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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhů na evropský elektronický průkaz služeb je usnadnit poskytovatelům služeb 
dočasné poskytování přeshraničních služeb v rámci EU a rozšířit jejich podnikání tím, že 
například zřídí pobočku v jiném členském státě. Návrhy se skládají z nařízení, které reguluje 
obsah průkazu služeb, a ze směrnice, jež obsahuje ustanovení o postupech a účincích průkazu 
služeb.

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba podpořit rozvoj ekonomiky služeb a lépe využívat 
potenciál jednotného trhu se službami. Je však nezbytné, aby se veškerá opatření na 
usnadňování volného pohybu služeb souběžně zaměřovala na zachování vysokých standardů 
pro spotřebitele a pracovníky i na zajišťování spravedlivé hospodářské soutěže pro podniky.

Komise tvrdí, že její návrh obsahuje přidanou hodnotu, avšak návrh i související posouzení 
dopadu čelí významné kritice. Různé organizace včetně zaměstnavatelů a odborů z odvětví, 
jichž se návrhy nejvíce týkají, údajnou přidanou hodnotu návrhů vážně zpochybňují. Existují 
také obavy, že elektronický průkaz služeb by mohl vést k usnadňování fiktivní samostatně 
výdělečné činnosti, nehlášené práce nebo nepravého vysílání pracovníků. 

Cílem evropského elektronického průkazu služeb je také poskytnout praktická řešení při 
zajišťování přeshraničního pojistného krytí. Jelikož však přeshraniční pojištění existuje 
a nabízejí jej pojistitelé po celé Evropě, zdá se, že návrh usiluje o řešení problémů, které 
nebyly správně určeny. Podle Komise jsou návrhy týkající se pojistek založeny na stávajících 
postupech a zároveň zjednodušují a harmonizují pojistné krytí. Z odvětví pojišťovnictví se 
však také ozývají obavy, že návrh nepřinese prospěch ani dotčenému odvětví ani klientům, 
ale bude spíše znamenat dodatečné náklady a zátěž pro již existující pojistné krytí.  Užitečnost 
návrhu pro odvětví pojišťovnictví a ochranu uživatelů elektronického průkazu se tedy zdají 
být velmi omezené.

Je zřejmé, že návrhy Komise vzbuzují řadu závažných otázek. Když bude například podána 
žádost o elektronický průkaz služeb a cílový hostitelský stát nezareaguje, bude elektronický 
průkaz přesto vydán, aniž by hostitelský členský stát uplatnil jakákoli kontrolní opatření. 
Hostitelský členský stát musí vydaný elektronický průkaz poté uznat, aniž by na držitele 
průkazu směl klást další vnitrostátní požadavky. Mechanismus tichého souhlasu vzbuzuje 
obavy. Aby se zabránilo možnému zneužití, je klíčové, aby všechny žádosti o elektronický 
průkaz služeb byly hostitelským členským státem účinně zkontrolovány předtím, než bude 
průkaz formálně vydán. K tomu by také mělo dojít v rozumném časovém rámci. Navrhované 
časové lhůty k přezkumu žádostí a přijímání rozhodnutí vzbuzují závažné pochybnosti o tom, 
zda budou členské státy v praxi schopny účinně prověřovat žádosti o elektronický průkaz 
v tak krátké době a zda k tomu budou mít dostatečnou kapacitu.

Také neomezená platnost elektronického průkazu je problematická. Je jasné, že jednou 
předložené informace mohou rychle zastarat. Z návrhů není jasné, jaké možnosti má 
hostitelský členský stát, pokud jde o opětovné prověřování, následnou kontrolu a prosazování 
předpisů poté, co byl elektronický průkaz již vydán, například k zajištění toho, aby společnost 
platila daně a příspěvky sociálního zabezpečení. 

Zdá se, že návrh omezuje hostitelský členský stát také při kontrole společností, které chtějí 
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využít možnost, již poskytuje článek 13 směrnice, tj. založit vedlejší provozovnu v jiném 
členském státě. To by mohlo mít závažné dopady a být v rozporu se zásadou, že společnost 
musí při zřizování plně podléhat předpisům a dohledu hostitelského státu. Tím by se mohly 
usnadnit podvodné postupy a společnosti typu poštovní schránka, které umožňují vyhýbat se 
daňovým povinnostem, jelikož kontrolní opatření hostitelského členského státu by po vydání 
elektronického průkazu byla zjevně omezena.

Návrhy Komise jsou navíc velmi složité a obsahují řadu nejasností v klíčových oblastech, což 
je ještě umocněno velkým počtem prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, jež 
zastírají komplexní pohled na to, jak bude elektronický průkaz služeb skutečně fungovat 
v praxi. 

To vše vede k závěru, že je velmi odůvodněné se ptát, zda návrh Komise skutečně bude mít 
nějaký znatelný přínos, nebo zda se jedná o zavedení komplexních administrativních struktur, 
které jsou jen velmi málo žádané a nebudou příliš využívané. 

S ohledem na to, že návrh v současné podobě představuje riziko, že neposílí, ale naopak 
oslabí sociální rozměr vnitřního trhu a boj proti sociálním podvodům, zpravodaj se domnívá, 
že namísto změny návrhů a snahy o řešení všech jejich nedostatků je lepší návrhy plošně 
zamítnout. To by mohlo Komisi poskytnout příležitost předložit propracovanější posouzení 
ohledně přínosů elektronického průkazu služeb, také s ohledem na celou škálu nástrojů, které 
byly v této oblasti již zavedeny, jelikož ty nebyly v původním posouzení dopadu předloženém 
Komisí jasně zmíněny.

******

Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.
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