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1. Úvod: vztahy mezi EU a členskými státy ESVO

Vztahy mezi Evropskou unií (EU) a třemi členskými státy Evropského sdružení volného 
ochodu (ESVO) – Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem, jsou založeny na Dohodě
o Evropském hospodářském prostoru (EHP) uzavřené dne 1. ledna 1992 mezi Islandem, 
Norskem a Lichtenštejnskem, Evropským společenstvím (ES) a jeho členskými státy. 
Hlavním cílem této dohody je rozšířit vnitřní trh ES na tyto tři členské státy ESVO. Chrání 
stejné „čtyři svobody“ jako v Evropském společenství, ale také zemím ESVO, které jsou státy 
EHP, umožňuje, aby se účastnily některých doprovodných politik, jako je například politika 
ochrany spotřebitele a ochrany životního prostředí. Dohoda je založena na principu 
homogenity, což znamená, že právní předpisy EHP na území, na které se vztahuje tato 
dohoda, by měly být co nejblíže acquis EU. 

Švýcarsko – nyní čtvrtý člen ESVO – se účastnilo jednání vedoucích k uzavření Dohody
o EHP. Připojení této země k Dohodě o EHP však bylo zpochybněno veřejným hlasováním
v roce 1992 (zajímavé je, že po podání oficiální žádosti Švýcarska o členství v EU). Vztahy 
mezi Švýcarskem a EU byly dále upraveny na základě řady dvoustranných dohod
s Evropským společenstvím a jeho členskými státy. Sedm dohod známých jako Bilaterální 
dohody I bylo podepsáno v roce 1999. Poté následovalo další kolo jednání, jež vedlo
k dohodám v osmi nových odvětvích, které jsou známé jako Bilaterální dohody II a byly 
přijaty v roce 2004.

2. Institucionální rámec: dva různé modely hospodářské integrace bez přistoupení

Dohodou o EHP se zavádí společné instituce tvořené zástupci smluvních stran, které dohodu 
spravují. Smíšený výbor odpovídá za průběžnou správu dohody a za začlenění právních 
předpisů Společenství do jejích ustanovení. Tvoří jej velvyslanci v EU ze států EHP/ESVO, 
zástupci Evropské komise a členských států EU. 

Správa Dohody o EHP probíhá ve vysoce institucionalizovaném rámci. Za každodenní správu 
Dohody o EHP je odpovědný sekretariát ESVO. Kontrolní úřad ESVO dohlíží na provedení 
acquis příslušného pro EHP do právních předpisů členských států ESVO, které jsou státy 
EHP. Má rovněž pravomoc zahajovat řízení pro porušení práva u Soudního dvora ESVO, což 
je soudní orgán EHP. 

Naproti tomu pro řízení vztahů EU-Švýcarsko žádný takový komplexní institucionální rámec 
neexistuje. Obecně je každá dvoustranná odvětvová dohoda spravována zvláštním smíšeným 
výborem tvořeným zástupci smluvních stran. Na straně EU sehrává klíčovou úlohu Evropská 
komise.

Dohoda o EHP i dvoustranné dohody upravují zvláštní postup pro zohlednění nového acquis. 
Kdykoli je přijato nové opatření s významem pro EHP, vypracuje sekretariát ESVO návrh 
rozhodnutí smíšeného výboru o změně přílohy příslušné dohody, které je později běžně 
přijato smíšeným výborem. V případě, že ústavy zemí ESVO, které jsou státy EHP, vyžadují 
schválení parlamentem nebo souhlas prostřednictvím referenda, může příloha dohody vstoupit
v platnost pouze po splnění tohoto požadavku. 
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Bilaterální dohody jsou oproti Dohodě o EHP statičtější. Odpovídající rozhodnutí činí 
příslušný smíšený výbor Švýcarsko-EU po projednání mezi smluvními stranami. Smíšené 
výbory mohou u dohod změnit pouze přílohy, které jsou technické povahy. Nemohou však
u žádné z dohod změnit její hlavní ustanovení. 

3. Otázky týkající se zavedení vnitřního trhu

3.1. Oblast působnosti zprávy

Zpravodaj po konzultaci s řadou zúčastněných subjektů na obou stranách poznamenává, že
v členských státech ESVO, které jsou státy EHP, sice zásadní problémy se zavedením 
vnitřního trhu nejsou, vztahy mezi EU a Švýcarskem jsou ale poněkud problematičtější. 
Kromě toho se nedávno rozvinula obecnější diskuse o budoucnosti vztahů EU-Švýcarsko, 
neboť obě strany současné dohody zpochybňují.

Zpravodaj má v úmyslu zaměřit se na specifické problémy v přeshraničním poskytování 
služeb, které spadá do dohody mezi Švýcarskem, Evropskou unií a jejími členskými státy
o volném pohybu osob. 

S přihlédnutím k probíhající obecnější diskusi zpravodaj dále zamýšlí použít fungování 
Dohody o volném pohybu osob jako případovou studii, na jejímž základě by měl být 
posouzen institucionální rámec vztahů mezi EU a Švýcarskem. Rád by přispěl k širší diskusi
o budoucnosti vztahů mezi EU a Švýcarskem. 

S ohledem na diskusi ve výboru je zpravodaj připraven přijmout požadavky na zahrnutí 
dalších okruhů do této zprávy, jako je ochrana spotřebitele, celní spolupráce nebo zadávání 
veřejných zakázek. 

3.2. Dohoda o volném pohybu osob a liberalizace služeb

Dohoda o volném pohybu osob vstoupila v platnost dne 1. června 2002 jako jedna ze sedmi 
dohod v balíčku Bilaterálních dohod I. Dohoda má mimo jiné za cíl „usnadnit poskytování 
služeb na území smluvních stran, především liberalizovat poskytování krátkodobých služeb“1. 
Předpokládá přiblížení švýcarských právních předpisů acquis v oblastech, na které se dohoda 
vztahuje, a to stanovením povinnosti, aby Švýcarsko zajistilo uplatňování „práv a povinností, 
která jsou rovnocenná právům a povinnostem obsaženým v právních aktech Evropského 
společenství“2.

Dohoda obsahuje ustanovení o volném pohybu osob a svobodě usazování, na základě zásad 
obsažených v článcích 39 a 43 Smlouvy o ES. Poskytuje státním příslušníkům jakékoli 
smluvní strany právo na vstup, na pobyt a na přístup k zaměstnání jako zaměstnancům, právo 
pobytu na území smluvních stran a právo usazování jako samostatně výdělečných osob. Její 
hlavní část a příloha I (Volný pohyb osob) obsahují ustanovení, která se vztahují
k poskytování služeb. Příloha III (Vzájemné uznávání kvalifikací) Dohody o volném pohybu 
osob dále obsahuje seznam sekundárních právních předpisů Společenství, které budou 

                                               
1 Srov. čl. 1 odst. 1 písm. b) Dohody o volném pohybu osob.
2 Srov. čl. 16 odst. 1 Dohody o volném pohybu osob
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zohledněny v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací. Dohoda tím liberalizuje pouze 
krátkodobé služby (nejdéle po dobu 90 pracovních dnů v kalendářním roce). 

Zatímco příloha III může být aktualizována rozhodnutím smíšeného výboru, dohodu 
samotnou, stejně jako její přílohu I, lze změnit pouze postupy, které se používají pro revizi 
mezinárodních smluv. 

Směrnice 2005/36/ES („směrnice o odborných kvalifikacích“)

Stávající verze přílohy obsahuje odkazy na platné směrnice v oblasti uznávání kvalifikací, ale 
nebyla změněna tak, aby zahrnovala směrnici 2005/36/ES, která v EU vstoupila v platnost dne 
20. října 2007. I když Švýcarská spolková rada v červnu 2008 změnu přílohy III příslušně 
odsouhlasila, přípravné práce k tomu, aby směrnice 2005/36/ES vstoupila ve Švýcarsku
v platnost, ještě nebyly dokončeny a odpovídající ustanovení švýcarských právních předpisů 
pravděpodobně vstoupí v platnost teprve v roce 2011, po příslušných změnách přílohy III.

Směrnice 2006/123/ES („směrnice o službách“)

Pokud jde o směrnici o službách, zpravodaj konstatuje, že Dohoda o volném pohybu osob 
neobsahuje komplexní dohodu o službách. Protože přílohu I nemůže změnit smíšený výbor, 
ustanovení směrnice o službách by mohla být začleněna pouze revizí stávající dohody nebo 
uzavřením nové dohody o službách. Bylo provedeno několik pokusů o sjednání zvláštní 
dohody o službách, které však byly dosud neúspěšné. 

Zpravodaj konstatuje, že Dohoda o volném pohybu osob neupravuje uspokojivý mechanismus 
pro zohlednění nového acquis. Jak dokazuje směrnice 2005/36/ES, je tento proces aktualizace 
přílohy velmi dlouhý. Ve skutečnosti zdaleka není automatický, a to dokonce i v případech, 
kde dotčené právní předpisy netvoří podstatnou změnu stávajícího acquis, které již bylo 
zahrnuto do přílohy. Možnosti vytvoření automatičtějšího mechanismu pro převzetí nového 
acquis byly ve smíšeném výboru diskutovány, zatím však bez konkrétního výsledku. 

3.3. Překážky přeshraničnímu poskytování služeb v rámci Dohody o volném pohybu 
osob

Švýcarsko přijalo řadu podpůrných opatření doprovázejících Dohodu o volném pohybu osob, 
která se zaměřují na ochranu pracovníků před mzdovým a sociálním dumpingem, zajištění 
rovného zacházení poskytovatelů služeb ze Švýcarska a EU a zajištění přijetí dohody mezi 
švýcarskými občany. 

Zpravodaj byl informován o řadě požadavků ve švýcarských právních předpisech, většinou 
spadajících do kategorie podpůrných opatření, které by mohly diskriminovat poskytovatele 
služeb z EU. Příkladem takových opatření je osmidenní oznamovací povinnost pro podniky
z EU, které chtějí poskytovat služby ve Švýcarsku. Každý podnik EU musí informovat 
příslušné kantonální orgány o osobách, které budou poskytovat služby ve Švýcarsku, 8 dní 
předem. Tento požadavek je považován za problém zejména pro malé a střední podniky, které 
velmi často reagují na krátkodobé objednávky ze Švýcarska. Další oznámené povinnosti 
zahrnují mimo jiné povinnost zaplatit kauci 20 000 CHF před poskytováním služeb
v basilejském kantonu a povinnost přispívat na mechanismus vymáhání, který provádějí 
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třístranné komise. Podnikům, které nedodrží tyto a další požadavky, hrozí ze strany 
švýcarských orgánů vysoké pokuty. 

Řadu problémů ohlásila také švýcarská strana. Například jsou podle německých právních 
předpisů týkajících se vyslání pracovníků k výkonu činnosti v Německu švýcarské stavební 
společnosti povinny přispívat do německého fondu pro dovolené („Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft“), dokonce i pokud již musejí hradit placenou 
dovolenou ve Švýcarsku. Další záležitost, která byla zmíněna švýcarskými společnostmi, 
souvisí s povinností desetileté záruky (garantie décennale) na všechny práce při stavbách 
budov ve Francii. Všichni stavitelé musí uzavřít příslušné pojištění s francouzskou 
pojišťovací společností. Švýcarské orgány si stěžují, že je pro švýcarské společnosti velmi 
obtížné toto pojištění získat.

V rámci EU by tyto spory nakonec řešil Evropský soudní dvůr. Podle Dohody o EHP by byl 
příslušným soudem, který rozhodne o výkladu dohody, Soudní dvůr ESVO. V případě 
Dohody o volném pohybu osob neexistuje žádný soudní orgán, který by poskytoval jednotný 
výklad dohody. 

Případný hmotný výsledek sporu je navíc nepředvídatelný. V mnoha případech je Dohoda
o volném pohybu osob nejasná ohledně toho, jaké jsou povinnosti smluvních stran. Podle čl. 
16 odst. 2 Dohody o volném pohybu osob, pokud provádění této dohody zahrnuje pojmy 
práva Společenství, je pro smluvní strany závazná pouze relevantní judikatura Soudního 
dvora Evropských společenství z doby před datem podepsání této dohody. Pokud jde
o judikaturu z doby po podepsání této dohody, je v rámci smíšeného výboru vytvořen 
informační mechanismus, v souladu s nímž příslušná judikatura „má být oznamována 
Švýcarsku“, aniž by Švýcarsko mělo závaznou povinnost ji zohlednit. Spory se řeší spíše na 
politické úrovni ve smíšeném výboru a budou posouzeny u každého případu jednotlivě. 
Vytváří to nejistotu pro hospodářské subjekty. V nejhorším případě by to mohlo vést
k nejednotnému uplatňování acquis v EU a ve Švýcarsku.

4. Vybrané okruhy k rozpravě

Zpravodaj by rád na úvod rozpravy ve výboru vznesl několik otázek, které vyžadují podrobné 
zvážení. 

 Jak usnadnit řešení sporů mezi EU a Švýcarskem, pokud jde o přeshraniční poskytování 
služeb? 

 Jak zajistit aktuálnější sbližování švýcarských právních předpisů a právních předpisů EU 
pro oblast vnitřního trhu?

 Jak zajistit lepší sledování provádění Dohody o volném pohybu osob v oblasti 
poskytování služeb?


