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Použité zkratky
ČR
EU
FIU
HDP
NHS
SDEU
SEU
SFEU
ZAKLÁDAJÍCÍ SMLOUVY

Česká republika
Evropská unie
Financial Inteligent Unit
Hrubý domácí produkt
National Health Service
Soudní dvůr Evropské unie
Smlouva o Evropské unii
Smlouva o fungování Evropské unie
Dnešní terminologií – SEU+SFEU
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Úvod
Právo Evropské unie zastává v životě každého občana Evropské unie podstatnou roli.
Na tom nic nemění ani nedávné krize, kterými si Evropa jako kontinent prošla a i nadále
prochází. Evropská unie vznikla z popela nejkrvavějšího konfliktu lidských dějin, druhé
světové války, s jasným cílem, a to zabezpečit mír na evropském kontinentě, překonat
nacionalisticky orientované státní struktury a umožnit vznik společného trhu jakožto
prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu.
A právě součástí společného trhu, z kterého se postupně vyvinul trh vnitřní, jsou
tzv. čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, volný pohyb osob
(právnických i fyzických), včetně svobody usazování, volný pohyb kapitálu a plateb.
Volný pohyb služeb tedy tvoří základní kámen vnitřního trhu a vnitřní trh představuje
jeden z důvodů, proč státy Evropy přistoupily k bezprecedentní integraci.
I přes svoji důležitost a významné postavení v centru integrace Evropy ovšem
volný pohyb služeb není pouhým statickým právním pojmem, který by byl již během
desítek let své existence jasně definován, popsán a jehož interpretace by nevzbuzovala
v odborných kruzích větší pochybnosti. Ba právě naopak. Zatímco pojem zboží, osoba
či kapitál zůstává od konce druhé světové války víceméně stejným pojmem, obsah
pojmu služba se s nástupem globalizace, médií a hlavně internetu dramaticky proměnil.
Ta stejná pravidla o volném pohybu služeb musí pokrývat služby holiče a krejčího
stejně tak, jako dálkový přístup uživatelů Facebooku z celé Evropy na servery v Irsku.
Tato diplomová práce má za cíl přiblížit problematiku volného pohybu služeb,
charakterizovat nejdůležitější znaky této svobody a následně̌ s důrazem na judikaturu
Soudního dvora Evropské unie osvětlit pojem omezení svobody služeb, jakož i důvody
takového omezení. Právě důvody omezení volného pohybu služeb jsou totiž oblastí,
v níž je střet psaného práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské unie
velmi zřetelný.
Pro výše naznačené problémy je proto pro ustanovení o volném pohybu služeb
typická bohatá judikaturní činnost Soudního dvora Evropské unie. Právě Soudní dvůr
Evropské unie si musí poradit s konfliktem, jenž vzniká mezi relativně stručnými
ustanoveními evropského práva o volném pohybu služeb a realitou dynamického
vývoje, který nás obklopuje. Tento konflikt je jedním z cílů, na jejichž objasnění se tato
diplomová práce s názvem „Důvody omezení volného pohybu služeb v EU“ zaměří.
Jaká je role Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k volnému pohybu služeb?
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Vykládá soud právo tak, jak ho evropský zákonodárce zachytil a zamýšlel? Nebo snad
právo sám vytváří? Nedochází za tiché podpory členských států k suplování jejich
činnosti, neboť je politicky přijatelnější, když pravidla volného pohybu služeb „dotvoří“
Soudní dvůr Evropské unie pomocí své judikatury? „Stojí“ Soudní dvůr Evropské unie
na straně evropské integrace a na straně poskytovatelů služeb, nebo je jeho cílem
ochrana národních zájmů členských států?
Diplomová práce je rozdělena na pět kapitol a dále pro přehlednost dělena
na podkapitoly. První kapitola slouží jako historický úvod do problematiky a obsahuje
historii vývoje vnitřního trhu i samotného pojmu volný pohyb služeb. Následující čtyři
kapitoly se již přímo zabývají problematikou volného pohybu služeb. V pořadí druhá
kapitola je věnována zakotvení volného pohybu služeb na úrovni primárního a
sekundárního práva Evropské unie. Třetí kapitola je zaměřena na zakázané důvody
omezení volného pohybu služeb, které jsou v primárním a sekundárním právu obsaženy.
Čtvrtá kapitola se věnuje legitimním důvodům omezení volného pohybu služeb
v primárním a sekundárním právu. Poslední, pátá kapitola, je pak věnována Soudnímu
dvoru Evropské unie a jeho vlivu na pravidla volného pohybu služeb. Všechny kapitoly
diplomové práce spojuje velký důraz na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, ze
které bylo, jako z primárního pramene, pro účely této diplomové práce čerpáno.
Z hlediska dosavadního zpracování tématu je zajímavé, že zatímco svobody
vnitřního trhu jsou oblíbeným tématem odborných publikací, tak odbornou tuzemskou
literaturu zaměřenou výlučně na volný pohyb služeb, na rozdíl například od volného
pohybu zboží, nebylo možné nalézt. Také takřka neexistuje odborná publikace, která by
se zaměřovala na činnost Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k volnému pohybu
služeb a pomocí jeho judikatury by se snažila sestavit ucelenější soubor pravidel a
omezení volného pohybu služeb. I proto byla při zpracování této diplomové práce
primárně používána judikatura Soudního dvora Evropské unie a sekundárně pak byly
používány převážně zahraniční publikace.
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1 Vnitřní trh Evropské unie
1.1

Stručná historie

Vnitřní trh Evropské unie není těžké definovat: „Vnitřní trh zahrnuje prostor
bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v
souladu s ustanoveními Smluv.“ 1 Vnitřní trh je také jedním z mála konceptů evropského
práva, který nachází svou definici přímo v zakládajících smlouvách Evropské unie. 2
Ovšem dosažení dnešního vývojového stupně vnitřního trhu nebylo jednoduchým
procesem. Počátek vnitřního trhu můžeme vystopovat ve Smlouvě o založení
Evropského hospodářského společenství a Smlouvě o založení Evropského společenství
pro atomovou energii, které bývají souhrnně označovány jako Římské smlouvy,
podepsány v Římě 25. března 1957. Smlouva zakládající Evropské hospodářské
společenství stanovila krajní termín vytvoření vnitřního 3 trhu k roku 1970 4. Již záhy se
však tento termín ukázal jako nereálný, neboť i po tomto datu přetrvávaly překážky
svobody pohybu a tzv. mimotarifní bariéry. 5
Pro vývoj vnitřního trhu v následující dekádě, v sedmdesátých letech 20. století,
je typická role Soudního dvora Evropské unie 6. Na počátku zmíněného desetiletí SDEU
rozhodl v sérii rozsudků 7, že ustanovení o základních svobodách vnitřního trhu, tedy
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, jsou, až na výjimku ustanovení o kapitálu,8

1

Článek 26 odst. 2 SFEU

2

Článek 26 SFEU

3

Tehdejší terminologií „společného“.

4

Článek 8 odst. 1 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství zní: „Společný trh bude

postupně vytvořen v průběhu přechodného období dvanácti let.“
5

Historie vnitřního trhu. Euroskop.cz. [online]. 11.11.2016 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z:

https://www.euroskop.cz/8732/sekce/historie-vnitrniho-trhu/
6

Pro zjednodušení bude nadále v diplomové práci používán současný název Soudní dvůr Evropské unie i

přes to, že název Soudního dvora Evropské unie se v průběhu evropské integrace měnil
7

např. Case 6/64 Costa v E.N.E.L. [1964] a C-106/77 - Amministrazione delle finanze dello Stato v

Simmenthal [1978], vice viz PP Craig, “Once upon a Time in the West: Direct Effect and the
Federalization of EEC Law” (1992) 12 Oxford Journal of Legal Studies 453, 463-467
8

Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku Casati z roku 1981 nalezl, že ustanovení o kapitálu nemají přímý

účinek, což se definitivně změnilo až s revizí Smlouvy o Evropské unii, která byla podepsána v
Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

5

přímo aplikovatelná v národních řádech členských států. 9 Dalším přínosem této dekády
bylo zakotvení principu vzájemného uznávání definovaného ve známém judikátu Cassis
de Dijon. 10
Jako zásadní milník pro vnitřní trh se však ukázaly dva dokumenty vydané
v roce 1985, respektive 1987. První dokument, tzv. Bílá kniha o dokončení vnitřního
trhu z roku 1985, pojmenoval tři hlavní bariéry bránící úspěšnému nastolení vnitřního
trhu. 11 Druhý dokument, jenž následoval dva roky poté, tzv. Cecchiniho zpráva (The
Cost of Non-Europe), vyvolal na politické scéně značnou pozornost. Dle této zprávy
přicházely členské země až o 6,5% HDP ročně a to právě kvůli nedokončení konceptu
vnitřního trhu. 12
Oba tyto dokumenty vydláždily cestu pro dodatek k Římské smlouvě,
tzv. Jednotný evropský akt. 13 Tímto dodatkem došlo de facto k právnímu zakotvení Bílé
knihy, k stanovení 279 zákonodárných opatření nezbytných pro dokončení vnitřního
trhu, k návrhu harmonogramu a ke stanovení mezního termínu pro dokončení vnitřního
trhu k 31. prosinci 1992. 14 Rok 1993 tedy považujeme za rok dokončení vnitřního
trhu. 15 Ovšem dokončení v tomto smyslu není možné chápat nijak absolutně. Vnitřní trh
není statickým stavem, kterého je možné na 100% dosáhnout. Spíše jde o vývoj, kterým
se Evropská unie soustavně snaží přiblížit co nejblíže k ideálu vnitřního trhu. Ostatně
tento proces můžeme vypozorovat v každé další revizi zakládajících smluv přijaté po
roce 1993 a zdaleka nekončí ani po přijetí smlouvy Lisabonské.

9

BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law. Oxford: Oxford University Press,

2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 309
10
11

Case 120/78 Rewe v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1974] ECR I-649.
Historie vnitřního trhu. Euroskop.cz. [online]. 11.11.2016 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z:

https://www.euroskop.cz/8732/sekce/historie-vnitrniho-trhu/
12

tamtéž

13

Vstoupil v platnost 1. července 1987.

14

Eur-lex

[online].

[cit.

2016-11-11].

Dostupné

z:

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027
15

Došlo např. k odstranění kontroly pohybu zboží na vnitřních hranicích a s tím související nezbytnosti

vyplňování celních formulářů, vzájemnému uznávání diplomů a vysvědčení umožňující volný pohyb
pracovníků, zakotvení svobody pro usazování podnikatelů a osob svobodného povolání v jiných
členských zemích, vytvoření volného prostoru pro poskytování služeb přes hranice pro banky, pojišťovny
aj., otevření trhu veřejných zakázek, odstranění překážek volného přesunu kapitálu mezi členskými státy.
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1.2

Principy fungování vnitřního trhu

„Vnitřní trh je území členských států, na němž se uskutečňují základní tržní svobody
v rámci systému nezkreslené soutěže.“ 16 Jinak řečeno, vnitřní trh má na první pohled
připomínat takový trh, jaký se nachází například v České republice, Německu či
Spojených státech amerických. Avšak kvůli (nebo snad díky) rozmanitosti jednotlivých
28 členských států si není těžké představit, že vnitřní trh Evropské unie definici trhu
národního státu ne vždy zcela splňuje. Nelze ovšem popřít, že z hlediska globálního
představuje vnitřní trh Evropské unie nejvíce integrovaný ekonomický celek planety17
a bezprecedentní úspěch ekonomické spolupráce národních států. I díky vnitřnímu trhu
je EU největší světovou ekonomikou s HDP 13,9 biliónu euro. 18
Nejdůležitější součástí vnitřního trhu jsou již výše zmíněné čtyři základní
svobody. Konkrétně se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob (právnických
i fyzických), volný pohyb služeb včetně svobody usazování a volný pohyb kapitálu a
plateb. Ne všechny svobody dosáhly stejné úrovně integrace a odstranění bariér,
nicméně všechny čtyři tvoří páteř vnitřního trhu. Na základní svobody dále navazuje
celá řada společných politik, které zajišťují reálnou aplikovatelnost svobod. Jedná se
např. o soutěžní politiku, ochranu duševního vlastnictví, ochranu spotřebitele a další. 19
Jednou ze základních právních zásad evropského práva je zásada rovnosti a s ní
související zásada zákazu diskriminace.

20

SFEU výslovně zakazuje diskriminaci

na základě státní příslušnosti v článku 18 a obecný zákaz diskriminace obsahuje článek
10. Princip zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti se tak plně uplatní
i v oblasti vnitřního trhu EU. Zakázaná je nejen diskriminace otevřená, tedy nerovné
zacházení s občany jiných členských států, ale i diskriminace skrytá. Skrytá
diskriminace nevychází z přímých diskriminačních opatření, nýbrž z takových opatření,
16

TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-546-6., str. 319
17

SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9., str. 221
18

Europe.eu. Europe.eu [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/facts-

figures/economy/index_cs.htm
19

SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9., str. 222
20

Viz např. Case C.127/07 Sociéte Arcelor Atlantique et Lorraine v Premier Ministre [2008] ECR I-

09895
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jejichž důsledkem je nerovné postavení mezi občany domovského státu a občany
dalších členských států. Poprvé se SDEU k nepřímé diskriminaci vyjádřil v případě
Sotgiu, 21 kde také definici nepřímé diskriminace nalezneme.
V procesu dosažení a prohloubení vnitřního trhu je možné rozeznat tři základní
strategie. 22 V první řadě jde již o zmíněný princip vzájemného uznávání definovaný
v judikátu Cassis de Dijon. Druhá strategie spočívá v harmonizaci právních předpisů
jednotlivých členských států. Poslední strategie pak počítá s odstraněním hraničních
kontrol na vnitřních hranicích vnitřního trhu.
Jak již bylo zmíněno, princip vzájemného uznávání vytvořil svojí rozhodovací
praxí SDEU. Je příznačné, že o jednu ze tří základních strategií k vytvoření vnitřního
trhu se zasloužil Soudní dvůr, neboť SDEU hrál a nadále hraje v evropské integraci
klíčovou roli. 23 Princip vzájemného uznávání dle SDEU spočívá v myšlence, že
produkt, který byl v souladu s právem vyroben a uveden do oběhu v jednom členském
státě, je způsobilý obchodu i na trzích ostatních členských států. 24 Tento princip také
někdy bývá nazýván jako „negativní harmonizace.“ 25
Základ pro harmonizaci 26 právních předpisů členských států obsahuje přímo
primární právo, a to konkrétně článek 114 odst. 1 SFEU. 27 Tato strategie spočívá, slovy
samotné smlouvy, v přijímání opatření ke sbližování ustanovení právních a správních
předpisů členských států. Důležité je zdůraznit, že ustanovení článku 114 odst. 1 SFEU
21

Case C-152/73 Giovanni Maria Sotgiu v Deutsche Bundespost [1974] ECR I-00153

22

TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-546-6., str. 321
23

Viz například rozsudky Van Gend en Loos či Costa vs. ENEL

24

Case 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR I-00649

25

TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-546-6., str. 322
26

Bývá rozlišována tzv. minimální a úplná harmonizace. Úplná harmonizace znamená, že unijní opatření

zcela pokrývají věcnou působnost předmětu úpravy; členské státy pak nemohou mít vlastní předpisy
přísnější, ale ani mírnější. Metoda úplné harmonizace byla aplikována například při harmonizaci měrných
jednotek nebo v rámci oblasti ochrany spotřebitele. Naopak metoda minimální harmonizace představuje
pro členské státy povinnost podřídit se pouze minimálním požadavkům ze strany Evropské unie, ale jinak
mohou přijímat nebo zachovat opatření přísnější.
27

„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.“

8

je tzv. zbytkovým ustanovením použitelným jen a pouze, nestanoví-li smlouva pravidlo
jiné.

28

Ze samotného znění článku vyplývá, že evropský zákonodárce označuje

prostředky sloužící k harmonizaci právních řádů termínem „opatření“. Harmonizace dle
tohoto článku tak není odkázána pouze na použití směrnice, nýbrž je dána diskrece
k použití jiného, dle názoru zákonodárce vhodnějšího instrumentu. 29 Harmonizace
právních předpisů členských států na základě článku 114 SFEU však není bezbřehá.
SDEU v rozsudku Tobacco advertising 30 stanovil jasné mantinely. Opatření takto
přijatá musí reálně usilovat o vytvoření vnitřního trhu nebo o zlepšení jeho fungování. 31
Právním základem pro odstranění vnitřních hranic na vnitřním trhu je článek 67
odst. 2 SFEU. Dle něj „Unie zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola
osob...“ Ze znění článku vyplývá, že se jedná o opatření, které se dotýká přímo občanů
členských států, a tím jde o efektivní prostředek, kterým se evropský občan
bezprostředně setkává s myšlenkou a konceptem vnitřního trhu Evropské unie. 32 Výše
uvedené však neznamená, jak bude dále vysvětleno v diplomové práci, že svobody
vnitřního trhu jsou absolutní a neomezitelné. Naopak mohou být členskými státy
za splnění stanovených podmínek omezeny.
Opatření,

která

jsou

rozebírána

v této

kapitole,

vedla

k vytvoření

bezprecedentního ekonomického prostoru a vzniku jednoho z nejdůležitějších trhů
v globálním měřítku. Čísla mluví za vše. Ve zkratce - vnitřní trh Evropské unie je
hospodářství s největším HDP na světě, na kterém se potkává poptávka a nabídka 500
milionů spotřebitelů a 20 milionů malých a středních podniků z 28 členských zemí; EU
je díky vnitřnímu trhu největší světový vývozce a dovozce potravin a krmiv, a to s 20%
podílem na veškerém světovém dovozu a vývozu. 33 V neposlední řadě je pak vnitřní trh
nezpochybnitelným symbolem evropské integrace.

28

Viz např. Case C-533/03 Commission v Council [2006] ECR I-1025

29

Např. nařízení, rozhodnutí, doporučení, atd.

30

Case C-376/98 Germany v European Parliament and Council [2000] ECR I-8419

31

BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law. Oxford: Oxford University Press,

2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 317
32

TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-546-6., str. 323
33

Eurostat. Eurostat [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_international_trade

9

2 Volný pohyb služeb v evropském právu
2.1

Definice služeb

Definice služeb v evropském právu není jednoduchou záležitostí. K procesu pochopení
toho, co považuje evropský zákonodárce za volný pohyb služeb, je nezbytná a klíčová
pomoc judikatury SDEU. S volným pohybem služeb také velice úzce souvisí svoboda
usazování. Z tohoto důvodu se následující kapitola pokusí o vymezení a definici
volného pohybu služeb nejen v kontextu zbylých tří základních svobod vnitřního trhu,
ale také v kontextu již výše zmíněné svobody usazování.
Primární právo k definici služeb poskytuje pouze stručné ustanovení článku
57 SFEU. Zejména jeho první část „Za služby se podle Smluv pokládají výkony
poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu
zboží, kapitálu a osob.“ 34 zakotvuje tzv. negativní definici, která zjednodušeně řečeno
říká, že službou je to, co není upraveno ustanovením o volném pohybu zboží, kapitálu
a osob. Vymezení pojmu služby však k plnému pochopení volného pohybu služeb
nestačí.
Služba ve smyslu článku 57 SFEU musí být poskytována „zpravidla za úplatu.“
Plnění poskytnuté na dobrovolné bázi tak spadá mimo aplikaci článku 57 SFEU. 35
Soudní dvůr také judikoval, že úplata za službu nemusí být hrazena přímo příjemcem
služby a mezi úplatou a poskytnutím služby mohou uplynout celá desetiletí. 36
Poslední a velice důležitý aspekt definice je čas. Poskytování služby dle článku
57 SFEU totiž musí být dočasné. Právě aspekt dočasnosti je zásadním kritériem
34

Celý článek zní následovně: „Za služby se podle Smluv pokládají výkony poskytované zpravidla za

úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob.
Služby zahrnují zejména:
a) činnosti průmyslové povahy;
b) činnosti obchodní povahy;
c) řemeslné činnosti;
d) činnosti v oblasti svobodných povolání.
Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem
jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za
stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.”
35

Case C-159/90 SPUC v Grogan [1991] ECR I-4685

36

Case C-422/01 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) and Ola Ramstedt v Riksskatteverket. [2003]

ECR I-6817
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pro rozlišení mezi volným pohybem služeb a svobodou usazování. Teorie i SDEU se
shodují v tom, že základním znakem svobody usazování je usazení v jiném členském
státě na trvalé či částečně trvalé bázi. 37 Dočasnost poskytování služby v jiném členském
státě 38 je pak znakem volného pohybu služeb. 39
Nicméně toto ostré rozdělení Soudní dvůr svou judikaturou poněkud obrousil.
V případu Bruno Schnitzer 40 došel SDEU k závěru, že služba, která je poskytována
po dlouhý časový úsek v řádu několika let, pokud je předmětná služba např. spojena
s konstrukcí rozsáhlé budovy, může spadat pod ustanovení článku 57 SFEU. 41 Ba co
více, SDEU pokračuje, že i služby trvající delší dobu, například poskytování informací
či rad za úplatu, mohou být kryty ustanovením o volném pohybu služeb a to bez ohledu
na frekvenci a pravidelnost, s jakou jsou poskytovány. 42 Překážkou dočasnosti dokonce
není ani zřízení určité infrastruktury na území jiného členského státu, např. ve formě
kanceláře. 43
Soudní dvůr se v případě Fidium Finanz 44 postavil proti pojetí služeb jako
zbytkové kategorie, jak by mohla naznačovat definice článku 57 SFEU, když v odst. 32
svého rozhodnutí doslova říká:
„Tento argument nemůže být přijat. Je-li pravda, že v definici pojmu „služby“,
stanovené v čl. 50 prvním pododstavci ES, je uvedeno upřesnění, podle něhož se jedná
o výkony, které „nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu
a osob“, nemění to nic na skutečnosti, že toto upřesnění se týká definice uvedeného
pojmu, aniž by nějak stanovovalo pořadí přednosti mezi volným pohybem služeb
a ostatními základními svobodami. Pojem „služby“ totiž zahrnuje výkony, které nejsou

37

BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law. Oxford: Oxford University Press,

2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 404
38

Či naopak výjezdu recipienta služby do jiného členského státu, jak uvidíme později.

39

Case C-55/94 Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

('Gebhard'), [1995] ECR I-04165
40

Case C-215/01 Bruno Schnitzer [2003] ECR I-14847

41

tamtéž, bod 30

42

tamtéž

43

tamtéž, bod 28

44

Case C-452/04 Fidium Finanz AG vBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [2006] ECR I-

9521
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upraveny ostatními svobodami, tak aby se některá z hospodářských činností nedostala
mimo rozsah působnosti základních svobod.” 45
Z výše uvedených skutečností je patrná snaha SDEU původní relativně úzké a
negativní vymezení služeb rozšířit. Nezbývá než konstatovat, že tato snaha byla úspěšná
a při definici služeb v evropském právu si nelze vystačit pouze se zněním základních
smluv, ale nezbytná je pomoc judikatury SDEU.

2.2

Přeshraniční rozměr volného pohybu služeb

Definice služeb v evropském právu dle předchozí podkapitoly však není kompletní
bez znění článku 56 SFEU. Tento krátký článek obsahuje následující, na první pohled
relativně jednoduché ustanovení: „Podle následujících ustanovení jsou zakázána
omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří
jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb.” Zjednodušeně
řečeno, má-li být služba chráněna ustanoveními o volném pohybu služeb práva EU,
musí existovat poskytovatel služeb v jednom členském státě Unie a příjemce té samé
služby ve státě odlišném, zároveň však také členském státě Unie. Objedná-li si
slovenská domácnost s bydlištěm v Bratislavě jednorázový úklid rodinného domu
od malé úklidové firmy se sídlem ve Vídni, tak tento obchodní vztah splňuje jak
podmínky článku 56 SFEU, tak článku 57 SFEU, jak bylo vysvětleno v předchozí
podkapitole. Takto provedený úklid rodinného domu v Bratislavě bude plně kryt
právem Evropské unie.
Ovšem ani článek 56 SFEU se nevyhnul zpřesnění (či doplnění 46 ) ze strany
SDEU. Výše zmíněná varianta, tedy poskytnutí služby z jednoho členského státu
do druhého, je pouze jednou z možných variant volného pohybu služeb. Soudní dvůr
v ustálené rozhodovací praxi rozlišuje situace, kdy se přes hranice přemisťuje
poskytovatel služby, dále situace, kdy přes hranice cestuje příjemce služby, a konečně

45

tamtéž, bod 32

46

HORSPOOL, Margot a Matthew James HUMPHREYS. European Union law. 6th ed. New York:

Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199575343., str. 363, tématu působení SDEU a hranici mezi
interpretací a normotvornou se věnuje kapitola 5 diplomové práce.
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situace, kdy přes hranici „cestuje“ pouze obsah služby pomocí technologií, jako je např.
televizní a rozhlasové vysílání či internet. 47
V rozsudku Luisi and Carbone 48 SDEU poprvé formuloval zásadu, že článek
56 SFEU nedopadá jen na poskytnutí služby za hranice členského státu, ale i
na vycestování za službou do jiného členského státu Evropské unie. Následovala celá
řada rozsudků SDEU, která nejen že toto pojetí volného pohybu služeb potvrdila, ale
navíc neustále prohlubovala. Díky SDEU je v dnešní době pod ustanovení článku 56
SFEU řazen turismus, cesta za lékařskou péčí, vycestování za účelem studia, finanční
služby, vymáhání dluhů, či dokonce prostituce. 49
V roce 1991 SDEU v sérii rozsudků

50

dospěl k závěru, že příjemce a

poskytovatel služby mohou být usazeni ve stejném státě a postačí, pokud přes hranici
„cestuje“ samotná služba. Typickým příkladem je turistický zájezd, kdy si občan České
republiky zakoupí od cestovní kanceláře se sídlem v Českém republice autobusový
zájezd do Paříže s průvodcem. V tomto případě dokonce hranice překračuje jak
poskytovatel, příjemce, tak i služba samotná. Služba průvodce totiž bude poskytnuta
v Paříži, a tedy na území jiného členského státu. Ta samá situace nastane, pokud se
občan Estonska v Tallinnu nalodí na trajekt, který provozuje estonská společnost, a
nechá se zavést do sousedního Finska za účelem návštěvy Helsinek. To, že je služba
alespoň částečně poskytována na území jiného členského státu, již samo o sobě zaručuje
dostatečný přeshraniční prvek. 51
Na první pohled nejzvláštnější je však varianta třetí. Tedy situace, kdy ani
poskytovatel, ani recipient služby nikam necestují. I v této situaci však SDEU
za určitých podmínek nalézá přeshraničních prvek, a tedy plnou aplikovatelnost článku
56 SFEU. Asi nejlepším příkladem a také situací, kterou jako volný pohyb služeb
SDEU v této souvislosti poprvé judikoval, je přeshraniční televizní vysílání. 52 V případě
47

LENAERTS, Koenraad, Piet Van NUFFEL, Robert BRAY a Nathan CAMBIEN. European Union law.

Third edition. London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2011. ISBN 1847037437., str. 274
48

Case 286/82 and 26/83 Luisi and Carbone [1984] ECR 377

49

HORSPOOL, Margot a Matthew James HUMPHREYS. European Union law. 6th ed. New York:

Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199575343., str. 363
50

Case C-154/89 Commission v France [1991] ECR I-659, Case C-180/89 Commission v Italy [1991]

ECR I-709 a Case C-198/89 Commission v Greece [1991] ECR I-727
51

LENAERTS, Koenraad, Piet Van NUFFEL, Robert BRAY a Nathan CAMBIEN. European Union law.

Third edition. London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2011. ISBN 1847037437., str. 274
52

Case 352/85 Bond von Adverteerders and Others [1988] ECR I-2085
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ČR by se například pořad AZ kvíz z brněnského studia České televize přenášel pomocí
digitálního vysílání přes hranici do obývacího pokoje slovenského diváka (příjemce
služby). Ani jeden z aktérů neopustil budovu, hranici překročí pouze balík dat
přenášený satelitem ve vesmíru, avšak i taková situace je považována za poskytování
služby přes hranice. Modernějším příkladem je pak použití internetu. 53 Z historicky
„třetí“ varianty přeshraničního prvku u volného pohybu služeb se díky moderním
digitálním technologiím stává masová záležitost. Takřka každý Evropan využívající
internet se několikrát denně stává přímým recipientem, ale i poskytovatelem služeb
ve smyslu článků 56 a 57 SFEU.
Z původně stručného článku 56 SFEU, který považoval za službu ve smyslu
práva EU pouze cestu poskytovatele služby za svým recipientem přes hranici členských
států, se postupným technologickým vývojem a činností SDEU stalo ustanovení, díky
kterému se s volným pohybem služeb setkávají dnes a denně miliony Evropanů napříč
kontinentem. Dle názoru autora diplomové práce došlo činností SDEU k rozšíření celé
koncepce, kdy SDEU interpretuje ustanovení smluv ve prospěch co nejširší svobody
volného pohybu služeb. S trochou nadsázky by se snad takový přístup dal označit
latinským: „in dubio pro libertate.“ 54

2.3

Vztah volného pohybu služeb k ostatním svobodám vnitřního
trhu

Vztah mezi základními svobodami vnitřního trhu byl již naznačen v předcházejících
podkapitolách diplomové práce. Tato podkapitola se zaměří na shrnutí předchozích
poznatků, jejich prohloubení a na přiblížení kontextu vztahů mezi jednotlivými
svobodami vnitřního trhu.
Jak již bylo řečeno výše, podstatou vnitřního trhu jsou čtyři základní svobody.
Každá z těchto svobod je také v zakládajích smlouvách zakotvena v odlišných článcích,
které jsou odlišné svým rozsahem, hloubkou, ale i formulací. 55 Zakládající smlouvy
však žádným způsobem nedávají jedné ze základních svobod automatickou přednost
před ostatními. Adresát normy je nucen nejprve zkoumat ustanovení o volném pohybu

53

Case C-243/01 Gambelli and Others [2003] ECR I-13031

54

Překládáno jako: „v pochybnostech ve prospěch jednotlivce“ či „v pochybnostech ve prospěch

svobody.“
55

viz články 28, 45, 49, 56, 57, 63 a 66 SFEU
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zboží, následně osob, kapitálu a zbytkovou kategorií jsou služby.

56

Je důležité

zdůraznit, že z mnoha důvodů, kterými se následně bude tato podkapitola zabývat, je
zásadní správně určit, o jakou základní svobodu se v konkrétním případě jedná. Již
samotné smlouvy rozsah práv, povinností a výjimek týkajících se jednotlivých svobod
nechápou jako rovnocenné a činí mezi jednotlivými svobodami rozdíly. 57 Tento rozpor
následně svoji judikaturou prohlubuje SDEU, a to i v tak základních otázkách, jako je
např. přímý účinek jednotlivých ustanovení v oblasti vnitřního trhu. 58
Nejlépe je tento problém viditelný ve vztahu k volnému pohybu kapitálu. Článek
63 SFEU totiž stanoví: „V rámci této kapitoly jsou zakázána všechna omezení pohybu
kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi.“ 59 Volný pohyb
kapitálu je jediná ze svobod, jež se aplikuje i ve vztahu ke třetím zemím, tedy
nečlenským zemím Evropské unie. Kapitál ke všemu není ve smlouvách nijak
definován a ustálená definice, kterou poskytuje judikatura SDEU, není z hlediska teorie
právní nejčistší. 60 Výše zmíněné v právní praxi způsobuje nemalé problémy. SDEU
řešil celou řadu případů, kde se občané třetích zemí snaží prosadit jako právní základ
sporu volný pohyb kapitálu, zatímco členské země argumentují ustanoveními o volném
pohybu služeb či svobodě usazování. 61

56

Jak bylo vysvětleno výše v rozsudku Fidium Finanz.
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Bernhard Heusser, Which fundamental freedom prevails? [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupné z:

http://ials.sas.ac.uk/postgrad/courses/docs/MA_Tax_Working_papers/Bernhard%20PUBLICATION%20
Final.pdf. School of Advanced Study, University of London.
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mangold, and the implications for community competence [online]. 2008 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z:
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Vztahu mezi volným pohybem služeb, svobodou usazování a volným pohybem
pracovníků

62

se již dotkly předchozí podkapitoly diplomové práce. V rozsudku

Gebhard 63 Soudní dvůr konstatoval, že výše zmíněné tři základní svobody jsou
navzájem výlučné a je třeba vždy konkrétně posoudit, která jedna svoboda bude
aplikována. Jak bylo zmíněno v předchozích podkapitolách, primárním kritériem
odlišujícím volný pohyb služeb a svobodu usazování je dočasnost usazení
při poskytování služby. 64
Na první pohled by se zdálo, že nejjednodušší bude vztah mezi volným pohybem
služeb a volným pohybem zboží. Slovy Soudního dvora je zboží hmotným předmětem,
který je ocenitelný v penězích a může být předmětem obchodní transakce. 65 Párek a
rohlík je tedy zbožím, prodej párků v rohlíku pak službou. Avšak ke vztahu těchto dvou
svobod se váže celá řada judikatury. Jak v případě Sacchi, 66 tak Schindler 67 Soudní dvůr
rozhodoval, zda je přenos televizního signálu, respektive import loterijních tiketů,
službou, či zbožím. V obou případech se SDEU přiklonil na stranu volného pohybu
služeb.
V případě Omega 68 pak Soudní dvůr poskytuje teoretické zázemí pro rozlišení
volného pohybu zboží a služeb: „Nicméně je třeba připomenout, že pokud je
vnitrostátním opatřením dotčen jak volný pohyb služeb, tak volný pohyb zboží, Soudní
dvůr je zkoumá v zásadě jen s ohledem na jednu z těchto dvou základních svobod,
jestliže se ukáže, že za daných okolností případu je jedna z těchto svobod oproti druhé
zcela druhořadá a může k ní být přiřazena.” 69 Soudní dvůr pak pokračuje, že jakékoli
omezení v souvislosti s importem vybavení (tedy zboží) týkající se poskytování dané
služby je pouhý „nevyhnutelný následek uloženého omezení vůči službám.“ 70
62

Speciální podkapitola volného pohybu osob viz článek 45 odst. 1 SFEU.
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Vztah mezi volným pohybem služeb a dalšími svobodami vnitřního trhu není
jednoduchý a pro jeho přesné vymezení a pochopení je nezbytná znalost judikatury
SDEU. Ostatně tento závěr se line předchozími kapitolami jako stříbrná nit a jde
o určitý leitmotiv problematiky volného pohybu služeb.
Ačkoli se obsah celé této podkapitoly může zdát akademický a pro samotnou
problematiku omezení volného pohybu služeb nadbytečný, není tomu tak. Přesné
definování samotného pojmu služby, tak i volného pohybu služeb, je totiž klíčové
pro téma kapitol následujících. Pro vymezení důvodů omezení volného pohybu služeb
v primárním a sekundárním právu Evropské unie, a především v judikatuře je totiž
nezbytné zaměřit se jen a pouze na ustanovení a rozsudky týkající se služeb. Tato
podkapitola by k tomu měla pomoci a měla by také ukázat, o jak nelehký úkol se jedná.

2.4

Volný pohyb služeb v primárním právu EU

Volný pohyb služeb je jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu a vnitřní trh pak
tvoří jádro evropské integrace. Není proto divu, že základní právní zakotvení volného
pohybu služeb do práva Evropské unie je k nalezení v primárním právu, 71 konkrétně
ve Smlouvě o fungování Evropské unie.
Základní svobody vnitřního trhu upravuje SFEU v hlavě IV a ustanovením
o volném pohybu služeb je věnována kapitola 3 této hlavy s názvem Služby. Konkrétně
se jedná o články 56 až 62 SFEU. Nicméně článek 62 SFEU 72 stanoví, že na volný
pohyb služeb se použijí i články 51 až 54 SFEU, tedy ustanovení upravující právo
usazování. Pomocí článků 51 až 54 SFEU dochází k omezení volného pohybu služeb
v evropském právu, jak bude rozvedeno v následujících kapitolách diplomové práce.
Článek 56 SFEU týkající se volného pohybu služeb má přímý účinek. 73 SDEU
tento závěr potvrdil v rozsudku Van Binsbergen. 74 Případ se zabýval situací pana
Kortmanna, občana Holandska, který v Holandsku zastupoval klienty v případech
týkajících se sociálního zabezpečení. Pan Van Binsbergen, taktéž občan Holandska, si
71

K pojmu primární právo EU např. BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law.

Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 98 a následující
72

Článek 62 SFEU zní následovně: „Pro otázky upravené touto kapitolou se použijí články 51 až 54.“
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pana Kortmanna najal jako svého zástupce před holandským soudem pro věci
sociálního zabezpečení. V průběhu případu se ale pan Kortmann přestěhoval do Belgie,
načež mu soud oznámil, že již nadále nemůže zastupovat svého klienta, neboť pouze
osoby s bydlištěm v Holandsku jsou oprávněny zastupovat klienty před tímto soudem.
SDEU v tomto sporu judikoval, že článek 56 SFEU, který má přímý účinek, zakazuje
členským státům podmiňovat poskytování služeb požadavkem rezidentury v členském
státě, ve kterém jsou služby poskytovány.
Volný pohyb služeb je úzce spjat s pohybem osob. 75 S volným pohybem služeb
tedy souvisí tzv. sekundární práva vůči členskému státu, jako např. právo vstupu, právo
pohybu, právo usazení, atd. 76 K volnému pohybu služeb se pojí i tzv. komplementární
práva, jako práva rodinných příslušníků poskytovatele služeb nebo právo na sociální
zabezpečení. 77
Hovoří-li se o primárním právu EU, je třeba upozornit i na Listinu základních
práv Evropské unie. Lisabonská smlouva totiž Listině přiznala stejnou právní sílu jako
mají zakládající smlouvy Evropské unie, 78 tedy de facto postavení Listiny na úroveň
primárního práva EU. 79 Článek 15 odst. 2 Listiny garantuje každému občanu EU
poskytovat služby v kterémkoli členském státě EU, když konkrétně stanoví: „Každý
občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat
služby v kterémkoli členském státě.“ 80

75

STEHLÍK, Václav a Ondrej HAMUĽÁK. Legal issues of EU internal market: understanding four

freedoms. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3616-6, str. 159
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2.5

Volný pohyb služeb v sekundárním právu EU

Zatímco na úrovni primárního práva Evropské unie se lze setkat s relativně stručnou
a přehlednou úpravou volného pohybu služeb, tak na úrovni práva sekundárního je
úprava mnohem rozmanitější.
Ve stručnosti je třeba uvést, že sekundární právní akty musí být v souladu s akty
práva primárního, neboť jde o akty nižší právní síly. 81 Na úrovni sekundárního práva je
volný pohyb služeb upraven jednak pomocí horizontální legislativy, která je použitelná
napříč všemi sektory služeb 82 a dále tzv. sektorovou legislativou. 83 Tato práce se zaměří
převážně na horizontální legislativu, konkrétně na směrnici Evropského parlamentu a
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. Dalším
příkladem horizontální legislativy upravující volný pohyb služeb je směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013 o uznávání
odborných kvalifikací. 84 V další podkapitole se práce věnuje některým příkladům
sektorové legislativy, např. finančnímu sektoru.

2.5.1

Směrnice o službách

Směrnice o službách 2006/123/ES má za cíl odstranit překážky volného pohybu služeb
a také překážky svobody usazování. Samotná směrnice si ovšem prošla poměrně
dramatickým vývojem. Trh služeb tvoří 2/3 hrubého domácího produktu Evropské
unie. 85 I to byl jeden z důvodů přijetí tzv. Lisabonské strategie v roce 2000. Tato
strategie vymezuje cíle Evropské unie a dotýká se i oblasti volného pohybu služeb, když
stanoví: „Unie se má stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní

81
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ekonomikou schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními
místy a s větší sociální soudržností." 86
V návaznosti na tuto strategii Evropská komise v roce 2004 představila první
návrh směrnice o službách, pro který se vžil název „Bolkensteinova směrnice“,
a to podle tehdejšího komisaře pro vnitřní trh Fritse Bolkensteina. 87 Tento návrh byl
považován za značně kontroverzní, 88 mimo jiné kladl značný důraz na tzv. country-oforigin principle, 89 dle kterého se poskytovatel služby při jejím poskytování řídí
výhradně právem země, ve které má sídlo, a nedopadají na něj ustanovení země, ve
které službu poskytuje. 90 Panovala obava, že takový princip by vedl ve svém důsledku
k ohrožení standardů členských států. Logickým chováním poskytovatelů služeb by
totiž bylo usadit se ve státě s co nejméně přísnou legislativou v oblasti pracovního
práva, sociálních práv či ochrany přírody. 91 Po značné kritice z řad např. odborových
organizací či neziskových organizací, 92 ale i připomínkách Evropského parlamentu 93
byl nakonec představen nový návrh 94 směrnice ze strany Evropské komise.
Dle článku 2 odst. 1 se směrnice vztahuje na služby poskytované poskytovateli
usazenými v některém členském státě. Směrnice kopíruje definici služeb z článku
57 SFEU, když v článku 4 stanoví, že službou se rozumí jakákoli samostatná výdělečná
činnost poskytovaná zpravidla za úplatu ve smyslu článku 50 Smlouvy. 95 I přesto, že
Směrnice o službách je horizontální legislativou s širokým definičním vymezením
služeb, samotná její efektivita je limitována celou řadou výjimek. Seznam výjimek

86
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obsahuje článek 2 odst. 2 a 3 směrnice. Samotný seznam je rozsáhlý a obsahuje celou
řadu důležitých odvětví, jako např. zdravotní služby, 96 finanční služby, 97 služby a sítě
elektronických komunikací, 98 služby agentur na zprostředkování dočasné práce, 99
audiovizuální služby 100 a také hazard. 101 Navíc směrnice v článku 2 odst. 3 stanoví:
„Tato směrnice se nevztahuje na oblast daní.” 102 Tyto sektory služeb tak upravuje
speciální sektorová legislativa a pokud taková neexistuje, řídí se ustanoveními
primárního práva.
Obsah Směrnice o službách je možné rozdělit na čtyři 103 skupiny:
a) Podpora volného pohybu služeb
Kapitola II směrnice zavazuje státy k obecné podpoře volného pohybu služeb,104
a to hlavně prostřednictvím správního zjednodušení pravidel týkajících se
poskytování a přijímání služeb, jakož i informací. V česko-jazyčném
autentickém znění je právě kapitola II směrnice pojmenována: “SPRÁVNÍ
ZJEDNODUŠENÍ”. Kapitola II také zavádí institut tzv. jednotného kontaktního
místa, 105 prostřednictvím kterého mohou poskytovatelé z jiných členských států
splnit veškeré nezbytné náležitosti

106

nutné k přeshraničnímu poskytování

služeb. Dále musí zákonodárce zajistit poskytování celé řady informací 107
prostřednictvím jednotných kontaktních míst.
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b) Podpora dlouhodobému usazení poskytovatelů služeb
V kapitole III, týkající se svobody usazování, směrnice ukládá podmínky
pro případný povolovací režim poskytovatelů služeb a výkonu jejich činnosti.
Povolovací režim může stát zavést pouze za splnění následujících podmínek:
•

povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele;

•

potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem
obecného zájmu;

•

sledovaného cíle nelze dosáhnout pomocí méně omezujícího opatření,
zejména z toho důvodu, že k následné kontrole by docházelo příliš pozdě
na to, aby byla skutečně účinná.

c) Podpora přeshraničního poskytování služeb
Kapitola IV směrnice mimo jiné detailně upravuje pravidla volného pohybu
služeb, jakož i legitimní důvody omezení volného pohybu služeb. Neprosadil se
tedy koncept úplné liberalizace 108 a státy mohou omezit volný pohyb služeb,
mají-li k tomu důležitý důvod spočívající např. v ochraně veřejného pořádku,
veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví či ochrany životního prostředí, 109 to vše
však v souladu se zásadou zákazu diskriminace a proporcionality. 110 Těmto
důvodům omezení, jakož i jejich limitaci bude věnován prostor v následujících
kapitolách.
d) Podpora příjemců služeb
Směrnice v článcích IV a V zakazuje omezení přijímání služeb, 111 jakož i
diskriminační požadavky na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště

odpovědných za záležitosti spojené s výkonem činností poskytování služeb a celá řada dalších viz Článek
7 Směrnice o službách 2006/123/EC.
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tamtéž

110

tamtéž
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Tedy přijímat služby poskytované poskytovatelem usazeným v jiném členském státě.
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příjemce služby. Směrnice také zakotvuje povinnost členských států poskytnout
příjemci služby pomoc. 112
2.5.2 Speciální odvětvová úprava
Krom Směrnice o službách, které se podrobně věnovala předchozí podkapitola,
se většina sekundární legislativy v oblasti volného pohybu služeb rozpadá do tzv.
speciální odvětvové úpravy. Odvětvové směrnice jsou ve vztahu speciality ke Směrnici
o službách, tudíž se plně uplatní právní zásada „Lex specialis derogat legi generali.“
Tyto speciální odvětvové směrnice mají za cíl usnadnit pohyb služeb v rámci
jednotlivých odvětví, ale i profesí.
Příkladem, který významně ovlivnil liberalizaci trhu v oblasti poskytování
právních služeb a advokacie, je Směrnice Rady 77/249/EHS, 113 která advokátům
umožňuje poskytovat své služby v jiném členském státě, a to bez požadavku trvalého
usazení v tomto členském státě.
Dalším příkladem sekundární legislativy, která se ovšem nedá označit stricto
sensu za odvětvovou směrnici, je v oblasti volného pohybu služeb tzv. Směrnice
o vysílání pracovníků,

114

která obsahuje závazná pravidla týkající se pracovních

podmínek zaměstnanců vyslaných za prací do jiného členského státu. V současné době
se však na půdě Evropského parlamentu a Rady připravuje směrnice nová, 115 která
má Směrnici o vysílání pracovníků revidovat.
Zcela specifickým sektorem je sektor finanční. Již od počátku integrace byl
finanční sektor vnímán jako klíčová součást integračních snah. 116 Toto postavení
finančního sektoru se jen prohloubilo nástupem finanční krize v roce 2007. 117 Jednou
z hlavních příčin tohoto postavení finančního sektoru je mobilita služeb ve finančním
112
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sektoru.

118

Zatímco např. kadeřnice spíše výjimečně cestuje poskytovat službu

za hranice a stejně tak výjimečně poskytuje služby občanům z jiným členských zemí,
tak služby finančního sektoru jsou ideální pro poskytování prostřednictvím moderních
telekomunikačních technologií. Dalším faktorem je bezesporu význam např. půjček a
úvěrů pro ekonomiku jako celek. Jednotný trh v této oblasti přispívá ke zkvalitnění a
zlevnění těchto služeb, což má dopad na ekonomickou výkonnost celé Unie. 119 Ze
všech těchto důvodů se v sektoru finančních služeb setkáme s velmi bohatou legislativní
činností. 120
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2.6 Služby sociálního a veřejného charakteru?
Moderní evropský stát se mimo jiné vyznačuje širokým spektrem veřejných služeb,
které svým občanům poskytuje. Veřejné služby a jejich poskytování jsou vnímány jako
povinnost státu s cílem zajistit občanům slušnou životní úroveň. 121 Nejedná se pouze
o činnost státu zajišťující svobodu a práva občanů, ale i o tzv. pozitivní plnění, jako
např. školství či zdravotnictví. Logicky se nabízí otázka, jaký je vztah těchto veřejných
služeb

k evropskému

právu,

konkrétně

k omezení

volného

pohybu

služeb

a ospravedlnění těchto omezení.
Jednodušší odpověď na položenou otázku nabízí sekundární právo. Směrnice o
službách tyto veřejné služby ze své působnosti vylučuje. 122 Existuje také speciální
Směrnice 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční
zdravotní péči, která ujasňuje pravidla přístupu ke zdravotní péči v jiných zemích EU,
včetně úhrady péče, a zřizuje tzv. národní kontaktní místa.
Na úrovni primárního práva je však situace složitější. Zatímco primární právo
uznává veřejné služby ekonomického charakteru, neziskové veřejné služby byly
postaveny mimo rámec evropského práva. 123 Otázkou tedy zůstává, zda členské státy
mohou omezit příjemce těchto neziskových veřejných služeb z jiných členských států
Evropské unie. Nabízela by se možnost využít článek 51 SFEU. Zdravotnictví či
vzdělání však nespadá pod pojetí „výkonu veřejné moci“, jak bude vysvětleno v
následujících kapitolách.
Dalším problémem jsou veřejné služby financované z veřejných rozpočtů či
poskytované „zdarma.“ Článek 57 SFEU totiž za definiční znak služeb považuje fakt, že
121
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jsou poskytovány zpravidla za úplatu. SDEU se tímto problém zabýval v rozsudku
Humbel 124 ve vztahu ke školství. Francouzští rodiče poslali svého syna do školy
v Belgii. Belgická střední škola však požadovala po rodičích poplatek, který ovšem
belgičtí rodiče platit nemuseli. Na první pohled a v kontextu informací již uvedených
v této diplomové práci se jedná o přímou diskriminaci studentů z jiných členských
zemí. Ovšem o diskriminaci se může jednat pouze v případě, pokud by bylo na státní
střední školu nahlíženo jako na subjekt poskytující služby ve smyslu práva EU.
SDEU

skutečně

toto

opatření

za

diskriminační

nepovažoval.

Hlavní

argumentace SDEU se týká výše zmíněné úplaty. Podle SDEU stát při zajišťování
školství primárně nesleduje výdělečnou aktivitu, ale plní svoji povinnost vůči občanům
spočívající v zajištění sociálního, kulturního a edukačního rozvoje společnosti.
Vzdělávací systém je také primárně financován z veřejného rozpočtu a ne studenty či
jejich rodiči, na čemž nic nemění občasné příspěvky na provoz školského systému. 125
V následujících rozsudcích SDEU tento svůj pohled potvrdil a v případu
Wirth 126 začal rozlišovat, zda je školské zařízení převážně financováno z veřejných,
či soukromých zdrojů. Na školy financované ze soukromých zdrojů tak plně dopadne
ustanovení článku 56 SFEU, zatímco školy financované ze zdrojů veřejných stojí mimo
tento článek.
I přes relativně jasnou judikaturu SDEU v oblasti školství situace i nadále
zůstává nejasnou v oblasti zdravotnictví, a to především z důvodu rozdílné judikatury.
Použije se na veřejně financované zdravotnictví článek 56 SFEU, či nikoli? V rozsudku
Peerbooms 127 SDEU konstatoval, že zdravotní péče poskytnutá v zahraničí je službou,
a to i v případě, že dojde k jejímu následnému proplacení orgánem sociálního
zabezpečení. V rozsudku Watts 128 SDEU vyjasnil, že i systém financovaný čistě
na základě daní, jako je britský NHS, spadá pod ustanovení článku 56 SFEU:
„Je tedy třeba připustit, že článek 49 ES se použije na situaci pacienta, kterému,
jako Y. Watts, jsou v jiném členském státě, než je jeho stát bydliště, poskytnuty za úplatu
lékařské služby v nemocničním prostředí, bez ohledu na způsob fungovaní
124
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vnitrostátního systému, pod nějž tato osoba spadá a u nějž je následně požádáno
o náhradu nákladů na tyto služby.
Aniž by bylo v projednávaném případě nezbytné určit, zda služby lékařské péče
poskytované v rámci takové národní zdravotní služby, jako je NHS, představují samy
o sobě služby ve smyslu ustanovení Smlouvy o volném pohybu služeb, je tedy třeba mít
za to, že taková situace, jaká je základem sporu v původním řízení, kdy osoba, jejíž
zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči, odjede do jiného členského státu a tam je jí
dotčená péče za úplatu poskytnuta, spadá do působnosti uvedených ustanovení.“ 129
Veřejné služby představují specifickou oblast volného pohybu služeb. Nelze bez
dalšího konstatovat, že představují výjimku z volného pohybu služeb, a ani nelze čistě
z titulu veřejné služby konstruovat ospravedlnění omezení volného pohybu služeb. Jak
bylo ukázáno výše, některé veřejné služby ani nejsou službami ve smyslu práva
Evropské unie. Ostatně specifickému postavení veřejných služeb se bude tato
diplomová práce věnovat i v následujících kapitolách.

129

tamtéž, bod 90 a 91
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3

Zakázaná omezení volného pohybu služeb

3.1 Zákaz přímé a nepřímé diskriminace na základě státní
příslušnosti
Ačkoli sektor služeb představuje v ekonomikách členských států EU dominantní
zaměření, ostatně je tak typické pro každou vyspělou ekonomiku, samotný volný pohyb
služeb mezi členskými státy tomuto stavu neodpovídá.
„Služby představují 75 procent evropské ekonomiky, ale jen osm procent malých
a středních podniků je nabízí přes hranice. Hlavním důvodem je fakt, že některé státy
stále uplatňují ochranářské bariéry proti podnikům z jiných členských zemí.“ 130 Uvedl
v roce 2011 tehdejší ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba. Ačkoli
jde o politické prohlášení a od roku 2011 se čísla mohla změnit, citát poukazuje na
problém, na který naráží všechna ustanovení o volném pohybu v rámci Evropské unie.
Členské státy mnohdy legitimně, ale často i z důvodů nacionálně-ochranářských a
politických brání národní trh. Jaké prostředky jim k tomu primární právo dává a jaké
jsou limity tohoto chování, bude prozkoumáno v následujících kapitolách.
Článek 56 SFEU zakazuje národní opatření, která by byla přímo či nepřímo
diskriminační: “Podle následujících ustanovení jsou zakázána omezení volného pohybu
služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném
členském státě, než se nachází příjemce služeb.“ 131
Přímo diskriminační je takové národní opatření, které rozlišuje poskytovatele či
příjemce služeb na základě jejich státní příslušnosti 132 a přiznává jim méně výhodnou
pozici než poskytovatelům a příjemcům národním. Nepřímo diskriminační opatření sice
nerozděluje poskytovatele a příjemce služeb na základě státní příslušnosti, nicméně ve
svém důsledku je staví do méně výhodné pozice než poskytovatele a příjemce národní.
Praktickým případem přímé diskriminace se SDEU zabýval v rozsudku Commission v.
Germany – Temp Work Agencies. 133 Dle německého práva musely agentury práce se
sídlem mimo Německo vysílající zaměstnance do Německa hlásit původní umístění
130
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těchto zaměstnanců, jakož i každou následnou změnu tohoto umístění. Pro agentury
práce se sídlem v Německu naopak postačovalo ohlásit původní umístění zaměstnanců.
Výše zmíněné ustanovení německého práva bylo shledáno přímo diskriminačním,
neboť fakticky rozlišovalo agentury práce se sídlem v Německu a se sídlem v jiném
členském státě.
Příkladem nepřímé diskriminace je případ Ciola.

134

Rakouský předpis

stanovoval maximální počet kotvišť na Bodamském jezeře, které mohly být pronajaty
vlastníkům lodí s bydlištěm v jiném členském státě Unie. SDEU zde právě kritérium
bydliště označil za nepřímo diskriminační, neboť právě občané jiných členských států
mají nejčastěji i bydliště mimo Rakousko. 135

3.2 Nediskriminační omezení volného pohybu služeb
Článek 56 SFEU, konkrétně zákaz diskriminace v něm obsažený, je dalším
příkladem situace, kdy došlo na základě judikatury SDEU k rozšíření významu
obsaženého pravidla. 136 Již od 70. let je možné tento trend v judikatuře SDEU
vystopovat. Tak například v rozsudku Van Binsbergen 137 SDEU konstatoval, že jsou
zakázána veškerá omezení: „…která mohou zabránit či jinak omezit činnost osoby
poskytující služby.“ 138 V rozsudku Säger 139 SDEU jasně uvedl, že článek 56 SFEU se
uplatní vůči opatřením členských států, která se bez rozdílu vztahují jak na národní
poskytovatele služeb, tak na poskytovatele z jiných členských zemí, pokud jsou
způsobilé zamezit nebo jinak narušit činnost poskytovatele usazeného v jiném členském
státě, kde legálně poskytuje obdobné služby. 140 V nejnovější judikatuře potom došlo
ke zjednodušení a vypilování této doktríny. Například v rozsudku Laval 141 tak SDEU
134
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konstatoval, že jsou zakázána taková omezení, která mohou učinit poskytování služeb
pro poskytovatele z jiného členského státu: „… méně přitažlivým či dokonce
obtížnějším…“ 142
Široký výklad článku 56 SFEU připomíná výklad, ke kterému SDEU dospěl
v oblasti volného pohybu zboží ve slavném rozsudku Dassonville. 143 Nicméně stojí
za povšimnutí, že judikatura v oblasti volného pohybu služeb se nikdy nepřiblížila
ekvivalentu rozsudku Keck. 144 Tento přelomový rozsudek v oblasti volného pohybu
zboží poprvé obsahoval tzv. Keck formula:
„Uplatnění určitých restriktivních ustanovení omezujících nebo zakazujících
určité způsoby prodeje a vztahující se i na zboží z jiného členského státu není možné
považovat za opatření ohrožující přímo nebo nepřímo, aktuálně nebo potenciálně
obchod mezi členskými státy tak, jak tomu bylo v případu Dassonville (8/74), pokud se
tato opatření vztahují na všechny prodejce obchodující na státním území a ovlivňují
stejným způsobem, z hlediska právního i věcného, obchodování s domácími výrobky i
s výrobky dovezenými z jiného členského státu.“ 145
Jinak řečeno, SDEU posvětil takové omezení volného pohybu zboží, které pouze
upravuje způsob prodeje zboží a vztahuje se bez rozdílu na všechny prodejce na daném
území. Proč tedy i judikatura v oblasti volného pohybu služeb nedospěla ke stejnému
závěru? Jedno z vysvětlení může spočívat v samotné povaze regulace volného pohybu
služeb. 146 Předpisy upravující volný pohyb služeb totiž často upravují postavení
poskytovatele služeb (např. kvalifikace poskytovatele) a ne službu samotnou. I to může
být důvodem, proč SDEU prozatím neaplikoval závěry z rozsudku Keck i na článek 56
SFEU. Judikaturní závěry SDEU tedy nedospěly tak daleko, že by například považovaly
ze legitimní zákaz poskytování služeb o státních svátcích. Tedy ekvivalent opatření
upravujících „pouze způsob prodeje“ aplikovaný na volný pohyb služeb.
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Joined cases C-267/91 and C-268/91, Criminal proceedings against Bernard Keck and Daniel

Mithouard [1993] ECR I-06097
145

tamtéž, bod 16, překlad autora

146

WEISS, Friedl a Clemens KAUPA. European Union internal market law. Cambridge: Cambridge

University Press, 2014. ISBN 978-1-107-63600-2., str. 254
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3.3 Dvojí břemeno a zohledňování standardů
Zohledňování standardů v oblasti volného pohybu služeb je zásadním nástrojem. Pokud
by mezi členskými státy k zohledňování jednotlivých standardů nedocházelo, mohla by
nastat situace, kdy by poskytovatel služeb musel vyhovět dvěma sadám regulací. Těm,
které na něm vyžaduje domovský stát, a těm, které vyžaduje stát, ve kterém chce služby
poskytovat. Existence různých způsobů regulace a odlišných standardů v jednotlivých
členských zemích nepovažuje SDEU samo o sobě za porušení článku 56 SFEU. 147
Ostatně takový přístup je plně v souladu s myšlenkou unie národních suverénních států.
Nicméně ve výše zmíněném rozsudku Laval 148 SDEU konstatoval, že členský stát
nemůže vyžadovat kompletní splnění veškerých svých regulí bez zvážení a zhodnocení
standardů, které poskytovatel již naplňuje ve svém domovském státě. Členské státy tedy
musí zajistit náležitý správní postup, který garantuje, že regulace domovského státu
poskytovatele služeb je vzata v úvahu.
Příkladem, kdy SDEU nalezl, že dvojí břemeno na poskytovatele služeb je
v rozporu s článkem 56 SFEU, je rozsudek Seco. 149 Lucembursko vyžadovalo, aby
zaměstnavatelé odváděli odvody na sociální zabezpečení bez ohledu na to, v jakém
členském státě měli své sídlo. Zaměstnavatelé se sídlem mimo Lucembursko ovšem ty
samé odvody za ty samé zaměstnance odváděli i v zemích svého sídla. Zaměstnavatel se
sídlem mimo Lucembursko byl tedy znevýhodněn a poskytování služeb na území
Lucemburska se pro něj pojilo s většími náklady než pro zaměstnavatele se sídlem
v Lucembursku. 150

147

tamtéž, str. 255

148

konktrétně Laval, bod 116

149

Case C 62/81, Seco [1982] ECR I-223

150

tamtéž, bod 9: „In such a case the legislation of the State in which the service is provided proves in

economic terms to be more onerous for employers established in another Member State, who in fact have
to bear a heavier burden than those established within the national territory.“

31

4 Důvody omezení volného
z primárního práva

pohybu

služeb

plynoucí

V předchozí kapitole nazvané „Zakázaná omezení volného pohybu služeb“ byly nejprve
řešeny případy, kdy nelze volný pohyb služeb omezit. Tento přístup ovšem má svoji
logiku. Jakmile je totiž národní pravidlo kvalifikováno jako překážka či omezení
volného pohybu služeb, nastává otázka, zda může členský stát toto omezení
ospravedlnit. Jinak řečeno, členské státy mohou přijímat taková ochranná opatření, která
volný pohyb služeb omezují, avšak pouze do té míry, kterou jim evropské právo
dovoluje.
Tato kapitola diplomové práce se zaměří na ospravedlnění, které členským
státům poskytuje primární právo Evropské unie. V důsledku odkazu obsaženého
v článku 62 SFEU se ospravedlnitelná omezení volného pohybu služeb nalézají
v článcích 51 a 52 SFEU, tedy článcích Kapitoly 2 – Právo usazování. Tyto články
obsahují taxativní seznam důvodů dovolujících členským státům omezení volného
pohybu služeb. Konkrétně mezi tyto důvody patří: výkon veřejné moci, 151 veřejný
pořádek, veřejná bezpečnost a ochrana zdraví. 152
Článek 52 SFEU specificky hovoří o „…ustanovení právních a správních
předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky…“. Jinými slovy je tedy
důvody ospravedlnění v tomto článku možné aplikovat i na případy přímé diskriminace
na základě státní příslušnosti. 153

151

Článek 51 SFEU

152

Článek 52 SFEU

153

BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law. Oxford: Oxford University Press,

2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 421
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4.1 Test proporcionality
Test proporcionality je právní princip, který dovoluje udržovat rovnováhu mezi dvěma
protichůdnými hodnotami. Zjednodušeně řečeno umožňuje soudci rozhodnout, zda
přijaté opatření je vhodné k dosažení určitého legitimního cíle a zda jeho tvrzený
pozitivní vliv převažuje negativní vliv přijatého opatření. Po roce 1945 se test
proporcionality stal standartním právním nástrojem většiny právních řádů světa a stejně
tak i nástrojem práva evropského. 154
Test proporcionality se plně uplatní i v případě ospravedlnění omezení volného
pohybu služeb. Jestliže členský stát přistoupí k omezení volného pohybu služeb na
základě důvodů daných mu primárním právem Evropské unie, tak takový zásah do
volného pohybu služeb musí být proporcionální. Opatření členského státu musí být
vhodné k dosažení svého cíle a zároveň členský stát musí zvolit takové opatření
z opatření možných, které co nejméně zasáhne do volného pohybu služeb.
Test proporcionality má být obvykle aplikován na straně národního soudu, který
v daném případě posuzuje přijaté národní opatření, nicméně SDEU často v rámci řízení
o

předběžné

otázce

neproporcionální.

naznačuje,

jaké

opatření

mohou

být

z jeho

pohledu

155

4.2 Činnosti spojené s výkonem veřejné moci
Článek 51 SFEU stanoví, že ustanovení této smlouvy o volném pohybu služeb „se
v členských státech nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaty,
i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci“. Teoretickým základem důležitým
pro pochopení tohoto ospravedlnění je zvláštní vztah vyplývající z institutu občanství,
tedy vztah občana ke státu. Jedním ze znaků občanství je i vztah loajality a oddanosti
státu. Primární právo Evropské unie tento speciální vztah uznává a to pro činnosti
spjaté, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.
Důležitá je ovšem definice pojmu „výkon veřejné moci“. Určité vyjasnění
přinesl SDEU v rozsudku Reyners. 156 Ačkoli předmětem sporu nebyl volný pohyb
154

Cf A. Stone Sweet and J. Mathews, “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”(2008)

47 Columbia Journal of Transnational Law 73.
155

Např. Case C-49/98 Finalarte [2001] ECR I-07831

156

Case C 2/74, Reyners v. Belgium [1974] ECR I-631
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služeb, nýbrž přístup k zaměstnání, rozsah pojmu „výkon veřejné moci“ je totožný a
případ Reyners může sloužit jako vodítko i v oblasti volného pohybu služeb. SDEU byl
prostřednictvím institutu předběžné otázky dotázán, zda celá profese může být chápána
jako profese spjatá s výkonem veřejné moci. V případě Reyners šlo dokonce o výkon
advokacie. SDEU však konstatoval, že nikoli. Vyloučení celé profese by bylo možné
pouze v případě, kdy by celá profese jako celek byla určena k nepřetržitému přímému
kontaktu s výkonem veřejné moci. 157 To ovšem výkon advokacie není, nehledě na
častou a přirozenou interakci s mocí soudní. 158
Možnost vyloučení určité pozice či povolání tak závisí na tom, zda je předmětná
služba či pozice zakotvená ve veřejném právu členského státu a je odpovědná
za zajišťování obecného zájmu členského státu. 159 SDEU tedy pojem „výkon veřejné
moci“ vykládá restriktivně. 160 Výjimka činnosti spojené s výkonem veřejné moci „musí
být omezena na činnosti, které jsou přímo a specificky spojeny s výkonem veřejné
moci“ 161 a jedná se o „speciální vztah oddanosti vůči státu a vzájemnost práv
a povinností, jenž tvoří občanský svazek“ 162
Taktéž v rozsudku Commission v Belgium

163

SDEU vyjasnil, že aktivity

soukromých bezpečnostních agentur a vnitřních bezpečnostních služeb nejsou
za normálních okolností přímo a specificky spojeny s výkonem veřejné moci.
Ospravedlnění z důvodu výkonu veřejné moci musí být omezeno na činnosti,
které jsou samy o sobě přímo a specificky spojeny s výkonem veřejné moci. Činnosti,

157

tamtéž, bod 45 až 47

158

tamtéž, bod 51 až 52: „Professional activities involving contacts, even regular and organic, with the

courts, including even compulsory cooperation in their functioning, do not constitute, as such, connexion
with the exercise of official authority.
The most typical activities of the profession of avocat, in particular, such as consultation and legal
assistance and also representation and the defence of parties in court, even when the intervention or
assistance of the avocat is compulsory or is a legal monopoly, cannot be considered as connected with
the exercise of official authority.“
159

Case 149/79, Commisison v. Belgium [1974] ECR I-631, odst. 12

160

viz např. Case 66/85, Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg [1986] ECR I-2121

161

Case C-61/08, Commission v. Greece (Notaries) [2011] ECR I-4399, bod 71

162

Case 149/79, Commission v. Belgium [1974] ECR I-631, bod 10, překlad autora, rozsudek se týká

volného pohybu pracovníků a výjimky z důvodu zaměstnání ve veřejné správě z důvodu výkonu veřejné
moci.
163

Case C-355/98 Commission v Belgium [2000] ECR I-1221
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které jsou pouze doplňující či mají přípravný charakter, obzvláště pokud jsou
vykonávány soukromými subjekty a následně dozorovány subjektem, který přímo
vykonává veřejnou moc, nejsou článkem 51 SFEU vyloučeny, jak vyplývá z rozsudků
Commission v Germany 164 a Commission v Portugal. 165
“Soudní dvůr dále upřesnil rozdíl mezi činnostmi soukromých subjektů, které
mají pouze přípravné funkce, a činnostmi, které jsou přímo a konkrétně spjaty
s výkonem veřejné moci, a konstatoval, že i když soukromé subjekty uplatňují veřejnou
moc tím, že vyvozují důsledky z jimi prováděných kontrol, nelze se dovolávat článku
45 ES, jelikož použitelná právní úprava stanoví, že tyto soukromé subjekty jsou
podrobeny kontrole příslušného orgánu veřejné moci (viz v tomto smyslu výše uvedené
rozsudky Komise v. Rakousko, bod 41, a Komise v. Německo, bod 43). Soudní dvůr totiž
konstatoval, že soukromé subjekty vykonávající svou činnost pod aktivním dohledem
příslušného orgánu veřejné moci, který v konečném důsledku nese odpovědnost
za kontroly a rozhodnutí těchto subjektů, nelze považovat za subjekty vykonávající
činnost „přímo a konkrétně spjatou s výkonem veřejné moci“ ve smyslu článku 45 ES
(viz výše uvedené rozsudky Komise v. Rakousko, bod 42, a Komise v. Německo, bod
44).” 166
V série novějších rozsudků proti Německu, Francii, Řecku, Belgii, Rakousku,
Portugalsku, Lucembursku a Nizozemí z roku 2011 167 SDEU rozhodl, že profese notářů
není činnost spojená s výkonem veřejné moci a tudíž není legitimní omezovat služby
notáře pouze na státní příslušníky členského státu.
SDEU také judikoval, že výjimka výkonu veřejné moci se vztahuje pouze
na přístup k pozici či možnosti poskytnout službu, ale ne na diskriminaci při samotném
výkonu či poskytování. Tudíž pokud bylo cizinci službu podobného charakteru

164

Case C-404/05 Commission v Germany (Inspection of organic production) [2007] ECR I-10239, bod

38
165

Case C-438/08 Commission v Portugal (Vehicle inspection) [2009] ECR I-10219

166

tamtéž, bod 37

167

Case C-157/09 Commission v Netherlands – Notaries [2011] ECR I-000000, dále také C-47/08

Commission v Belgium, C-50/08 Commission v France, C-51/08 Commission v Luxembourg, C-52/08
Commission v Portugal, C-53/08 Commission v Austria, C-54/08 Commission v Germany and C-61/08
Commission v Greece, z 24. května 2011

35

povoleno poskytovat, musí s ním členský stát zacházet stejně jako s ostatními
poskytovateli. 168

4.3 Veřejný pořádek a veřejná bezpečnost
Veřejný pořádek a veřejná bezpečnost jsou dalšími z důvodů ospravedlnění omezení
volného pohybu služeb. V praxi se často tyto dva pojmy vyskytují souběžně, ostatně se i
částečně překrývají. Právě z tohoto důvodu je jim věnována společná podkapitola.
Pojmy veřejný pořádek a veřejná bezpečnost je třeba vykládat restriktivně. Obecná
pravidla výkladu odchylek od základních principů volného pohybu SDEU konstituoval
v rozsudku Église de Scientologie: 169
-

Odchylky od základních principů volného pohybu musí být interpretovány
striktně, jejich rozsah nemůže být nejednotně vykládán jednotlivými členskými
státy bez jakékoli kontroly unijních institucí.

-

Odchylky nesmí být zneužity tak, aby sloužily čistě ekonomickému zájmu
členského státu.

-

Osobě, která je přímo zasažená omezujícím opatřením vzniklým v důsledku
odchylky od základních principů volného pohybu, musí být dána možnost
soudního přezkumu takového zásahu.

-

Odchylky musí být v souladu s principem proporcionality.

-

Odchylka musí být v souladu se základními lidskými právy a svobodami. 170
SDEU rovněž judikoval, že za účelem ochrany veřejného pořádku a veřejné

bezpečnosti není dovoleno vyloučit celá hospodářská odvětví či povolání z aplikace
ustanovení o volném pohybu služeb. 171
Samotný pojem „veřejný pořádek“ není v evropském právu definován, nicméně
na úrovni primárního práva tento pojem používá krom článku 52 i článek 72 SFEU.172
168

Case C-355/98 Commission v Belgium [2000] ECR I-1221, bod 4

169

Case C-54/99 Église de Scientologie [2000] ECR I-1335

170

Viz Case C-60/00 Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department [2002] ECR I-6279,

bod 40 až 41
171

C-355/98 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [2000] ECR I-01221

172

Článek 72: Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného

pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.
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Ochrana veřejného pořádku je tedy dle primárního práva EU odpovědností členských
států. Obsah pojmu veřejný pořádek taktéž není možné bez dalšího přejímat
z vnitrostátních předpisů členských států, v případě ČR např. z občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. 173 Nicméně SDEU v judikatuře uznal, že společenské hodnoty tvořící
základ pojmu veřejný pořádek se mohou v různých členských státech lišit.

174

Z rozhodovací činnosti SDEU je možné zdůraznit i konkrétní činnosti, kdy bylo
ze strany SDEU ospravedlnění pomocí ochrany veřejného pořádku uznáno jako
legitimní. Jedná se např. o případ násilných videoher simulujících zabíjení lidí.
V rozsudku Omega tak SDEU zakončil:
„S ohledem na výše uvedené úvahy je na místě odpovědět na položenou otázku
tak, že právo Společenství nebrání tomu, aby hospodářská činnost spočívající
v obchodním provozování her simulujících akty zabíjení byla předmětem vnitrostátního
zakazujícího opatření přijatého z důvodů ochrany veřejného pořádku vzhledem
ke skutečnosti, že tato činnost zasahuje do lidské důstojnosti.“ 175
Veřejnou bezpečnost dělíme na vnitřní a vnější. 176 V případu Campus Oil
Limited, 177 týkajícím se volného pohybu zboží, označil SDEU za legitimní cíl členského
státu v oblasti veřejné bezpečnosti zajistit pro svoji potřebu dostupnost ropy vzhledem
k: „„základnímu významu pro existenci dané země, jelikož na ní závisí nejen její
hospodářství, nýbrž především všechny její instituce, její základní veřejné služby,
a dokonce přežití jejích občanů.“ 178

173

Např. § 1 odst. 2 NOZ, podle něhož „nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a

povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo
právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“
174

Case C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der

Bundesstadt Bonn [2004] ECR I-09609
175

tamtéž, odst. 41

176

SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9. str. 233
177

Case C-72/83 Campus Oil Limited and others v Minister for Industry and Energy and others [1984]

ECR I- -02727
178

tamtéž
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4.4 Ochrana zdraví
Poslední z taxativně vyjmenovaných ospravedlnění omezení volného pohybu služeb je
ochrana zdraví. Primární právo nenabízí žádnou definici pojmu „ochrana zdraví“ a ani
SDEU tento pojem judikatorně nespecikoval. Nicméně i v případě ochrany zdraví se
uplatní obecná zásada restriktivního výkladu za splnění soudem stanovených podmínek
přiblížená v předchozí podkapitole, neboť se jedná o koncept obecně aplikovatelný
na všechna zmíněná ospravedlnění omezení volného pohybu služeb. SDEU ovšem
specifikoval, že pouze nemoci vyjmenované v předpisech Světové zdravotnické
organizace (WTO) a také nemoci, u kterých přijal členský stát ochranná opatření i vůči
svým vlastním občanům, mohou být užity jako důvod omezení volného pohybu služeb
z důvodu ochrany zdraví. 179
V rozsudku DocMorris

180

SDEU zkoumal přípustnost národního omezení

na provoz lékáren s ustanovením SFEU o volném pohybu služeb a konstatoval, že:
„Při posuzování toho, zda byla tato povinnost dodržena, musí být zohledněna
skutečnost, že zdraví a život člověka zaujímají první místo mezi Smlouvou chráněnými
statky a zájmy a že členským státům přísluší rozhodnout o úrovni, na které zamýšlí
zajistit ochranu veřejného zdraví, a o způsobu, jímž má být této úrovně dosaženo.
Vzhledem k tomu, že se tato úroveň může v jednotlivých členských státech lišit, je třeba
uznat, že členské státy mají prostor pro uvážení…” 181
Jakékoli domnělé ohrožení veřejného zdraví však musí být reálné. Pokud se
rozhodnutí členského státu opírá o vědecká data, musí jít o výsledek mezinárodního
vědeckého výzkumu a musí se jednat o aktuální výzkumná data ke dni zavedení
národního opatření. Jedná se o podmínky, za kterých je argument členského státu
dostatečně přesvědčivý, aby ospravedlnil omezení volného pohybu služeb na podkladě
ochrany zdraví. 182

179

SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9. str. 233
180

Joined cases C-171/07 and C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes and Others (C-171/07) and

Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) v Saarland and Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales
[2009] ECR I-04171
181
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Pro pojem ochrana zdraví je také důležitá existence směrnice 2004/38/ES
o právu občanů EU na volný pohyb. Ta v článku 29 uvádí následující:
„1. Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu,
jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem definované odpovídajícími akty
Světové zdravotnické organizace a jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické
nemoci, pokud se na ně vztahují ochranná opatření používaná na statní příslušníky
hostitelského členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území nesmějí být nemoci, které se vyskytnou
po uplynutí lhůty tří měsíců po příjezdu.
3. Existují-li závažné důvody, mohou členské státy do tří měsíců po příjezdu
vyžadovat od osob s právem pobytu, aby se podrobily bezplatné lékařské prohlídce,
kde by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou z nemocí uvedených v odstavci 1. Vyžadování
těchto prohlídek nesmí být běžnou praxí.” 183
Směrnice se týká i osob vstupujících na území jiného členského státu za účelem
přijetí či poskytnutí služeb, má tedy relativně přímý vztah s volným pohybem služeb a
její vliv na volný pohyb služeb je zřejmý, jakož i její vliv na obsah pojmu ochrana
zdraví.
Z judikatury vyplývá, že jakékoli omezení z důvodu ochrany zdraví je legitimní
pouze v případě, že není uplatněno plošně, ale vůči specifickému jedinci, jehož stav a
chování představuje ohrožení členského státu. 184 SDEU také využil pojmu ochrana
zdraví ve známém rozsudku o zákazu tabákové reklamy, 185 ve kterém i ve stručnosti
shrnul limity použití pojmu „ochrana zdraví“: „V této souvislosti přísluší členským
státům, aby rozhodly o úrovni, v jaké chtějí zajistit ochranu veřejného zdraví,
a o způsobu, jakým má být této úrovně dosaženo. Mohou tak činit ovšem pouze v mezích
stanovených Smlouvou, zejména v souladu se zásadou přiměřenosti …, podle které
přijatá opatření musí být způsobilá k zajištění dosažení cíle, který sledují, a nesmí jít
nad rámec toho, co je nezbytné k jeho dosažení ….“ 186
183
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5 Důvody omezení volného
z judikatury SDEU

pohybu

služeb

plynoucí

Pokud předchozí kapitoly této diplomové práce spojuje společný jmenovatel, je to
bezpochyby četnost výskytu judikaturních závěrů Soudního dvora Evropské unie.
Volný pohyb služeb není jediným odvětvím, kde je tento fenomén patrný, dotýká se
vnitřního trhu obecně, dokonce evropského práva jako celku. Evropské právo, jako
jeden z nejmladších právních řádů planety, 187 vykazuje oproti národním právním řádům
řadu specifik. A právě role SDEU a jeho judikatury je jedním z nich. Z předchozích
kapitol je patrné, že jak v primárním, tak sekundárním právu EU, existuje pouze několik
článků, respektive směrnic, které tvoří legislativní rámec volného pohybu služeb. 188
Konkrétní obrysy tohoto rámce dotváří až činnost SDEU. Úkolem této kapitoly je
prozkoumat činnost SDEU ve vztahu k volnému pohybu služeb a zhodnotit, jestli a
případně v jakém rozsahu SDEU přebírá pozici evropského zákonodárce. Jinak řečeno,
zda pouze vykládá ustanovení primárního a sekundárního práva, nebo je sám hybnou
silou integrace v oblasti volného pohybu služeb.
Před tím, než bude výše zmíněná analýza provedena a bude osvětlen pojem
„naléhavých důvodů obecného zájmu“ (známých také jako kategorické požadavky
veřejného zájmu), je vhodné věnovat stručnou kapitolu postavení SDEU v systému
evropského práva.

187
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(RECIEL), 23(1), 144-149. DOI: 10.1111/reel.12063
188
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5.1

Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU je institucí, jejímž úkolem je mimo jiné obecné a závazné řešení otázek
výkladu evropského práva, čímž zajišťuje jeho jednotné uplatnění napříč členskými
státy Unie. K tomuto úkolu slouží mimo jiné institut tzv. předběžné otázky. Vnitrostátní
soud se v případě pochybností o interpretaci či platnosti evropského práva za určitých
okolností musí 189 obrátit na SDEU a pomocí předběžné otázky se ho na daný problém
dotázat.
Právě řízení o předběžné otázce bylo základem nejvýznamnějších rozsudků
SDEU vůbec, tedy u formulace zásady přímé použitelnosti, přímého účinku a aplikační
přednosti a odpovědnosti členských států za škodu způsobenou porušením unijního
práva. 190 Neméně významnou roli sehrál SDEU i v oblasti volného pohybu služeb.
V předchozích kapitolách bylo odkázáno na celou řadu rozsudků, kdy SDEU významně
posunul význam pojmu služba. Např. rozsudek Giuseppe Sacchi 191 definoval jako
službu ve smyslu evropského práva i situaci, kdy hranice překračuje pouze služba
samotná a příjemce i recipient nikam necestují. V diplomové práci již zmíněný rozsudek
Gebhard 192 vymezil rozdíl mezi svobodou usazování a volným pohybem služeb, dvěma
nejúžeji spojenými svobodami vnitřního trhu. 193 Pro další výklad je také nesmírně
důležité rozdělení diskriminačních opatření na přímé a nepřímé. 194
Právě s nepřímo diskriminačními opatřeními vedoucími k omezení volného
pohybu služeb úzce souvisí koncept „naléhavých důvodů obecného zajmu“, který
SDEU ve své judikatuře vytvořil a jemuž bude věnována následující část diplomové
práce.
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5.2

Naléhavé důvody obecného zájmu

Naléhavé důvody obecného zájmu jsou ospravedlněním omezení volného pohybu
služeb pocházejícím z judikatury Soudního dvora EU. Jejich legální zakotvení tak
nenalezneme v psaném právu Evropské unie. Žádné ustanovení primárního práva ani
výslovně nezmocňuje SDEU, aby nalézal ve veřejném zájmu další případy
ospravedlnění omezení volného pohybu služeb a rozšiřoval tak taxativně uvedené
důvody v článcích 51 a 52 SFEU. Nicméně faktem zůstává, že koncept naléhavých
důvodů obecného zájmu je v praxi realitou, právní teorie dokonce tento koncept
považuje za nástroj, který má potenciál rozumně korigovat negativní důsledky vnitřního
trhu a umožnit členským státům zachovat určitá národní specifika.

195

Koncept

naléhavých důvodů obecného zájmu není výlučně aplikovatelný pouze na omezení
volného pohybu služeb, ale je ze strany SDEU uplatňován napříč jednotlivými
svobodami vnitřního trhu. 196
„Nicméně vnitrostátní právní úprava oblasti, která nebyla na úrovni
Společenství harmonizována a která se bez rozdílu uplatňuje na všechny osoby nebo
podniky vykonávající svou činnost na území dotčeného členského státu, může být, i přes
svůj omezující účinek na volné poskytování služeb, odůvodněná, pokud odpovídá
naléhavému důvodu obecného zájmu, jenž již není chráněn pravidly, kterým
poskytovatel služeb podléhá v členském státě, kde je usazen, je způsobilá zaručit
uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle
nezbytné.” 197
Výše zmíněná citace z rozsudku Commission of the European Communities
v Kingdom of Belgium de facto představuje zobecněnou definici konceptu naléhavých
důvodů obecného zájmu. A právě na výše zmíněné citaci budou postupně představeny
všechny definiční znaky tohoto konceptu.
Základní podmínkou, kterou musí členský stát, který se chce dovolat
ospravedlnění na základě naléhavých důvodů obecného zájmu, je, že přijatá opatření
musí být nediskriminační, případně nepřímo-diskriminační. Na rozdíl od důvodů
195
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ospravedlnění omezení volného pohybu služeb v článku 52 SFEU tedy členský stát
nemůže využít ospravedlnění na základě naléhavých důvodů obecného zájmu proti
přímo diskriminačním omezením volného pohybu služeb. Do určité míry tak zůstává
zachována taxativní povaha článku 52 SDEU pro případy přímo-diskriminačních
opatření. 198
Jakmile členský stát uplatní důvod naléhavých důvodů obecného zájmu
pro ospravedlnění omezení volného pohybu služeb, tak musí prokázat, že jím přijatá
opatření jsou proporcionální (tedy vhodná a ne omezující více, než je nutné), že jsou
v souladu se základními lidskými právy 199 a že se jedná o evropským právem
neharmonizovanou oblast.
5.2.1 Povaha veřejného zájmu
Jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole, koncept naléhavých důvodů obecného
zájmu je ospravedlněním omezení volného pohybu služeb pocházející z judikatury
Soudního dvora EU. Z povahy věci tedy musí být jakýkoli výčet toho, co SDEU
považuje za legitimní veřejný zájem, neuzavřená množina, neboť každým dalším
rozhodnutím může SDEU tuto množinu nejen rozšířit, ale teoreticky i pozměnit
podmínky již jednou judikovaného veřejného zájmu. Judikatura SDEU prozatím
za naléhavý důvod obecného zájmu označila širokou řadu důvodů, jako například:
Potřeba chránit reputaci holandských finančních trhů a ochrana investující
veřejnosti, 200 prevence hazardu a zabránění tomu, aby se loterie stala zdrojem osobního
výdělku, 201 předcházení nebezpečí zločinu či podvodu, 202 zabránění marnotratnému
chování, které má negativní společenské a osobní důsledky, 203 zachování plurality
na mediální scéně, 204 fiskální soudržnost, 205 boj proti praní špinavých peněz, 206 ochrana
198
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zájmů věřitelů, minoritních akcionářů a zaměstnanců, 207 ochrana efektivnosti fiskálního
dohledu, 208 ochrana života a zdraví, 209 ochrana majetku, ochrana životního prostředí,210
zachování národního historického a uměleckého dědictví, 211 dodržování zásad etiky
při právnických povoláních, jiná profesní či stavovská pravidla, 212 ochrana trhu práce
a zájmů zaměstnanců, 213 bezpečnost silničního provozu. 214
Tato neuzavřená množina veřejných zájmů není kompletní a SDEU ji neustále
rozšiřuje. I přes různorodost jednotlivých legitimních veřejných zájmů, které již SDEU
během své činnosti judikoval, je možné nalézt určité definiční znaky, které jednotlivé
legitimní veřejné zájmy spojují. V první radě nesmí být veřejný zájem, pokud se na
takový chce členský stát odvolat, v rozporu s cíli EU. Veřejný zájem nelze obecně
považovat za legitimní, pokud členský stát sleduje pouze ekonomické pohnutky, tedy
jeho cílem je ochrana hospodářské politiky členského státu. Např. ochrana určitého
hospodářského sektoru členského státu 215 či omezení volného pohybu služeb z důvodu
potlačení vysoké míry nezaměstnanosti nebo pouhá snaha předejít snížení daňového
výnosu. 216 Stát, který se odvolává na ochranu veřejného zájmu, musí jeho důvodnost,
potažmo důvodnost daného omezení objektivně prokázat. 217
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Ospravedlnění nelze považovat za legitimní v situaci, kdy omezení volného
pohybu služeb má chránit pouze ekonomické zájmy státu. Tento princip má kořeny
v samotné podstatě evropské integrace. Pokud členské státy musí přistupovat ke všem
občanům Evropské unie nediskriminačně, např. v otázkách zaměstnanosti či veřejných
služeb, tak to pro členský stát představuje zvýšené náklady oproti situaci, kdy by tyto
služby poskytoval pouze svým občanům. Pokud by tedy samotný fakt ekonomických
nákladů postačoval k ospravedlnění omezení volného pohybu služeb, byla by ohrožena
samotná podstata ekonomické integrace. 218 Nicméně SDEU dospěl k zajímavému
názoru:
„V tomto ohledu je třeba uvést, že i když čistě hospodářské cíle nemohou
odůvodnit překážku základní svobody volného pohybu zboží, Soudní dvůr nicméně
v souvislosti s hospodářskými zájmy, jejichž cílem je zachování vyvážené a všem
dostupné lékařské a nemocniční služby, uznal, že takový cíl může rovněž spadat
pod jednu z výjimek z důvodu veřejného zdraví, jelikož přispívá k dosažení vysoké
úrovně ochrany zdraví (viz obdobně zejména rozsudek ze dne 28. dubna 1998, Kohll, C158/96, Recueil, s. I-1931, bod 50, a ze dne 19. dubna 2007, Stamatelaki, C-444/05,
Sb. rozh. s. I-3185, bod 31).” 219
Rozsudek Commission v Germany se sice týká volného pohybu zboží, nicméně
jeho obecný závěr je bezesporu přenositelný i pro volný pohyb služeb. Tento závěr
potvrzuje i rozhodnutí Vanbraekel and Others,

220

ve kterém SDEU považoval

za legitimní omezení volného pohybu služeb z důvodu veřejného zájmu ochrany
před „rizikem vážného ohrožení finanční stability systému sociálního zabezpečení.“
Nicméně tyto judikaturní závěry SDEU aplikoval pouze na oblast zdravotnictví, 221
financování sociálního zabezpečení 222 a financování školství.223
218

BARNARD, Catherine a Steve PEERS (eds.). European Union law. Oxford: Oxford University Press,

2014. ISBN 978-0-19-968611-7., str. 487
219

Case C-141/07, Commission v Germany [2008] ECR I-06935

220

Case C-368/98, Vanbraekel and Others [2001] ECR I-05363

221

Case C-372/04, Watts [2006] ECR I-04325

222

Joined Cases C-396/05, C-419/05 and C-450/05, Habelt, Möser, and Wachter v Deutsche

Rentenversicherung Bund [2007] ECR I-11895
223

Joined Cases C-11/06 and 12/06, Morgan and Bucher [2007] ECR I-9161, bod 60: „Není pochyb

o tom, že cíl, kterým je zabezpečit, aby studenti dokončili své studium v krátkém čase, což rovněž
přispívá zejména k finanční rovnováze vzdělávacího systému dotyčného členského státu, může
představovat legitimní cíl v rámci organizace takovéhoto systému.“

45

5.2.2 Princip proporcionality
Opatření členského státu, které se dovolává naléhavých důvodů obecného zájmu, musí
být v souladu se zásadou proporcionality (přiměřenosti). Dané opatření musí být
způsobilé dosáhnout cíle, který sleduje a musí představovat co nejméně omezující
prostředek; 224 nesmí tedy překračovat rámec toho, co je pro dosažení daného cíle
nezbytné. 225 Takový test proporcionality není v našem právním prostředí neznámý.
Vzešel z judikatury Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky Německo, 226 z níž
jej převzal i Ústavní soud České republiky. 227 V každém individuálním případě je tedy
nezbytné zkoumat, zda stejného cíle nelze dosáhnout prostředky, které jsou méně
restriktivní. S testem proporcionality úzce souvisí princip “země původu”, jak bude
popsán v podkapitole 5.2.4 Princip „země původu“ této diplomové práce. Pokud je
předmětný veřejný zájem již dostatečně chráněn ustanoveními právního řádu země
původu poskytovatele služeb, není v souladu s principem proporcionality takové
omezení ze strany hostitelského členského státu, které poskytovatele služby „zatíží“
podobným opatřením, které již splňuje poskytovatel služby ve své zemi původu.
Princip proporcionality je ovšem také mechanismus, který může SDEU použít
pro vybalancování jednotlivých národních zájmů členských států, které se mohou
diametrálně lišit. Zhodnocení použitých omezení a jejich přiměřenosti také není pouze
otázkou právní, ale vyžaduje stanoviska expertů z dalších oblastí veřejného života, jako
např. vědců, ekonomů, atd. 228
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5.2.3 Požadavek souladu se základními právy

S tím, jak se vyvíjela judikatura, ale i primární právo v oblasti ochrany lidských práv,
objevuje se v judikatuře SDEU i požadavek souladu omezení volného pohybu služeb
právě se základními lidskými právy. Z důvodu postupného vývoje nenalezneme tento
požadavek ještě například v rozsudku Van Binsbergen, 229 nýbrž až později a to
v rozsudku Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department, 230 kdy
SDEU konstatoval:
“V tomto ohledu je třeba uvést, že se členský stát může dovolávat důvodů
obecného zájmu, aby odůvodnil vnitrostátní opatření, které může narušovat výkon
volného poskytování služeb, pouze tehdy, když je toto opatření v souladu se základními
právy, jejichž dodržování Soudní dvůr zajišťuje (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 18.
června 1991, ERT, C-260/89, Recueil, s. I-2925, bod 43, a ze dne 26. června 1997,
Familiapress, C-368/95, Recueil, s. I-3689, bod 24).
Rozhodnutí o vyhoštění M. Carpenter představuje zásah do výkonu práva
P. Carpentera na respektování jeho rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950
(dále jen „Úmluva“), které patří mezi základní práva, která jsou podle ustálené
judikatury Soudního dvora, ostatně potvrzené preambulí Jednotného evropského aktu a
čl. 6 odst. 2 EU, chráněna právním řádem Společenství.” 231
Základní lidská práva jsou tzv. sdílenou hodnotou mezi členskými státy a Listina
základních práv EU je postavena na úroveň primárního práva Evropské unie. I z tohoto
důvodu je požadavek na soulad opatření členských států se základnímu lidskými právy
univerzální a uplatní se v případě jakéhokoli omezení volného pohybu služeb, nejen
v případě naléhavých důvodů obecného zájmu.
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5.2.4 Princip „země původu“
V případě volného pohybu služeb je potřeba zvážit ještě další podmínku
aplikovatelnosti konceptu naléhavých důvodů obecného zájmu. Členský stát musí
zohlednit rozsah, v jakém je případný naléhavý důvod obecného zájmu chráněn ve státě
původu poskytovatele služby. De facto se jedná o slabou formu principu „země
původu“, jak byl vysvětlen v podkapitole 2.5 Volný pohyb služeb v sekundárním právu
EU této diplomové práce. Toto pravidlo najdeme v rozhodnutí Gouda. 232 SDEU
konstatoval, že omezení volného pohybu služeb není legitimní, pokud nesplní koncept
naléhavých důvodů obecného zájmu anebo v případě, kdy případné důvody k omezení
volného pohybu služeb jsou již obsaženy v předpisech země původu poskytovatele
služby. 233
Nicméně pravidlo obsažené v případu Gouda není absolutní a SDEU je
připraven ze slabého principu „země původu“ slevit v případě vážného důvodu
veřejného zájmu. Příkladem je rozhodnutí Jyske Gibralte, 234 které se týkalo španělského
předpisu vyžadujícího po úvěrových institucích poskytujících služby na území
Španělska bez toho, že by měly ve Španělsku sídlo, aby poskytovaly přímo španělské
finanční zpravodajské jednotce (FIU) 235 informace o podezřelých aktivitách a další
informace vyžádané FIU. Dle SDEU takové pravidlo představuje omezení volného
pohybu služeb. Nicméně SDEU dodal, že takové omezení může být ospravedlněno, a to
z důvodu ochrany veřejného zájmu. Veřejný zájem byl spatřován v boji proti praní
špinavých peněz a v boji proti financování terorismu: „Předcházení praní peněz
a financování terorismu i boj proti nim jsou legitimní cíle, s nimiž se členské státy
ztotožnily na mezinárodní i unijní úrovni.” 236
Zmíněné kroky Španělska SDEU považoval za proporcionální. Závěry
rozhodnutí Jyske Gibralter se ale od rozhodnutí Gouda liší v tom, že opustily slabý
232
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princip „země původu“. Úvěrové instituce z jiných zemí totiž bezesporu podléhaly
regulaci jiného členského státu, pro který byl boj proti praní špinavých peněz a
financování terorismu také prioritou. Podle SDEU jsou závěry obsažené v rozhodnutí
Jyske Gibralter vhodné, neboť Španělsko má suverénní jurisdikci v oblasti trestního
práva, stíhání zločinů a potírání zločinnosti na španělském území. Z toho důvodu je tedy
ospravedlnitelné, aby tyto citlivé informace byly úvěrové instituce se sídlem mimo
Španělsko nuceny poskytovat mimo jiné i španělské FIU.
Dle názoru autora diplomové práce je případ Jyske Gibralter dalším příkladem,
kdy SDEU svojí činností do jisté míry supluje nedostatky evropské integrace. Při
bližším zkoumání problematiky vyjde najevo, že na evropské úrovni neexistuje žádný
předpis, který by ukládal spolupráci mezi FIU dvou členských států a následnou
výměnu informací mezi nimi. 237 Pokud by tedy SDEU nepovažoval omezení volného
pohybu služeb v případě Jyske Gibralter za ospravedlnitelné, vznikla by situace, kdy by
španělská FIU neměla legální cestu k automatickému sdílení informací o podezřelých
aktivitách s FIU dalších členských států, ve kterých by se nacházela sídla úvěrových
institucí, což by ochromilo boj s terorismem a organizovaným zločinem.
V dané situaci tak byl SDEU, dle názoru autora diplomové práce, nucen opustit
slabý koncept „země původu“, jenž se v jeho judikatuře tradičně objevoval, a to
ve prospěch

fungující

evropské

integrace.

Omezení

volného

pohybu

služeb

prostřednictvím naléhavých důvodů obecného zájmu, tudíž i omezení ekonomické
integrace tak do jisté míry „zachraňuje“ integraci politickou, bezpečností, atd., které
nedosahují hloubky integrace ekonomické. Jinak řečeno, judikaturní závěry SDEU jsou
dle názoru autora často ovlivněny nejen právní stránkou věci, nýbrž i rozměrem
politickým. SDEU se stal hybatelem evropské integrace, supluje do jisté míry činnost
členských států, což ovšem do jisté míry narušuje klasickou pozici, která dle teorie
přísluší soudnímu orgánu. Zatímco národní soud by neměl zkoumat, zda legalita
určitého ustanovení nebude mít negativní důsledky na politickou stabilitu státu a pokud
ano, přizpůsobit tomu svou rozhodovací činnost, tak SDEU tuto úvahu do jisté míry
provádí. A právě rozsudek Jyske Gibralter je toho příkladem. Členské státy opomenuly
upravit na evropské úrovni sdílení informací mezi jednotlivými FIU. Kdyby SDEU tuto
realitu nereflektovat a držel se svých předchozích judikaturních závěrů, mohl označit
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opatření Španělska za nelegální. SDEU ovšem ustoupil ze svých pozic, které měly
chránit ekonomickou integraci mezi státy, neboť chyběla integrace bezpečnostní a
politická.

5.3 Důvody omezení v primárním právu EU a judikatuře SDEU
V kontextu celé diplomové práce lze rozeznat dvě základní skupiny důvodů omezení
volného pohybu služeb, které jsou v systému evropského práva považovány jako
legitimní. Konkrétně se jedná o legitimní důvody omezení vyplývající z primárního
práva Evropské unie 238 a legitimní důvody omezení uznané soudní činností SDEU,239
tzv. naléhavé důvody obecného zájmu.
Ačkoli již byly v diplomové práci obě tyto skupiny důvodů omezení volného
pohybu služeb popsány, tato podkapitola má za cíl shrnout podmínky a limity obou
těchto skupin. Takové shrnutí umožní snadněji porovnat obě skupiny.
Články 51, 52 a 62 SFEU umožňují omezení volného pohybu služeb z důvodu
výkonu veřejné moci, ochrany veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku a ochrany
zdraví. Důkazní břemeno při použití těchto důvodů k omezení volného pohybu služeb
leží na členském státě, kterých se jich dovolává. 240 Členské státy mohou tyto důvody
využít k ochraně svých svrchovaných práv. Nicméně jednotlivé důvody musí být
vykládány restriktivně a jejich obsah nesmí být jednostranně členskými státy určován
bez kontroly ze strany SDEU. 241 Důvody omezení jsou tedy limitovány principem
proporcionality242 a základními lidskými právy. 243
Seznam důvodů omezení v primárním právu EU je taxativní a SDEU již
několikrát potvrdil, že není možné tento seznam rozšířit bez řádné legislativní činnosti
členských států. 244 Omezení také nelze uplatnit v případě, kdy směrnice Evropské unie
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plně harmonizuje určitou oblast

245

a konečně v případě, kdy má sloužit čistě

ekonomickému zájmu členského státu. 246
Důvody omezení volného pohybu služeb v primárním právu EU může za
splnění podmínek vyjmenovaných výše využít členských stát a to k přijetí národního
opatření. Přijaté národní opatření pak může být bez rozdílu aplikovatelné, jakož i
nepřímo či přímo diskriminační.
Naléhavé důvody obecného zájmu jsou kategorií omezení volného pohybu
služeb pocházející z rozhodovací činnosti SDEU. Ve srovnání s důvody omezení
v primárním právu EU nejsou naléhavé důvody obecného zájmu široce použitelné,
neboť lze s jejich pomocí ospravedlnitelnit pouze opatření nediskriminační, případě
opatření nepřímo diskriminační. Na přímo diskriminační opatření členských států tak
nelze naléhavé důvody obecného zájmu aplikovat.
Nicméně SDEU uznal, že existují určité národní zájmy členských států, které
jsou hodné ochrany247 a měly by být legitimním důvodem k omezení volného pohybu
služeb. Břemeno důkazní však opět leží na členském státu, který musí dokázat existenci
takového důvodu, 248 jakož i příčinnou souvislost mezi přijatým opatřením a konkrétním
naléhavým důvodem obecného zájmu. 249
V rozsudku Gebhard, 250 který se sice skutkově týká svobody usazování, ale díky
bodu 6 výroku 251 se aplikuje i na volný pohyb služeb, SDEU vytyčil základní podmínky
pro ospravedlnění z důvodu naléhavého obecného zájmu. Přijaté národní opatření musí:

245

Case C-421/98 Commission v. Spain [2000] ECR I-10375

246

Case C-352/85 Bond v. Netherlands [1988] ECR 2085

247

Case C-118/96 Safir [1998] ECR I-1897

248

Case C-260/04 Commission v. Italy [2007] ECR I-5257

249

Joined Cases C-151/04 and C-152/04 Nadim [2005] ECR I-11203

250

Case C-55/94 Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

('Gebhard'), [1995] ECR I-04165
251

6. National measures liable to hinder or make less attractive the exercise of fundamental freedoms

guaranteed by the Treaty must fulfil four conditions: they must be applied in a non-discriminatory
manner; they must be justified by imperative requirements in the general interest; they must be suitable
for securing the attainment of the objective which they pursue; and they must not go beyond what is
necessary in order to attain it.

51

-

být aplikováno nediskriminačním způsobem

-

být ospravedlnitelné důvodem naléhavého obecného zájmu

-

být vhodné pro dosažení daného výsledku

-

nebýt přísnější, než je nezbytné
Poslední dvě podmínky de facto představují test proporcionality ve stejném

smyslu, jak byl představen pro důvody omezení obsažených v primárním právu EU.
Stejně tak limitace použití základními lidskými právy je nezbytným požadavkem i pro
naléhavé důvody obecného zájmu. 252
Z výše uvedeného se může zdát, že naléhavé důvody obecného zájmu jsou
konceptem, jehož podmínky aplikace jsou téměř totožné s důvody omezení v primárním
právu EU, avšak není možné s jejich pomocí ospravedlnit přímo diskriminační opatření
členského státu. Nicméně hlavní výhoda konceptu naléhavých důvodů obecného zájmu
je, že samotný výčet důvodů naléhavého obecného zájmu je demonstrativní a neustále
se vyvíjející, tedy umožňuje SDEU pružně reagovat na společenský, politický a
technologický vývoj.
Jednotlivé důvody, které SDEU považuje za naléhavé důvody obecného zájmu,
lze dělit do 4 obecných kategorií. 253 První kategorie jsou tzv. tržní externality, 254 dále se
jedná o ochranu občanských svobod, 255 ochranu sociálních a kulturních zvyklostí 256
a nakonec ochranu veřejného pořádku. 257
Je tedy patrné, že koncept naléhavých důvodů obecného zájmu má oproti
důvodům omezení v primárním právu EU přísnější limity pro svoji aplikaci, avšak
jakmile jsou dané podmínky splněny, dává členských státům další možnosti, jak omezit
volný pohybu služeb nad důvody obsažené v primárním právu. Koncept naléhavých
důvodů obecného zájmu více reflektuje kulturní, politická a ekonomická specifika
jednotlivých členských států a umožňuje členských státům, potažmo celé Evropské unii,
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za splnění relativně přísných podmínek nalézt rovnováhu mezi ekonomickou integrací a
ochranou národních zájmů jednotlivých členských států.

5.4 Významné rozsudky Soudního dvora EU
Následující poslední podkapitola diplomové práce bude věnována podrobnějšímu
rozboru některých zásadních rozsudků SDEU, které se pro svůj význam dají považovat
za původní, či precedentní v oblasti volného pohybu služeb. Předchozí kapitoly
diplomové práce se jednotlivým principům a pravidlům věnovaly izolovaně, nicméně
v praxi se často více principů objevuje v judikaturním rozhodnutí SDEU společně
a ve svém celku umožňuje lépe pochopit vliv SDEU na ustanovení volného pohybu
služeb.
Prvním z vybraných rozsudků je rozsudek Schindler. 258 Případ se týkal bratrů
Schindlerových, holandských občanů, kteří pracovali pro společnost Süddeutsche
Klassenlotterie usazenou v Německu a prodávající loterijní tikety. Bratři Schindlerové
tyto tikety posílali z Holandska do jiných členských států Evropské unie. Cílem jejich
činnosti bylo, aby se občané dalších členských států zúčastnili německé loterie.
Britské právní předpisy ovšem zakazují na britském území provozování
loterijních her a sázek a s tímto odůvodněním také byly zásilky bratrů Schindlerových
zabavovány. Britská vláda argumentovala tím, že ospravedlněním daného zákazu je
ochrana veřejného zájmu, konkrétně ochrana sociální politiky a boj proti podvodům.
SDEU judikoval, že se jedná o opatření nediskriminační́ povahy, neboť se dotýká,
bez výjimky všech osoby prodávajících loterijní tikety, a to bez ohledu na jejich státní
příslušnost, a z výše uvedených důvodů je rovněž ospravedlnitelné. Dle názoru SDEU
totiž zvláštní rysy loterií obecně opravňují jednotlivé členské státy ke svobodnému
určení, co je nezbytné k ochraně spotřebitelů, v tomto konkrétním případě hazardních
hráčů. SDEU také akcentoval specifické sociální a kulturní rysy každého členského
státu ve vztahu k regulaci hazardu. Velká Británie tedy měla plnou diskreci výše
uvedené zvážit a rozhodnout se, zda provozování loterií zakáže, či nikoliv. Zákaz loterie
pak podle SDEU zakládá legitimní omezení volného pohybu služeb.
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Dalším průlomovým rozsudkem je rozsudek Alpine Investments. 259 Holandská
společnost Alpine Investments zprostředkovávala burzovní obchody a pro tuto činnost
disponovala licencí vydanou holandskými správními orgány. Držitelé takové licence
jsou dle holandského práva pod dohledem ministerstva financí. Ministerstvo však
společnosti Alpine Investment zakázalo tzv. „cold calling“, tedy kontaktovat telefonicky
potencionální klienty v zahraničí bez předchozího písemného souhlasu k takovému
kontaktu. Společnost se proti rozhodnutí ministerstva financí bránila správní žalobou,
ve které argumentovala, že takový zákaz je v rozporu s článkem 49 SES (nyní článek
56 SFEU) a omezuje ji ve styku s potencionálními klienty mimo Holandsko. Holandský
správní soud se obrátil na SDEU prostřednictvím institutu předběžné otázky ohledně
výkladu pravidel týkajících se volného pohybu služeb. SDEU rozhodl, že opatření je
nediskriminační, neboť se vztahuje na všechny poskytovatele takové služby
v Holandsku. Zajímavé je, že ze strany Alpine Investment šlo v danou chvíli o pouhou
nabídku služby a ne o poskytování služby samotné. SDEU i přesto považoval zákaz
„cold callingu“ za legitimní, neboť slouží ochraně spotřebitele a dobré pověsti
holandského trhu s cennými papíry. SDEU sice uznal, že ochrana spotřebitele by měla
být primárně pravomocí domovského státu spotřebitele, avšak nepřiměřené rozšíření
„cold callingu“ by potencionálně mohlo způsobit zhoršení reputace holandského trhu
s cennými papíry. 260 Zákaz ministerstva financí tedy nebyl neproporcionální, neboť byl
vhodný a potřebný k dosažení cíle.
Dalším rozsudkem, který se stejně jako Schindler týká regulace hazardu, je
Gambelli. 261 Tento rozsudek se dotýká pojmů jako nerozdílně aplikovaná opatření,
proporcionalita a ospravedlnění z důvodu obecného zájmu. Gambelli je považován za
precedent pro řešení vztahu legislativy regulující hazard a evropského práva. 262 Jádrem
případu bylo trestní stíhání pana Gambelliho a 137 dalších obviněných, jehož důvodem
byla skutečnost, že se jako občané Itálie podíleli na provozování tzv. center pro přenos
dat bez příslušné autorizace a v rámci tohoto centra zprostředkovávali vypisování sázek
na sportovní zápasy pro společnost Stanley International Bertiny Ltd. se sídlem ve
Velké Británii. Všechny zmíněné osoby byly také zaměstnanci společnosti Stanley
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International Bertiny Ltd. Britská sázkařská společnost měla pro svoji činnost licenci
udělenou Velkou Británií, a to i pro vypisování sázek v zahraničí, avšak pracovní pozice
italských zaměstnanců měla spočívat pouze v zajištění přenosu dat. Pan Gambelli se
trestnímu stíhání bránil tvrzením, že italská legislativa zabraňující zahraničním
sázkovým společnostem poskytování služeb na území Itálie je v rozporu s článkem 43
a 49 SES (nyní článkem 49 a 56 SFEU). SDEU souhlasil, že předmětná italská
legislativa je v rozporu se svobodou usazování a volným pohybem služeb.
Dále se SDEU zabýval otázkou, zda takové omezení volného pohybu je možné
považovat za legitimní. Již v rozsudku Schindler SDEU konstatoval, že členský stát má
širokou diskreci při legislativní úpravě trhu s hazardem, avšak jakékoli omezení musí
sledovat legitimní ospravedlnění ve veřejném zájmu. Případné restriktivní opatření tedy
musí být nediskriminační a musí být schopné splnit test proporcionality. Jinak řečeno,
musí jít o nejvhodnější možné opatření způsobilé k ochraně obyvatel před negativními
důsledky hazardu. A právě to je i nejdůležitější část rozsudku Gambelli. SDEU kvůli
limitům institutu předběžné otázky tedy s konečnou platností nerozhodl, zda trestní
postih italských občanů a omezení poskytování sázkařských služeb pro zahraniční
poskytovatele opravdu je tím nejvhodnějším ustanovením, které sleduje omezení
negativního důsledku hazardu na italskou populaci. Nicméně na základě svých úvah
SDEU naznačil italskému národnímu soudu, že se domnívá, že cílem daného opatření
není potlačení hazardu na území Itálie, ale spíše podpora národních subjektů
poskytujících podobné služby:
„V tomto ohledu musí předkládající soud zkoumat, zda trestní sankce uložená
každému, kdo ze svého bydliště v Itálii uzavírá sázky přes internet se sázkovou kanceláří
usazenou v jiném členském státě, není z hlediska judikatury Soudního dvora
nepřiměřenou

sankcí

(viz

rozsudky

ze

dne

29. února

1996,

Skanavi

a Chryssanthakopoulos, C-193/94, Recueil, s. I-929, body 34 až 39, a ze dne
25. července 2002, MRAX, C-459/99, Recueil, s. I-6591, body 89 až 91), zvláště když je
účast na sázení podporována, jedná-li se o hry organizované autorizovanými
vnitrostátními subjekty.” 263
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Posledním rozsudkem, který byl pro účely této diplomové práce vybrán,
je rozsudek Omega Spielhallen. 264 Tento rozsudek bývá v odborné literatuře považován
za příklad zásady evropského práva „jednota v rozmanitosti.“ 265 Německá společnost
Omega ve městě Bonn provozovala tzv. laser games. Podstata spočívá v tom,
že skupina lidí je vybavena maketami zbraní schopnými emitovat laserový paprsek
a speciální vestou, která je schopna detekovat „zásah“ tímto paprskem. Společnost
Omega pro tento sport původně používala upravené dětské pistole. Společnost Omega
však zamýšlela inovovat vybavení a za tímto účelem uzavřít smlouvu s britskou
společností Pulsar, která měla dodat speciální laserové zbraně. Proti tomuto záměru se
však postavila veřejnost, která takový sport považovala za ohrožující lidskou důstojnost,
neboť jeho podstata spočívá v simulování vzájemného zabíjení se. Německé úřady
na základě ústavně zakotveného principu ochrany lidské důstojnosti a na základě
zákona o veřejném pořádku společnosti Omega zakázaly podnikatelskou činnost. Až
Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) vznesl předběžnou otázku k SDEU,
neboť měl obavu, zda takový zákaz neporušuje ustanovení o volném pohybu zboží a
volném pohybu služeb.
SDEU následně judikoval, že takový zásah ze strany německých orgánů opravdu
porušuje jak ustanovení o volném pohybu služeb, tak i zboží. Z judikatury SDEU
vyplývají pro případ střetu porušení volného pohybu dvou základních svobod jasná
pravidla.

266

Rozhodující je, která ze svobod je v podřízeném vztahu. V tomto

konkrétním případě převážil volný pohyb služeb, neboť nemožnost dovozu zboží byla
pouhým důsledkem zákazu poskytovat službu. Další otázkou, kterou se SDEU zabýval,
bylo, zda ochrana lidské důstojnosti poskytuje legitimní důvod pro omezení volného
pohybu služeb. Evropské právo směřuje k zajištění respektování lidských práv jako
jedné z právních zásad, a i z tohoto důvodu SDEU uznal, že ochrana lidské důstojnosti
představuje legitimní zájem, který ospravedlňuje omezení volného pohybu služeb. 267
264

Case C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der

Bundesstadt Bonn [2004] ECR I-09609
265

LYČKA, Martin. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Praha: Linde, 2010. ISBN

978-80-7201-812-3., str. 237
266

Case C-71/02 Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH v Troostwijk GmbH [2004] ECR I-03025

267

Case C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der

Bundesstadt Bonn [2004] ECR I-09609, bod 35: „Vzhledem k tomu, že dodržovat základní práva jsou
povinny jak Společenství, tak i členské státy, zakládá ochrana těchto práv legitimní zájem, který v zásadě

56

Zajímavý je ale i závěr, ke kterému SDEU dospěl, když zkoumal, zda ochrana
veřejného pořádku v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti je legitimním důvodem
k omezení volného pohybu služeb. SDEU v tomto rozsudku judikoval, že není nutné,
aby měl pojem veřejný pořádek stejný obsah ve všech členských státech Evropské unie.
Je tedy možné, aby byly tzv. „laser games“ jako činnost porušující veřejný pořádek
zakázány v Německu, zatímco např. v České republice půjde o službu, která veřejný
pořádek neporušuje, a tudíž není ani legitimní její zákaz.
„V tomto ohledu není nezbytné, aby omezující opatření nařízené orgány jednoho
členského státu odpovídalo pojetí sdílenému všemi členskými státy, pokud jde o způsob
ochrany dotčeného základního práva nebo legitimního zájmu. Ačkoli je pravdou, že se
v bodě 60 výše uvedeného rozsudku Schindler Soudní dvůr odvolal na morální,
náboženské nebo kulturní úvahy, na základě kterých všechny členské státy podrobují
organizaci loterií a jiných peněžních her omezením, nezamýšlel uvedením tohoto
společného pojetí vyslovit obecné kritérium pro posouzení proporcionality každého
vnitrostátního opatření, které omezuje výkon hospodářské činnosti.” 268

odůvodňuje omezení povinností uložených právem Společenství, byť by se jednalo o povinnosti uložené na
základě základní svobody zaručené smlouvou, jako je volný pohyb služeb…”
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Závěr
Tato diplomová práce si kladla za cíl přiblížit důvody omezení volného pohybu služeb.
Volný pohyb služeb je jednou ze základních svobod vnitřního trhu, a ačkoli sektor
služeb tvoří dominantní sektor všech národních ekonomik členských států, tak
přeshraniční realizace volného pohybu služeb nedosahuje takového významu.
Tento fakt je částečně přičitatelný samotné podstatě služeb. Na rozdíl
od volného pohybu zboží není typickým chováním spotřebitele vyhledávat „klasické“
služby (krejčovství, holičství) mimo místo svého bydliště. Situace se mění v oblasti
moderních, digitálních služeb. Nicméně právě u těchto služeb se pojí s bohatou
judikaturní činností Soudního dvora Evropské unie.
Soudní dvůr Evropské unie vytvořil koncept tzv. naléhavých důvodů obecného
zájmu, který může ospravedlnit omezení volného pohybu služeb i nad rámec
ospravedlnění omezení volného pohybu služeb uvedených v primárním právu Evropské
unie. Koncept naléhavých důvodů obecného zájmu do určité míry pomáhá evropské
integraci a supluje činnost vlád členských států Evropské unie. Členské státy se shodly
na znění zakládajících smluv, avšak tato ustanovení jsou stručná a důležité praktické
aspekty fungování evropského práva neřeší. Vzniká pak právní vakuum, které musí
někdo vyplnit. Typicky je tento jev pozorovatelný v případě přímého účinku a přednosti
evropského práva. Jedny z nejdůležitějších rozsudků Soudního dvora Evropské unie,
Costa v. E.N.E.L. a Van Gend en Loos, stojí v základu efektivní evropské integrace a
Soudní dvůr Evropské unie jejich formulováním do jisté míry převzal roli evropského
zákonodárce. Nicméně tato činnost činní z SDEU politického hráče, který se při svém
rozhodování neřídí pouze právem evropské unie. Jinak řečeno právo pouze nenalézá.
Jak bylo ukázáno v jednotlivých kapitolách diplomové práce, SDEU často sám právo
vytváří, následně přetváří a není ojedinělé ani pozorovat ústup SDEU ze svých
dřívějších pozic, vynutí-li si to politické, bezpečnostní a společenské okolnosti
konkrétního řešeného případu.
V případě konceptu naléhavých důvodů obecného zájmu Soudní dvůr Evropské
unie plní tu stejnou roli. Jak bylo vysvětleno v diplomové práci, samotný koncept
naléhavých důvodů obecného zájmu je ústupkem jednotlivým členským státům.
Rozsudky jako Jyske Gibralter a Gambelli jsou toho důkazem. V obou případech se
jedná o tzv. moderní služby, tedy služby, které při vzniku evropské integrace
neexistovaly, a v obou případech se jedná o služby, které jsou více než vhodné pro
58

poskytování prostřednictvím internetu. Ve zmíněných rozsudcích je jasně vidět snaha
Soudního dvora Evropské unie přizpůsobit nejen pravidla primárního práva
technologickému vývoji, ale v případě Jyske Gibralter dokonce i ochota ustoupit
z dřívějších judikaturních pozic. Ústupkem v jedné oblasti evropské integrace tak
Soudní dvůr Evropské unie de facto napravuje nedostatky integrace v oblasti jiné.
V pěti kapitolách této diplomové práce byl přiblížen samotný pojem volného
pohybu služeb, jeho zakotvení v evropském právu a velký důraz byl kladen na činnost
Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k volnému pohybu služeb. Cílem diplomové
práce bylo prozkoumat důvody omezení volného pohybu služeb a zjistit, jak se od sebe
odlišují ustanovení evropského práva upravující danou problematiku a realita „všedního
dne“, tedy jak jsou tato pravidla aplikována Soudním dvorem Evropské unie. Z analýzy
judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že primární právo ve vztahu
k volnému pohybu služeb tvoří jen základní mantinely pro rozhodování Soudního dvora
Evropské unie. Právě v rámci těchto mantinelů se Soudní dvůr Evropské unie snaží
nalézt u každého jednotlivého případu co nejvhodnější individuální řešení, a to nejen
s ohledem na právní rovinu případu, ale i na rovinu společenskou, ekonomickou a
mnohdy také politickou.
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Abstrakt / Summary
Diplomová práce s názvem „Důvody omezení volného pohybu služeb“ je zaměřena na
jednu ze základních svobod vnitřního trhu, volný pohyb služeb, a to z pohledu teorie a
praxe, s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V pěti kapitolách
diplomové práce je proveden výklad všeobecné charakteristiky volného pohybu služeb,
vymezení vůči ostatním svobodám vnitřního trhu, přiblížení právního základu této
svobody v primárním a sekundárním právu Evropské unie.
První kapitola diplomové práce je zaměřena na historický kontext vnitřního trhu
a jeho vývoj, jakož i na principy jeho fungování. Druhá kapitola diplomové práce
se věnuje zakotvení volného pohybu služeb v evropském právu, definici pojmu služba
vymezení pojmu volného pohybu služeb vůči ostatním svobodám vnitřního trhu. Třetí
kapitola diplomové práce je soustředěna na zakázaná omezení volného pohybu služeb
s důrazem na koncept přímé a nepřímé diskriminace, nediskriminačním omezení
volného pohybu služeb a problému zohledňování standardů. V pořadí čtvrtá kapitola
diplomové práce zkoumá legitimní důvody omezení volného pohybu služeb z pohledu
primárního a sekundárního práva evropské unie. Cílem poslední kapitoly diplomové
práce je analýza činnosti Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k problematice
volného pohybu služeb. Velký prostor je věnován konceptu naléhavých požadavků
obecného zájmu.
Jádrem diplomové práce je problematika omezení volného pohybu služeb a
ospravedlnitelných výjimek z omezení volného pohybu služeb. V centru zájmu stojí
vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie a rozbor jednotlivých rozsudků.
V závěru diplomové práce je provedena i analýza konkrétních významných rozsudků
Soudního dvora Evropské unie, které se týkají volného pohybu služeb. Diplomová
práce má za cíl osvětlit čtenáři důvody, které vedly Soudní dvůr evropské unie
k vytvoření konceptu naléhavých opatření obecného zájmu a to prostřednictvím rozboru
konkrétních rozsudků Soudního dvora Evropské unie.
The thesis called "Reasons for restricting of the free movement of services" is focused
on one of the fundamental freedoms of internal market, free movement of services, both
in terms of theory and especially from the perspective of The Court of Justice of the
European Union. In five chapters of the thesis is analysed the general characteristics of
the free movement of services, the relationship to the other freedoms of the internal
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market and the legal basis of this freedom in the primary and secondary legislation of
the European Union.
First chapter is focused on historical development of the internal market of
European Union and on principles on which internal market operates. Second chapter
of this thesis defines the term “services” and examine the relationship to the other
freedoms of the internal market as well as the legal basis of the free movement of
services in the primary and secondary legislation of the European Union. Third chapter
of the thesis is focused on the restrictions of the free movement of services, direct and
indirect discrimination, non-discriminatory restrictions and also on the harmonization
of standards. Forth chapter examine legitimate restriction of the free movement of
services both in the primary and secondary legislation of the European Union. Purpose
of the last chapter of the thesis is to analyse case law of The Court of Justice of the EU.
The very core of the thesis is the case law of The Court of Justice of the
European Union and analysis of the case law. In conclusion, this thesis does not
omission to take critical evaluation of the current state of the judicature of The Court of
Justice of the EU. Purpose of this thesis is to examine the reasons that are behind The
Court of Justice of the EU case law especially in relationship with the Public interest
justification.
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