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SMĚRNICE EU O SLUŽBÁCH V KONTEXTU SE
ZNALECKOU ČINNOSTÍ
Jiří Jílek1
Abstrakt
Tímto příspěvkem chci informovat o nové směrnici Evropské unie, jejíž
ustanovení mohou již v nejbližším období začít využívat znalci všech oborů s cílem
budoucího rozšíření rozsahu své působnosti.

ÚVODEM
Čerstvou novinkou minulého měsíce, tedy prosince 2006, je skutečnost, že nejprve
Radou EU a následně i Evropským parlamentem byla schválena směrnice č. 2006/123/EU "O
službách na vnitřním trhu".
Očekává se, že v průběhu příštího měsíce vyhláška vyjde ve věstníku EU a následně
bude v tříletém období transformována do legislativy každého členského státu.

OBSAH SMĚRNICE
Hlavním záměrem směrnice je, jak uvádí již čl.1 její kap.I. "... usnadnění svobody
usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu služeb při zachování jejich vysoké
kvality."
Směrnice tedy zahrnuje širokou oblast podnikání od oboru služeb poradenských až po
obory živnostensko-řemeslné a má umožnit co nejjednodušší a co nejméně omezovaný výkon
těchto poskytovatelů služeb ve všech státech unie. Směrnice je poměrně rozsáhlým
elaborátem a spolu se zdůvodňujícím úvodem má 112 stran A4.
Je v ní ne zcela přesně definováno, na které obory se nevztahuje - jsou to na př.
finanční služby, t.j. bankovnictví, pojišťovnictví, investiční poradenství, zdravotní služby
všeobecně, služby v oblasti dopravy, sociální služby a některé další. Konzultací se
specialistou na MPO ČR, které je u nás legislativním garantem této směrnice, jsem si ověřil,
že dle její dikce není důvodu, aby se směrnice nevztahovala na znalce všech oborů.

UPLATNĚNÍ PRO ZNALCE
Uplatnění jejích zásad je tedy velmi zajímavé
rozšíření své působnosti v zahraničí ať již nárazově
v kooperaci, na př. s některou advokátní kanceláří,
zaměřenými firmami, které budou v zahraničí na př.
motorová vozidla.

pro toho znalce, který uvažuje o
nebo běžně, ať již sólově nebo
realitní kanceláří nebo technicky
stavět nebo prodávat a opravovat

Analýza, která byla zpracována pro MPO, uvádí, že z uplatnění směrnice o službách
by měly v ČR nejvíce vytěžit obory:
•
•
1

stavebnictví,
právní a účetní služby,
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•
•

služby související s dopravou, jako jsou prodej, údržba a opravy vozidel,
velkoobchod.

Směrnice zavazuje členské státy k tomu, aby odstranily ze své legislativy a z úřední
praxe všechny bariery, které komplikují či ztěžují poskytování služeb a to zejména
zahraničním poskytovatelským subjektům.
Každý stát bude muset zřídit dle této směrnice t.zv. jednotné kontaktní místo, kde si
podnikatelé budou moci vyřídit všechny formality a to v rozhodu-jícím rozsahu elektronickou
formou, a ve kterých proběhne t.zv. povolovací řízení. Směrnice požaduje transparentnost
zásad pro podnikání v té které zemi a snadnou dostupnost všech potřebných informací.
Jednotná kontaktní místa všech zemí budou elektronicky propojena pro urychlení a
zjednodušení úředního výkonu, spojeného s povolovacím režimem.
Tyto, velmi stručně shrnuté zásady jsou obsahem kapitol I. až IV. směrnice EU o
službách.

KVALITA SLUŽEB DLE SMĚRNICE EU
Velmi významná je i kapitola V. směrnice, která se zabývá kvalitou služeb a která opět stručně řečeno - zavazuje poskytovatele k řádnému výkonu služby včetně náležitostí, i na
př. k dodání potřebných informací m.j. o jeho kvalifikaci, jeho pojištění, jeho certifikaci. Na
ni navazuje kap. VI., která řeší správní spolupráci zemí v této oblasti a konečně neméně
významná kapitola VII. o konvergenčním programu, který přináší postupné sjednocení
metodiky povolování i tvorby zásad realizace služeb v jednotlivých oborech.
Zde je třeba se zmínit o zdůrazňovaných kodexech etiky (Codes of Conduct)
jednotlivých profesních oborů, jejichž existenci pokládá směrnice za velmi významnou a
jejichž splňování zřejmě bude jednou z podmínek bezproblémového zahájení výkonu v cizích
zemích. Mám informaci od p. Prof. Bradáče, že na př. AZO ČR se již chystá ke zpracování
etického kodexu svého oboru, aby tak svým členům zvolna otvírala cestu.

ZÁVĚREM
Závěrem bych rád zdůraznil, že nynější období legislativního rozpracování směrnice
EU č.2006/123 do právních norem státu může využít znalec, který chce chytit trend "vývozu
služeb" již od počátku a to tím, že se již nyní bude.
•
•
•
•

věnovat výběru a přípravě optimální kooperace s dalšími firmami či specialisty
našimi či zahraničními a také přípravě podmínek své práce v zahraničí ať již ve
zmíněné součinnosti či jako jednotlivce,
zabývat zlepšováním jazykových znalostí, případně si doplňovat znalosti o
zásadách výkonu své profese v cílové zemi,
zajímat o etický kodex svého oboru a jeho vydání našimi organizacemi i o etický
kodex v zemi uvažovaného působení,
zabývat úvahou o kooperaci s fyzickými či právnickými osobami z cizích zemí,
které by se mohly zajímat o jeho odborný výkon v souvislosti se svou působností
na území ČR ("obrácený gard").
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