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Vážená paní předsedkyně, 

v dopise ze dne 15. června 2018 jste jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

(IMCO) požádala Výbor pro právní záležitosti (JURI) v souladu s čl. 39 odst. 2 jednacího 

řádu Evropského parlamentu, aby Vám poskytl stanovisko ohledně přiměřenosti úpravy 

právního základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná 

digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení 

problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, s ohledem na výsledky 

interinstitucionálních jednání zaměřených na dohodu v prvním čtení.  

 

I – Výchozí informace 

 

Tento návrh byl předmětem interinstitucionálních jednání v souladu s článkem 69c jednacího 

řádu. Na zasedání trialogu dne 24. května 2018 bylo dosaženo předběžné dohody. V dopise ze 

dne 20. června 2018 předseda Výboru stálých zástupců (část 1) informoval předsedkyni 

výboru IMCO, že Rada by mohla schválit kompromisní znění uvedené v příloze k dopisu. 

 

Kompromisní znění stanoví zřízení jednotné digitální brány. Podle článku 2 se tato brána 

skládá z běžného uživatelského rozhraní, které je propojeno s vnitrostátními a unijními 

webovými stránkami a poskytuje přístup k informacím, postupům a asistenční službě a 

službám pro řešení problémů týkajícím se unijních a vnitrostátních pravidel, jež platí pro 

občany a podniky, které uplatňují nebo zamýšlejí uplatňovat svá práva na vnitřním trhu.  

 

Příloha I obsahuje seznam práv, povinností a pravidel na vnitřním trhu, o nichž by měly být 

informace dostupné prostřednictvím jednotné digitální brány a jež se týkají mimo jiné 

cestování, práce a důchodu a vozidel. Informace o záležitostech, které nejsou uvedené 

v příloze I, mohou být v souladu s článkem 5 zpřístupněny prostřednictvím brány pouze 

tehdy, týkají-li se uplatňování práv v oblasti vnitřního trhu ve smyslu čl. 26 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU). 

 

Brána navíc poskytne přístup k informacím o postupech, které byly stanoveny, aby umožnily 

uživatelům uplatňování jejich práv a splnění povinností a pravidel v oblasti vnitřního trhu 

uvedených v příloze I, a k odkazům na tyto postupy. Příloha II obsahuje seznam postupů, 

které patří mezi postupy, jež má zahrnovat brána. 

 

Brána rovněž umožní přístup k informacím o „asistenční službě a službám pro řešení 

problémů“, na které se občané a podniky mohou obrátit s dotazy či problémy souvisejícími 

s právy, povinnostmi či postupy, které spadají do oblasti působnosti brány, a k odkazům na 

tyto služby. V příloze III je uvedeno sedm těchto služeb, například kontaktní místa pro 

výrobky a EURES. Podle čl. 7 odst. 3 Komise může do brány přidávat odkazy na další služby, 

jsou-li splněny určité podmínky. V každém případě služba musí nabízet informace nebo 

pomoc v oblastech a pro účely, na které se vztahuje toto nařízení. 

 

Kompromisní znění ukládá členským státům a Komisi povinnost zajistit přístup 

k informacím, postupům a asistenční službě a službám pro řešení problémů na vnitrostátní a 

unijní úrovni a stanovuje určité požadavky na kvalitu a přístup, které se vztahují na tyto 

informace, postupy a služby. 
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Podle článku 6 kompromisní znění zavazuje členské státy, aby umožnily uživatelům přístup 

ke všem postupům, které jsou v plném rozsahu uvedeny online v příloze II, přinejmenším 

v rozsahu, v němž jsou tyto postupy stanoveny v dotyčném členském státě. Článek 6 

vysvětluje, kdy je přístup považován za plně dostupný online, a stanovuje, že osobní návštěva 

příslušného úřadu může být vyžadována pouze ve výjimečných případech. 

 

V souladu s článkem 14 Komise zřídí technický systém pro automatizovanou přeshraniční 

výměnu důkazů v souvislosti s postupy uvedenými v příloze II a s postupy uvedenými ve 

směrnicích 2005/36 (směrnice o odborných kvalifikacích), 2006/123 (směrnice o službách), 

2014/24 (směrnice o zadávání veřejných zakázek) a 2014/25 (směrnice o zadávání veřejných 

zakázek v oblasti veřejných služeb). Cílem tohoto systému je zabránit tomu, aby uživatelé 

museli předkládat stejné důkazy pokaždé, kdy musí dokončit jiný postup. 

 

Článek 25 zavazuje Komisi, aby poskytla uživatelům brány uživatelsky přívětivý nástroj pro 

poskytování zpětné vazby o službách brány. Podle článku 26 musí Komise uživatelům 

poskytnout podobný nástroj pro hlášení všech překážek, na něž narazí při uplatňování svých 

práv na vnitřním trhu. Komise a členské státy budou analyzovat a zkoumat problémy, které 

vyvstaly, a řešit je vhodnými prostředky, kdykoli to bude možné. 

 

Komise vycházela z čl. 21 odst. 2 SFEU (právo občanů Unie svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států), článku 48 SFEU (sociální zabezpečení) a čl. 114 odst. 1 

SFEU (vnitřní trh) coby společných právních základů pro svůj návrh. V kompromisním znění 

byl článek 48 SFEU vyškrtnut a byly ponechány čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 SFEU jako 

společné právní základy. 

 

 

II – Relevantní články Smlouvy 

 

Článek 21 

(bývalý článek 18 Smlouvy o ES) 

 

1. Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s 

výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich 

provedení. 

 

2. Pokud se k dosažení tohoto cíle ukáže činnost Unie jako nezbytná a pokud Smlouvy pro 

takovou činnost nestanoví nezbytné pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním postupem přijímat předpisy k usnadnění výkonu práv uvedených v odstavci 1. 

 

 

Článek 48 

(bývalý článek 42 Smlouvy o ES) 

 

Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem v oblasti sociálního 

zabezpečení taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků; za 

tímto účelem vytvoří systém, který migrujícím zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně 

činným, jakož i osobám na nich závislým, zajistí: 
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a) započtení všech dob získaných podle různých vnitrostátních právních předpisů pro účely 

vzniku a zachování nároků na dávky, jakož i pro výpočet jejich výše; 

 

b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států. 

 

Prohlásí-li člen Rady, že by se návrh legislativního aktu podle prvního pododstavce dotkl 

důležitých aspektů jeho systému sociálního zabezpečení, včetně oblasti působnosti, nákladů 

nebo finanční struktury, nebo by se výrazně dotkl finanční rovnováhy tohoto systému, může 

požádat, aby se návrhem zabývala Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní 

postup pozastaví. Po projednání Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení: 

 

a) vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu, nebo 

 

b) nepřijme žádné opatření nebo požádá Komisi o předložení nového návrhu; v tom případě 

se původně navržený akt považuje za nepřijatý. 

 

Čl. 114 odst. 1 

(bývalý článek 95 Smlouvy o ES) 

 

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se 

k dosažení cílů uvedených v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada 

řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají 

opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž 

účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. 

 

 

III. Judikatura Soudního dvora ve věci volby právního základu 

 

Hned zpočátku je třeba připomenout zásady upravující volbu právního základu pro akty Unie. 

Podle judikatury Soudního dvora se „volba právního základu aktu [Unie] musí zakládat na 

objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi které patří 

zejména účel a obsah aktu“.1   

 

Pokud má akt dvojí účel nebo dvojí složku, a pokud lze jeden účel nebo jednu složku označit 

jako hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či složka jsou pouze vedlejší, „musí akt 

vycházet z jediného právního základu, a sice ze základu nezbytného pro hlavní nebo 

převažující účel či složku“.2   

 

Akt může být založen na několika právních základech pouze „výjimečně“. Tak tomu může 

být v případě, že akt sleduje současně více cílů nebo má několik složek, které jsou 

„neoddělitelně spojeny, aniž by jedna byla druhotná a nepřímá ve vztahu k druhé“. Takový 

                                                 
1  Viz rozsudek ze dne 8. září 2009, Komise v. Parlament a Rada, C-411/06, 

EU:C:2009:518, bod 45. 
2  Viz rozsudek ze dne 25. dubna 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, 

EU:T:2013:215, bod 66. 
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akt musí být založen na různých odpovídajících právních základech.1   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že cíl a obsah navrhovaného opatření by měl být přezkoumán, aby 

bylo možné stanovit, zda je tento právní základ vhodný, či nikoliv. V tomto případě by měl 

být přezkum proveden s ohledem na cíl a obsah navrhovaného nařízení, jak bylo předběžně 

schváleno v návaznosti na interinstitucionální jednání. 

 

 

IV. Cíl a obsah kompromisního znění 

 

Podle bodu odůvodnění 73 má toto nařízení „za cíl zajistit, aby uživatelé, kteří působí v jiných 

členských státech, měli online přístup k úplným, spolehlivým, přístupným a srozumitelným 

unijním i vnitrostátním informacím o právech, pravidlech a povinnostech, k online postupům, 

které jsou plně přeshraniční, a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů“.  

 

Bod odůvodnění 6 podrobněji vysvětluje, že návrh nařízení sleduje trojí cíl, konkrétně 

„snížení dodatečné administrativní zátěže občanů a podniků, kteří uplatňují nebo chtějí 

uplatnit svá práva na vnitřním trhu, včetně volného pohybu občanů“, „odstranění 

diskriminace“ a „zajištění funkčnosti vnitřního trhu, pokud jde o poskytování informací, 

postupů a asistenční službu a službu pro řešení problémů“. 

 

Další body odůvodnění obsahují podobná vysvětlení. Podle bodu odůvodnění 7 je cílem 

kompromisního znění zřízení jednotné digitální brány, která poskytne občanům a podnikům 

EU přístup k informacím, „aby mohli užívat práva na volný pohyb v rámci vnitřního trhu“. 

Bod odůvodnění 16 vysvětluje, že oblasti informací, které by měly spadat do působnosti 

brány, jsou ty, „jež mají význam pro občany a podniky uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti na vnitřním trhu“. Podobně bod odůvodnění 23 stanovuje, že členské státy by 

měly zajistit, aby některé postupy byly k dispozici online, „aby občané a podniky mohli 

přímo využívat výhody vnitřního trhu bez další zbytečné administrativní zátěže“. 

 

Obsah navrhovaného nařízení zohledňuje výše zmíněné cíle. Aspekty uvedené v příloze I, o 

nichž by měly být informace dostupné prostřednictvím brány, se všechny týkají záležitostí, 

které by mohly mít význam pro občany a podniky uplatňující svá práva na volný pohyb. Lze 

předpokládat, že poskytování snadno dostupných informací o těch aspektech, které vyhovují 

určitým požadavkům na kvalitu, může skutečně přispět k hladšímu uplatňování těchto práv.  

 

Podobně příloha II uvádí řadu postupů, u kterých by se mohlo zdát, kdyby nebyly dostupné 

v plném rozsahu online, že představují značné překážky pro občany a podniky, které jsou 

zapojené nebo mají v úmyslu se zapojit do přeshraniční činnosti. Povinnost členských států 

zajišťovat například to, aby zájemci o studium mohli žádat o stipendium, aby migrující 

pracovníci mohli žádat o potvrzení o registraci narození nebo aby přiznání k dani z příjmu 

mohlo být podáno ze zahraničí bez nutnosti osobní návštěvy, usnadňuje uplatňování práv 

občanů a podniků na vnitřním trhu. 

 

Je třeba konstatovat, že návrhem nařízení, jak vysvětluje důvodová zpráva k návrhu, není 

                                                 
1  Viz rozsudek ze dne 6. listopadu 2008, Parlament v. Rada, C-155/07, EU:C:2008:605, 

body 35–36. 
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„dotčena [...] podstata nebo příslušnost, pokud jde o veškerá pravidla nebo postupy“. 

Kompromisní znění tuto zásadu zakotvuje do čl. 1 odst. 3 a do bodu odůvodnění 25, který 

vysvětluje, že navrhované nařízení „nestanoví materiální a procesní pravidla v oblastech 

v působnosti přílohy II, včetně daňových záležitostí“, avšak stanoví pouze „technické 

požadavky pro zajištění toho, aby takovéto postupy, pokud v daném členském státě existují, 

byly plně dostupné online“. 

 

 

V. Rozbor a určení vhodného právního základu 

 

Podle čl. 114 odst. 1 SFEU Evropský parlament a Rada mohou přijmout opatření ke 

sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je 

vytvoření a fungování vnitřního trhu. Nicméně v souladu s čl. 114 odst. 2 SFEU opatření 

týkající se volného pohybu osob nemohou vycházet z předchozího odstavce. 

 

Čl. 21 odst. 2 SFEU stanovuje, že Evropský parlament a Rada mohou přijmout ustanovení, 

aby usnadnily uplatňování práv občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 1 SFEU. 

 

Vzhledem k cílům a obsahu kompromisního znění je jasné, že se toto znění zabývá především 

tvorbou jednotné digitální brány s cílem odstranit překážky pro uplatňování práv podniků a 

občanů na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že se kompromisní znění zabývá volným 

pohybem osob nikoli jako vedlejším problémem, ale jako aspektem, který se rovná ostatním 

právům podniků a občanů na vnitřním trhu, mohou být použity čl. 114 odst. 1 a čl. 21 odst. 2 

SFEU jako dvojí právní základ. 

 

Pokud jde o článek 48 SFEU, je pravda, že kompromisní znění se dotýká oblasti sociálního 

zabezpečení. Například seznam v příloze I obsahuje „práva a povinnosti týkající se 

sociálního zabezpečení v Unii (registrace jako zaměstnavatel, registrace zaměstnanců, 

oznámení ukončení smlouvy zaměstnance, úhrada příspěvků na sociální zabezpečení, práva a 

povinnosti týkající se důchodů)“. V důsledku toho jednotná digitální brána musí zajišťovat 

přístup k příslušným informacím a k postupům a službám, které se těchto záležitostí týkají. 

Stejně tak proto, že do přílohy II byla zahrnuta „žádost o určení platných právních předpisů 

v souladu s hlavou II nařízení (ES) č. 883/2004“ (nařízení o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení), musí být postupy potřebné k získání odpovídajícího rozhodnutí zpřístupněny 

online v rámci kompromisního znění. 

 

S ohledem na cíl a obsah navrhovaného nařízení a zejména na výslovné prohlášení 

normotvůrce, že kompromisní znění nemá mít vliv na materiální a procesní pravidla týkající 

se otázek uvedených v příloze II, tedy včetně pravidel sociálního zabezpečení, se však zdá, že 

aspekt sociálního zabezpečení má v ekonomice kompromisního znění pouze druhořadý 

význam. Pokud jde o cíle zaměřené na odstranění překážek práv občanů a podniků na 

vnitřním trhu, nelze se domnívat, že jsou „neoddělitelně spojeny, aniž by jeden byl druhotný a 

nepřímý ve vztahu k druhému“. Jinými slovy, článek 48 SFEU nesplňuje kritéria stanovená 

Soudním dvorem, která se týkají společných právních základů, a tedy by neměl být využíván 

jako třetí právní základ pro tento legislativní akt.  
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VI. Závěr a doporučení 

 

S ohledem na vše uvedené se zdá, že čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 SFEU poskytují vhodný 

společný právní základ pro kompromisní znění. 

 

Výbor pro právní záležitosti proto došel k závěru, že vhodným právním základem pro 

navrhované nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální 

brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, jsou čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 SFEU.  

 

Na své schůzi dne 10. července 2018 Výbor pro právní záležitosti proto jednomyslně rozhodl1 

18 hlasy pro, že vhodným právním základem pro navrhované nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, 

asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) 

č. 1024/2012, jak bylo pozměněno v průběhu uzavřených interinstitucionálních jednání, jsou 

čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 SFEU. 

 

S pozdravem 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

                                                 
1  Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (místopředsedové), Axel Voss (navrhovatel), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal 

Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


