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ÚVOD
Novû pﬁijatá smûrnice o sluÏbách bude mít konkrétní dopady na na‰e
i zahraniãní podnikatele. I pﬁes snahy medializovat pozitivní v˘sledky
smûrnice na podnikatelské prostﬁedí v âR je její obsah pro mnohé stále
nejasn˘. Snahou této broÏury je proto praktick˘m zpÛsobem vysvûtlit
fungování jednotliv˘ch nástrojÛ smûrnice v praxi a na pﬁíkladech podnikateli pﬁiblíÏit, jak bude moci z jejich existence co nejvíce profitovat.
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SMùRNICE O SLUÎBÁCH NA VNIT¤NÍM TRHU
Právní rada poskytnutá advokátem, organizace turistického zájezdu cestovní
kanceláﬁí nebo oprava kuchyÀského dﬁezu instalatérem – to v‰echno jsou
sluÏby. Pﬁíjemci tûchto sluÏeb mají právo svobodnû si zvolit poskytovatele
sluÏby, tedy podnikatele, kter˘ sluÏbu provede. Rozhodují se samozﬁejmû
podle individuálních kritérií. Kvalita, cena nebo rychlost provedení sluÏby
mohou b˘t jednûmi z nich.
Donedávna v‰ak byla tato volba omezena hranicemi jednotliv˘ch státÛ.
Pﬁedstava, Ïe by si domácnost v âeském Tû‰ínû objednala k opravû domu
polského zedníka nebo vídeÀsk˘ podnikatel nechal vymalovat svou restauraci ãesk˘m malíﬁem, byla nereálná. Lukrativnost jedné takové zakázky by byla pro poskytovatele sluÏeb díky stohÛm potﬁebn˘ch úﬁedních povolení minimální. Zásadní zmûna má ale nastat od roku 2010.
ProtoÏe sluÏby tvoﬁí v souãasné dobû témûﬁ 70% HDP Evropské Unie a administrativní omezení tento potenciál omezují, rozhodla se Evropská Komise
v roce 2004 jednat a voln˘ pohyb sluÏeb usnadnit. Evropská Komise pﬁedstavila návrh smûrnice o sluÏbách na vnitﬁním trhu. Ta ukládá ãlensk˘m státÛm
pﬁedev‰ím povinnost zjednodu‰it do roku 2010 administrativní pﬁekáÏky
omezující voln˘ pohyb sluÏeb.

V¯HODY NEJPOZDùJI V ROCE 2010
Smûrnice je nástroj, kter˘m Evropská Unie stanoví ãlensk˘m státÛm rámec
toho, co a kdy má b˘t v oblasti liberalizace sluÏeb dosaÏeno. Vlastní formu
a realizaci této povinnosti si pak jiÏ ãlenské státy zvolí podle svého uváÏení.
V˘hody, které smûrnice pﬁinese, tak budou poskytovatelé sluÏeb moci plnû
vyuÏít aÏ v roce 2010, kdy se jejímu obsahu musí plnû pﬁizpÛsobit nejen
ãesk˘ právní ﬁád, ale i legislativa ostatních ãlensk˘ch státÛ.
JiÏ dnes je ov‰em jasné, jaké zmûny bude smûrnice znamenat a ãe‰tí podnikatelé se tak mohou následující tﬁi roky plnû vûnovat pﬁípravû na uchopení
nov˘ch pﬁíleÏitostí.
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A CO TEDY MÒÎEME âEKAT?
Smûrnice pﬁiná‰í celou ﬁadu v˘hod pro podnikatele exportující sluÏby.
Pﬁedev‰ím se jedná o:
ADMINISTRATIVNÍ ZJEDNODU·ENÍ
JEDNOTNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA
SCREENING
KVALITA SLUÎEB
ADMINISTRATIVNÍ ZJEDNODU·ENÍ
Smûrnice razantnû omezuje diskriminaãní opatﬁení. âlenské státy mají povinnost zmapovat svÛj právní ﬁád a diskriminaãní ustanovení odstranit.
Znamená to, Ïe s ãesk˘m podnikatelem tak budou muset úﬁady cizích státÛ
zacházet stejnû jako s podnikatelem domácím.
Originálním pﬁínosem smûrnice bude také zavedení procedury tzv. tichého
souhlasu. To znamená, Ïe v pﬁípadû, Ïe pﬁíslu‰n˘ státní orgán nevydá ve stanovené dobû rozhodnutí o udûlení ãi zamítnutí povolení k v˘konu sluÏby,
bude toto povolení automaticky povaÏováno za udûlené. Neãinnost orgánu
tak jiÏ nepÛjde na vrub podnikatele.
To znamená konec zdlouhav˘ch správních ﬁízení o udûlení povolení poskytovat sluÏbu (tedy napﬁíklad o Ïivnostenské oprávnûní). Taková dlouhá správní ﬁízení totiÏ nejsou jen noãní mÛrou ãesk˘ch podnikatelÛ. Získat oprávnûní, které podnikateli umoÏní pﬁistup na trh se sluÏbami, mÛÏe b˘t dnes
i v ﬁadû jin˘ch ãlensk˘ch státech EU znaãnû komplikované, speciálnû pak
pro zájemce pocházející z ostatních ãlensk˘ch zemí. Ti se dnes mohou setkat
právû s ãetn˘mi diskriminaãními omezeními, která má smûrnice odstranit.
JEDNOTNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA
AÈ jiÏ chcete na území cizího státu zaloÏit provozovnu ãi poboãku podniku
(tzv. usadit se) ãi pouze doãasnû vyjet za hranice a poskytnout sluÏbu, budete dnes pravdûpodobnû naráÏet na pﬁekáÏky rÛzného typu. Odli‰né právní
prostﬁedí, jazyk ãi kulturní zvyky mohou b˘t jen nûkteré z nich.
Prostﬁednictvím Jednotn˘ch kontaktních míst v‰ak budou moci podnikatelé
splnit v‰echny postupy a formality, kter˘mi je v˘kon sluÏby podmiÀován (Ïá9

dost o ÎO, v˘pis z rejstﬁíku trestÛ atp.). Tím se registrace v˘raznû zjednodu‰í.
Kromû toho Jednotná kontaktní místa budou schopna poskytnout novû pﬁíchozím podnikatelÛm ﬁadu cenn˘ch informací souvisejících s podnikáním v té
které zemi, a to i v jin˘ch jazycích, neÏ je jazyk domácí zemû.
SCREENING
Pﬁedpokladem zjednodu‰ení poskytování sluÏeb na vnitﬁním trhu je tedy pﬁedev‰ím odstranûní omezení, která se na podnikatele ze zahraniãí v rÛzn˘ch
ãlensk˘ch státech vztahují. Fyzicky zmûnit relevantní pﬁedpisy ov‰em budou
muset samotné ãlenské státy. To smûrnice ze své povahy (jak jiÏ bylo ﬁeãeno)
udûlat nemÛÏe.
Aby se ov‰em ãlenské státy nemohly této povinnosti vyhnout tak, Ïe z nûjakého dÛvodu pﬁekáÏky neodstraní, bude nad cel˘m procesem odstraÀování
pﬁekáÏek bdít Evropská Komise. âlenské státy musí v prÛbûhu implementace svá omezující opatﬁení Komisi oznámit a - pokud je budou chtít ve svém
právním ﬁádu ponechat – odÛvodnit pouze stanoven˘mi, zcela konkrétními
dÛvody.
Screening tak pﬁedstavuje jakousi pojistku v tom, Ïe se její adresáti skuteãnû
volnûj‰ího poskytování sluÏeb na vnitﬁním trhu doãkají.
KVALITA SLUÎEB, KONEC DVOJÍHO POJI·TùNÍ
Zv˘‰ení kvality poskytovan˘ch sluÏeb je dal‰í z proklamovan˘ch cílÛ smûrnice. Pﬁíjemci sluÏeb budou mít po implementaci smûrnice právo na ﬁadu informací souvisejících s poskytovanou sluÏbou (napﬁ. jméno poskytovatele,
obchodní podmínky, cenu sluÏby atd.) a jejich diskriminace bude znemoÏnûna. Novû bude zakázáno vyÏadovat dvojí poji‰tûní poskytovatele sluÏby – pokud bude poskytovatel poji‰tûn v domovském státû, nebude moÏné po nûm
v jin˘ch zemích EU vyÏadovat dal‰í poji‰tûní.
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SMùRNICE V âÍSLECH
Smûrnice bude mít po své implementaci bezpochyby pozitivní efekt na ãeskou ekonomiku. âe‰tí poskytovatelé sluÏeb jsou jiÏ dnes i na evropské pomûry plnû konkurenceschopní a roz‰íﬁení trhu v této oblasti jim tak pﬁinese
nové podnikatelské pﬁíleÏitosti.
Dle studie provedené konzultaãní firmou KPMG je díky smûrnici moÏné
oãekávat rÛst HDP âeské republiky v rozmezí 0,67 – 1,59 %, coÏ v absolutních ãíslech ãiní zhruba 17,6 – 40,6 mld Kã. Smûrnice bude mít také positivní dopad na ukazatele pracovního trhu – je moÏné oãekávat vznik cca 18,7 tisíc nov˘ch pracovních míst.

POKRYTÉ SLUÎBY
Smûrnice je plo‰n˘ nástroj a profitovat z ní bude velká vût‰ina podnikatelÛ
exportujících sluÏby. BohuÏel jedním z dÛsledkÛ tvrd˘ch bojÛ o podobu smûrnice bylo i její urãité zúÏení oproti pÛvodní pﬁedstavû. To znamená, Ïe
smûrnice nepokr˘vá v‰echny existující typy sluÏeb.
Mimo pÛsobnost smûrnice tak stojí pﬁedev‰ím sluÏby:
audiovizuální
zdravotnické
v oblasti dopravy
sociální
agentur práce
bezpeãnostních agentur
hazardní hry
finanãní sluÏby
sluÏby elektronick˘ch komunikací

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RovnûÏ do oblasti pÛsobnosti smûrnice nespadají sluÏby, které jsou v˘konem
veﬁejné moci a sluÏby v obecném nehospodáﬁském zájmu (napﬁíklad státní
‰kolství).
Ve‰keré ostatní myslitelné sluÏby do rozsahu smûrnice spadají a rok 2010 tak
pﬁinese jejich prÛlomovou liberalizaci.
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P¤ÍKLADY NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ
Otázka:
Chtûl bych si v Maìarsku otevﬁít autodílnu. Na maìarském Ïivnostenském
úﬁadû mi sdûlili, Ïe mi Ïivnost udûlí pouze pokud pﬁedloÏím originál a ovûﬁen˘ pﬁeklad mého ãeského v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ.
Odpovûì :
Po vstupu smûrnice v platnost bude takové jednání ze strany jakéhokoli
orgánu zakázáno. V tomto pﬁípadû prostû jen pﬁedloÏíte neovûﬁen˘ pﬁeklad
va‰eho v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ a na maìarském orgánu jiÏ bude, aby
kontaktoval pﬁíslu‰n˘ ãesk˘ úﬁad a zjistil, zda jste skuteãnû bezúhonn˘.
Tento postup bude samozﬁejmû platit obecnû i v pﬁípadû jin˘ch listin
a dokumentÛ.
Otázka:
Vykonávám praxi inseminátora v ãeském pohraniãí a po vstupu âeské republiky do EU jsem chtûl vyuÏít nov˘ch moÏností a poskytovat tyto sluÏby také v Polsku. Polské úﬁady mi v‰ak mou ãinnost zakázaly a zákaz odÛvodnily
tím, Ïe mû pro mé sídlo v âR nemohou dostateãnû kontrolovat.
Odpovûì:
PoÏadavek na sídlo na území státu, do kterého chcete poskytovat sluÏby,
pﬁedstavuje klasické omezení pﬁeshraniãního poskytování sluÏeb a po implementaci smûrnice bude muset b˘t zru‰en.
Otázka:
ZaÏádala jsem si o Ïivnostenské oprávnûní v Nûmecku. Z pﬁíslu‰eného zákona jsem se dozvûdûla, Ïe úﬁad je v mojí vûci povinen do 30 dnÛ rozhodnout.
âekala jsem témûﬁ dvojnásobnou dobu a stále nic. Znám˘ mi doporuãil obrátit se správní Ïalobou na nûmeck˘ soud – to je pr˘ ale znaãnû zdlouhavé
a finanãnû nákladné.
Odpovûì:
Po implementaci smûrnice (tedy kolem roku 2010) taková situace nenastane
– procedura tichého souhlasu zaruãí, Ïe pokud se orgán ve stanovené dobû
nevyjádﬁí, povolení automaticky vznikne. Neãinnost orgánu tak jiÏ nepÛjde
k tíÏi Ïadatele (podnikatele).
Otázka:
UvaÏovala jsem o tom, Ïe si nechám polskou stavební firmou postavit mal˘
zahradní domek. Mám v‰ak obavy z toho, co se stane v pﬁípadû, Ïe práce nebude provedena kvalitnû a já se budu muset na firmu v budoucnu obracet.
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Odpovûì:
Implementace smûrnice bude mít vliv také na kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb.
Ta bude muset b˘t zv˘‰ena a to napﬁíklad tím, Ïe poskytovatelé sluÏeb budou
muset pﬁíjemci sluÏby vÏdy poskytnout dostateãné informace jednak o sobû
a jednak i o sluÏbû samotné. Samotná smûrnice samozﬁejmû nemÛÏe zaruãit,
Ïe v‰echny sluÏby budou maximálnû kvalitní, pokud by v‰ak pozdûji do‰lo
k pﬁípadn˘m sporÛm, pﬁíjemce bude vûdût na koho a kam se má se sv˘mi nároky obrátit.
Otázka:
Vlastním s manÏelkou v pohraniãí malou firmu. Já v jejím rámci podnikám
v dopravních sluÏbách a manÏelka spravuje dvû men‰í kadeﬁnictví. Chtûli
bychom vyuÏít pﬁíleÏitosti a nabízet sluÏby do blízkého Rakouska. Bude to
po implementaci smûrnice moÏné?
Odpovûì:
Ne v‰echny typy sluÏeb se smûrnicí o sluÏbách na vnitﬁním trhu ﬁídí. Obecnû
lze ﬁíci, Ïe jde o vût‰inu komerãních sluÏeb s nûkolika v˘jimkami. V tomto
pﬁípadû napﬁíklad kadeﬁnictví jako sluÏba do rozsahu smûrnice spadá a podnikatelka mÛÏe pﬁínosy smûrnice vyuÏít. Autodoprava jako dopravní sluÏba
naopak do rozsahu smûrnice nespadá a smûrnice se tak poskytování této sluÏby net˘ká. To ov‰em neznamená, Ïe by autodopravce nemohl své sluÏby v cizinû poskytovat – to mÛÏe, pouze za stávajících (a o nûco komplikovanûj‰ích)
podmínek.
Otázka:
Sly‰el jsem, Ïe v pÛvodní návrh smûrnice obsahoval princip zemû pÛvodu,
kter˘ by znamenal, Ïe se budu pﬁi poskytování sluÏeb v jin˘ch ãlensk˘ch státech EU ﬁídit sv˘m (tedy ãesk˘m) právem a nebudu muset sloÏitû zji‰Èovat
poÏadavky cizího právního ﬁádu. Tento princip ov‰em ve finální podobû
smûrnice chybí. UvaÏoval jsem o doãasném poskytování sluÏeb v západní
Evropû, ale domluvím se pouze anglicky a aÏ do Británie se nechystám (lákal by mne dánsk˘ trh). PomÛÏe mi smûrnice v tomto ohledu nûjak?
Odpovûì:
Smûrnice zﬁídí tzv. Jednotná kontaktní místa. JKM vám pomohou vyﬁídit
ve‰kerá potﬁebná ﬁízení, která musíte pﬁed orgány cílového státu absolvovat
a to i v jiném jazyce, neÏ je jazyk národní (vût‰inou pÛjde o angliãtinu). Na
JKM se budete moci rovnûÏ obrátit s Ïádostí o informace související s poÏadavky na va‰i ãinnost.
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SLOVNÍâEK POJMÒ
Princip zemû pÛvodu: na základû tohoto principu se poskytovatel sluÏby, která je
poskytována pﬁeshraniãnû, ﬁídí právem státu, kde je usazen. Princip zemû pÛvodu
byl v‰ak ze smûrnice vyÀat a byl nahrazen principem svobody poskytování sluÏeb.
Princip pﬁeshraniãního poskytování sluÏeb: ãlenské státy mohou omezit poskytovatele, kter˘ chce na jejich území doãasnû poskytovat své sluÏby, pouze v pﬁípadech
opodstatnûn˘ch dÛvodem veﬁejného poﬁádku, veﬁejné bezpeãnosti, veﬁejného
zdraví nebo ochranou Ïivotního prostﬁedí (informace o tûchto poÏadavcích by mûl
podnikatel získat na Jednotn˘ch kontaktních místech).
Povolovací reÏim: ãlenské státy ve své národní legislativû stanovují urãit˘ postup,
kter˘ musí poskytovatelé sluÏeb následovat, aby od pﬁíslu‰ného orgánu dostali povolení k pﬁístupu k ãinnosti nebo v˘konu poskytování sluÏeb.
Povolení: poskytovatel nebo pﬁíjemce sluÏby musí následovat urãit˘ administrativní postup, jehoÏ dovr‰ením je povolení k pﬁístupu k ãinnosti poskytování sluÏeb
nebo k jejímu v˘konu, které udûlí relevantní úﬁad.
Poskytovatel sluÏby: jedná se o fyzickou osobu, která je pﬁíslu‰níkem ãlenského
státu nebo právnickou osobu, v ãlenském státû usazenou, která nabízí nebo poskytuje sluÏbu.
Pﬁeshraniãní poskytování sluÏeb: jedná se o poskytování sluÏeb pﬁes hranice bez
toho, Ïe by mûl poskytovatel v úmyslu se v hostitelském státû trvale nebo dlouhodobû usadit.
Pﬁíjemce sluÏby: mÛÏe b˘t jednak fyzická osoba, která je pﬁíslu‰níkem ãlenského
státu nebo která poÏívá práv, jeÏ jí pﬁiznávají právní pﬁedpisy Spoleãenství. Dále se
mÛÏe jednat o právnickou osobu usazenou v ãlenském státû, která sluÏbu pﬁijímá aÈ
uÏ pro profesní nebo neprofesní úãely.
PoÏadavek: mÛÏe pﬁedstavovat jakákoli povinnost, zákaz, podmínku nebo
omezení vztahující se na poskytování sluÏeb, které vypl˘vají z právních a správních pﬁedpisÛ ãlenského státu nebo judikatury, správní praxe, pravidel profesních
subjektÛ nebo kolektivních smluv.
Nediskriminace: je z pohledu smûrnice o sluÏbách takové jednání ãi zacházení,
které nerozli‰uje mezi domácím poskytovatelem a poskytovatelem z jiného ãlenského státu.
Naléhavé dÛvody obecného zájmu: napﬁ. ochrana lidského zdraví, Ïivotního
prostﬁedí, ochrana spotﬁebitele nebo ochrana kulturních hodnot.
Proporcionalita: je princip pﬁimûﬁenosti, kter˘ musí b˘t dodrÏován v pﬁípadû, Ïe
zákonodárce ukládá podnikateli v souvislosti s pﬁístupem nebo v˘konem sluÏby
v jeho ãlenském státû urãité poÏadavky.
Implementaãní lhÛta: jedná se o období, bûhem nûhoÏ ãlenské státy transponují
ustanovení smûrnice do svého právního ﬁádu, pﬁiãemÏ záleÏí na vÛli ãlensk˘ch státÛ, jak˘ právní nástroj k implementaci zvolí.
Voln˘ pohyb sluÏeb: pﬁedstavuje svobodu poskytování sluÏeb na bázi doãasnosti.
Voln˘ pohyb sluÏeb se vztahuje na situace, kdy se pohybuje poskytovatel sluÏby,
pﬁíjemce sluÏby nebo sluÏba samotná.
Svoboda usazování: se vztahuje na pﬁípady, kdy se poskytovatel sluÏby z jednoho
ãlenského státu usadí v jiném ãlenském státû, tj. zaloÏí zde poboãku, popﬁ. organizaãní sloÏku a podﬁídí se právnímu reÏimu hostitelského státu.
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UÎITEâNÉ ADRESY
http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/ - stránky Ministerstva prÛmyslu a obchodu âeské republiky, kde naleznete o smûrnici o sluÏbách na vnitﬁním
trhu ﬁadu dal‰ích praktick˘ch informací v ãeském jazyce
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm - stránky
Evropské Komise t˘kající se obecnû volného pohybu sluÏeb; vût‰inou v anglickém, nûmeckém a francouzském jazyce
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