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Hodnocená práce se zabývá velmi aktuálním tématem, které je jednou z priorit české 

unijní politiky - směrnicí o službách na vnitřním trhu a její implementací v českém právu. 

Diplomant práci rozdělil čtyř částí. V první části je stručně nastíněna úprava volného pohybu 

služeb a svobody usazování v unijním primárním právu. Druhá část analyzuje samotnou 

směrnici, včetně postupu jejího přijímáni a zkoumá její obsah ve srovnání s dosavadní právní 

úpravou. Na základě této analýzy pak shrnuje přínosy právní úpravy pro rozvoj poskytování 

služeb na vnitřním trhu. Třetí část obsahuje ucelený přehled implementace směrnice o 

službách v členských státech Evropské unie a je tak současné východiskem pro komparaci 

způsobu implementace této unijní úpravy v České republice. Této implementaci je pak 

věnována část čtvrtá, která je nejen popisem implementační úpravy ale současně i 

hodnocením její kvality  na základě analýzy dvou implementačních zákonů, připomínek 

Evropské komise a srovnání s úpravou v ostatních členských státech. 

Autor v závěru práce dochází na základě výše uvedené analýzy a komparace ke 

zjištění, že přínosem unijní legislativy a její vnitrostátní implementace není zásadní zvrat 

v úpravě svobody poskytování služeb na vnitřním trhu, ale zpřehlednění této úpravy, 

kodifikace judikatury unijních soudů a následná inventarizace národních bariér volnému 

poskytování služeb.  Pozitivním přínosem je dle autora i zjednodušení získání povolení 

k poskytování služeb například prostřednictvím zřízení jednotných kontaktních míst.  

Diplomant by se měl, dle mého názoru více zaměřit na rozsah a okruh výjimek 

z principu voleného poskytování služeb a jejich opodstatněnost (věcný rozsah působnosti 

směrnice) a právní aspekty řešení požadavku na automatické udělování souhlasu v případech, 

kdy orgány hostitelského státu nedodrží lhůtu pro vydání povolení. 

Práci je možné hodnotit jako zdařilou a i když je do značné míry prací deskriptivní, 

autor se zdárně vypořádal i s komparativním pohledem na problematiku implementace této 

unijní legislativy a s aktuálním hodnocením aplikace dané právní úpravy.  

Předloženou diplomovou práci z výše uvedených důvodů doporučuji k obhajobě. 
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