státu je 
podmíněn pouze skutečností, že stejnou činnost vykonává jako osoba usazená 
                                                 
998 Viz rozsudky ze dne 27. září 1989, 130/88, Van de Bijl, Recueil, s. 3039; ze dne 29. října 1998, C-193/97 a 

C-194/97, Freitas a Escallier, Recueil, s. I-6747, a ze dne 19. června 2003, C-110/01, Tennah-Durez, 
Recueil, s. I-6239.  

999 Bod 3.2.1 sdělení Komise Evropskému Parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborné 
kvalifikace, SEC(2004) 21; KOM(2004) 853 konečné - COD 2002/0061, 6.1.2005, s. 4. 

1000 Rozsudky ze dne 23. října, C-274/05, Komise v. Řecko, Sb. Rozh. s. I-7969, a C-268/06, Komise v. 
Španelsko, Sb. Rozh. s. I-8025. 
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v členském státě původu. Podle uvedené hlavy II směrnice však může hostitelský 
členský stát ověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele, který hodlá na jeho území 
vykonávat povolání, které má přímé důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, je-li 
to nezbytné k předcházení způsobení vážné újmy na zdraví nebo vážnému ohrožení 
bezpečnosti příjemce služby z důvodu nedostatečné odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb. V těchto případech tedy mohou vyvstávat tytéž pochybnosti 
ohledně pravosti předkládaných dokladů nebo souladu odborné přípravy 
s požadavky členského státu původu, jako v případě výkonu svobody usazení. Je 
proto třeba mít za to, že obdobné otázky mohou být předmětem administrativní 
spolupráce i v případě poskytovatele služeb, jehož odborná kvalifikace je 
předmětem předběžné kontroly podle čl. 7 odst. 4 směrnice, za předpokladu, že tyto 
otázky budou vyřešeny při dodržení lhůt stanovených v uvedeném ustanovení. 
Právním základem pro takovou administrativní spolupráci je však obecné 
ustanovení čl. 56 odst. 1 směrnice. 
 
7.1.6.4 Informační systém vnitřního trhu 
 
Vývoj moderních informačních technologií otevřel možnosti, jak dále zvýšit 
účinnost výše popsané administrativní spolupráce zejména prostřednictvím 
rychlejší výměny informací elektronickými prostředky. Směrnice o uznávání 
kvalifikací však sama využití takového elektronického systému nepředpokládá. 
Nicméně, ještě v průběhu legislativního procesu týkajícího se návrhu této směrnice 
předložila Komise zákonodárci návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, který 
zavedení takových elektronických systémů v několika svých ustanoveních 
předpokládal1001. Nezbytné finanční zajištění vytváření takových celoevropských 
elektronických systémů, ať již oborových (vertikálních) nebo přesahujících hranice 
jednotlivých odvětví (horizontálních), bylo poskytnuto přijetím rozhodnutí o tzv. 
IDABC v roce 20041002, takže Komise mohla pokračovat ve spolupráci s členskými 
státy na přípravě takového systému v oblasti působnosti návrhu směrnice o 
službách.  
 
Již v době přijetí směrnice o uznávání kvalifikací začalo být zřejmé, že metody 
administrativní spolupráce v případě obou předpisů jsou v mnohých svých 
aspektech podobné, zejména v požadavku na rychlost vyměňovaných informací, a 
Komise proto posléze usilovala o rozšíření využití elektronického systému podle 
směrnice o službách i na nově upravenou oblast uznávání odborných kvalifikací. 
V březnu roku 2006 tento záměr schválili zástupci členských států v Poradním 

                                                 
1001 Viz mimo jiné bod 5.2 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, 

KOM(2004) 2 konečné – COD 2004/0001, 13.1.2004, v němž Komise předpokládá, že za účelem 
uskutečnění výměny informací elektronickými prostředky pro účely uplatňování této směrnice bude zřejmě 
třeba přijmout koordinované řešení. 

1002 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním 
poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům 
a občanům (IDABC) (francouzská verze Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 65; Zvl. vyd. 13/34) 



 447 
 

výboru pro vnitřní trh1003 zřízeném při Komisi. Komise tak mohla na těchto 
východiscích představit svůj konkrétní záměr Informačního systému vnitřního trhu 
(dále jen „systém IMI“), jakožto elektronického nástroje pro výměnu informací 
relevantních v rámci uplatňování předpisů upravujících fungování vnitřního 
trhu1004.  
 
Tento záměr, který je uskutečňován postupně, přičemž tento proces dosud není 
uzavřen, předpokládá vytvoření informačního systému dostupného z klasické 
internetové stránky1005 pro předem registrované účastníky, jimiž jsou zejména 
příslušné orgány členských států, včetně jejich koordinátorů nebo kontaktních míst. 
Těchto účastníků může být v podstatě předem neomezený okruh a členské státy 
jsou odpovědni za správu přístupu všech účastníků ze svého území. Systém IMI se 
v současnosti vztahuje na zmíněné směrnice o uznávání kvalifikací a směrnice o 
službách1006. Nicméně se počítá s možností jeho budoucího rozšíření i na 
administrativní spolupráci v oblasti působnosti směrnice o elektronickém obchodu 
a směrnice o vysílání pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb1007. 
Tento systém neukládá členským státům žádné dodatečné povinnosti, ale pouze 
poskytuje nástroje k provádění již existujících závazků vyplývajících z právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu. 
 
Účelem systému IMI je odstranění některých omezení spojených s klasickou 
mezistátní spoluprací, jako jsou odlišné právní a pracovní kultury, odlišné správní 
struktury členských států, různé jazyky, jakož i skutečnost, že příslušným orgánům 
členských států chybí jednoznačné určení odpovídajících partnerů v ostatních 
členských státech. Systém IMI tak tím, že zprostředkuje tyto kontakty mezi 
příslušnými orgány a usnadňuje přístup k informacím, přispívá k cíli zvyšování 
míry vzájemné důvěry mezi členskými státy, která je nezbytná k širšímu uplatnění 
zásady vzájemného automatického uznávání dokladů a požadavků.  
 
Uvedené cíle má systém IMI plnit jednak prostřednictvím umožnění vyhledávání 
údajů o kontaktních místech, příslušných orgánech a jejich kontaktních osobách v 
jiných členských státech, a jednak umožněním odesílání datových zpráv a 
elektronických dokumentů, včetně obrázků, přímo mezi příslušnými orgány 
členských států za účelem identifikace dokumentů konkrétního žadatele, které jsou 
předmětem administrativní spolupráce. Datové zprávy odesílané mezi příslušnými 
orgány členských států představují strukturované soubory standardizovaných 
                                                 
1003 Zřízený rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 1992 o zřízení Poradního výboru pro koordinaci v oblasti 

vnitřního trhu (93/72/EHS) (Úř. věst. 1993 L 26, s. 18; Zvl. vyd. 01/01, s. 234). 
1004 Viz dokument Evropské komise: Informační systém vnitřního trhu – Obecný přehled, 

MARKT/D/2007/1804, 26.1.2007. 
1005 Viz internetové stránky Evropské komise (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net) a  Ministerstva 

průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/imi-system). 
1006 Rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2009 o praktických opatřeních pro výměnu informací elektronickými 

prostředky mezi členskými státy podle kapitoly VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o 
službách na vnitřním trhu (2009/739/ES) (oznámeno pod číslem K(2009) 7493) (Úř. věst. L 263, s. 32). 

1007 Viz doporučení Komise ze dne 31. března 2008 o větší správní spolupráci v souvislosti s vysíláním 
pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. C 85, s. 1). 
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otázek, které mohou v souvislosti s uplatňováním jednotlivých ustanovení 
příslušného právního předpisu vyvstat, a možných odpovědí na tyto otázky. Tyto 
standardizované dotazy a odpovědi jsou předem přeloženy do všech úředních 
jazyků Unie a umožňují tak překonat jazykovou bariéru u této formy přímé 
komunikace mezi příslušnými orgány různých členských států. Systém rovněž 
umožňuje tištění zadaných dotazů a přijatých odpovědí, jakož i zpráv o 
uskutečněné komunikaci. 
 
V listopadu roku 2007 byl zahájen pilotní projekt spočívající v provozu aplikace 
systému IMI určené k uplatňování systému uznávání odborných kvalifikací ve 
vztahu ke čtyřem vybraným povoláním (povolání účetního, lékaře, farmaceuta a 
fyzioterapeuta). Na základě kladného zhodnocení výsledků tohoto pilotního 
projektu1008 bylo používání dotčené aplikace systému IMI koncem roku 2008 
rozšířeno o dalších sedm povolání (zdravotní sestry, zubní lékaři, veterinární lékaři, 
porodní asistentky, architekti, středoškolští učitelé a radiologové). Systém je v 
současné době považován za funkční informační síť pro odborné kvalifikace, i když 
plně funkční je doposud jen ve vztahu k vedeným povoláním. Postupně jsou do něj 
však doplňována další regulovaná povolání. Základní právní rámec ochrany 
vyměňovaných informací byl stanoven v rozhodnutí Komise, které se týká ochrany 
osobních údajů v rámci provádění systému IMI1009 a které v kontextu tohoto 
systému rozvádí zásady stanovené v obecných předpisech Unie o ochraně osobních 
údajů1010. 
 
Současně byly započaty práce na možnosti přidávat do téhož systému IMI i další 
aplikace na základě obdobných strukturovaných souborů standardizovaných otázek 
a odpovědí týkajících se informací poskytovaných podle jiných právních předpisů 
(program „question set generator“). Prioritou bylo zajisté zprovoznění obdobné 
aplikace ve vztahu ke směrnici o službách, která byla mezitím přijata a jejíž lhůta 
k provedení do vnitrostátního práva uplynula na konci roku 2009. Pilotní projekt 
IMI pro účely použití této směrnice byl spuštěn v lednu roku 2009. V současné 

                                                 
1008 Pracovní dokument zaměstnanců Komise – Provádění Informačního systému vnitřního trhu (IMI): Zpráva o 

pilotním projektu týkajícího se směrnice o uznávání odborných kvalifikací, připojený ke sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosahování 
přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce, SEC(2008)2743, KOM(2008) 703 
konečné, 6.11.2008. 

1009 Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (2008/49/ES) (oznámeno pod číslem K(2007) 
6306) (Úř. věst. L 13, s. 18), viz rovněž stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k rozhodnutí 
Komise ze dne 12. prosince 2007 týkajícímu se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 
(IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (2008/49/ES) (Úř. věst. C 270, 25.10.2008, s. 1), a doporučení 
Komise ze dne 26. března 2009 o pokynech k ochraně údajů v rámci systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI) (oznámeno pod číslem K(2009) 2041) (Úř. věst. L 100, s. 12). 

1010 Ve vztahu k členským státům viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. 
věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355), a ve vztahu k orgánům Unie viz nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, s. 1; Zvl. 
vyd. 13/26, s. 102). 
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době sice již směrnice o službách předpokládá plné využití takového 
elektronického systému, jako je systém IMI, nicméně tento systém dosud 
nedisponuje dostatečným množstvím údajů nezbytným proto, aby plnil veškeré své 
funkce, a to zejména z důvodů dosud plně neuzavřeného implementačního procesu 
v jednotlivých členských státech. Směrnice o službách přitom klade na správní 
spolupráci s pomocí elektronických prostředků velmi silný důraz1011. 
 
Systém IMI v oblasti uznávání kvalifikací usnadňuje administrativní spolupráci 
příslušných orgánů členských států, a to zejména vzhledem k rychlosti výměny 
těchto informací, ke snadnosti formulace konkrétních dotazů i odpovědí, i 
překonání jazykové bariéry. Systém IMI rovněž přináší příslušným orgánům 
jednoduchý nástroj, pomocí něhož mohou vyhledat partnerské orgány v ostatních 
členských státech. Dochází tak k urychlení vyřizování veškerých podání a žádostí v 
rámci řízení o uznávání odborných kvalifikací, což má velký význam především 
v oblasti poskytování služeb v případě povolání, jejichž odborná kvalifikace může 
být předmětem kontroly podle hlavy II směrnice 2005/36/ES, v níž jsou uznávací 
orgány podle relevantních ustanovení vázány striktními lhůtami, jež by bylo stěží 
možné dodržet v případě vzájemné komunikace v různých jazycích. Možné přínosy 
systému IMI jsou proto značné, ale na druhou stranu počítají s aktivním zapojením 
co největšího počtu příslušných orgánů k tomu, aby mohlo být těchto přínosů plně 
dosaženo. Pro úspěch systému IMI v oblasti působnosti směrnice 2005/36/ES proto 
bude klíčové, jak aktivně a v jakém množství budou jednotlivé členské státy a 
jejich příslušné orgány v rámci tohoto systému zapojeny. 
 
 
7.2 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu 
 
Uvedený rozbor právních předpisů použitelných v oblasti uznávání odborných 
kvalifikací je v závěru nezbytné doplnit o výklad těch aspektů volného pohybu 
služeb, které mohou spadat i do působnosti některých jiných předpisů unijního 
práva, než je směrnice 2005/36/ES, v rozsahu, v němž se tyto aspekty mohou týkat 
obdobných vnitrostátních požadavků jako uvedená směrnice. Výklad tohoto oddílu 
se přitom zaměří na předpisy „horizontální“ aplikace, jejichž působnost zahrnuje 
obecné kategorie služeb, a nikoliv jednotlivá odvětví nebo povolání, a především 
na směrnici o elektronickém obchodu (směrnice 2000/31/ES) a směrnici o službách 
na vnitřním trhu (směrnice 2006/123/ES). Oblast volného pohybu služeb byla po 
dlouhou dobu zejména předmětem sektorové harmonizace, tedy umožnění volného 
pohybu v konkrétních odvětvích nebo povoláních prostřednictvím stanovení 
minimálních požadavků týkajících se přístupu k dotčeným činnostem a jejich 
výkonu, a horizontálními otázkami týkajícími se uplatňování zásady volného 
pohybu služeb v neharmonizovaných oblastech se zabývala judikatura Soudního 
                                                 
1011 Ustanovení, která výslovně požadují, aby Komise a členské státy vyvinuly a používaly takový elektronický 

systém, se nalézají ve sto dvanáctém bodě odůvodnění a v čl. 34 odst. 1 a článku 36 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 
s. 36). 
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dvora, která v průběhu tří desetiletí vytvořila solidní strukturu pravidel zohledňující 
do jisté míry různorodé požadavky jednotlivých odvětví. K vydání prvních 
horizontálních opatření v oblasti volného pohybu služeb proto došlo až koncem 90. 
let. 
 
Kromě bližšího rozboru vzájemného vztahu směrnice 2005/36/ES a uvedených 
jiných předpisů unijního práva se tento stručný přehled předpisů použitelných 
v oblasti volného pohybu služeb rovněž zaměří se na normativní techniku, kterou 
v nich zákonodárce konkrétně využil. Základním kamenem těchto předpisů je totiž 
ustanovení o vnitřním trhu, které představuje zvláštní vyjádření zásady země 
původu a je do jisté míry obdobou zásady volného poskytování služeb zakotvené 
v článcích 5 a 6 směrnice 2005/36/ES. Zvláštní pozornost bude proto věnována 
rozboru zásady země původu, jak vyplývá z těchto jednotlivých předpisů, a jejich 
vzájemnému srovnání.  
  
7.2.1 Rozsah působnosti směrnice o elektronickém obchodu  
 
Ustanovení hlavy II směrnice 2005/36/ES se použijí pouze v rámci poskytování 
služeb způsobem podle čl. 57 odst. 3 SFEU, tedy spojeným s přítomností 
poskytovatele na území jiného členského státu, v němž svou činnost vykonává 
dočasně a příležitostně. Pokud jde o jiné modality přeshraničního poskytování 
služeb, nemůže členský stát, na jehož území je služba určena nebo přijata (pro 
účely tohoto oddílu „cílový členský stát“), pokud k tomu není přítomnost 
poskytovatele služeb na jeho území nezbytná, podle názoru zastávaného v této 
práci splnění podmínek týkajících se odborné kvalifikace v zásadě vyžadovat, 
s výhradou zvláštního případu, v němž by i taková činnost poskytovatelem bez 
odpovídající odborné kvalifikace mohla znamenat dostatečně závažné ohrožení 
chráněných zájmů – tak by tomu mohlo být například v případě 
„korespondenčních“ služeb spočívajících v poskytování rad nebo pomoci týkajících 
se metod léčby, včetně užívání léčiv a léčivých přípravků1012, služeb spočívajících 
ve zpracování stavebního projektu, či plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi, nebo do budoucna i provádění nebo řízení chirurgických zákroků na 
dálku.  
 
S výhradou těchto zvláštních případů vyplývá stanovení méně přísných podmínek 
v případech, kdy nedochází k vlastnímu výkonu činnosti na území cílového 
členského státu, jak z relevantní judikatury Soudního dvora, který v těchto 
případech předpokládá menší míru ohrožení zájmů chráněných hostitelským 
členským státem1013, tak i z logiky právní úpravy tohoto způsobu poskytování 
služeb v sektorových opatřeních unijního práva, jako například ve směrnici o 

                                                 
1012 Tato situace byla dotčena ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 11. prosince 2003, 0800 DocMorris, C-

322/01, Recueil, s. I-14887. 
1013 Rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659; C-180/89, Komise v. 

Itálie, Recueil, s. I-709, a C-198/89, Komise v. Řecko, Recueil, I-727; ze dne 25. července 1991, Säger v 
Dennemeyer, C-76/90, Recueil, s. I-4221, body 13 a 18. 
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provozování televizního vysílání1014 nebo směrnici o elektronickém podpisu1015, 
které obsahují „zásadu vnitřního trhu“, podle níž členské státy nesmí bránit příjmu 
služeb z jiných členských států na svém území z důvodů, které spadají do oblastí 
upravených příslušnou směrnicí. Tento zákaz nepřipouští obecné výjimky. Právní 
úprava služeb televizního vysílání však stanoví možnost, podle níž mohou členské 
státy po splnění stanovených podmínek přechodně omezit příjem služeb na svém 
území v případě zřejmého, závažného a hrubého porušování zájmů na ochraně dětí 
a mladistvích, nebo podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství 
nebo národnosti ze strany konkrétního provozovatele usazeného v jiném členském 
státě, přičemž toto omezení podléhá následnému přezkumu Komise. Rozsah 
„zásady vnitřního trhu“ v obou uvedených předpisech je však poměrně 
nevýznamný, jelikož je v podstatě omezen na obsahové požadavky týkající se 
dotčených služeb, jejichž minimální harmonizaci tyto směrnice zavádí.  
 
Obdobný přístup zvolil zákonodárce Společenství na základě příslušného návrhu 
Komise1016 i v případě tzv. služeb informační společnosti, jejichž volné 
poskytování mezi členskými státy zajišťuje směrnice 2000/31/ES o elektronickém 
obchodu (čl. 1 odst. 1). Službou informační společnosti se rozumí každá služba 
poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost 
příjemce služeb, s vyloučením rozhlasového a televizního vysílání. Službou 
poskytovanou na dálku a elektronicky se přitom rozumí služba poskytovaná bez 
současné přítomnosti stran, odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího 
určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a uchovávání dat 
(včetně digitální komprese) a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá 
elektromagnetickými prostředky. Tato definice přitom není obsažena v samotné 
směrnici o elektronickém obchodu, ale ve směrnici týkající se oznamování 
vnitrostátních norem a technických předpisů vztahujících se na výrobky a služby 
informační společnosti (čl. 1 bod 2)1017. Tato druhá uvedená směrnice rovněž ve 
své příloze V obsahuje negativní vymezení tohoto pojmu, které upřesňuje, že 
službami informační společnosti nemohou být služby, které jsou poskytovány 
prostřednictvím elektronických systémů, ale jsou buď poskytovány za přítomnosti 
příjemce (například rezervace letenky přímo v cestovní agentuře prostřednictvím 
elektronického rezervačního systému), nebo mají jinak materiální povahu (jako 

                                                 
1014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 202, s. 60; Zvl. vyd. 06/02, s. 321). Viz zejména článek 2a 
směrnice 89/552/EHS, ve znění směrnice 97/36/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES 
ze dne 11. prosince 2007 (Úř. věst. L 332, s. 27).  

1015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro 
elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, s. 12; Zvl. vyd. 13/24, s. 239), a zejména její článek 4. 

1016 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých právních aspektech elektronického obchodu na 
vnitřním trhu, KOM(1998) 586 konečné – COD 1998/0325 (Úř. věst. 1999, C 30, s. 4). 

1017 čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 
337), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. L 
217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8) a směrnice Rady 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006 (Úř. věst. L 363, s. 
81). 
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například služby elektronického mýtného, či služby výdeje bankovek nebo 
jízdenek). Služby nejsou poskytované elektronicky tehdy, pokud jsou určené ke 
zpracování elektronickými prostředky, ale jsou poskytovány na nosičích dat bez 
připojení k síti. Konečně sem nepatří ani služby poskytované telefonicky nebo 
faxem1018. 
 
Služby informační společnosti tak zahrnují širokou škálu hospodářských činností, 
které probíhají on-line1019, včetně elektronického prodeje zboží (kromě vlastní 
dodávky zboží nebo služeb prodeje poskytovaných bez připojení k síti). Pojem 
služby informační společnosti se vztahuje i na služby, které nehradí ti, kdo je 
přijímají, jako např. služby umožňující vyhledávání dat (osmnáctý bod 
odůvodnění). Službami informační společnosti mohou být i služby poskytované 
příslušníky regulovaných povolání, jako například v případě, že advokát provozuje 
placenou službu poskytování právních rad na internetu. Škála služeb regulovaných 
povolání poskytovaných on-line přitom se jistě dále rozšíří s plným zavedením e-
governmentu. V budoucnosti tak bude službou informační společnosti 
pravděpodobně i zpracování a podání elektronického daňového přiznání daňovým 
poradcem, zakládání společností, elektronicky může probíhat i správa patentů či 
jiných průmyslových práv patentovým zástupcem. Směrnice na tuto skutečnost 
pamatuje výslovně ve svém čl. 8 odst. 4, podle něhož se tato směrnice použije 
vedle směrnic upravujících přístup k činnostem regulovaných povolání a jejich 
výkon. Regulovanými povolání směrnice rozumí regulovaná povolání, jak byla 
definována ve směrnicích obecného systému uznávání odborných kvalifikací. 
Jelikož se v současnosti odkazy na tyto směrnice považují za odkazy na směrnici 
2005/36/ES (článek 62 směrnice 2005/36/ES), je třeba do budoucna vycházet 
z definice regulovaného povolání podle této směrnice.  
 
Z rozsahu působnosti jsou však vyloučeny některé konkrétní právní oblasti (daňové 
právo, ochrana osobních údajů, otázky související s kartelovým právem), a 
v některých případech konkrétní odvětví (loterie, hry a sázky) nebo činnosti 
konkrétních povolání (zastupování klientů před soudy, činnosti notářů nebo 
rovnocenných povolání v rozsahu, v němž jsou přímo a konkrétně spjaty 
s výkonem veřejné moci) (čl. 1 odst. 5 směrnice 2000/31/ES). Zmíněné on-line 
služby daňových poradců, nebo obdobné služby notářů tak jsou vyloučeny 
z rozsahu působnosti směrnice. Směrnice dále upřesňuje, že se netýká opatření 
přijatých na vnitrostátní úrovni v souladu s unijním právem na podporu kulturní a 
                                                 
1018 V české literatuře se pojmu služby informační společnosti věnují například Svoboda, Pavel; Kroft, Michal, a 

kol.: Právní a daňové aspekty e-obchodu, Linde, Praha, 2001, a Matějka, J., Čermák, J.: Odpovědnost 
poskytovatelů volného prostoru na Internetu za cizí obsah, Právník 11/2001, 1108-1143. 

1019 K bližšímu vymezení pojmu „služeb informační společnosti“ v zahraniční literatuře, viz např. Mankowski, 
Peter: Herkunftslandsprinzip und deutsches Umsetzungsgesetz zur e-commerce-Richtlinie, IPRax 2002, 
260; Spindler, G.:  Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne 
Harmonisierung? Die Folgen der Richtlinie im elektronischen Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, 
RabelsZ 2002, 633, 645-648; Crabit, E.: La directive sur le commerce électronique, Le projet 
‘Méditerranée’ », Revue du droit de l’Union européenne (RMUE), 4/2000, 749-834; Fallon, M.; Meeusen, J: 
Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé, Rev. crit. dr. int. pr. 2002, 
435-490. 
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jazykové rozmanitosti a k zajištění ochrany pluralismu (čl. 1 odst. 6). Významné je 
také konstatování zákonodárce, že tato směrnice nevytváří dodatečná pravidla 
mezinárodního práva soukromého, ani neupravuje pravomoc soudů (čl. 1 odst. 4). 
V této souvislosti je nutno zmínit, že zákonodárce z působnosti směrnice 
nevyloučil služby informační společnosti poskytované účetními nebo auditory 
schválenými k provádění zákonem stanoveného auditu, ale měl za to, že samotná 
povaha těchto činností vylučuje jejich poskytování na dálku (osmnáctý bod 
odůvodnění). 
 
7.2.2 Zásada vnitřního trhu ve směrnici o elektronickém obchodu 
 
Klíčovým ustanovením směrnice o elektronickém obchodu je „zásada vnitřního 
trhu“, podle níž členské státy jednak nesmí omezit volný pohyb služeb informační 
společnosti z jiných členských států z důvodů, které spadají do rozsahu zásady 
vnitřního trhu (koordinované oblasti) (čl. 3 odst. 2), a jednak musí dále zajistit, aby 
poskytovatelé usazení na jejich území dodržovali jejich vnitrostátní předpisy 
spadající do koordinované oblasti, a to i při poskytování služeb určených do jiných 
členských států (čl. 3 odst. 1). Podle uvedených ustanovení tedy poskytovatel 
služeb, respektive výkon jeho činnosti na území Unie podléhá právním předpisům a 
dohledu členského státu, v němž je usazen. Ostatní členské státy nesmí poskytování 
takových služeb na svém území jakkoli bránit. Ustanovení o vnitřním trhu tedy ve 
vztahu ke službám informační společnosti formuluje zásadu země původu. 
Konkrétním vyjádřením zásady země původu je i ustanovení zakazující členským 
státům, aby z jakéhokoliv důvodu podřídily poskytování služeb informační 
společnosti jako takové požadavku vydání předchozího povolení, nebo jinému 
rovnocennému požadavku (článek 4). 
 
Rozsah této zásady přitom směrnice vymezuje pomocí pojmu „koordinované 
oblasti“. Do koordinované oblasti spadají požadavky stanovené právními řády 
členských států pro poskytovatele služeb informační společnosti nebo pro služby 
informační společnosti bez ohledu na to, zda mají obecnou povahu, nebo jsou 
zvláště stanoveny ve vztahu k těmto službám, které se týkají přístupu k činnosti, 
v níž spočívá poskytnutí služby informační společnosti, nebo jejího výkonu [čl. 2 
písm. h)]. Tyto požadavky tedy nemusí být stanoveny ve vztahu k poskytování 
samotných služeb informační společnosti, ale postačí, když jsou stanoveny ve 
vztahu k odborným činnostem, jejichž výsledky jsou pak mimo jiné poskytovány 
na dálku elektronicky. Směrnice o elektronickém obchodu rovněž výslovně 
rozlišuje jednak mezi požadavky požadovanými na přístupu k činnosti, a jednak 
požadavky uplatňovanými během jejího výkonu. V souvislosti s přístupem 
k dotčené činnosti směrnice zmiňuje zejména požadavky na kvalifikaci, povolení 
nebo oznámení [čl. 2 písm. h) bod (i) první odrážka]. V souvislosti s výkonem 
činnosti směrnice uvádí zejména požadavky na chování poskytovatele služby, 
kvalitu nebo obsah služby, včetně požadavků týkajících se reklamy, smluv, nebo 
odpovědnosti poskytovatele služby. 
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Za účelem určení přesného rozsahu „koordinované oblasti“ je ovšem třeba zároveň 
přezkoumat i její negativní vymezení, které je v textu směrnice obsaženo na 
několika místech. Zaprvé se koordinovaná oblast nevztahuje na oblasti vyloučené 
předem z působnosti směrnice a uvedené výše. Zadruhé do koordinované oblasti 
nespadají vnitrostátní požadavky týkající se požadavků na zboží jako takové nebo 
na jeho doručování, ani požadavků na služby, které nejsou poskytovány 
elektronickou cestou [čl. 2 písm. h) bod (ii)]. Zákonodárce účel tohoto ustanovení 
dále přiblížil v odůvodnění směrnice, v němž uvádí, že koordinovaná oblast může 
zahrnovat pouze požadavky na on-line činnosti, včetně prodeje on-line a uzavírání 
smluv on-line, ale netýká se právních požadavků členských států na zboží, jako 
jsou bezpečnostní normy, povinnosti týkající se označování nebo odpovědnosti za 
zboží, ani požadavků členských států na dodávky či přepravu zboží (dvacátý první 
bod odůvodnění)1020. Směrnice nicméně neposkytuje žádná vodítka pro výklad 
pojmu „požadavků na služby, které nejsou poskytovány elektronickou cestou“ [čl. 
2 písm. h) bod (ii) třetí odrážka]. Tento pojem přitom opakuje podmínku, která je 
již součástí definice služby informační společnosti.  
 
V této souvislosti se nabízejí dva možné výklady uvedeného zúžení rozsahu 
koordinované oblasti. Zaprvé lze tvrdit, že je tímto ustanovením pouze zdůrazněno 
vyloučení z koordinované oblasti požadavků na služby, které buď svou povahou 
ani nemohou být poskytovány elektronicky, nebo nejsou v konkrétním případě 
poskytovány elektronicky, a které jsou tudíž vyloučeny z působnosti směrnice, 
jelikož nesplňují podmínky definice služby informační společnosti. Takový výklad 
by ovšem znamenal, že dotčené ustanovení nemá zakládat žádný praktický účinek a 
je pouze proklamací zákonodárce bez vlastního normativního obsahu. Zadruhé lze 
zastávat názor, že jsou z koordinované oblasti vyloučeny všechny vnitrostátní 
požadavky na služby (popřípadě na činnosti, jejichž výkon je k poskytnutí služeb 
nezbytný), které se vztahují na služby poskytované elektronicky jen proto, že 
nerozlišují mezi způsoby jejich poskytování. Pokud se tedy konkrétní pravidla 
vztahují na poskytování služeb jak fyzicky, tak po internetu, nebudou spadat do 
koordinované oblasti podle směrnice. Takový výklad by však byl v přímém 
protikladu s vymezením koordinované oblasti, které do této oblasti výslovně 
zahrnuje vnitrostátní požadavky použitelné na služby informační společnosti, „bez 
ohledu na to, zda mají obecnou povahu, či zda byly pro ně zvláště určené“.  
 
Je třeba se přitom jednoznačně přiklonit k prvnímu uvedenému výkladu, a to i přes 
uvedený nedostatek vlastního normativního obsahu dotčeného ustanovení 
vyplývající z takového výkladu. Cílem směrnice je totiž zajistit volný pohyb služeb 
informační společnosti, respektive usnadnit přeshraniční poskytování takových 
služeb subjektům usazeným v členských státech. Kdyby do koordinované oblasti 
spadaly jen požadavky na služby, které lze poskytovat výlučně elektronicky, 
s vyloučením požadavků na služby, které elektronicky poskytovat lze, ale podléhají 

                                                 
1020 Taktéž viz Hrádek, J.: Princip země původu ve směrnici o e-commerce, Právník 5/2005, 495-517, s. 501-

502. 
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obecné právní úpravě, byl by dopad zásady vnitřního trhu jen marginální vzhledem 
k tomu, že ryze elektronicky poskytované služby se dosud v členských státech 
vyskytují jen zřídka. Takto vykládaná zásada vnitřního trhu nemohla ani nijak 
významně přispět k usnadnění poskytování služeb informační společnosti, jelikož 
by členské státy mohly na dotčené poskytovatele vztáhnout svou obecnou právní 
úpravu. Režim poskytování služeb informační společnosti by se v jednotlivých 
členských státech lišil podle toho, zda konkrétní cílový členský stát určité 
potenciálně omezující požadavky zahrnul do své obecné právní úpravy, například 
v oblasti ochrany spotřebitele, nebo právní úpravy týkající se konkrétně služeb 
informační společnosti. 
 
Konečně, za třetí, jsou z rozsahu zásady vnitřního trhu vyloučeny oblasti uvedené 
výslovně v příloze V směrnice (čl. 3 odst. 3). Tyto oblasti nejsou zněním směrnice 
vyloučeny z rozsahu „koordinované oblasti“ jako takové, ale pouze z rozsahu 
zásady vnitřního trhu. Nicméně, vzhledem k tomu, že rozsah koordinované oblasti 
je určující pouze a výhradně pro účely vymezení rozsahu použití zásady vnitřního 
trhu, jsou právní důsledky jejich vyloučení z působnosti zásady vnitřního trhu 
totožné, jako kdyby byly vyloučeny z koordinované oblasti. Uvedená příloha 
obsahuje poměrně nesourodý soubor výjimek zahrnujících jednak oblasti, které 
jsou ve značné míře harmonizovány na úrovni unijního práva, jako je oblast 
pojištění, kolektivního investování do cenných papírů nebo vydávání 
elektronických peněz. Tyto oblasti zpravidla nejsou vyloučeny jako celek, ale 
pouze s odkazem na příslušné unijní právní předpisy, popřípadě jejich ustanovení, 
upravující otázky, které mají být z působnosti zásady vnitřního trhu vyloučeny1021. 
A jednak příloha V uvádí oblasti, které jsou na unijní úrovni harmonizovány 
v různé míře a týkají se otázek, které lze kvalifikovat jako soukromoprávních. 
Spadají sem oblasti práva duševního vlastnictví, ochrany spotřebitele, včetně 
otázky přípustnosti nevyžádaných obchodních sdělení elektronickou poštou, otázka 
volnosti stran zvolit si použitelné právo ve vztazích s přeshraničním prvkem, jakož 
i formální požadavky členského státu na platnost smluv zakládajících nebo 
převádějících věcná práva k nemovitosti, která leží na jeho území. 
 
Z pozitivního vymezení koordinované oblasti je zřejmé, že do působnosti zásady 
vnitřního trhu, jejíž součástí je i zásada země původu, spadají i požadavky 
uplatňované vůči poskytovateli při výkonu jeho činnosti, které se týkají jeho 
smluvních vztahů. Samotná směrnice o elektronickém obchodu přitom harmonizuje 
základní podmínky uzavírání smluv elektronickými prostředky (články 9 až 11). Ze 
zásady vnitřního trhu, a tedy rovněž zásady země původu, jsou navíc v tomto 
ohledu vyloučeny povinnosti stanovené hostitelským členským státem ve vztahu ke 

                                                 
1021 Blíže k těmto výjimkám i jejich rozsahu, viz Spindler, G.:  Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – 

Binnenmarktintegration ohne Harmonisierung? Die Folgen der Richtlinie im elektronischen 
Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, RabelsZ 2002, 633, s. 670 a násl.; Cachard, O.: Le domaine 
coordiné par la directive sur le commerce électronique et le droit international privé, Rev. Dr. aff. Int. 2004, 
s. 161-180. 



 456 
 

spotřebitelským smlouvám1022. Smluvní právo členského státu usazení 
poskytovatele se tedy uplatní výlučně jen ve vztazích s příjemci, kteří nejsou 
spotřebiteli (vztahy „business-to-business“), ale ponechává nedotčenou volnost 
příjemce služby informační společnosti z jiného členského státu zvolit si použitelné 
právo, jakož i možnost uplatnění požadavků členských států souvisejících 
s nabýváním a převody nemovitostí. Zásada země původu se ostatně neuplatí ani 
v otázkách spadajících do kartelového práva [čl. 1 odst. 5 písm. c)]. 
 
Uplatnění zásady země původu ve smluvních vztazích jednotlivců vyvolává 
nezbytně otázku, do jaké míry jsou tímto uplatněním dotčena pravidla 
mezinárodního práva soukromého. Je zjevné, že použití těchto pravidel nesporně 
ovlivněno je, jelikož použití kolizních norem určujících na základě objektivních 
kritérií stát, podle jehož práva bude jednotlivé smluvně právní otázky třeba 
posoudit, je nyní nahrazeno použitím zásady země původu obecně ve vztahu ke 
všem aspektům smluvního vztahu, s výjimkou aspektů výslovně vyloučených 
z rozsahu zásady vnitřního trhu. Zmínku v úvodních ustanoveních směrnice v tom 
smyslu, že cílem této směrnice není vytvářet nová pravila mezinárodního práva 
soukromého (čl. 1 odst. 4), je třeba s ohledem na uvedené vykládat tak, že zásada 
země původu sice v některých případech nahrazuje uplatnění kolizních norem 
členského státu, ale sama kolizně právním principem není. Nenahrazuje tedy 
kolizní normy členského státu jako takové, ale pouze způsobuje jejich 
nepoužitelnost. Zásada vnitřního trhu stanovená ve směrnici o elektronickém 
obchodu je totiž svou podstatou věcnou normou platnou na úrovni Unie, která 
v daném případě určuje, zda, ale také v jakém rozsahu se použijí požadavky 
konkrétního členského státu (zpravidla cílového státu)1023. V případě, že se tyto 
požadavky nepoužijí, vyplývá z této zásady podpůrné uplatnění věcných norem 
členského státu usazení poskytovatele1024. Zásada země původu se tak ve svých 
důsledcích chová obdobně jako přímá norma mezinárodního práva soukromého, 
která upravuje situace s přeshraničním prvkem přímo, aniž by odkazovala na 
kolizní normy konkrétního právního řádu (další odkaz nebo renvoi). Zásada země 
původu stejně jako přímé normy v zásadě vylučuje použití kolizních norem tohoto 
členského státu. Na rozdíl od přímých norem mezinárodního práva sice odkazuje na 
věcné normy právního řádu členského státu usazení poskytovatele, ale tento odkaz 
                                                 
1022 Tyto již ostatně byly předmětem minimální harmonizace, a o zejména na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku (Úř. věst. L 144, s. 19; Zvl. vyd. 15/03, s. 319) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES 
ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
některých předpisů (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22). 

1023 K této diskuzi viz Martiny, D.: Gemeinschaftsrecht, ordre public, zwingende Bestimmungen und 
Exklusivnormen, in: von Bar, Ch.: Europäisches Gemeinschaftsrecht und IPR, Osnabrücker 
rechtswissenschaftliche Abhandlungen, 26, 1991, s. 211 a násl.; Basedow, J.: Der kollisionsrechtliche 
Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: favor offerentis, RabelsZ 59 (1995), 1-55, s. 12 
a násl.; Spindler, G.:  Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne 
Harmonisierung? Die Folgen der Richtlinie im elektronischen Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, 
RabelsZ 2002, 633, s. 649-655. 

1024 Srovnej s právní úpravou poskytování služeb advokátů v čl. 4 odst. 1, 2 a 4 směrnice Rady ze dne 
22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. 
vyd. 06/01, s. 52). 
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není kolizní povahy, ale uplatní se jen v případě, že by uplatnění práva 
hostitelského členského státu představovalo „omezení“ základních svobod 
(korektiv rozhodného práva)1025. 
 
Z uvedeného příkladu smluvních vztahů je zřejmé, že věcný rozsah zásady 
vnitřního trhu je nehledě na mnohé výjimky značný. Zásada země původu, která je 
její vnitřní součástí, se na rozdíl od předpisů do té doby vydaných1026 vztahuje 
nejen na oblasti, které přinejmenším minimálně dotčená směrnice harmonizuje, ale 
poprvé v takové míře i na oblasti, jejichž úprava i nadále plně spadá do pravomoci 
členských států1027. Směrnice totiž z požadavků, které spadají do koordinované 
oblasti, alespoň dílčím způsobem harmonizuje jen informační povinnost 
poskytovatele vůči příjemci služby (článek 5), podmínky týkající se využívání 
obchodních sdělení, nebo-li reklamy (články 6 až 8), zmíněné uzavírání smluv 
elektronickými prostředky (články 9 až 11), otázky odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkujících služeb, nebo-li „poskytování volného prostoru“1028 (články 12 až 
15), využívání mimosoudních postupů pro řešení sporů (článek 17). Nadto 
umožňuje jakousi „dobrovolnou“ harmonizaci uplatňování podmínek stanovených 
ve směrnici prostřednictvím vypracování a výměny právně nezávazných kodexů 
chování (článek 16). 
 
Takové pojetí zásady země původu lze v zásadě akceptovat zejména s ohledem na 
korespondenční povahu služeb dotčených v tomto případě, i na výše uvedená 
obecná omezení rozsahu této zásady. V této souvislosti je nadto nutné rovněž 
poukázat na záruky, které směrnice členským státům poskytuje v případě 
konkrétních služeb informační společnosti poskytovaných na jejich území. Členské 
státy se totiž mohou od zásady vnitřního trhu odchýlit v případech jednotlivých 
služeb informační společnosti z důvodů taxativně uvedených a za podmínek 
upravených směrnicí. Přijatá opatření tak musí být nezbytná k ochraně zájmů, které 
jsou směrnicí výslovně stanoveny [čl. 3 odst. 4 písm. a) bod i)], musí být přijata jen 
ve vztahu ke konkrétní dotčené službě ohrožující tyto zájmy, a nikoliv ke všem 
službám dotčeného poskytovatele [čl. 3 odst. 4 písm. a) bod ii)], a tato opatření 
musí být proporcionální [čl. 3 odst. 4 písm. a) bod iii)]. 
 
Katalog důvodů umožňujících využití odchylky v konkrétním případě je taxativní a 
zahrnuje zajištění veřejného pořádku (zákonodárce za zahrnuté do tohoto důvodu 
výslovně považuje zejména předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů, ochranu mladistvých, a boj proti podněcování k nenávisti z důvodu 
rasy, pohlaví, víry nebo národnosti a proti útokům na lidskou důstojnost), ochranu 
veřejného zdraví, zajištění veřejné bezpečnosti, včetně bezpečnosti a obrany státu, a 
                                                 
1025 Hrádek, J.: Princip země původu ve směrnici o e-commerce, Právník 5/2005, 495-517, s. 509. 
1026 Lomnicka, Eva: The Home Country Control Principle in the Financial Services Directives and the Case Law, 

in: Andenas, Mads; Roth, Wulf-Henning: Services and Free Movement in EU Law, Oxford University 
Press, 2003, 295-320. 

1027 Fallon, M.; Meeusen, J.: Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé, 
Rev. crit. dr. int. pr. 2002, 435-490, bod 20. 

1028 Čermák, J.: Interet a autorské právo, Linde, Praha, 2001, s. 127 a násl. 
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ochranu spotřebitelů. Tento katalog sice není tak rozsáhlý, jako neustále se 
vyvíjející výčet naléhavých důvodů obecného zájmu, které Soudní dvůr respektuje 
ve své judikatuře v oblasti základních svobod, ale s ohledem na povahu 
poskytovaných služeb, i na skutečnost, že byl do tohoto katalogu zahrnut i zájem na 
ochraně spotřebitele, se nejeví, že by zúžení tohoto katalogu v praxi představovalo 
významnou překážku uplatnění zásadních požadavků členských států ve vztahu ke 
službám informační společnosti. 
 
Mnohem větší překážkou je skutečnost, že členské státy mohou uvedené odchylky 
využít jen v jednotlivých případech, tedy nikoliv systematicky1029, a navíc jen po 
dodržení postupu zvláště stanoveného pro tyto účely ve směrnici. Před přijetím 
těchto opatření totiž musí cílový členský stát uvědomit Komisi a členský stát 
usazení poskytovatele dotčené služby informační společnosti o svém úmyslu 
přijmout proti poskytovateli omezující opatření, a musí rovněž požádat členský stát 
usazení, aby proti jednání poskytovatele služeb zakročil. Omezující opatření může 
uložit jen tehdy, pokud nezjednal nápravu příslušný orgán členského státu usazení 
[čl. 3 odst. 4 písm. b) první odrážka], nebo pokud se jedná o naléhavý případ. 
V těchto naléhavých případech cílový členský stát neprodleně uvědomí Komisi a 
členský stát usazení poskytovatele o uložených opatřeních, jakož i skutečnostech, 
které o takové naléhavosti svědčily (čl. 3 odst. 5). Uvedená vnitrostátní opatření 
podléhají přezkumu Komise s ohledem na svou slučitelnost s unijním právem (čl. 3 
odst. 6). 
 
Za účelem snadnějšího provádění směrnice byly členským státům rovněž uloženy 
některé povinnosti v oblasti administrativního zajištění provádění směrnice a 
administrativní spolupráce s orgány jiných členských států. Kromě povinnosti 
zajistit účinnou kontrolu služeb poskytovaných subjektem usazeným na jejich 
území (čl. 19 odst. 1), která úzce souvisí se zásadou kontroly členského státu 
usazení1030 stanovenou v čl. 3 odst. 1 směrnice, je členským státem uložena obecná 
povinnost spolupráce a výměny informací s jinými členskými státy a Komisí (čl. 19 
odst. 2 a 3). Za tímto účelem byly povinny zřídit jedno nebo více kontaktních míst 
zajišťujících tuto spolupráci a uvědomit o nich ostatní členské státy a Komisi (čl. 
19 odst. 2).  
 
Zvláštní kontaktní místa přístupná alespoň elektronicky byly členské státy povinny 
zřídit i pro účely informování veřejnosti o různých aspektech poskytování služeb 
informační společnosti, včetně souvisejících smluvních závazků, o postupech pro 
vyřizování stížností a řešení sporů, jakož i o orgánech, které mohou konkrétním 
osobám poskytnout více informací v jiných členských státech (čl. 19 odst. 4). 
 

                                                 
1029 Čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/31/ES v české jazykové verzi umožňuje členským státům přijmout omezující 

opatření pouze „pro určitou službu informační společnosti“, ve francouzské verzi „à l'égard d'un service 
donné de la société de l'information“, v anglické verzi „in respect of a given information society service“. 

1030 Fallon, Marc; Meeusen, J.: Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé, 
Rev. crit. dr. int. pr. 2002, 435-490, bod 32. 
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7.2.3 Srovnání zásady země původu ve směrnicích o elektronickém 
obchodu a o uznávání odborných kvalifikací 
 
Zásada země původu obsažená ve směrnici o elektronickém obchodu se stala 
prototypem právní úpravy volného pohybu služeb i pro ostatní právní předpisy 
týkajících se služeb na vnitřním trhu. V souladu s tímto pojetím tedy Komise 
původně navrhovala upravit poskytování služeb regulovaných povolání na základě 
obdobně koncipované zásady země původu i v návrhu směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací (viz výše v oddíle týkajícím se legislativního vývoje tohoto 
návrhu). I v tomto případě Komise zamýšlela umožnit poskytovatelům služeb, aby 
se mohli spoléhat v zásadě jen na právní řád svého státu usazení, a zavést zásadu 
kontroly členského státu usazení. Jejím cílem tak bylo rozšířit obecné uplatnění 
zásady země původu z „korespondenčně“ poskytovaných služeb i na modalitu 
poskytování služeb spočívající ve výkonu činnosti na území jiného členského státu. 
Důsledkem tohoto rozšířeného uplatnění zásady svobody by byl průlom do zásady 
teritoriality uplatňování regulační pravomoci ve prospěch principu personality. 
Poskytovatel služeb by si tak na základě skutečnosti, že náleží k určité kategorii 
hospodářsky činných osob, v rámci svého pohybu mezi členskými státy v podstatě 
vozil svůj právní řád s sebou1031.  
 
Nicméně, konečný text směrnice především na základě zásahů Evropského 
parlamentu od takto radikálně pojaté zásady země původu ustupuje ve prospěch 
rozdělení kontroly mezi členský stát usazení a hostitelský členský stát. Nelze 
popřít, že se zásada země původu, jak byla vyjádřena ve směrnici o elektronickém 
obchodu, se do jisté míry i nadále v ustanoveních hlavy II směrnice 2005/36/ES 
odráží. Tak je tomu například v případě ustanovení, která stanoví zákaz omezení 
volného pohybu služeb z důvodů souvisejících s odbornou kvalifikací (čl. 5 odst. 
1), jehož konkretizací je i zákaz určený hostitelskému členskému státu, aby 
vyžadoval po poskytovatelích služeb absolvování povolovacích či registračních 
postupů nebo [čl. 6 písm. a)]. „Důvody související s odbornou kvalifikací“ 
v případě této směrnice představují „koordinovanou oblast“. Stejně tak je ve 
směrnici 2005/36/ES v rámci ustanovení týkajících se přístupu k činnosti 
v hostitelském členském státě taxativně stanoven výčet omezení, které může 
hostitelský členský stát proti poskytovateli služeb přijmout (článek 7), stejně jako 
je omezen i katalog důvodů, pro něž lze poskytování služeb omezit. Směrnice 
2005/36/ES v podstatě pouze připouští jednak uplatnění důvodu ochrany veřejného 
pořádku, a to jen ve vztahu k omezení spočívajícímu v požadavku bezúhonnosti pro 
povolání související s bezpečností [čl. 7 odst. 2 písm. e)], a jednak důvodu ochrany 
veřejného zdraví a bezpečnosti, jejichž ohrožení vyplývá ze závažného ohrožení 
zdraví a bezpečnosti jednotlivých příjemců služeb (čl. 7 odst. 4). 
 

                                                 
1031 Viz taktéž v souvislosti s návrhem směrnice o službách na vnitřním trhu Drijber, B.J.: The Country of Origin 

Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 4. 
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Její důsledky jsou však prostřednictvím mnohých odchylek oslabeny natolik, že se 
v konečném důsledku již nejedná o zásadu, která by byla pro tento systém uznávání 
výchozí. Namísto toho je tento systém založen na sdílené regulační pravomoci 
mezi členským státem, v němž je poskytovatel usazen, a členským státem, v němž 
vykonává svou dočasnou nebo příležitostnou činnost. Toho bylo dosaženo 
prostřednictvím množství odchylek od výše uvedených zásad, blíže rozvedených 
výše v oddíle týkajícím se současného režimu volného poskytování služeb, z nichž 
nejvýznamnějšími odchylkami je jednak ustanovení, podle něhož poskytovatel 
služeb poskytuje své služby v souladu s právními a stavovskými předpisy přímo 
souvisejícími s odbornou kvalifikací, jakož i v souladu s disciplinárními předpisy, 
jež se v hostitelském členském státě vztahují na příslušníky povolání, kteří zde 
vykonávají stejné povolání (čl. 5 odst. 3), a které zdůrazňuje podstatné aspekty 
zásady kontroly hostitelského členského státu, a jednak ustanovení o předběžném 
ověření odborné kvalifikace žadatele (čl. 7 odst. 4), které jakožto forma nebo 
obdoba povolovacího řízení nesporně představuje přímé popření zásady země 
původu. 
 
Neméně významným rozdílem zásady vnitřního trhu ve směrnici 2000/31/ES a 
zásady volného poskytování služeb ve směrnici 2005/36/ES je vymezení rozsahů 
působnosti těchto zásad. Zatímco do koordinované oblasti podle směrnice o 
elektronickém obchodu spadají s některými výjimkami veškerá potenciální 
omezení volného pohybu služeb informační společnosti stanovená hostitelským 
členským státem ve vztahu k těmto službám nebo jejich poskytovateli, ať již se 
týkají jeho přístupu k dotčeným činnostem, nebo jejich výkonu, je koordinovaná 
oblast v případě zásady volného poskytování služeb ve směrnici o uznávání 
odborných kvalifikací omezena jen na vnitrostátní požadavky související 
s odbornou kvalifikací. Jednotlivé druhy těchto omezení souvisejících s odbornou 
kvalifikací krom toho v zásadě vyplývají z ustanovení, která jsou již tradičně 
součástí směrnic o uznávání odborných kvalifikací – kromě vlastního požadavku 
odborné kvalifikace nebo odborné praxe rovněž požadavek na dobrou pověst, 
zachovalost v hospodářském styku, zdravotní způsobilost, finanční způsobilost, 
pojištění proti finanční odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání a skládání 
přísahy. Zásada vnitřního trhu podle směrnice o elektronickém obchodu tak 
zasahuje i do oblastí, které jsou tradiční doménou soukromoprávní metody 
regulace, zejména oblast smluvního práva, zatímco směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací se týká vesměs pouze právních nebo stavovských předpisů upravujících 
přístup k regulovanému povolání a jeho výkon, které jsou svou povahu zpravidla 
správně právní. 
 
Zásada volného poskytování služeb podle směrnice 2005/36/ES se od zásady 
vnitřního trhu podle směrnice 2000/31/ES ostatně liší i větším důrazem na osobu 
poskytovatele a požadavky, které jsou vůči němu uplatňovány členskými státy. 
V druhé uvedené směrnici je naopak kladen podstatný důraz na vnitrostátní 
požadavky na služby jako takové. Tyto rozdílnosti jsou z většiny důsledkem již 
zmíněné skutečnosti, že se směrnice 2005/36/ES vztahuje na služby vyžadující ke 
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svému poskytnutí přítomnost hospodářského subjektu na území hostitelského 
členského státu, zatímco směrnice 2000/31/ES se vztahuje na určitou kategorii 
služeb poskytovaných způsobem, v jehož rámci není přítomnost poskytovatele na 
území hostitelského členského státu nutná. Z tohoto důvodu se ostatně rozsahy 
působnosti obou směrnic zcela míjejí, a to i přesto, že směrnice o elektronickém 
obchodu upravuje některé aspekty přeshraničního výkonu regulovaných povolání. 
 
Nicméně, implicitním cílem jak směrnice o elektronickém obchodu, tak i směrnice 
o uznávání odborných kvalifikací je mimo jiné usnadnění volného pohybu služeb 
mezi členskými státy1032. Uvedené směrnice převážně stanoví specifická pravidla, 
která ve své podstatě sice vycházejí z judikatury Soudního dvora, ale zároveň 
přesahují její rámec v tom smyslu, že pravidla stanovená těmito předpisy nelze 
z judikatury Soudního dvora vztahující se k nynějšímu článku 56 SFEU jako 
taková vyvodit.  
 
Obě dvě směrnice v tomto ohledu zavádějí právní instituty, které do jisté míry mění 
a rozšiřují dosavadní chápání volného pohybu služeb. V těchto právních institutech 
se odráží obecný ústup zákonodárce tehdejšího Společenství od podmínky 
ekvivalence1033, která byla do té doby v oblasti uznávání odborných kvalifikací i ve 
vztahu k poskytovatelům služeb výchozí zásadou. Ústup od zásady ekvivalence 
spočívá zejména v tom, že byl zákonodárcem omezen okruh naléhavých důvodů 
obecného zájmu, jichž se mohl členský stát podle judikatury Soudního dvora 
dovolávat pro účely odůvodnění svých opatření omezujících volný pohyb 
služeb1034. Tento ústup je v případě regulovaných povolání pochopitelný zejména 
v případě služeb informační společnosti, které jsou poskytovány bez toho, že by se 
poskytovatel musel odebrat na území členského státu příjemce, a je zřejmě i 
v souladu s relevantní judikaturou Soudního dvora1035. Ve vztahu k činnostem 
poskytovatelů služeb vykonávaným na území jiných členských států než členského 
státu, ve kterém jsou usazeni, však tento přístup představuje výrazný obrat, který 
sice do budoucna může přinášet některá rizika pro příjemce služeb, ale zároveň se 
s velkou pravděpodobností osvědčí jako efektivní prostředek pro odstranění 
doposud existujících omezení volného pohybu.  
 

                                                 
1032 Zatímco směrnice 2005/36/ES ve svém článku 1 pouze hovoří o stanovení pravidel umožňujících přístup 

k regulovaným povoláním a jejich výkon v jiném členském státě než státě, ve kterém byla nabyta odborná 
kvalifikace pro výkon dotčeného povolání, čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/31/ES kromě zajištění volného 
pohybu služeb informační společnosti mezi členskými státy zmiňuje rovněž cíl přispět k řádnému fungování 
vnitřního trhu. 

1033 Fallon, M.; Simon, A.-C.: La directive « services » : quelle contribution au marché intériuer ?, Journal 
trimestrielle du droit européen, 136 (2) 2007, s. 33, body 21 až 23. 

1034 Zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ze dne 16. prosince 2005 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, PE 355.744v05-00; A6-0409/2005. 

1035 Rozsudky ze dne 26. února 1991, C-154/89, Komise v. Francie, Recueil, s. I-659; C-180/89, Komise v. 
Itálie, Recueil, s. I-709, a C-198/89, Komise v. Řecko, Recueil, I-727; ze dne 25. července 1991, Säger v 
Dennemeyer, C-76/90, Recueil, s. I-4221, jakož i ze dne 30. září 2003, C-224/01, Köbler, Recueil, s. I-
10239, v němž Soudní dvůr rozhodl, že sporné opatření, i kdyby bylo příplatkem za loajalitu, přímo 
ovlivňuje přístup na pracovní trh a proto nelze odůvodnit. 
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Taková právní úprava zřejmě nevede k rozporu s primárním právem, jelikož 
obdobné metody právní úpravy pohybu služeb spočívající ve vyloučení naléhavých 
důvodů obecného zájmu zákonodárce úspěšně v minulosti využil i v sektorové 
právní úpravě1036. Pravidla volného pohybu služeb podle primárního práva se 
použijí podpůrně v otázkách, které dotčené předpisy neupravují. V rámci 
působnosti směrnice o elektronickém obchodu tak nelze vyloučit použití pravidel 
primárního práva zejména v případě, že uplatnění zásady vnitřního trhu, která 
odkazuje na použití práva členského státu usazení poskytovatele, povede k aplikaci 
opatření členského státu usazení poskytovatele, které bude samo o sobě 
omezující1037. Samotná existence směrnice o elektronickém obchodu aplikaci 
zásady uplatnění výhodnější právní úpravy1038 zřejmě nebrání. 
 
Principy, na nichž je založena směrnice o elektronickém obchodu, a do jisté míry i 
směrnice o uznávání odborných kvalifikací, byly obdobně použity zákonodárcem 
ve směrnici o službách na vnitřním trhu, která je předmětem výkladu následujícího 
oddílu a v níž bude problematika souladu těchto principů s primárním právem Unie 
dále rozvedena. 
 
 
7.3  Směrnice 2006/123/ES o službách na vnit řním trhu 
 
7.3.1 Původní návrh směrnice o službách 
 
Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu byl předložen do legislativního 
procesu v podstatě na počátku projednávání návrhu směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací1039, takže v něm Komise jako předkladatel nemohla kromě stanoviska 
Hospodářského a sociálního výboru1040 zohlednit žádné konkrétní závěry vzešlé z 
debat v rámci legislativního procesu týkajícího se oblasti odborných kvalifikací, 
které by byly relevantní pro obecnější oblast služeb jako takových. Přestože byly 

                                                 
1036 Viz v tomto smyslu zejména závěry Soudního dvora v rozsudku ze dne 7. listopadu 2000, C-168/98, 

Lucembursko v. Evropský parlament a Rada, Recueil, s. I-9131, ve vztahu ke směrnici 98/5/ES, která 
upravuje mimo jiné výkon povolání v hostitelském členském státě pod profesním označením členského státu 
původu. Srovnej taktéž Hrádek, J.: Princip země původu ve směrnici o e-commerce, Právník 5/2005, 495, s. 
506 a 507.  

1037 Spindler, G.: Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne Harmonisierung? 
Die Folgen der Richtlinie im elektronischen Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht RabelsZ 66(2002) s. 
703. 

1038 V německé právní nauce se pro tento aspekt základních svobod vžilo označení „Günstigkeitsprinzip“, viz 
zejména Basedow, J.: Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: 
favor offerentis, RabelsZ 59 (1995), 1-55, s. 15 a násl.; Albath, L.; Giesler, M.: Das Herkunftslandsprinzip 
in der Dienstleistungsrichtlinie – eine Kodifizierung der Rechtsprechung?, EuZW 2/2006, 38-42, s. 41, a 
Lorenz, F. a Wannöffel, M.: EU Rahmenrichtlinie: Dienstleistungen im Binnenmarkt, Hans Böckler 
Stiftung, Bochum/Düsseldorf, 2005, bod 7.5. 

1039 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, KOM(2004) 2 konečné – COD 
2004/0001, 13.1.2004. 

1040 Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2002 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. 2003, C 61, s. 67). 
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oba záměry v úvodu Komisí do jisté míry analyzovány současně1041, vydala 
Komise v době, kdy byl již návrh směrnice o uznávání odborných kvalifikací 
předložen do legislativního procesu, v případě ostatních druhů omezení volného 
pohybu služeb teprve svou zprávu o stavu vnitřního trhu služeb v rámci první fáze 
Strategie vnitřního trhu pro služby1042. V této zprávě provedla základní klasifikaci 
omezení volného pohybu služeb, která se v členských státech nejčastěji vyskytují. 
Tato vnitrostátní omezení dělí na omezení právní a neprávní povahy. Mezi 
omezeními právní povahy uvádí omezení při přístupu k činnosti, omezení při 
používání nezbytných vstupů, kterými jsou například zařízení nezbytná 
k poskytnutí služeb, omezení při podpoře prodeje, a zejména v oblasti reklamy, 
omezení při distribuci, kam Komise mimo jiné řadí i vnitrostátní právní monopoly 
na používání profesních označení, omezení při prodeji služeb, a omezení služeb 
poskytovaných po prodeji (servis). Mezi neprávní omezení pak spadají zejména 
informační, kulturní a jazykové bariéry, jejichž účinky je možno sledovat u všech 
zúčastněných hráčů – poskytovatelů i příjemců služeb, ale i příslušných 
vnitrostátních orgánů. Uvedená zpráva posloužila Komisi zejména k zobecnění 
mnohých zásad vyplývajících pro oblast volného pohybu služeb z primárního i 
sekundárního práva, jak byly případně vyloženy v judikatuře Soudního dvora. Toto 
zobecnění následně ukázalo, která konkrétní vnitrostátní omezení vyžadují zvláštní 
právní úpravu a naznačilo základní kontury takové právní úpravy.  
 
Věcný rozsah původního návrhu směrnice o službách byl pojat velmi široce. 
Směrnice se měla aplikovat na veškeré služby poskytované hospodářskými 
subjekty usazenými v členských státech. Z rozsahu působnosti směrnice byly 
předem vyloučeny pouze finanční služby, služby elektronických komunikací a sítí a 
služby v dopravě. Návrh rovněž obsahoval výhradu v tom smyslu, že se směrnice 
netýká oblasti zdanění (článek 2). Směrnice se neměla dotýkat ani uplatnění jiných 
zároveň použitelných právních předpisů Společenství (čl. 3 druhý pododstavec). 
Původní návrh směrnice o službách na vnitřním trhu se po vzoru směrnice o 
uznávání odborných kvalifikací nevěnoval jen volnému pohybu služeb, jak by se 
mohlo jevit z jeho názvu, ale i úpravě režimu usazování. Obsahoval proto kromě 
úvodních obecných ustanovení i zvláštní kapitoly týkající se konkrétně obou těchto 
svobod. V následujícím výkladu je nicméně třeba se v souladu se zaměřením této 
práce soustředit především na ustanovení týkající se volného pohybu služeb. 
 
I přesto však bylo i ze samé struktury návrhu zřejmé, že hlavní předlohou tohoto 
návrhu nebyla úprava uznávání odborných kvalifikací, ale právě zmíněná směrnice 
o elektronickém obchodu. Návrh tak ve třech dalších svých kapitolách stejně jako 
směrnice o elektronickém obchodu obsahoval doprovodná ustanovení, která 
v minimálním rozsahu harmonizovala některé vnitrostátní požadavky s cílem 

                                                 
1041 Sdělení Komise určené Radě „Nové evropské pracovní trhy, otevřené pro všechny, s přístupem pro všechny, 

KOM(2001)116 konečné, 28.2.2001, a sdělení Komise Radě, „Strategie jednotného trhu ve službách“, 
KOM(2000) 888 konečné, 29.12.2000. 

1042 Zpráva Komise určená Radě a Evropskému parlamentu, Stav vnitřního trhu služeb, předložená v rámci první 
fáze Strategie vnitřního trhu pro služby, KOM(2002) 441 konečné, 30.7.2002. 



 464 
 

zajištění kvality poskytovaných služeb, ustanovení o konvergenčním programu, 
jenž spočíval zejména ve vypracování nezávazných kodexů chování poskytovatelů 
služeb („dobrovolná“ harmonizace), jakož i ustanovení o administrativní 
spolupráci.  
 
Vliv právní úpravy poskytování služeb informační společnosti byl nicméně nejvíce 
patrný v samotné úpravě přeshraničního poskytování služeb. Původní návrh 
směrnice o službách totiž počítal s uplatněním obdobně pojaté zásady země 
původu, jejímž obecným vyjádřením byla povinnost pro členské státy, aby zajistily, 
že poskytovatelé služeb v rozsahu uplatnění této zásady podléhají pouze právním 
předpisům členského státu usazení (čl. 16 odst. 1 první pododstavec). Zásada země 
původu měla stejně jako zásada vnitřního trhu ve směrnici o elektronickém 
obchodu obdobně obecně vymezený rozsah, který mohl být omezen jen na základě 
výjimek taxativně stanovených ve směrnici, a která zadruhé zaváděla zásadu 
provádění kontroly činnosti poskytovatele služeb na území všech členských států 
ze strany příslušných orgánů členského státu usazení (čl. 16 odst. 2). Rozsah zásady 
země původu byl vymezen prostřednictvím pojmu „koordinovaná oblast“. Do této 
koordinované oblasti spadaly veškeré vnitrostátní předpisy upravující přístup 
k činnosti poskytování služeb a její výkon, a zejména požadavky týkající se 
chování poskytovatele, kvality a obsahu služby, reklamy, smluv a odpovědnosti 
poskytovatele (čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec). Rozsah této zásady tedy 
potenciálně zahrnoval stejný okruh – předem stěží identifikovatelných – 
vnitrostátních právních předpisů, jako je okruh vnitrostátních požadavků, jež 
mohou podle judikatury Soudního dvora za konkrétních okolností představovat 
omezení volného pohybu služeb. Do rozsahu původního návrhu směrnice též 
spadaly čistě soukromoprávní otázky týkající se zejména smluv a odpovědnosti 
poskytovatele služeb. 
 
Ustanovení o zásadě země původu krom toho obsahovalo seznam některých 
vnitrostátních opatření, která byla považována za zakázaná bez dalšího a 
nepřipouštěla žádnou možnost odůvodnění (čl. 16 odst. 3). Mezi těmito opatřeními 
byla nejen některá typická omezení, jež byla judikaturou Soudního dvora zpravidla 
posuzována jako a priori neslučitelná s volným pohybem služeb, jako například 
povinnost poskytovatele služeb být usazen na území hostitelského členského 
státu1043, požadavek předchozího vydání povolení1044, či zákaz zřizování dočasných 
provozoven nebo jiné infrastruktury1045 pro poskytovatele služeb. V tomto seznamu 
byla uvedena i omezení, která mohla být podle judikatury Soudního dvora za 
určitých podmínek odůvodněna naléhavým důvodem obecného zájmu, jako je 
povinnost poskytovatele služeb zřídit si v hostitelském členském státě adresu pro 

                                                 
1043 Rozsudek ze dne 4. prosince 1986, Komise v. Německo (zprostředkování pojištění), 205/84, Recueil, 

s. 3755. 
1044 Rozsudek ze dne 17. prosince 1981, Webb, 279/80, Recueil, s. 3305. 
1045 Rozsudky ze dne 7. března 2002, Komise v. Itálie (advokáti), C-145/99, Recueil, s. I-2235, a ze dne 

21. března 2002, Komise v. Itálie (architekti), C-298/99, Recueil, s. I-3129. 
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doručování1046, požadavky stanovené ve vztahu k zařízení nebo vybavení 
užívanému za účelem poskytnutí služeb1047, nebo povinnost poskytovatele vyhovět 
požadavkům na výkon dotčené činnosti platné v hostitelském členském státě1048.  
 
Výjimky ze stanovené zásady země původu představovaly především oblasti, které 
byly předmětem vynětí z rozsahu působnosti samotné směrnice. Návrh směrnice 
nadto počítal se specifickými výjimkami ze zásady země původu obecné a trvalé 
povahy, které v případě některých činností nebo úkonů uplatnění zásady země 
původu předem vylučovaly (článek 17). Rozsah této druhé skupiny výjimek jen 
potvrzuje široký rozsah zásady země původu, jak byl navržen Komisí v jejím 
původním návrhu. Těchto výjimek bylo 23, a pro účely tohoto výkladu je lze 
seskupit do několika kategorií.  
 
První kategorie výjimek se týkala služeb, které lze kvalifikovat jako služby 
obecného hospodářského zájmu1049, a patřily sem výjimky pro poštovní služby a 
služby v odvětví distribuce vody, elektřiny a plynu. Druhou kategorii výjimek 
představovaly otázky a činnosti harmonizované komplexním způsobem na úrovni 
Společenství, mezi něž spadaly otázky uznávání odborných kvalifikací, vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb, ochrany osobních údajů, koordinace 
vnitrostátních předpisů sociálního zabezpečení, jakož i otázky pohybu a pobytu 
občanů Unie na území členských států. Do třetí kategorie spadají otázky související 
s důvody, které v mezinárodním právu soukromém představují důvody ordre 
public, jako například vnitrostátní formální požadavky na právní úkony spočívající 
v povinné účasti notáře, právní úprava provádění zákonného auditu, nebo formální 
požadavky na platnost smluv, jimiž se převádí nebo nabývá vlastnictví nemovitosti. 
Do stejné kategorie lze ostatně zařadit i některé výjimky ze zásady země původu 
týkající se použití soukromoprávních předpisů, jako je volnost stran zvolit si právo 
použitelné v jejich mluvních vztazích, neharmonizované aspekty vnitrostátní právní 
úpravy ochrany spotřebitele, a otázky mimosmluvní odpovědnosti poskytovatele 
služeb v případě způsobení osobní újmy. Čtvrtou kategorii výjimek tvořily 
vnitrostátní požadavky, které lze zpravidla považovat za odůvodněné na základě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, které jsou rovněž chráněny unijním právem. 
Mezi těmito výjimkami lze jmenovat požadavek povolení pro nakládání s odpady, 
požadavek registrace vozidel pronajatých v jiném členském státě, právo duševního 
vlastnictví, vízové požadavky pro státní příslušníky třetích zemí, jakož i povolovací 
režim týkající se úhrady poskytovaných nemocničních služeb.  
 
Konečně, do páté kategorie spadaly dvě výjimky, které se na rozdíl od dosud 
uvedených výjimek nevztahovaly na konkrétní odvětví, činnosti nebo úkony, ale na 

                                                 
1046 Rozsudky ze dne 13. února 2003, C-131/01, Komise v. Itálie, Recueil, s. I-1659, a ze dne 6. března 2003, 

Komise v. Lucembursko, C-478/01, Recueil, s. I-2351. 
1047 Rozsudek ze dne 22. ledna 2002, C-390/99, Canal Satélite Digital, Recueil, s. I-607, a ze dne 14. října 2004, 

C-36/02,  Omega Spielhallen, Sb. rozh. I-9609. 
1048 Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, 33/74, Van Binsbergen, Recueil, s. 1299. 
1049 Louis, J.-V.; Rodriguez, S.: Les services d‘intérêt économique général et l’UE, Bruylant, Brusel, 2006. 
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konkrétní situace vymezené prostřednictvím obecných kritérií. První výjimka byla 
stanovena ve vztahu ke službám, jejichž poskytování je v hostitelském členském 
státě zcela zakázáno a tento zákaz je odůvodněn na základě veřejného pořádku a 
bezpečnosti, jakož i ochrany veřejného zdraví. Tato výjimka se týká například 
zákazu provozování her a sázek1050, nebo činností, na něž je v hostitelském 
členském státě nahlíženo jako na neslučitelné s lidskou důstojností1051. Druhá 
výjimka se týkala zvláštních požadavků členských států, které přímo souvisejí se 
zvláštní povahou místa, na němž mají být služby poskytovány, a jejichž dodržování 
je nezbytné z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného 
zdraví a životního prostředí. Sem tedy spadaly zvláštní vnitrostátní požadavky 
spojené například s provozem činnosti na území národního parku nebo provozem 
činnosti v oblasti těžby.  
 
Návrh směrnice nadto předvídal zvláštní přechodné výjimky ze zásady země 
původu pro služby přepravy peněz, služby v oblasti loterií, her a sázek, a služby 
soudního vymáhání pohledávek, které Komise zřejmě považovala za obzvláště 
citlivá odvětví. Tyto výjimky se měly použít pouze po stanovenou dobu, popřípadě 
až do vydání harmonizačních opatření. Výběr dotčených služeb podléhajících 
výjimce ze strany Komise se může jevit jako poněkud libovolný vzhledem k tomu, 
že tyto služby nebyly v dosavadní judikatuře Soudního dvora předmětem žádného 
zvláštního režimu, a je jej třeba motivovat zejména politickými hledisky. Konečně, 
návrh směrnice rovněž za určitých podmínek připouštěl omezení uplatněná 
hostitelským členským státem výjimečně vůči konkrétnímu poskytovateli služeb. 
Tato opatření se musela týkat zejména ochrany bezpečnosti a zdraví příjemce 
služeb, nebo důvodů veřejného pořádku, jako je ochrana mladistvích, musela být 
proporcionální, a navíc mohla být přijata až poté, co byly uvědomeny příslušné 
orgány členského státu usazení poskytovatele a tyto orgány nezjednaly dostatečnou 
nápravu (článek 19). 
 
V oblasti volného pohybu služeb návrh směrnice o službách kromě zásady země 
původu rovněž počítal i se zvláštní úpravou vysílání pracovníků, včetně státních 
příslušníků třetích států (články 24 a 25), a přinášel některé záruky volného pohybu 
pro příjemce služeb. Mezi těmito zárukami je třeba jmenovat zásadu rovného 
zacházení v přístupu ke službám a jejich využívání (článek 21), zvýšení 
transparentnosti prostřednictvím informační povinnosti členských států (článek 22), 
jakož i některé konkrétní záruky v oblasti přístupu ke službám, v oblasti zdanění či 
poskytnutí finanční pomoci (článek 20), a v otázkách úhrady jiných než 
nemocničních zdravotních služeb (článek 23).  
 
Použití zásady země původu bylo v návrhu směrnice kompenzováno některými 
podpůrnými ustanoveními k zajištění kvality služeb. Návrh tak stanovil zejména 
                                                 
1050 Rozsudek ze dne 24. března 1994, Schindler, C-275/92, Recueil, s. I-1039. 
1051 Rozsudek ze dne 14. října 2004, C-36/02,  Omega, Sb. rozh. I-9609. Viz rovněž Bulterman, M.K.; 

Kranenborg, H.R.: What if rules on free movement and human rights collide? About laser games and human 
dignity: the Omega case, ELR (2006) 31, 93-101. 
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extenzivní informační povinnost poskytovatele služeb vůči příjemci (články 26 a 
28), upravoval zohlednění odpovídajícího pojištění uzavřeného v jiných členských 
státech, jakož i finančních záruk složených u subjektů v jiných členských státech 
(článek 27), užívání obchodních sdělení (článek 29) a využívání víceoborových 
forem výkonu ze strany regulovaných povolání (článek 30). S ohledem na předmět 
těchto ustanovení se proto jeví, že tato ustanovení neupravují ani tak kvalitu 
poskytovaných služeb, jako spíše upravují podmínky, za nichž mohou členské státy 
požadavky související s kvalitou služeb uplatňovat. 
 
Na rozdíl od směrnice o uznávání odborných kvalifikací, která v tomto ohledu 
obsahuje jen několik velmi obecných ustanovení, přinesl návrh směrnice o službách 
extenzivní právní úpravu administrativní spolupráce. Kromě obecné povinnosti 
členských států zajistit dohled na poskytovateli usazenými na jejich území (článek 
34) a obecné povinnosti vzájemné pomoci mezi členskými státy (článek 35) 
obsahoval návrh směrnice i podrobnější úpravu týkající se administrativní 
spolupráce v některých konkrétních situacích, jako je vyřizování stížností (článek 
32), výměna informací ohledně dobré pověsti a bezúhonnosti poskytovatelů (článek 
33), v případech použití zásady země původu (článek 36), jakož i v případech 
použití odchylky od zásady země původu ve výjimečných jednotlivých případech 
(článek 37). Návrh směrnice rovněž výslovně počítal se zavedením elektronického 
systému k zajištění takové administrativní spolupráce (článek 38). 
 
S harmonizací vnitrostátních požadavků na poskytování návrh směrnice o službách 
počítal jen v rámci svých ustanovení o „konvergenčním programu“. Tento 
konvergenční program přitom nebyl žádným programem jako takovým, ale jenom 
společným označením pro ustanovení návrhu směrnice předvídající možnost 
předložení návrhů některých harmonizačních právních předpisů, zejména 
v oblastech, které měly být předmětem přechodné výjimky ze zásady země původu 
(čl. 40 odst. 1), jakož i v některých dalších případech vyplývajících zejména 
z výsledků hodnocení vnitrostátní právní úpravy prováděného zejména podle 
ustanovení směrnice týkajících se svobody usazování (čl. 40 odst. 2). Návrh 
směrnice rovněž předvídal přijetí doprovodných opatření podporujících 
vypracování, přijímání a zveřejnění nezávazných kodexů chování na úrovni Unie 
týkajících se aplikace pravidel profesní etiky a obdobných profesních pravidel 
v rámci konkrétních regulovaných povolání (článek 39), a počítal tak s možností 
jakési „dobrovolné“ harmonizace na úrovni příslušných orgánů a profesních 
sdružení a organizací členských států. 
 
7.3.2 Nejvýznamnější problémy návrhu směrnice o službách a jejich řešení 
 
Právě zejména rozsah působnosti směrnice, jakož i rozsah a důsledky zásady země 
původu vzbudily v průběhu legislativního procesu vesměs bouřlivé a negativní 
reakce jak osob zúčastněných v legislativním procesu, tak širší odborné i laické 



 468 
 

veřejnosti1052. Směrnice proto byla předmětem mnohých odborných posudků1053, i 
kritických poznámek v literatuře1054. Tyto hlasy občanské společnosti do značné 
míry vyslyšel Evropský parlament, který mimo jiné i na základě zprávy svého 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele předložené v prvním čtení1055 svým 
legislativním usnesením významně omezil rozsah působnosti směrnice i zásady 
země původu použitelné v případě volného pohybu služeb, a modifikoval tuto 
zásadu tak, aby více odpovídala zásadám stanoveným v judikatuře Soudního 
dvora1056.  
 
Komise stanovisku Evropského parlamentu do značné míry vyhověla ve svém 
pozměněném návrhu1057, jímž se jednak vzdala svého dřívějšího pojetí zásady země 
původu, navrátila kontrolu nad poskytovatelem služeb v určitém rozsahu 
členskému státu, na jehož území tento poskytovatel vykonává svou činnost, a 
vypustila ustanovení týkající se vysílání pracovníků, a jednak z rozsahu působnosti 
směrnice jako takové vyloučila zejména služby zdravotní a sociální péče, loterie, 
hry a sázky, služby bezpečnostních agentur i služby zprostředkování práce. Zásadu 
země původu nahradila zásada volného pohybu služeb. Došlo rovněž k vypuštění 
přechodných výjimek z uplatnění režimu použitelného pro volný pohyb služeb, a 
konečně byla reorganizována a odpovídajícím způsobem upravena ustanovení o 
administrativní spolupráci. Rada se pak v rámci vypracování svého společného 
postoje zabývala jen některými dílčími otázkami, jakož i legislativně-technickými 
aspekty návrhu a praktickými úvahami souvisejícími s budoucím uplatňováním 
ustanovení o administrativní spolupráci. Její společný postoj1058 nicméně odrážel 
postatu pozměněného návrhu Komise. Ten byl Evropským parlamentem ve druhém 
                                                 
1052 Viz blíže Břicháček, T.: Liberalizace služeb v Evropské unii – současné diskuze, příspěvek na konferenci 

„Recent Developments in EU law“, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2005, bod 4.1. 
1053 Viz například poradní zprávu nizozemského hospodářského a sociálního výboru z července 2005: The 

directive on services in the internal market, Sociaal-Economische Raad, 2005/07 E; Lorenz, Frank a 
Wannöffel, Manfred: EU Rahmenrichtlinie: Dienstleistungen im Binnenmarkt, Hans Böckler Stiftung, 
Bochum/Düsseldorf, 2005; Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení 
Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, jakož i Tichý, 
L.; Vlastník, J.; Hrádek, J.: Právní analýza principu země původu ze dne 8. března 2006 zpracovaná pro 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha. 

1054 Viz například Albath, L.; Giesler, M.: Das Herkunftslandsprinzip in der Dienstleistungsrichtlinie – eine 
Kodifizierung der Rechtsprechung?, EuZW 2/2006, 38; Blanpain, R. a kol.: Freedom of services in the 
European Union – Labour and Social Security Law: the Bolkenstein initiative, Kluwer Int., Den Haag, 2006; 
De Schutter, O.; Francq, S., La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur : 
reconnaissance mutuelle hamrmonisation et conflits des lois dand l Europe élargie, Cah. dr. europ. (2005) 
603-660. 

1055 Zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ze dne 16. prosince 2005 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, PE 355.744v05-00; A6-0409/2005, 
zpravodajkou byla poslankyně Evelyne Gebhardt. 

1056 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2006 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, T6-0061/2006. Viz rovněž Fallon, Marc; Simon, Anne-
Claire: La directive « services » – quelle contribution au marché intérieur ?, JTDE, č. 136, 2/207, s. 33, bod 
1. 

1057 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, KOM(2006) 160 
konečné – COD 2004/0001, 4.4.2006. 

1058 Společný postoj Rady (ES) č. 16/2006 ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem 
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, C6-0270/2006 (Úř. věst. 2006, C 270 E, s. 1). 
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čtení ve svém celku schválen, až na drobné změny týkající se komitologických 
postupů využívaných v působnosti směrnice, které Rada přijala v prosinci roku 
20061059. 
 
Konečný text směrnice 2003/123/ES1060 přebírá ve značné míře strukturu i text 
původního návrhu Komise, ale dvě z výchozích zásad, na nichž byl původní návrh 
založen, a které byly zároveň největším přínosem tohoto návrhu z hlediska cíle 
uvolnění režimu přeshraničního výkonu samostatně výdělečné činnosti, byly 
změněny ve svých samotných základech. Jedná se samozřejmě o princip všeobecné 
působnosti směrnice a zásadu země původu. Současně s provedením vlastního 
výkladu ohledně způsobu, jakým jsou tyto aspekty upraveny v platném textu 
směrnice, je však třeba zaměřit se i na pochybnosti vyjádřené různými právními 
experty, které tato dvě východiska původního návrhu vyvolávala, a posoudit, do 
jaké míry byly tyto pochybnosti opodstatněné a do jaké míry jim bylo v konečném 
textu směrnice vyhověno.  
 
7.3.2.1 Horizontální povaha směrnice 2006/123/ES a její vztah ke směrnici 
2005/36/ES 
 
Některé názory tak návrhu směrnice vytýkaly právě jeho horizontální povahu 
s poukazem na to, že takto obecný text nemůže zohlednit zvláštnosti, jimiž se 
vyznačuje poskytování služeb v jednotlivých odvětvích, jakož i různé formy 
poskytování služeb1061. V této souvislosti bylo poukazováno na to, že není zcela 
namístě v rámci jednoho textu upravovat veškerá odvětví služeb od jaderné 
energetiky nebo těžby, přes poskytování služeb obecného zájmu, služeb 
svobodných povolání, loterie, hry a sázky, až po činnosti instalatérů nebo úklidové 
služby. S těmito námitkami souvisely i legislativně-technické argumenty ve 
prospěch vyloučení oblastí, které byly harmonizovány na úrovni Společenství, 
z rozsahu působnosti směrnice, vzhledem k tomu, že není vhodné právní úpravu 
týkající se jedné záležitosti rozdělovat do dvou právních předpisů1062, i názory ve 
prospěch vyloučení služeb obecného zájmu a obecného hospodářského zájmu 
z působnosti směrnice1063. Z těchto výtek bylo za opodstatněné třeba považovat 

                                                 
1059 Dokument Rady 16386/06 ze dne 12. prosince 2006. Změny navržené Evropským parlamentem souvisely 

s úpravou komitologických postupů, viz stanovisko Komise podle článku 251 odst. 2 třetího pododstavce 
písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje 
Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského Parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, kterým 
se mění návrh Komise podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES, KOM(2006) 718 konečné – COD 2004/0001, 
16.11.2006. 

1060 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu 
(Úř. věst. L 376, s. 36). 

1061 Garabiol-Furet, M.-D.: La directive Bolkenstein, bouc émissaire d’une Europe incertaine, Revue du Marché 
commun et de l’Union européenne 488 (2005), 295-302, s. 299; Břicháček, Tomáš: Liberalizace služeb 
v Evropské unii – současné diskuze, příspěvek na konferenci „Recent Developments in EU law“, Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2005, bod 4.1. 

1062 Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 6. 

1063 Garabiol-Furet, M.-D.: La directive Bolkenstein, bouc émissaire d’une Europe incertaine, Revue du Marché 
commun et de l’Union européenne 488 (2005), 295-302, s. 299 a 300; 
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zejména ty, které se týkaly úmyslu Komise zahrnout do působnosti směrnice i 
situace, které jsou již harmonizovány jinými sekundárně právními opatřeními. 
Roztříštěnost právní úpravy týkající se jedné situace do několika předpisů 
nepřispívá ani k její transparentnosti pro dotčenou veřejnost. Na druhou stranu 
nelze zcela přijmout výtky kritizující samotnou horizontální povahu předpisu, 
jelikož zvláštnosti konkrétních služeb, které nejsou upraveny ve zvláštních unijních 
předpisech, bylo možno zohlednit buď jejich vyloučením z některých ustanovení 
směrnice, nebo přijetím zvláštních ustanovení. 
 
Konečný text směrnice obsahuje poměrně složité vymezení působnosti, které je 
nutno vyvodit zaprvé, z právního základu směrnice, zadruhé z ustanovení o 
předmětu právní úpravy, a zatřetí z ustanovení týkajících se oblasti působnosti1064. 
Uvedená ustanovení směrnice přitom k vymezení působnosti používají jak základní 
definici této oblasti, tak i výčet výjimek. Pokud jde o právní základ směrnice, 
kterými jsou čl. 47 odst. 2 první a třetí věta ES a článek 55 ES (nyní články 53 a 62 
SFEU), vyplývá z nich, že je směrnice omezena na právní úpravu výkonu 
samostatně výdělečných činností, s vyloučením činností vykonávaných 
v zaměstnaneckém poměru a činností, které jsou předmětem zvláštních ustanovení 
Smlouvy a jimiž jsou finanční služby a doprava (viz čl. 57 první pododstavec a 
článek 58 SFEU). Ustanovení týkající se předmětu a oblasti působnosti směrnice je 
pro účely určení rozsahu působnosti směrnice třeba vykládat společně. Směrnice se 
vztahuje na služby poskytované státními příslušníky členských států usazenými 
v některém členském státě (čl. 2 odst. 1) a stanoví obecná ustanovení k usnadnění 
výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb při zachování vysoké úrovně 
kvality služeb (čl. 1 odst. 1). Pojmy použité v těchto definicích je třeba vykládat 
v souladu s definičními ustanoveními směrnice [čl. 4 body 1, 2 a 5], která však 
sama respektují kontinuitu obsahu dosavadní terminologie a v některých případech 
přímo odkazují na příslušná ustanovení Smlouvy. 
 
V rámci vymezení předmětu právní úpravy zákonodárce jednak uvádí oblasti 
právní úpravy, kterými se směrnice „nezabývá“, a oblasti právní úpravy, kterých se 
směrnice „nedotýká“. Otázkami, kterými se směrnice „nezabývá“, je liberalizace 
služeb obecného hospodářského zájmu, rušení vnitrostátních monopolů, a 
poskytování veřejných podpor (čl. 1 odst. 2, čl. 1 odst. 3 první pododstavec). Tato 
ustanovení je třeba považovat za pouhá prohlášení zákonodárce, a případně 
výkladové pomůcky sloužící v situacích, v nichž by takové otázky byly 
v souvislosti s použitím směrnice dotčeny. Uvedené otázky však nejsou bez dalšího 
z působnosti směrnice vyloučeny. Pokud jde o oblasti nebo otázky, které nejsou 
směrnicí „dotčeny“, je třeba je považovat za vyloučené z působnosti směrnice1065, 
jinak by byl popřen veškerý užitečný účinek ustanovení, která tyto výhrady 
zavádějí. Jejich vyloučení samozřejmě neznamená, že by byly vyloučeny 
                                                 
1064 Pro podrobnosti ohledně vymezení rozsahu působnosti viz především Fallon, Marc; Simon, Anne-Claire: La 

directive « services » – quelle contribution au marché intérieur ?, JTDE, č. 136, 2/2007, s. 33, body 6 až 11. 
1065 Na tomto základě zakládají svou argumentaci např. Fallon/Simon, JTDE, č. 136, 2/2007, 33, body 9 a 10, a 

Hatzopoulos, V.: Que reste-t-il de la directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 (3-4/2008), 299, s. 325. 
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z působnosti zásady volného pohybu služeb zakotvené ve Smlouvě. Směrnice se 
tak jednak nedotýká práva členských států určit, které služby budou považovat za 
služby obecného hospodářského zájmu, a jak budou tyto služby financovány nebo 
organizovány(čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec). V této souvislosti je třeba doplnit, 
že směrnice rovněž výslovně z oblasti své působnosti vylučuje služby obecného 
zájmu, které nejsou hospodářské povahy [čl. 2 odst. 2 písm. a)]1066. Toto výslovné 
vyloučení je však nadbytečné, jelikož směrnice se i přesto týká pouze služeb 
poskytovaných za úplatu, a tedy poskytovaných v rámci hospodářských 
činností1067. 
 
Dále se směrnice „nedotýká“ vnitrostátních opatření na ochranu a podporu kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií (čl. 1 odst. 4), pracovního práva, ani 
práva sociálního zabezpečení (čl. 1 odst. 6), práva kolektivního vyjednávání, ani 
výkonu jiných základních práv (čl. 1 odst. 7 a čl. 4 bod 7 věta za středníkem). 
Směrnice se podle zákonodárce konečně nedotýká ani trestního práva, s výjimkou 
trestněprávních ustanovení, které se týkají konkrétně přístupu k dané činnosti nebo 
jejího výkonu (čl. 1 odst. 5). Účelem této formulace je zabránit tomu, aby členské 
státy mohly v rozporu se směrnicí přijmout předpisy regulující přístup k dané 
činnosti nebo její výkon formou trestněprávních ustanovení (dvanáctý bod 
odůvodnění). 
 
Z oblasti své působnosti směrnice výslovně vylučuje jednak činnosti, které jsou 
vyloučeny již z důvodu použití příslušného právního základu, a to jsou zmíněné 
oblasti služeb v dopravě a finančních služeb [čl. 2 odst. 2 písm. b) a d)]. Ani tato 
ustanovení tedy nemají vlastní normativní význam. Dále jsou z oblasti působnosti 
směrnice vyloučeny činnosti v oblasti služeb elektronických komunikací a 
komunikačních sítí, které již byly Společenstvím komplexním způsobem 
harmonizovány [čl. 2 odst. 2 písm. c)]. Ze sociálně-politických důvodů byly 
z působnosti směrnice rovněž bez dalšího vyloučeny služby zprostředkování 
dočasné práce, služby zdravotní péče bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo 
soukromé, a na to, zda jsou poskytovány zdravotnickými zařízeními, jakož i většina 
sociálních služeb [čl. 2 odst. 2 písm. e), f) a j)]1068. Zbylá vynětí z rozsahu 
působnosti směrnice se týkají služeb a činností, které je možno podřadit pod 
výjimky ochrany veřejného pořádku a výkonu veřejné moci, jakož i specifických 
činností vyloučených z působnosti směrnice víceméně za účelem dosažení shody 
v rámci legislativního procesu. Směrnice o službách se proto výslovně neuplatní 
v případě loterií, her a sázek, činností spojených s výkonem veřejné moci, služeb 
poskytovaných notáři a některými soudními úředníky, ani v případě 

                                                 
1066 K podrobnostem ohledně vynětí služeb obecného zájmu a služeb obecného hospodářského zájmu, viz 

Hatzopoulos: Cah. dr. europ. 43 (3-4/2008), 299, s. 324-327. 
1067 Viz zejména rozsudky ze dne 5. října 1988, 196/87, Steymann, Recueil, s. 6159, a ze dne 7. prosince 1993, 

C-109/92, Wirth, Recueil, s. I-6447. 
1068 Dvacátý druhý bod odůvodnění směrnice o službách stanoví, že by se toto vyloučení mělo týkat jen 

„regulovaných“ zdravotnických povolání. 
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audiovizuálních služeb a služeb soukromých bezpečnostních agentur [čl. 2 odst. 2 
písm. g), h), i), k) a l)]. 
 
Směrnice o službách tedy v oblasti svobody usazování a volného pohybu služeb 
představuje obecný předpis, jehož oblast působnosti i přes mnohé výjimky zahrnuje 
také služby nebo činnosti, které jsou současně upraveny zvláštními předpisy Unie. 
Tyto služby a činnosti nejsou vyloučeny z působnosti směrnice jako takové. Aby 
však nedocházelo ke vzájemným kolizím mezi těmito předpisy a směrnicí o 
službách, obsahuje druhá jmenovaná směrnice ustanovení o vztahu k ostatním 
právním předpisům Unie, které pro účely směrnice kodifikuje pravidlo lex specialis 
derogat priori. Podle tohoto ustanovení v případě rozporu ustanovení této směrnice 
s ustanoveními jiných předpisů Unie, které upravují zvláštní aspekty přístupu k 
činnosti poskytování služeb nebo jejího výkonu v konkrétních odvětvích nebo pro 
konkrétní povolání, mají tato ustanovení jiných předpisů přednost (čl. 3 odst. 1). 
Ustanovení směrnice o službách se ve vztahu k těmto činnostem použijí jen 
v rozsahu, v němž neodporují ustanovením příslušných jiných právních předpisů. 
 
Směrnice rovněž uvádí příklady takových předpisů, ale z těchto příkladů vyplývá, 
že se nemusí jednat nezbytně o předpisy, které upravují konkrétní odvětví nebo 
činnosti, ale může se jednat o předpisy svou povahou horizontální. Směrnice 
v tomto ohledu totiž výslovně uvádí směrnici o vysílání pracovníků v rámci 
přeshraničního poskytování služeb1069, nařízení o koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení1070, a směrnici o uznávání odborné kvalifikace, přičemž 
žádný z těchto předpisů – s výjimkou oborového systému uznávání podle posledně 
jmenované směrnice – se nedotýká konkrétního odvětví nebo povolání. Proto je 
mezi zvláštní právní předpisy ve smyslu tohoto ustanovení třeba zařadit i směrnici 
o elektronickém obchodu, která upravuje konkrétní způsob poskytování služeb. 
Mezi předpisy týkajícími se konkrétních služeb nebo činností, které se uplatní 
přednostně před směrnicí o službách, je uvedena pouze směrnice týkající se 
provozování televizního vysílání1071. Těchto směrnic je však poměrně velké 
množství, v samotné oblasti uznávání odborných kvalifikací se bude jednat o 
směrnice upravující volný pohyb advokáta1072, směrnice obsahující přechodná 

                                                 
1069 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb (Úř. věst. L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 431). 
1070 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, 
s. 35), které má být plně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72). 

1071 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, s. 23; Zvl. vyd. 06/01, s. 
224), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997 (Úř. věst. L 202, 
s. 60; Zvl. vyd. 06/02, s. 321) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 
2007 (Úř. věst. L 332, s. 27). 

1072 Směrnice 77/249 a 98/5. 
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opatření pro činnosti spočívající v nakládání s toxickými látkami1073, a směrnice 
týkající se zákonného auditu účetnictví některých společností1074. 
 
Provedení přesného určení ustanovení směrnice o službách, která je třeba 
v takových případech ponechat neuplatněna, může být v jednotlivých případech 
poměrně obtížné. To bude ilustrováno na příkladu směrnice o elektronickém 
obchodu a směrnice o uznávání odborných kvalifikací. Pokud jde o služby 
informační společnosti, obsahuje směrnice o elektronickém obchodu komplexní 
úpravu pohybu těchto služeb mezi členskými státy. Zásada vnitřního trhu obsažená 
v této směrnici brání členským státům v tom, aby v koordinované oblasti uplatnily 
jakákoliv dodatečná omezení poskytování služeb informační společnosti. Tato 
směrnice dále brání uplatnění jakýchkoliv požadavků cílového členského státu 
týkajících se vydání povolení nebo absolvování rovnocenných postupů, obsahuje 
vlastní právní úpravu informační povinnosti poskytovatele vůči příjemci, využívání 
obchodních sdělení, a stanoví i vlastní doprovodná opatření na poli „dobrovolné 
harmonizace“ a administrativní spolupráce. V souvislosti se službami informační 
společnosti proto v zásadě nebude možné ustanovení směrnice o službách použít, 
s výjimkou ustanovení upravujících práva příjemců služeb v čistě hypotetickém 
případě, že by se příjemce usazený v jednom členském státě odebral do druhého 
členského státu, aby zde přijal službu informační společnosti poskytovanou 
subjektem usazeným ve třetím členském státě. 
 
Pokud jde o činnosti regulovaných povolání a oblast uznávání odborných 
kvalifikací, je třeba v obecné rovině uvažovat o současném uplatnění zejména těch 
ustanovení směrnice o službách, která se týkají zjednodušení správních postupů 
(kapitola II). Tato kapitola byla do textu směrnice o službách zavedena až 
v průběhu legislativního procesu, a byla do ní vyčleněna ustanovení vztahující se 
původně výlučně na výkon svobody usazování. Členské státy jsou podle těchto 
ustanovení především povinny přezkoumat postupy a formality uplatňované při 
přístupu k činnostem poskytování služeb a jejich výkonu a odpovídajícím 
způsobem je upravit, pokud tyto postupy a formality nejsou dostatečně 
„jednoduché“ (čl. 5 odst. 1). Komise může za účelem přístupu k těmto činnostem 
v členských státech zavést komitologickým postupem jednotný formulář (čl. 5 odst. 
2). Mezi ustanovení týkající se správního zjednodušení spadá dále povinnost pro 
členské státy zřídit pro potenciální poskytovatele i příjemce služeb kontaktní místa 
(článek 6), u nichž si tyto osoby mohou opatřit všechny relevantní informace 
(článek 7) a vyřídit veškeré nezbytné postupy a formality (čl. 6 odst. 1). Směrnice 
rovněž zavádí povinnost pro členské státy zajistit, aby veškeré tyto postupy a 
formality vztahující se k činnosti poskytování služeb bylo možné vyřídit na dálku a 
pomocí elektronických prostředků (článek 8). 

                                                 
1073 Směrnice 74/556 a 74/557. 
1074 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice 
Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, s. 87), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES ze 
dne 11. března 2008 (Úř. věst. L 81, s. 53). 
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Směrnice o službách upravuje rovněž požadavky na potvrzení nebo osvědčení, 
jimiž se dokládá splnění požadavků podle právních předpisů hostitelského 
členského státu. Členské státy jsou v tomto ohledu povinny přijmout jakýkoliv 
doklad z jiného členského státu, který slouží ke stejnému účelu nebo ze kterého je 
zřejmé, že dotyčný požadavek byl splněn. Nesmí přitom vyžadovat, aby byl doklad 
z jiného členského státu předložen ve své originální podobě, ani ve formě ověřené 
kopie nebo ověřeného překladu, mohou však požadovat neověřený překlad těchto 
dokladů do některého z jeho úředních jazyků (čl. 5 odst. 3). Toto ustanovení se 
však nepoužije, stanoví-li něco jiného jiné předpisy sekundárního práva, nebo je-li 
požadavek zejména ověřené kopie nebo ověřeného překladu opodstatněn 
naléhavým důvodem obecného zájmu. Směrnice o službách navíc uplatnění tohoto 
ustanovení bez dalšího vylučuje ve vztahu k dokladům požadovaným podle 
některých výslovně uvedených předpisů sekundárního práva, včetně směrnice o 
uznávání odborných kvalifikací a směrnice o usazování advokátů (čl. 5 odst. 4).  
 
Uvedená ustanovení směrnice o službách týkající se zjednodušení správních 
postupů je třeba považovat za použitelná i ve vztahu k povoláním považovaným za 
regulovaná v rozsahu, v němž tyto požadavky nejsou již upraveny směrnicemi o 
uznávání odborných kvalifikací. V této souvislosti je třeba uvažovat konkrétně o 
použití zmíněného společného formuláře, bude-li v budoucnosti Komisí vydán, a 
o možnosti vyřídit správní postupy vyžadované v souladu se směrnicí 2005/36/ES 
elektronickou cestou podle článku 8 směrnice o službách. Za účelem určení, která 
další ustanovení směrnice o službách mohou být použitelná vedle směrnice 
2005/36/ES, je třeba další posouzení provést odděleně ve vztahu k výkonu svobody 
usazování a svobody poskytování služeb. 
 
V souvislosti s výkonem svobody usazování směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací upravuje pouze některé aspekty týkající se přístupu k činnosti a jejího 
výkonu v hostitelském členském státě, a sice uznávání odborné kvalifikace, 
odborné praxe a některých jiných druhů způsobilosti, neupravuje však tuto oblast 
vyčerpávajícím způsobem, takže členské státy jsou v zásadě i nadále oprávněny 
vztáhnout na dotčené osoby jiná nediskriminační a odůvodněná omezení (viz výše). 
V tomtéž rozsahu se rovněž použijí ustanovení směrnice o službách, mezi nimiž je 
nutné uvést zejména ustanovení kapitoly III týkající se svobody usazování a 
kapitoly V týkající se kvality služeb.  
 
Kapitola III směrnice stanoví jednak obecné a zvláštní požadavky na uplatnění 
vnitrostátních povolovacích režimů, jimiž je podmíněn výkon činnosti poskytování 
služeb, které směřují k větší objektivitě a transparentnosti těchto režimů, ale i jejich 
souladu s judikaturou Soudního dvora v oblasti usazování (články 9 až 13). A 
jednak obsahuje seznamy možných požadavků členských států omezujících 
svobodu usazování, z nichž jeden uvádí požadavky, které jsou bez dalšího 
považovány za zakázané (článek 14), a tedy i přímo použitelné ve vztahu 
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k jednotlivcům1075, a druhý uvádí požadavky, které jsou předmětem hodnocení ze 
strany členských států (článek 15). Mezi požadavky, které podléhají hodnocení, 
přitom patří mimo jiné požadavky, které vyhrazují přístup k dotyčné činnosti 
poskytování služeb určitým poskytovatelům z důvodu zvláštní povahy této 
činnosti, avšak s výjimkou požadavků, které upravuje směrnice 2005/36/ES nebo 
jiné zvláštní sekundární právní předpisy [čl. 15 odst. 2 písm. d)], nebo požadavky 
určité právní formy, požadavky související s držením podílů na základním kapitálu 
společnosti, včetně požadavku mít zvláštní odbornou kvalifikaci pro držení podílu 
na kapitálu nebo pro řízení určitých společností (sedmdesátý třetí bod odůvodnění). 
Za účelem vyhodnocení takových požadavků musí členské státy především tyto 
požadavky ve svých právních řádech identifikovat (čl. 15 odst. 2) a zajistit, aby 
byly v souladu se závazky vyplývajícími z primárního práva (čl. 15 odst. 1, 3 a 6). 
Zavedení nových takových požadavků členským státem podléhá oznamovací 
povinnosti Komisi, které je oprávněna jejich soulad přezkoumat, a případně 
přijmout odpovídající rozhodnutí (čl. 15 odst. 7). Ustanovení směrnice o službách 
týkajících se požadavků podléhajících hodnocení se zřejmě nemohou jednotlivci 
přímo dovolávat. Tato ustanovení nicméně členským státům ukládají obdobné 
povinnosti, jaké pro ně vyplývají již z primárního práva, takže v tomto ohledu není 
ochrana jednotlivců nijak snížena. 
 
Kapitola V směrnice o službách pak stanoví požadavky týkající se zajištění kvality 
služeb, která se ve většině případů uplatní i v případě soustavného výkonu 
regulovaných povolání, a tedy i uznávání odborné kvalifikace osoby hodlající se 
v hostitelském členském státě usadit. Na tyto osoby se kromě směrnice 2005/36/ES 
uplatní i požadavky směrnice o službách týkající se informační povinnosti 
dotčených hospodářských subjektů (článek 22 a čl. 27 odst. 1)1076, využívání 
obchodních sdělení (článek 24), výkonu daných činností v rámci víceoborových 
uskupení (článek 25), řešení sporů (článek 26), a mohou se jich případně dotknout i 
výše zmíněné instrumenty „dobrovolné harmonizace“, jako jsou certifikační 
postupy a vypracování nezávazných norem týkající se konkrétních služeb (článek 
26) a vydávání kodexů chování (článek 37). Směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací však ve vztahu k usazeným osobám obsahuje vlastní ustanovení o 
uznávání pojištění uzavřeného v jiném členském státě, i uznávání dalších 
požadavků týkajících se jiného druhu způsobilosti (např. bezúhonnosti), takže se 
odpovídající ustanovení směrnice o službách (článek 33) nepoužijí.  
 
Situace bude poněkud odlišná v případě volného pohybu služeb regulovaných 
povolání, jelikož právní úpravu podle hlavy II směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací je třeba považovat za víceméně vyčerpávající. V souvislosti 
s poskytováním přeshraničních služeb v rámci regulovaného povolání ve smyslu 
uvedené hlavy směrnice 2005/36/ES je tedy možno nad rámec této směrnice použít 
                                                 
1075 Viz per analogiam v souvislosti se směrnicemi o uznávání odborných kvalifikací rozsudky ze dne 14. 

července 2005, C-141/04, Peros, Sb. rozh. s. I-7163, a C-142/04, Aslanidou, Sb. rozh. s. I-7181. 
1076 Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. e) a čl. 22 odst. 3 písm. b) směrnice dokonce stanoví zvláštní informační 

povinnosti jen pro „příslušníky regulovaných povolání“. 
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ustanovení směrnice o službách pouze ojediněle, a to především její právní úpravu 
týkají se využívání obchodních sdělení a výkonu povolání v rámci víceoborových 
uskupení (články 24 a 25 směrnice 2003/123/ES), jelikož tyto otázky zřejmě vůbec 
nespadají do působnosti směrnice 2005/36/ES, a tedy ani do rozsahu její zásady 
volného poskytování služeb (viz výše). Směrnice 2005/36/ES naopak obsahuje 
vlastní úpravu informační povinnosti poskytovatele vůči příjemci služeb (článek 9 
směrnice 2005/36/ES), a vztahuje se i na požadavek týkající se pojištění profesní 
odpovědnosti, který nesmí být podle hlavy II směrnice vůči poskytovateli služeb 
hostitelským členským státem vůbec uplatněn. Tato právní úprava tedy ponechává 
jen malý prostor uplatnění ustanovení směrnice o službách (třicátý první bod 
odůvodnění směrnice 2006/123/ES). 
 
Výklad týkající se rozsahu působnosti směrnice je proto možno uzavřít s tím, že 
konečné znění směrnice z oblasti působnosti vylučuje většinu činností vnímaných 
veřejností v členských státech jako citlivých, a vyhýbá se možným rozporům této 
směrnice s jinými sekundárně právními předpisy tím, že ustanovením těchto 
předpisů výslovně přiznává aplikační přednost. Působnost směrnice si však přes 
mnohé výjimky i nadále zachovává svou horizontální povahu, takže je třeba její 
ustanovení zohlednit i v případech činností nebo služeb, na něž se zároveň vztahuje 
zvláštní právní úprava. To platí zejména v případě regulovaných povolání, jejichž 
přeshraniční služby jsou upraveny zejména ve směrnici o uznávání odborných 
kvalifikací, popřípadě ve směrnici o elektronickém obchodu. I ve vztahu k těmto 
povoláním a službám se proto použijí některá ustanovení směrnice o službách 
upravující otázky, kterými se uvedené zvláštní předpisy nezabývají. Tato 
skutečnost zcela jistě nepřispívá k transparentnosti unijní právní úpravy, ale 
zároveň je třeba přiznat, že tuto transparentnost ani zásadním způsobem nesnižuje 
vzhledem k tomu, že nijak do otázek upravených těmito zvláštními předpisy 
nezasahuje. 
 
7.3.2.2 Neúspěch zásady země původu 
 
Největší kritika související s návrhem směrnice o službách na vnitřním trhu se však 
týkala uplatnění zásady země původu, její konstrukce i jejího bezbřehého rozsahu. 
Tato zásada současně představovala nejvíce inovativní prvek celého návrhu. Jejím 
cílem bylo v podstatě v co možná největší míře pro poskytovatele služeb usazené 
v členských státech vyloučit rizika vyplývající z rozdílnosti právních řádů 
jednotlivých členských států, že se v rámci své přeshraniční činnosti dopustí 
protiprávního jednání, a tím snížit jejich náklady a zvýšit jejich právní jistotu1077. 
Nicméně, možné důsledky zavedení této zásady jednak hrozily způsobit hluboký 
zásah do dosavadního právního chápání a právního řešení vztahů mezi jednotlivci 
s přeshraničními prvky, to navíc v rozporu se zásadami, které vyplývají 

                                                 
1077 Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 2; Hatzopoulos, V.: Que reste-t-il de la 
directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 (3-4/2008), 299-358, s. 310 a 311. 
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z primárního práva, a jednak významně podporovaly trend, v jehož rámci se 
hospodářské subjekty hodlající poskytovat své služby v Unii za tímto účelem 
usazují v členském státě, který stanoví nejméně administrativně a finančně náročné 
požadavky, a regulatorní systémy členských států se tak spolu ocitají ve vzájemné 
soutěži a jsou nuceny neustále snižovat míru své regulace („race to the 
bottom“)1078.  
 
Pokud jde o uvedené hlavní výtky uplatněné vůči zásadě země původu, je třeba 
v zásadě odmítnout argument vycházející z obavy ohledně nekontrolovaného 
snižování rozsahu odůvodněných vnitrostátních požadavků na kvalitu 
poskytovaných služeb. Praxe totiž ukazuje, že ne vždy jsou otázky administrativní 
zátěže pro hospodářský subjekt rozhodující při výběru členského státu svého 
usazení, a navíc takové riziko do jisté míry existuje v případě všech předpisů Unie 
umožňujících volný pohyb, a zejména v případě primárněprávního zakotvení 
svobody usazování a poskytování služeb. Kromě toho, směrnice nebrání členskému 
státu, aby práva z ní vyplývající upřel osobám, které by jich prokazatelně hodlaly 
zneužít1079.  
 
Více pozornosti je však třeba věnovat výtkám týkajícím se nesouladu zásady země 
původu v podobě, v níž byla navržena, s primárním právem. Tyto výtky 
poukazovaly, zaprvé, na omezený okruh důvodů, jichž se mohl členský stát 
dovolávat podle návrhu směrnice ve snaze chránit některé důležité zájmy, které 
přitom judikatura Soudního dvora označuje za „naléhavé důvody obecného zájmu“ 
a umožňuje jimi různá vnitrostátní omezení odůvodnit1080. Návrh směrnice 
skutečně omezoval použití naléhavých důvodů obecného zájmu v podstatě jen na 
důvody veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a zdraví. Toto omezení naléhavých 
důvodů obecného zájmu však vycházelo z potřeby zjednodušení volného pohybu 
služeb, a navíc jej bylo třeba vykládat společně s mnohými oblastmi a otázkami 
vyloučenými z uplatnění zásady země původu. Zákonodárce ostatně již dříve 
v důsledku harmonizace vyloučil možnost uplatnění některých důvodů a výjimek 
stanovených ve Smlouvě nebo uznaných v judikatuře Soudního dvora1081. 
 

                                                 
1078 Břicháček, T.: Liberalizace služeb v Evropské unii – současné diskuze, příspěvek na konferenci „Recent 

Developments in EU law“, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2005, bod 4.2; Hatzopoulos, V.: 
Que reste-t-il de la directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 (3-4/2008), 299-358, s. 311 až 313. 

1079 Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, 33/74, Van Binsbergen, Recueil, s. 1299, ze dne 9. března 1999, C-
212/97, Centros, Recueil, s. I-1459, a ze dne 29. ledna 2009, C-311/06, Cavallero, Sb. Rozh. s. I-415. Viz 
rovněž  stanovisko generálního advokáta Madura přednesené dne 28. února 2008 v téže věci.  

1080 Zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ze dne 16. prosince 2005 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, PE 355.744v05-00; A6-0409/2005. 

1081 To je případ i směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu 
a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 
nebo veřejného zdraví (64/221/EHS) (Úř. věst. 56, s. 850; Zvl. vyd. 05/01, s. 11), která byla mezitím 
nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 158, s. 
77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46). Obdobně vylučují oborové směrnice harmonizující požadavky na výkon 
zdravotnických povolání, aby se členský stát s ohledem na tyto požadavky dovolával výjimky ochrany 
veřejného zdraví – viz rovněž rozsudky ze dne 28. dubna 1998, C-158/96, Kohll v. Union des caisses de 
maladie, Recueil, s. I-01931, a ze dne 11. března 2004, C-496/01, Komise v. Francie, Recueil, s. I-2351. 
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Zadruhé byla navržené zásadě země původu vytýkána skutečnost, že zatímco 
zásada volného pohybu služeb podle relevantních ustanovení Smlouvy vede 
k neuplatnění jen těch vnitrostátních ustanovení hostitelského členského státu, která 
činnosti poskytovatele neodůvodněně brání, vede zásada země původu k úplnému 
vyloučení těch částí právního řádu hostitelského členského státu, které spadají do 
koordinované oblasti, bez ohledu na to, zda takovému poskytování služeb ve 
skutečnosti brání, či nikoliv1082. Tuto skutečnost vystihuje parafráze zmínky, která 
byla v této souvislosti učiněna a podle níž se musí členské státy v zájmu údajné 
potřeby účinněji zajistit odstranění neodůvodněných omezení volného pohybu 
služeb vzdát i svých odůvodněných omezení1083. Vyplývají z ní proto závažné 
důsledky pro členské státy, které by v jejím důsledku byly připraveny o pravomoc 
stanovit podmínky pro výkon výdělečných činností platné pro všechny subjekty 
provozující tyto činnosti na jeho území1084.  
 
S touto výtkou je třeba principiálně souhlasit, jelikož se jeví, že by takové 
vyloučení regulační pravomoci hostitelského členského státu nemuselo být 
proporcionální, a to jednak v rozsahu, v němž by dotčené právní předpisy 
hostitelského členského státu volnému pohybu služeb nebránily, a nebylo by tudíž 
nezbytné jejich uplatnění vyloučit, a jednak s ohledem na skutečnost, že zásada 
země původu v případě přeshraničně poskytovaných služeb přesouvá břemeno, 
které spočívá v nutnosti přizpůsobit se požadavkům jiného právního řádu v rozsahu 
odpovídajícímu koordinované oblasti, včetně otázek uzavírání smluv, případné 
odpovědnosti poskytovatele, a příslušnosti orgánů k řešení sporů, na příjemce 
služeb1085. Směrnice o elektronickém obchodu sice obdobnou zásadu uplatňuje ve 
vztahu ke službám informační společnosti, ale zásada vnitřního trhu v ní stanovená 
se vztahuje jen na služby, k jejichž poskytnutí není nezbytná přítomnost 
poskytovatele na území hostitelského členského státu a mezi členskými státy se 
pohybuje sama služba jako produkt. Naproti tomu návrh směrnice o službách 
spočíval v uplatnění téhož režimu i ve vztahu k činnostem vykonávaným na území 
jiných členských států, než členského státu usazení, a tedy v situacích, v nichž se 
mezi členskými státy pohybuje samotný poskytovatel služby. Podle názoru 
zastávaného v této práci je tento rozdíl mezi službami informační společnosti a 
službami poskytovanými na území hostitelského členského státu třeba považovat za 
natolik zásadní, že by měl být v jakékoliv sekundární právní úpravě odpovídajícím 
způsobem zohledněn. Jeho nezohlednění by jen podporovalo závěry, že dotčená 
metoda zjevně překračuje meze toho, co je k dosažení cíle odstranění omezení 
volného pohybu služeb nezbytné. 

                                                 
1082 Audit, M.: Régulation du marché intériuer et libre circulation des lois, 2006, JTDI 1333-1363. 
1083 Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 4 
1084 Břicháček, T.: Liberalizace služeb v Evropské unii – současné diskuze, příspěvek na konferenci „Recent 

Developments in EU law“, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2005, bod 4.2. 
1085 De Schutter, O.; Francq, S., La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur : 

reconnaissance mutuelle hamrmonisation et conflits des lois dand l Europe élargie, Cah. dr. europ. (2005) 
603-660, s. 640 a násl.; Hatzopoulos, V.: Que reste-t-il de la directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 
(3-4/2008), 299-358, s. 310 a 311. 
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Zatřetí, byla v této souvislosti rovněž zdůrazňována skutečnost, že by poskytovatel 
služeb byl v případě uplatnění zásady země původu nucen mimo jiné vyhovět 
přísnějším podmínkám členského státu usazení i při výkonu činnosti v jiném 
členském státě, který tak přísné podmínky nestanoví. Ustanovení Smlouvy o 
volném pohybu služeb se přitom uplatňují nejen ve vztahu k omezením na straně 
hostitelského členského státu, ale vztahují se i na omezení výkonu této základní 
svobody, která stanoví členský stát usazení poskytovatele1086. Poskytovatel se tudíž 
podle primárního práva může dovolávat základních svobod, aby pro sebe získal 
nejvýhodnější možné zacházení, bez ohledu na to, který členský stát je původcem 
opatření, jež tohoto poskytovatele omezuje v jeho činnosti (princip uplatnění 
výhodnější právní úpravy)1087. Zásada země původu tento princip nezohledňuje, a 
může tak vést k použití předpisů členského státu usazení poskytovatele, které samy 
o sobě představují omezení volného pohybu služeb. Tato skutečnost by však jako 
taková nepředstavovala nezbytně rozpor s primárním právem1088, neboť předpisy 
členského státu usazení by nad rámec směrnice o službách i nadále podléhaly 
přezkumu z hlediska ustanovení primárního práva1089. Tato skutečnost rovněž 
snižuje efektivitu dohledu nad poskytovatelem služeb, jelikož příjemce služby 
usazený v jiném členském státě, než je členský stát, podle jehož práva se poskytnutí 
dané služby řídí, zpravidla nebude z obecné zkušenosti vědět, jaký standard kvality 
má poskytovatel služeb usazený v jiných státech dodržovat. 
 
Poslední dva uvedené důvody byly zvláště zdůrazňovány v rámci vyjádření, která 
poukazovala na přílišný zásah zásady země původu do stávajících pravidel 
mezinárodního práva soukromého1090. Systém mezinárodního práva soukromého 
totiž stojí v přímém protikladu se zásadou země původu v tom smyslu, že zatímco 
kolizněprávní metoda pečlivě zvažuje objektivní zájmy zúčastněných stran i různé 
obecné zájmy dotčené v konkrétním případě, aby určila členský stát, k němuž má 
konkrétní právní vztah nejbližší vztah, a odkázala na použití jeho právních 

                                                 
1086 V oblasti volného pohybu služeb rozsudek ze dne 10. května 1995, C-384/93, Alpine INvestments, Recueil, 

s. I-1141; taktéž i v oblasti volného pohybu pracovníků rozsudek ze dne 27. ledna 2000, C-190/98, Graf, 
Recueil, s. I-493. 

1087 V německé právní nauce se pro tento aspekt základních svobod vžilo označení „Günstigkeitsprinzip“, viz 
zejména Basedow, J.: Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: 
favor offerentis, RabelsZ 59 (1995), 1-55, s. 15 a násl.; Albath, L.; Giesler, M.: Das Herkunftslandsprinzip 
in der Dienstleistungsrichtlinie – eine Kodifizierung der Rechtsprechung?, EuZW 2/2006, 38-42, s. 41, a 
Lorenz, F. a Wannöffel, M.: EU Rahmenrichtlinie: Dienstleistungen im Binnenmarkt, Hans Böckler 
Stiftung, Bochum/Düsseldorf, 2005, bod 7.5. 

1088 Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 3, v tomto ohledu prohlásil, že by uplatnění 
takové zásady v důsledku jejího širokého rozsahu ve skutečnosti „paralyzovalo“ fungování tehdejšího 
článku 49 ES (nyní článek 56 SFEU). 

1089 Spindler, G.:  Herkunftslandsprinzip und Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne Harmonisierung? 
Die Folgen der Richtlinie im elektronischen Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, RabelsZ 2002, 633, s. 
703 a 704. 

1090 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o službách na vnitřním trhu (INT/228), KOM(2004) 2 konečné – 2004/0001 (COD), 10.2.2005; viz 
rovněž Garabiol-Furet, M.-D.: La directive Bolkenstein, bouc émissaire d’une Europe incertaine, Revue du 
Marché commun et de l’Union européenne 488 (2005), 295-302, s. 299. 
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norem1091, odkazuje zásada země původu v případě všech právních vztahů 
spadajících do její působnosti principiálně na právo členského státu původu, a to 
bez ohledu na objektivní zájmy dotčené v konkrétním případě. S těmito výtkami je 
nutné bez výhrad souhlasit. Nejeví se opodstatněné, aby ve jménu uvolnění pohybu 
služeb mezi členskými státy byly potlačeny tradiční zásady soukromého práva, 
které se osvědčily v praxi a které je v každém případě třeba považovat za citlivější 
a vhodnější metodu regulace1092. 
 
Uvedené námitky byly v konečném textu směrnice plně zohledněny. Mimoto, že 
byla mnohá citlivá odvětví služeb vyňata z rozsahu působnosti směrnice jako 
takové, byla zásada země původu přeměněna na „zásadu volného pohybu služeb“ a 
příslušné ustanovení bylo uvedeno do obecného souladu se zásadami vyplývajícími 
z relevantních ustanovení Smlouvy a judikatury Soudního dvora1093. Směrnice 
navíc stanoví vynětí pravidel mezinárodního práva soukromého, a zejména 
pravidel, jimiž se určuje rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazkové 
vztahy (čl. 3 odst. 2). Tytéž otázky byly výslovně vyloučeny i z působnosti zásady 
volného pohybu služeb (čl. 17 bod 15). 
 
Stávající zásada volného pohybu služeb obsažená v kapitole IV směrnice o 
službách zcela opustila pojem „koordinované oblasti“, a ukládá členským státům 
pouze povinnost, aby respektovaly právo hospodářských subjektů usazených 
v jiných členských státech poskytovat své služby na jeho území. Členský stát, na 
jehož území je služba poskytována, je povinen na svém území  zajistit „volný 
přístup“ k činnosti poskytování služeb a její „volný výkon“ (čl. 16 odst. 1 první a 
druhý pododstavec), ale již není nucen vzdát se své kontrolní pravomoci nad 
poskytovatelem služeb (článek 31). Obsah pojmů „volný přístup“ a „volný výkon“ 
konkretizuje trojí test, který odráží kritéria užívaná Soudním dvorem v rámci 
přezkumu vnitrostátních opatření z hlediska jejich slučitelnosti se základními 
svobodami. Členské státy tedy mohou přístup k činnosti poskytování služeb nebo 
její výkon na svém území podmiňovat pouze požadavky, které nejsou 
diskriminační, a to ani nepřímo, jsou opodstatněné z důvodů veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí, a 
konečně jsou proporcionální [čl. 16 odst. 1 třetí pododstavec písm. a) až c)].  
 
Směrnice tak v podstatě vychází z dosavadní judikatury Soudního dvora v oblasti 
volného pohybu služeb, ale zásada volného pohybu služeb v ní obsažená se od 
zásady podle primárního práva ve dvou zásadních ohledech liší. Jednak je třeba 
uvést, že judikatura Soudního dvora v některých případech na rozdíl od směrnice 
umožňuje odůvodnit naléhavými důvody obecného zájmu i opatření, která mohou 
                                                 
1091 K výkladu dotčených zájmů relevantních z hlediska kolizních norem mezinárodního práva soukromého, viz 

blíže Kegel, B.; Schurig, K.: Internationales Privatrecht, 8. vydání, C.H.Beck, Mnichov, 2000, s. 114-143. 
1092 Taktéž Lambsdorff, A.G.: Die Dienstleistungsrichtlinie in den Beratungen des Europaparlaments, EuZW 

19/2005, s. 577. 
1093 Fallon, M.; Simon, A.-C.: La directive « services » – quelle contribution au marché intérieur ?, JTDE, č. 136, 

2/207, s. 33, body 28 až 32; Pellegrino, P.: Directive sur les services das le marché intériuer, Un 
accouchement dans la douleur, RMUE 2007, 14-21. 
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být označena za nepřímo diskriminační1094. A jednak je na první pohled zřejmé, že 
směrnice o službách zužuje možné naléhavé důvody obecného zájmu, které mohou 
členské státy za účelem omezení volného pohybu služeb uplatnit, na čtyři vybrané 
důvody, z nichž tři nacházejí odpovídající výraz ve výjimkách obsažených v čl. 52 
odst. 1 SFEU, a jeden je výsledkem kompromisu vzešlého v průběhu legislativního 
procesu. V této souvislosti je třeba poznamenat, že mezi těmito důvody nefiguruje 
zejména ochrana spotřebitele, ale některé zájmy související s ochranou příjemce 
služby mohou být zohledněny i v rámci výše uvedených výjimek z důvodů ochrany 
veřejné bezpečnosti a zdraví1095. 
 
Ve směrnici zůstalo zachováno ustanovení obsahující seznam opatření spadajících 
do působnosti zásady volného pohybu služeb, která jsou bez dalšího zakázána. 
Takto jsou zakázány například požadavky, aby byl poskytovatel v hostitelském 
členském státě usazen, požadavek předchozího vydání povolení, schválení, či 
provedení registrace, nebo vnitrostátní ustanovení upírající poskytovateli právo 
zřídit si na území hostitelského členského státu určitou formu infrastruktury za 
účelem poskytnutí svých služeb [čl. 16 odst. 2 písm. a) až c)]. Mezi zakázanými 
požadavky, které nelze uplatňovat vůči poskytovatelům z jiných členských států, 
jsou dále požadavky členského státu, které z důvodu ochrany pracovních míst 
zamezují zaměstnávání samostatně výdělečně činných osob (v ČR tzv. „Švarc-
systém“), požadavek, aby poskytovatel služeb byl vybaven zvláštním profesním 
průkazem vydávaným hostitelským členským státem [čl. 16 odst. 2 písm. d) a e)], a 
konečně požadavky hostitelského členského státu ve vztahu k zařízení, vybavení, či 
materiálu, které jsou nedílnou součástí poskytování služeb. Z tohoto posledního 
zákazu směrnice umožňuje výjimky ve prospěch ochrany bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [čl. 16 odst. 2 písm. f)]. 
 
Ze zásady volného pohybu služeb podle směrnice je rovněž stanovena řada výjimek 
ve prospěch zvláštní právních předpisů nebo některých činností (článek 17). Tyto 
výjimky mohou členské státy využít bez dalšího. Přestože tyto výjimky ve značné 
míře kopírují původní výjimky ze zásady země původu, byl jejich seznam 
reorganizován z důvodu zejména vyloučení mnohých oblastí z působnosti 
směrnice, a některé výjimky byly naopak k původnímu seznamu přidány. 
Z uplatnění zásady volného pohybu služeb jsou nyní obecně vyloučeny všechny 
přeshraničně poskytované služby obecného hospodářského zájmu (čl. 17 bod 1)1096, 
a nově přibyly výjimky pro pravidla mezinárodního práva soukromého (čl. 17 bod 
15), pro činnost soudního vymáhání dluhů (čl. 17 bod 5), jakož i ve prospěch 
vnitrostátních ustanovení upravujících pracovní podmínky, včetně ustanovení 
                                                 
1094 Viz například rozsudky ze dne 5. října 1994, C-55/93, van Schaik, Recueil, s. I-4837; ze dne 9. července 

1997, C-222/95, Parodi, Recueil, s. I-3899, a ze dne 29. října 1998, C-114/97, Komise v. Španělsko 
(bezpečnostní agentury), Recueil, s. I-6717. 

1095 Fallon, Marc; Simon, Anne-Claire: La directive « services » – quelle contribution au marché intérieur ?, 
JTDE, č. 136, 2/207, s. 33, bod 30, dále tvrdí, že se liší i formulace zásady proporcionality od formulace, 
která by vystihovala skutečný normativní obsah zásady proporcionality v primárním právu. 

1096 K této výjimce viz blíže Hatzopoulos, V.: Que reste-t-il de la directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 
(3-4/2008), 299-358, s. 324-327. 
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kolektivních smluv (čl. 16 odst. 3). I nadále jsou z použití zásady volného 
poskytování služeb výslovně vyloučeny otázky odborných kvalifikací s odkazem 
na směrnici 2005/36/ES i na směrnici upravující volné poskytování služeb 
advokátů (čl. 17 bod 4 a 6). Stejně tak jsou z jejího rozsahu vyloučeny otázky 
týkající se provádění zákonem požadovaného účetního auditu (čl. 17 bod 13). Tyto 
výjimky jsou z legislativně technického hlediska nadbytečné, jelikož se jimi 
odkazuje na zvláštní právní předpisy ve smyslu výše uvedeného čl. 3 odst. 1 
směrnice, které beztak v případě rozporu s touto směrnicí požívají aplikační 
přednosti. Totéž lze uvést i v případě výjimek ve prospěch právní úpravy 
harmonizované na úrovni Unie týkající se vysílání pracovníků v rámci 
přeshraničního poskytování služeb, ochrany osobních údajů, koordinace sociálního 
zabezpečení v jednotlivých členských státech, a práva pohybu a pobytu státních 
příslušníků členských států (čl. 17 body 2, 3, 7 a 8). I nadále zůstaly ve směrnici 
zachovány výjimky týkající se požadavků spojených s pohybem a pobytem státních 
příslušníků třetích států, služby převozu odpadu, právo duševního vlastnictví, 
úkony vyžadující ze zákona účast notáře a registrace vozidel pronajatých v jiném 
členském státě (čl. 17 body 9, 10, 11, 12 a 14). 
 
Směrnice rovněž zachovala možnost, aby hostitelský členský stát odchýlil od 
zásady volného pohybu služeb v jednotlivých případech ve vztahu ke konkrétním 
poskytovatelům. To směrnice umožňuje jen ve výjimečných případech, pokud se 
takové opatření týká bezpečnosti služeb (čl. 18 odst. 1). Oproti původními návrhu 
tedy došlo k vyloučení důvodů veřejného pořádku, jako je ochrana mladistvích. 
Stejně jako původní návrh však i konečné znění směrnice využití těchto opatření 
umožňuje jen poté, co byly příslušné orgány členského státu usazení poskytovatele 
požádány o spolupráci, ale nezjednaly dostatečnou nápravu. Přijatá opatření musí 
být proporcionální (čl. 18 odst. 2). Tato ustanovení jsou pro případ svého uplatnění  
doplněna extenzivní úpravou administrativní spolupráce (článek 35). 
 
Tento výklad je tedy možno shrnout slovy, že zásada volného pohybu služeb, jak 
byla formulována v konečném textu směrnice o službách na vnitřním trhu, zdaleka 
nepředstavuje stejně radikální odklon od výkladu primárně právní zásady volného 
pohybu služeb jako původně navržená zásada země původu. Přesto směrnice pro 
poskytovatele služeb zavádí režim, který lze obecně vyhodnotit jako výhodnější, 
než je režim vyplývající z ustanovení článku 56 SFEU. Cílem směrnice tak není jen 
kodifikovat stávající judikaturu Soudního dvora vydanou k uvedenému ustanovení 
Smlouvy (dříve článku 49 ES), ale nad rámec této kodifikace zaručit 
poskytovatelům některé dodatečné záruky. Největším přínosem v oblasti těchto 
záruk je nesporně seznam konkrétních opatření, která nesmí hostitelský členský stát 
vůči poskytovatelům služeb uplatnit, a to ani s odkazem na klasické naléhavé 
důvody veřejného zájmu. Oproti původnímu ambicióznímu projektu se však tento 
přínos jeví jen jako skromný pokus o částečné zlepšení situace poskytovatelů 
přeshraničních služeb.  
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7.3.2.3 Podpůrná opatření k zajištění volného pohybu služeb 
  
Poslední skupina výhrad, která k návrhu směrnice o službách zaznívala, 
poukazovala na to, že návrh směrnice neobsahoval žádná, nebo pokud tak jen 
neúčinná doprovodná opatření, která by ospravedlnila uplatnění takto široce pojaté 
zásady země původu. Do této skupiny lze zařadit jak výhrady poukazující na 
zásadní nedostatek harmonizačních opatření1097, tak i názory vyjadřující obavy 
ohledně neúčinnosti navrženého systému dohledu nad činností poskytovatele 
v jiných členských státech1098. Tyto výhrady byly rovněž s ohledem na rozsah a 
konstrukci zásady země původu opodstatněné. Návrh směrnice na rozdíl od již 
dříve přijatých sekundárních předpisů obsahujících zásadu země původu1099 
neobsahoval prakticky žádnou harmonizaci, a kvality služeb se snažil docílit 
zejména prostřednictvím extenzivní informační povinnosti poskytovatele služeb 
vůči příjemci a harmonizace požadavku pojištění pro případ odpovědnosti 
vyplývající z výkonu výdělečné činnosti na úrovni Unie. 
 
Tyto výhrady ostatně v konečném textu směrnice vyslyšeny. Směrnice neobsahuje 
žádná opatření, která by byla harmonizační v pravém slova smyslu. Kapitola o 
kvalitě služeb obsahuje jednak soubor doložek o vzájemném uznávání 
formulovaných v kontextu jednotlivých možných omezení, která představují 
zejména požadavky na pojištění profesní odpovědnosti, požadavky týkající se 
využívání obchodních sdělení a výkonu činnosti v rámci víceoborových uskupení 
(články 23 až 25), a jednak právní základ k přijetí doprovodných opatření ze strany 
členských států ve spolupráci s Komisí, jež „podnítí poskytovatele, aby dobrovolně 
podnikali kroky pro zajištění kvality poskytování služeb“ (čl. 26 odst. 1). 
Konvergenční program v kapitole VII obdobně předvídá pouze přijetí 
doprovodných opatření, jež „podnítí zejména profesní subjekty, organizace a 
sdružení k vypracování kodexů chování“ na unijní úrovni (čl. 37 odst. 1). Nicméně, 
i přes tuto neexistenci harmonizačních opatření ztratily mnohé z uvedených výhrad 
spolu s odklonem od zásady země původu a návratem k zásadě volného pohybu 
služeb svou relevanci, nebo přinejmenším svou naléhavost1100. 
 
Neopodstatněná byla i představa zastávaná Komisí v jejím původním návrhu, že by 
dohled nad činnostmi poskytovatele služeb ve všech členských státech mohl zajistit 
principiálně členský stát původu, popřípadě prostřednictvím administrativní 

                                                 
1097 Drijber, B.J.: The Country of Origin Principle, zpráva přednesená na slyšení Výboru Evropského parlamentu 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dne 11. listopadu 2004, s. 3-5; Hatzopoulos, V.: Que reste-t-il de la 
directive sur les services ?, Cah. dr. europ. 43 (3-4/2008), 299-358, s. 307. 

1098 Albath, L.; Giesler, M.: Das Herkunftslandsprinzip in der Dienstleistungsrichtlinie – eine Kodifizierung der 
Rechtsprechung?, EuZW 2/2006, 38, s. 42; Lorenz, Frank a Wannöffel, Manfred: EU Rahmenrichtlinie: 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, Hans Böckler Stiftung, Bochum/Düsseldorf, 2005, oddíl 5; Lambsdorff, 
Alexander Graf: Die Dienstleistungsrichtlinie in den Beratungen des Europaparlaments, EuZW 19/2005, 
s. 577. 

1099 Lomnicka, Eva: The Home Country Control Principle in the Financial Services Directives and the Case Law, 
in: Andenas/Roth: Services and Free Movement in EU Law, OUP, 2003, 295-320. 

1100 Obdobně viz Fallon, M.; Simon, A.-C.: La directive « services » – quelle contribution au marché intérieur ?, 
JTDE, č. 136, 2/207, s. 33, bod 34. 
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spolupráce s jinými členskými státy. Návrh totiž poskytovateli nabízel příliš mnoho 
prostoru proto, aby se takové kontrole vyhnul. Příslušné orgány, ani příjemci služeb 
v hostitelském členském státě totiž – i vzhledem k velkému počtu členských států a 
jejich právních řádů – zpravidla nejsou s to posoudit, zda konkrétní poskytovatel 
služeb dodržuje požadavky stanovené právními předpisy členského státu svého 
usazení, či nikoliv.  
 
V tomto případě naopak konečný text směrnice vyjádřené výhrady ve značné míře 
respektuje. Směrnice totiž rozděluje kontrolu poskytovatele mezi příslušné orgány 
členského státu usazení poskytovatele a příslušné orgány hostitelského členského 
státu, při respektování zásady teritoriality uplatnění kontrolní pravomoci. Směrnice 
na jednu stranu sice stanoví, že příslušné orgány členského státu usazení zajistí 
dohled nad dodržováním požadavků tohoto státu ze strany poskytovatelů usazených 
na jeho území a že tyto orgány nesmí odmítnout provést kontrolu, nebo nepřijmout 
vůči poskytovateli donucovací opatření na svém území jen z toho důvodu, že 
služba byla poskytována nebo škoda byla způsobena v jiném členském státě (čl. 30 
odst. 1 a 2). Pravomoc dohledu členského státu původu se tak stejně jako 
v původním návrhu vztahuje na veškeré činnosti poskytovatele vykonávané na 
území členských států. Na druhou stranu však směrnice výslovně uznává, že 
členský stát usazení poskytovatele není bez dalšího oprávněn vykonávat kontroly 
skutkového stavu a dohled nad tímto poskytovatelem na území jiných členských 
států, a svěřuje tyto úkony příslušným orgánům hostitelského členského státu na 
základě dožádání členského státu usazení (čl. 30 odst. 3). A dále směrnice výslovně 
uznává, že příslušné orgány členského státu, v němž je služba poskytována, mohou 
v takové situaci provádět kontroly, inspekce a šetření na místě i z vlastního 
podnětu. Jako podmínku pro provádění takových úkonů stanoví, že tyto kontroly, 
inspekce a šetření nesmí být diskriminační, nesmí se zakládat se na skutečnosti, že 
je poskytovatel usazen v jiném členském státě, a musí být přiměřené (čl. 31 odst. 
3). 
 
Potenciálně velkým přínosem směrnice o službách jsou její ustanovení o 
administrativní spolupráci, která stanoví jednak obecnou povinnost vzájemné 
spolupráce členských států, jakož i související zásady této spolupráce (články 28), a 
jednak upravuje zvláštnosti administrativní spolupráce v konkrétních situacích 
předvídaných směrnicí (články 29 až 33 a článek 35). V rámci těchto ustanovení 
směrnice rovněž zavádí tzv. výstražný mechanismus pro případ, že se členský stát 
v souvislosti s poskytováním služeb dozví o závažných konkrétních skutečnostech, 
které by mohly vážně poškodit zdraví, ohrozit bezpečnost osob nebo životní 
prostředí. Příslušné orgány tohoto členského státu jsou v takových případech 
povinny v co nejkratší době informovat ostatní členské státy a Komisi (čl. 29 odst. 
3 a článek 32). Uvedeným potenciálním přínosem však není samotné množství 
ustanovení, které jsou administrativní spolupráci ve směrnici věnovány, a jejich 
systematika. Extenzivní systém této spolupráce lze uplatňovat i při omezeném 
rozsahu relevantní právní úpravy, jak ukazuje zejména příklad směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací. Velké naděje jsou namísto toho vkládány do současně 
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dokončovaného procesu elektronizace výměny potřebných informací mezi 
členskými státy. Text směrnice ostatně počítá s prováděním administrativní 
spolupráce výhradně elektronickou cestou (čl. 28 odst. 6).  
 
Systémem, který byl za tímto účelem zaveden, je Informační systém vnitřního trhu 
(systém IMI), který byl již zmíněn výše v souvislosti s prováděním administrativní 
spolupráce v rámci působnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací. 
Přestože systém IMI je v současnosti nejvíce využíván právě v této posledně 
uvedené oblasti, obsahuje právní základ pro jeho zavedení a existenci právě 
směrnice o službách. Tento právní základ předpokládá přijetí zejména dvou druhů 
opatření. V první řadě předpokládá vydání opatření k zajištění interoperability 
informačních systémů jednotlivých členských států (čl. 8 odst. 3, čl. 21 odst. 4 a 
článek 36), jakož i přijetí jiných souvisejících praktických opatření (článek 36), a 
v druhé fázi zavedení elektronického systému pro výměnu informací (čl. 34 odst. 
1). Účelem tohoto systému je umožnit příslušným orgánům, aby snadno našly 
příslušné partnery v jiných členských státech a mohly účinně komunikovat (sto 
dvanáctý bod odůvodnění). Komise z těchto opatření zatím vydala jen rozhodnutí o 
praktických opatřeních pro výměnu informací elektronickými prostředky1101, které 
ve skutečnosti obsahuje přehled jednotlivých funkcí systému IMI. Systém IMI je 
však již v současné době členským státům k dispozici, a jen jejich co možná 
nejširší účast na rozvíjení tohoto projektu zajistí systému IMI v budoucnu úspěch. 
 
 

                                                 
1101 Rozhodnutí Komise 2009/739/ES ze dne 2. října 2009 o praktických opatřeních pro výměnu informací 

elektronickými prostředky mezi členskými státy podle kapitoly VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu [oznámeno pod číslem K(2009) 7493] (Úř. věst. L 263, s. 32). 
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8. Závěr 
 
 
Trvalo padesát let, než byl v evropském právu za vydatné pomoci rozhodovací 
praxe Soudního dvora vytvořen jednotný horizontálně se uplatňující právní rámec 
volného pohybu služeb. Důležitou součástí tohoto rámce je právní úprava uznávání 
odborných kvalifikací, jimiž je v jednotlivých členských státech podmíněn výkon 
regulovaných povolání nebo činností. Z čistě právního hlediska je tato právní 
úprava významná proto, že v některých oblastech představovala po dlouhou dobu 
jedinou existující úpravu volného pohybu služeb, a z hlediska praxe pak je 
významná proto, že požadavky na odbornou kvalifikaci a s nimi související 
požadavky na osobní spolehlivost či jinou způsobilost často představují fakticky 
největší překážky přeshraničního poskytování služeb.  
 
Právní úprava v oblasti uznávání odborných kvalifikací přitom zaznamenala 
dynamický vývoj, který je v zásadě třeba rozdělit do čtyř fází. V první fázi, která 
zhruba odpovídá přechodnému období za účelem uskutečnění svobody usazování a 
volného pohybu služeb podle harmonogramu stanoveného na základě původní 
Smlouvy o EHS, byla ve vztahu k činnostem nevyžadujícím ke svému výkonu 
vysokou úroveň odborné kvalifikace přijata přechodná opatření spočívající na 
metodě automatického připuštění k výkonu činnosti osob, které svou spolehlivost a 
kvalifikovanost osvědčily dlouhodobějším výkonem obdobné činnosti v členském 
státě svého původu. Tato opatření nicméně předpokládala budoucí harmonizaci 
minimální úrovně ochrany vyžadované v členských státech. V druhé fázi, kterou 
lze vymezit jako období od poloviny sedmdesátých let do poloviny osmdesátých 
let, byla v souladu s tímto předpokladem přijata taková harmonizační opatření 
zejména ve vztahu k některým vysoce kvalifikovaným povoláním. Tato 
harmonizační opatření zajišťovala minimální úroveň ochrany ve všech členských 
státech, a mohla tedy převážně využívat metody automatického uznávání.  
 
Třetí fáze, která se vztahuje na období od poloviny 80. let až do vydání směrnice 
2005/36/ES, se vyznačuje jednoznačným odklonem od požadavku předchozí 
harmonizace jako nezbytné podmínky pro umožnění volného pohybu příslušníků 
regulovaných povolání. Aby proto byla zajištěna ekvivalence uznávaných diplomů, 
zvolil zákonodárce Společenství metodu uznávání spočívající v materiálním 
přezkumu rovnocennosti odborných kvalifikací v jednotlivých případech. Tento 
přístup umožnil uznávání předem neomezeného okruhu odborných kvalifikací, 
avšak vyžadoval ze strany hostitelského členského státu provádění poměrně 
náročných srovnávacích rozborů a ověření, které vedly k průtahům a právní 
nejistotě ohledně svého výsledku. V mnohých svých ohledech bylo proto uplatnění 
tohoto přístupu zcela nevhodné zejména ve vztahu k těm modalitám a situacím 
poskytování služeb, které nezahrnovaly žádný výkon činnosti poskytovatele na 
území členského státu příjemce služby, nebo zahrnovaly jen ojedinělý výkon této 
činnosti.  
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Ve čtvrté fázi, jejíž počátek sice představuje až přijetí jednotného horizontálně 
použitelného právního rámce, jenž absorboval naprostou většinu doposud platných 
předpisů, ale která byla předznamenána již přijetím směrnice o usazování advokátů 
koncem devadesátých let, pak byla situace do té doby opomíjených poskytovatelů 
služeb konečně odpovídajícím způsobem zohledněna, když i ve vztahu k nim byla 
využita metoda automatického uznávání. Tato fáze se však vyznačuje výrazným 
ústupem zákonodárce ještě tehdejšího Společenství od zásady ekvivalence, která 
členským státům doposud umožňovala účinně prosazovat úroveň ochrany, kterou si 
na svém území stanovily. Poskytovatelé tak mohou své služby nadále zpravidla 
poskytovat bez ohledu na úroveň své odborné kvalifikace a kvalifikace vyžadované 
v hostitelském členském státě. Metoda automatického uznávání zavedená v této 
čtvrté fázi se však od dříve zavedených systémů automatického uznávání liší 
především ve skutečnosti, že dotčené povolání nebo činnost jsou v členském státě, 
v němž jsou služby poskytovány, vykonávány pod profesním označením členského 
státu usazení poskytovatele. Za účelem zvýšení transparentnosti je automatické 
uznávání navíc doplněno souborem informačních povinností poskytovatele vůči 
příjemcům svých služeb, jejichž cílem je zejména poskytnout těmto příjemcům 
dostatek informací, aby se mohli v případě neodpovídající kvality služeb nebo 
protiprávního jednání poskytovatele obrátit na příslušné orgány členského státu 
původu.  
 
Nový právní rámec je doplněn i souborem záruk, které může hostitelský členský 
stát ve vztahu k poskytovatelům služeb uplatnit. Významnou zárukou po 
hostitelský členský stát je okolnost, že výkon činnosti poskytovatele služeb na jeho 
území podléhá důležitým ustanovením profesních předpisů tohoto státu, takže jsou 
k šetření případných nesrovnalostí příslušné současně i jeho orgány. Další záruky 
jsou v podobě částečných odchylek od metody automatického uznávání členským 
státům poskytnuty zejména v případech, v nichž je omezení poskytovatele služeb 
nezbytné za účelem ochrany bezpečnosti a zdraví příjemců služeb. Konečně, za 
účelem zajištění nezbytné vzájemné důvěry mezi členskými státy v odborné 
kvalifikace, které poskytovatelům služeb vydávají, a účinnějšího vynucování 
povinností vyplývajících pro poskytovatele z právních řádů dotčených členských 
států klade nový právní rámec velký důraz na výměnu informací mezi členskými 
státy a administrativní spolupráci obecně. Moderní prostředky elektronických 
komunikací, včetně internetu, které jsou za tímto účelem využívány, nabízejí 
možnost provádění takové spolupráce rychlým a účinným způsobem.  
 
Lze proto dospět k závěru, že současný právní rámec uznávání odborných 
kvalifikací zavedený směrnicí 2005/36/ES ve vztahu k přeshraničnímu poskytování 
služeb je vyváženou kombinací zásad vyplývajících ze svobody poskytování služeb 
zakotvené v primárním právu, která dostatečně zohledňuje zájmy poskytovatelů 
služeb, zájmy příjemců těchto služeb, i obecné zájmy sledované členským státem, 
na jehož území poskytovatel svou činnost vykonává. Ačkoliv ve svých obecných 
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rysech odpovídá duchu judikatury v oblasti volného pohybu služeb, nepředstavuje 
její pouhou kodifikaci, ale zavádí pro poskytovatele příznivější režim. 
 
Přitom je třeba mít na paměti, že tento právní rámec uznávání odborných 
kvalifikací na rozdíl od dříve platných směrnic ze své působnosti vylučuje 
poskytování služeb, které nevyžaduje přítomnost poskytovatele na území jiného 
členského státu než toho, v němž je usazen. Tato modalita poskytování služeb 
podléhá i nadále přímo ustanovením primárního práva, popřípadě zvláštním 
předpisům sekundárního práva. Kromě předpisů upravujících otázky uznávání 
odborných kvalifikací však právní úpravu volného pohybu služeb v současnosti 
dotváří i další horizontálně použitelné předpisy, které byly vydávány s obdobnými 
cíli další liberalizace a zvýšení transparentnosti poskytování služeb. Zvláštní 
význam v tomto ohledu náleží směrnici o elektronickém obchodu a směrnici o 
službách na vnitřním trhu.  
 
První z těchto směrnic komplexně upravuje přeshraniční poskytování služeb 
informační společnosti, a dotýká se i požadavků na odbornou kvalifikaci. Činí tak 
s využitím v mnoha ohledech problematické zásady země původu, která veškerou 
legislativní i regulační pravomoc svěřuje členskému státu usazení poskytovatele, a 
činí tak při zanedbatelném stupni harmonizace příslušných právních předpisů 
členských států. V případě služeb informační společnosti je však třeba této zásadě 
přiznat její opodstatněnost vzhledem k tomu, že se jedná o služby poskytované 
korespondenčním způsobem, vzhledem k doprovodným opatřením zajišťujícím 
určitou míru transparentnosti poskytovaných služeb, a zavedení základního rámce 
administrativní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států. Případné 
účinky spočívající ve vyloučení aplikace tradičních kolizních norem hostitelského 
členského státu v těchto smluvních vztazích v důsledku uplatnění zásady země 
původu jsou směrnicí omezeny pouze na vztahy mezi hospodářskými subjekty, 
které nejsou spotřebiteli. 
 
Bouřlivé diskuse týkající se rozšíření uplatnění zásady země původu tak, jak je 
koncipována ve směrnici o elektronickém obchodu, i v širším kontextu poskytování 
služeb ve vztahu k otázkám, které nejsou upraveny zvláštními předpisy 
sekundárního práva, rozvířil až návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, 
přestože Komise obdobný režim již dříve neúspěšně navrhovala v oblasti uznávání 
odborných kvalifikací. Do značné míry opodstatněný nepříznivý postoj odborné i 
širší veřejnosti však zákonodárce nakonec donutil i tento návrh podstatným 
způsobem přepracovat tak, aby ve svých obecných rysech odpovídal duchu 
judikatury Soudního dvora. Přes nadmíru ambiciózní cíl, který sledoval její 
původní návrh, tak i směrnice o službách ve své konečné podobě dospěla 
k vyváženému řešení, které poskytuje členským státům dostatečné záruky v oblasti 
dohledu nad činností poskytovatelů vykonávajících výdělečnou činnost na jejich 
území, a poskytovatelům nabízí poměrně ucelený seznam konkrétních opatření, 
která vůči nim nad rámec stávající judikatury Soudního dvora nesmí hostitelský 
členský stát uplatnit.  
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Přestože směrnice o službách neupravuje otázky upravené zvláštními právními 
předpisy, a tudíž ani otázky uznávání odborných kvalifikací, obsahuje ustanovení 
upravující některé aspekty výkonu regulovaných povolání. Její hlavní význam do 
budoucna však nejen ve vztahu k regulovaným povoláním, ale i obecněji, spočívá 
jednak ve stanovení podrobného rámce administrativní spolupráce, jehož součástí 
je zavedení elektronického informačního systému využitelného obecněji ve vztahu 
k dalším předpisům v oblasti vnitřního trhu, a jednak ve stanovení dostatečně 
konkrétních povinností pro členské státy, kterým je uloženo zjednodušit 
vnitrostátní správní postupy týkající se přístupu k výdělečným činnostem 
v sitaucích s přeshraničním prvkem.  
 
Směrnice o uznávání odborných kvalifikací, směrnice o elektronickém obchodu a 
směrnice o službách dnes vytvářejí základní právní rámec přístupu k činnostem 
poskytování služeb a jejich výkonu v členských státech. Poskytovatelé v členských 
státech na jejich základě mají více právních možností, než kdykoliv v minulosti, 
využít svého práva přeshraničního poskytování služeb, a přispět tak k vizi zejména 
hospodářsky a politicky provázané Evropy s prostorem bez vnitřních hranic. Tento 
nový právní rámec přitom představuje nové výzvy pro vnitrostátní systémy státní a 
profesní správy, které se s případy „přeshraničního dohledu“ nad poskytovateli 
služeb budou setkávat stále časteji. I na jejich zapojení a důsledném uplatňování 
dotčených norem tedy bude záviset účinnost a úspěšnost tohoto právního rámce. 
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