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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění směrnice (2006/123/ES) o službách
(2010/2053(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské Unii,

– s ohledem na články 9, 49, a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu1,

– s ohledem na informativní poznámku Komise ze dne 18. května 2010 pro Radu ve složení 
pro konkurenceschopnost o stavu provádění směrnice o službách,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ 
(KOM(2010)0608),

– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že cílem směrnice o službách je dotvoření vnitřního trhu služeb, 
přičemž by měla být zaručena vysoká úroveň kvality a sociální soudržnosti,

B. vzhledem k tomu, že směrnice o službách představuje nástroj pro růst v Evropské unii a že 
jeho zavedení musí být součástí strategie Evropa 2020 a Aktu o jednotném trhu,

C. vzhledem k tomu, že provádění směrnice o službách je pro členské státy, veřejné a místní 
orgány velkou výzvou kvůli ustanovením o právu usazování a poskytování služeb 
a zřízení jednotných kontaktních míst, která poskytují pomoc poskytovatelům služeb,

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na hospodářství, podniky a občany bude moci být 
posouzen až bude směrnice provedena ve všech členských státech Evropské unie;

E. vzhledem k tomu, že kvalita provádění směrnice členskými státy je stejně významná jako 
dodržování lhůt stanovených pro její provedení;

1. připomíná nebývalou veřejnou a politickou diskuzi, jejímž předmětem byla směrnice o 
službách, a klíčovou úlohu Evropského parlamentu v těchto jednáních; domnívá se tudíž, 
že Evropský parlament musí zajistit účinné sledování provádění směrnice členskými státy; 
vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o průběhu provádění směrnice;

                                               
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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2. vítá skutečnost, že provádění směrnice o službách vyvolává nebývale rychlou modernizaci 
ve všech členských státech, která vede ke vzniku nových metod práce a hodnocení; 
zdůrazňuje klíčový význam sociálních partnerů a odborových organizací v procesu 
provádění; vyzývá Komisi, aby do fáze vzájemného hodnocení plně zapojila sociální 
partnery a odborové organizace;

3. konstatuje, že většina členských států upřednostňuje provádění pomocí horizontálních 
právních předpisů; nicméně poznamenává, že způsob provádění závisí na specifických 
rysech vnitřní organizace členských států; vyzývá členské státy, aby zajistily 
transparentnost procesu provádění, zejména lepším zapojením vnitrostátních parlamentů;

Postup hodnocení

4. domnívá se, že postup hodnocení právních předpisů upravujících svobodu usazování 
a svobodného poskytování služeb představuje základ směrnice; konstatuje, že tento postup 
musí v zájmu usnadnění přeshraničního poskytování služeb umožnit modernizaci systémů 
udělování povolení a požadavků v oblasti svobody usazování a svobodného poskytování 
služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou zachovat své systémy udělování povolení a některé 
požadavky, pokud nejsou diskriminační, ale důležité a přiměřené; zdůrazňuje, že si 
členské státy v tomto kontextu zachovaly určitý počet systémů udělování povolení, avšak 
zvýšily jejich dostupnost a transparentnost pro poskytovatele služeb;

6. upozorňuje na obtíže při uznávání odborných kvalifikací; připomíná, že směrnice 
o službách se nevztahuje na ustanovení, která jsou obsažena v odvětvových směrnicích; 
vyzývá Komisi, aby tuto situaci objasnila v rámci revize směrnice o odborných 
kvalifikacích;

7. připomíná specifičnost ustanovení o právu usazování a ustanovení, která se týkají 
dočasného přeshraničního poskytování služeb v jiném členském státě; vyzývá Komisi, aby 
tuto specifičnost plně zohlednila ve svém hodnocení;

8. zdůrazňuje, že postup hodnocení v rámci směrnice je důležitým úkolem správních orgánů 
a musí být zohledněn při hodnocení provádění;

9. bere na vědomí úsilí členských států o zahájení postupu vzájemného hodnocení; domnívá 
se, že současný stav ještě neumožňuje hodnotit jeho účinnost; přeje si, aby Komise 
důkladně přezkoumala možnosti této nové metody v rámci Aktu o jednotném trhu; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že se Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty 
více nepodílejí na postupu vzájemného hodnocení;

Jednotná kontaktní místa

10. domnívá se, že zřízení jednotných kontaktních míst představuje základ pro účinné 
provádění směrnice; uznává, že toto zřízení vyžaduje výrazné úsilí ze strany členských 
států pokud jde o finanční, technickou a organizační stránku; upozorňuje, že je nezbytné 
zapojit do něj sociální partnery;
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11. vyzývá členské státy, aby i nadále zlepšovaly přístupnost jednotných kontaktních míst 
i kvalitu a přiměřenost informací pro poskytovatele; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že informace poskytované jednotnými kontaktními místy budou dostupné 
v několika jazycích;

12. vyjadřuje politování nad tím, že poskytovatelé služeb o jednotných kontaktních místech 
nemají velké povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, aby urychleně zahájily 
informační kampaně zaměřené na všechny zúčastněné strany;

13. vyzývá členské státy, aby poskytly statistické údaje nezbytné pro hodnocení činnosti 
jednotných kontaktních míst a jejich vlivu na evropské úrovni;

14. vyzývá Komisi, aby posílila součinnost mezi jednotnými kontaktními místy na národní 
úrovni a aby vyvinula technické a operační nástroje nezbytné pro tuto součinnost;

Správní spolupráce

15. připomíná význam ustanovení týkajících se správní spolupráce a vzájemné pomoci; 
domnívá se, že provádění těchto ustanovení je nezbytné k zajištění účinné kontroly 
poskytovatelů služeb, vysoké úrovně kvality a bezpečnosti služeb v rámci Evropské unie;

16. vítá rostoucí počet vnitrostátních orgánů odpovědných za kontrolu služeb zapsaných do 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu IMI, který umožňuje přímou, rychlou 
a účinnou výměnu informací;

17. zdůrazňuje význam odborného vzdělávání pro úředníky státních a regionálních správních 
orgánů, kteří jsou odpovědni za prověřování služeb; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
zavedla víceletý program; 

Oblast působnosti 

18. bere na vědomí problémy, se kterými se potýkají některé členské státy v oblasti výjimek 
stanovených směrnicí, zejména pokud jde o sociální a zdravotnické služby; připomíná, že 
tyto služby byly vyloučeny kvůli jejich specifičnosti a proto, že vyžadují odvětvový 
právní rámec Společenství;

19. domnívá se, že dodatečná opatření nezbytná k dotvoření vnitřního trhu služeb musí být 
zcela zahrnuta do diskuse o Aktu o jednotném trhu;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 28. prosince 2006 vstoupila v platnost evropská směrnice o službách (2006/123/ES). 
Cílem této směrnice je otevřít trh pro poskytovatele služeb v Evropské unii, odstranit 
protekcionistická omezení pro poskytování služeb v členských státech a naplnit zásadu 
svobody pohybu, která je základem společného trhu: stručně řečeno – evropští poskytovatelé 
by měli mít možnost nabízet své služby bez administrativních překážek na celém území EU. 

Neustále se mylně uvádí, že účelem směrnice je odvětví služeb deregulovat či liberalizovat. 
Není tomu tak. Smyslem a účelem směrnice o službách je upravit přístup na trhy členských 
států tak, aby byly odstraněny svévolné překážky, resp. aby předpisy, které zůstanou 
v členských státech zachovány, byly přiměřené a nevedly k diskriminaci. Výslovně bylo 
stanoveno, že tímto legislativním záměrem není dotčeno ani pracovní právo ani práva 
pracujících, na což kladl Evropský parlament zvláštní důraz. 

Proto mohly být zachovány evropské i vnitrostátní výdobytky. Zásada země původu, podle 
níž měli poskytovatelé služeb při výkonu činnosti v jiném členském státě EU podléhat pouze 
předpisům svého domovského členského státu a jež byla kritizována za šíření sociálního 
dumpingu, byla zrušena a nahrazena zásadou země poskytování služeb. Směrnice nyní 
umožňuje členským státům, aby uplatňovaly podmínky pro zaměstnávání, které si samy 
stanovily, včetně těch, které jsou upraveny v obecně závazných kolektivních smlouvách. 

Je třeba poznamenat, že Evropský parlament byl motorem tohoto právního předpisu a že Rada 
se z velké části řídila návrhy Evropského parlamentu, což nebývá obvyklé. Obzvláště pokud 
jde o znění článku 16, v němž je zdůrazněno, že: „Členskému státu, do něhož se poskytovatel 
přemístí, nelze bránit ve stanovení požadavků v případech opodstatněných důvody veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí ..... Tomuto 
členskému státu nelze rovněž bránit v uplatňování, v souladu s právem Společenství, jeho 
podmínek zaměstnávání, včetně podmínek stanovených v kolektivních smlouvách.“

Evropský parlament pozoruje prodlevy při provádění směrnice o službách v právních 
předpisech členských států a částečně i živé diskuse. Rozhodl se tedy, že bude provádění 
směrnice pozorně sledovat a zhostí se úlohy průvodce. Opožděné provádění směrnice, stejně 
jako otázky ohledně výkladu a uplatňování směrnice byly projednány. Následně byla 
vypracována tato zpráva. 

Oblast působnosti

Oblast působnosti směrnice o službách zahrnuje v podstatě veškeré komerční služby, jež 
nabízí poskytovatelé usazení v některém členském státě. Vyloučeny jsou mimo jiné služby 
obecného zájmu, jež nemají hospodářskou povahu, finanční služby, dopravní služby, služby 
agentur na zprostředkování dočasné práce, zdravotnické služby a sociální služby v oblasti 
pečovatelství, péče o děti a bytové výstavby. Směrnice nezpochybňuje služby obecného 
zájmu a v žádném případě nemá narušovat základní veřejné služby. 

Zpravodajka zdůrazňuje, že oblast působnosti směrnice musí být provedena jasně a 
jednoznačně, neboť jen tak bude zaručena právní jistota. Upozorňuje zejména na to, že 
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provedení směrnice o službách se nesmí stát záminkou k deregulaci nebo privatizaci služeb 
v členských státech. Hodlá-li vláda některého členského státu provést deregulaci, měla by 
také za své kroky přijmout zodpovědnost. 

Při provádění směrnice ve vnitrostátním právu vyšlo najevo, že některým poskytovatelům 
není jasné, zda služba, kterou nabízejí, do působnosti směrnice spadá, či nikoli. To platí 
zejména o čl. 2 odst. 2 písm. j). Na jeho základě jsou členské státy povinny využívat a 
uplatňovat nástroje směrnice, když jde například o vynětí zaopatření malých dětí z oblasti 
působnosti směrnice o službách. 

Mimoto zpravodajka zdůrazňuje, že je nezbytné nejen jednoznačně rozlišit mezi službami, 
které spadají do působnosti směrnice, a službami obecného zájmu, ale také zajistit ochranu 
služeb obecného hospodářského zájmu prostřednictvím rámcových právních předpisů. 

Jednotná kontaktní místa

Pro poskytovatele služeb je nesporně velkou výhodou zjednodušení administrativních postupů 
a vytvoření jednotných kontaktních míst. Tento nástroj, pokud je správně nastaven, může být 
obzvláště důležitý pro malé a střední podniky. 

Na těchto kontaktních místech by mělo být možné vyřídit veškeré postupy a formality, které 
jsou nutné k zahájení a provozování činnosti při přeshraničním poskytování služeb. Zde by 
měly být k dispozici přesné, úplné a srozumitelné informace o formalitách, administrativních 
postupech, příslušných zákonech atd. Mimoto by se zde podnikatelům mělo při vyřizování 
nezbytných správních náležitostí dostat pomoci. Měla by existovat možnost vyřídit vše 
potřebné elektronickou cestou.

Zpravodajka vychází z toho, že na zřizování jednotných kontaktních míst se podílely všechny 
zainteresované strany, tj. vedle podniků také zástupci zaměstnanců, aby bylo zajištěno 
podávání veškerých relevantních informací, mimo jiné zejména o platných pracovněprávních 
předpisech, a mohly tak být co nejrychleji a nejjednodušeji vyřešeny všechny problémy, které 
případně vyvstanou. 

Zpravodajka ovšem považuje za nevhodné, aby se jednotná kontaktní místa omezovala 
výhradně na elektronickou komunikaci.  Pravidlem by měla být možnost osobního setkání 
s kvalifikovanými pracovníky, kteří poskytnou potřebné informace. Z tohoto důvodu by měla 
mít jednotná kontaktní místa povinnost informovat poskytovatele služeb o platných 
předpisech v oblasti pracovního a sociálního práva.  Jen tak je možné zabránit tomu, aby se 
poskytovatelé služeb mohli odvolávat na neznalost právních norem příslušné země. Dále by 
bylo zapotřebí zajistit koordinaci jednotlivých míst, aby se tak k poskytovatelům služeb 
mohly dostat nejaktuálnější informace.

Samozřejmostí by mělo být i to, že by měla být nabídka k dispozici v několika jazycích. 

Správní spolupráce 
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V oblasti správní spolupráce představuje směrnice o službách jasné vymezení povinností 
členského státu, v němž je poskytovatel usazen, a členského státu, v němž jsou služby 
poskytovány. Příslušným orgánům v jednotlivých členských státech pomáhá překonávat 
praktické překážky v této souvislosti systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). IMI 
je vítaným nástrojem podpory činnosti správních orgánů, jehož prostřednictvím lze překlenout 
rozdíly ve správních postupech, jazykové obtíže či získat chybějící informace o kontaktních 
místech v jiných členských státech. Zpravodajka v budoucnu hodlá důsledněji dbát na to, aby 
byl tento systém skutečně využíván. Zdá se, že v tomto ohledu jsou členské státy dosud 
pozadu.

Vzájemné hodnocení
Zpravodajka by chtěla ještě jednou upozornit na to, že postup vzájemného hodnocení 
zavedený Radou vytváří zbytečnou administrativní zátěž pro správní orgány členských států 
na celostátní, regionální i místní úrovni.
Vedle značného počtu vnitrostátních právních předpisů, které je nutné směrnici o službách 
přizpůsobit, musí členské státy předložit Komisi zprávu o svých povolovacích režimech (čl. 9 
odst. 2), o svých požadavcích ohledně svobody usazování (článek 15) a o svých požadavcích 
ohledně víceoborových činností (čl. 25 odst. 3). 
Je nutné ještě důkladně vyhodnotit možné přínosy tohoto postupu, neboť dodatečná 
administrativní zátěž a s ní spojené správní náklady zůstávají dle názoru zpravodajky 
zachovány.


