
Ďalšie požiadavky na služby vyplývajúce zo smernice o službách
(nad rámec zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu)

Zákonom č.  136/2010 Z.  z.  o službách na  vnútornom trhu (ďalej  „zákon o službách“)  bola  transponovaná 
smernica EÚ č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (ďalej „smernica o službách“). Zákon o službách všeobecne 
stanovil  niektoré  požiadavky  na  služby  komerčného  charakteru  (podnikanie)  pri  usadení  sa  (doba  neurčitá) 
a cezhraničnom  poskytovaní  služieb  (dočasné,  príležitostné  poskytovanie  služby).  Niektoré  požiadavky  už  boli 
konkretizované v osobitných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tú-ktorú službu, a ktoré boli novelizované práve 
zákonom o službách. 

Cieľom  smernice  o službách  je  znižovať  administratívnu  záťaž  poskytovateľov  služieb,  zjednodušovať 
a zefektívniť  prístup  na  trh  služieb  (postupy/systémy  udeľovania  povolení,  resp.  nadobúdanie  oprávnenia)  v inom 
členskom štáte. Prierezový charakter smernice o službách umožňuje uplatňovať požiadavky na celý rad služieb odlišného 
zamerania  s rôznymi  postupmi  na  získanie  oprávnenia  na  ich  poskytovanie  a  kontroly  nad  poskytovateľmi  služieb. 
Službami, v zmysle zákona o službách, ako aj smernice o službách, sú v SR služby, ktoré sú živnosťami a iné služby 
poskytované na základe osobitných predpisov v pôsobnosti príslušných inštitúcií, ako sú niektoré ministerstvá, iné štátne 
orgány a profesijné komory zriadené zo zákona. Správna implementácia požiadaviek v praxi závisí od týchto inštitúcií. 
Požiadavky  sa  nevzťahujú  na  služby,  ktoré  sú  vylúčené  zo  smernice  o službách,  a teda  aj  zákona  o službách 
(http://www.mhsr.sk/sluzby). 

Smernica o službách kladie aj ďalšie požiadavky, ako sú stanovené v zákone o službách. Uplatňovanie týchto 
požiadaviek by sa malo realizovať prostredníctvom tvorby právneho rámca alebo určitými opatreniami.  Požiadavkami 
smernice  o službách/zákona  o službách  sú  dotknutí  predovšetkým  poskytovatelia  služieb (fyzické  a právnické 
osoby)  usadení  v niektorom členskom  štáte  EÚ,  tzv.  štát  usadenia  (16.  bod  úvodného  komentára  k smernici 
o službách), v ktorom už poskytujú tieto služby na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom tohto štátu. 
Z uvedeného je zrejmé, že poskytovateľ služby už splnil požiadavky na poskytovanie služieb v tomto štáte. Na základe 
toho by nemal v každom prípade mať povinnosť získať ďalšie oprávnenie v inom hostiteľskom členskom štáte, pokiaľ to 
nie je opodstatnené, nevyhnutné a v súlade so smernicou, len preto, že sa do tohto štátu premiestnil na účely poskytovania 
týchto služieb.  Poskytovateľ  môže poskytovať služby v inom členskom štáte  osobne,  ale  aj  prostredníctvom svojich 
zamestnancov. Podobné podmienky by mali platiť aj pre našich občanov, ak sa premiestnia do iného členského štátu.

Odstránením neopodstatnených  a duplicitných   právnych  alebo  administratívnych,  prekážok,  ktoré  sťažujú, 
neprimerane obmedzujú alebo zdražujú možnosti prístupu k službám a ich poskytovanie v inom členskom štáte, dochádza 
k jednoduchšiemu  prístupu  v oblasti  služieb.  Ich  správne  uplatňovanie  vo  všetkých  členských  štátoch  prispeje 
k zjednocovaniu podmienok v oblasti služieb na vnútornom trhu EÚ, ktorý, ako oblasť bez vnútorných hraníc založená na 
voľnom pohybe tovaru,  služieb,  osôb a kapitálu,  je základom jednotného trhu EÚ  (46.  bod úvodného komentára 
k smernici o službách). Prehlbovanie jednotného trhu je dlhodobo ambicióznym cieľom Európskej komisie a Rady EÚ.  
(Poznámka: Text  smernice  o službách  bol  spracovaný  s ohľadom  na  podmienky  v oblasti  prístupu  k službám,  ktoré  platili 

v jednotlivých členských  štátoch EÚ pred účinnosťou  smernice  o službách.  Na základe toho právne  predpisy  SR 
nemusia  byť  niektorými  z týchto  požiadaviek  dotknuté,  nakoľko  sa  v požadovanej  podobe  už  uplatňovali  alebo 
uplatňujú. Niektoré postupy, ktoré žiada smernica o službách odstrániť, sa mohli vyskytovať v inom členskom štáte. 
Na základe toho niektoré požiadavky sú bezpredmetné, niektoré je možné uplatňovať, ak sú pri nich dodržané zásady 
smernice o službách, niektoré požiadavky je možné vypustiť a neuplatňovať ich vôbec).  

Požiadavky na služby v zmysle smernice o službách

Článok 7 Právo na informácie (sprístupniť informácie pre poskytovateľov a príjemcov 
služieb)

       
Členský štát je povinný     
1. zabezpečiť ľahkú dostupnosť informácií v oblasti služieb, najmä postupy a formálne náležitostí prístupu k 

službám a ich poskytovania,
2. zverejniť údaje o príslušných orgánoch a inštitúciách, ktoré sú zodpovedné za oblasť tej-ktorej služby, na 

účely priameho kontaktu poskytovateľa služby s nimi  
3. zverejniť  informácie  o možnostiach  týkajúcich  sa  opravných  prostriedkov  v prípadoch,  ak  nebolo 

oprávnenie vydané, alebo ak poskytovateľ nebol úspešný na skúške odbornej spôsobilosti a pod. Žiadateľ/
poskytovateľ  musí  mať  možnosť  odvolať  sa  proti  rozhodnutiu  príslušného  orgánu,  podať  námietky, 
prípadne dať rozhodnutie preskúmať súdu, a preto rozhodnutie musí mať svoje náležitosti (pozri OSP – 
správne súdnictvo). 

4. poskytnúť informácie o kontaktoch na združenia alebo organizácie (ak sú zriadené), kde môže byť týmto 
osobám poskytnutá praktická pomoc, t. j. jednoduchý popis krokov, ako má poskytovateľ postupovať, ak 
ide o spor medzi samotným poskytovateľom a príjemcom služby (napr. pri reklamačnom konaní a pod.), 
prípadne medzi  poskytovateľmi  navzájom (napr.  možnosti  mimosúdneho riešenia  sporov – mediačné 
konanie, prípadne žaloba na súd).
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5. poskytnúť prístup na verejné registre, databázy o poskytovateľoch a službách a podmienky tohto prístupu.
Informácie sa zverejnia vhodným spôsobom na viditeľnom mieste webovej stránky príslušnej inštitúcie, nakoľko musia byť  ľahko 
dostupné  na  diaľku,     priebežne  aktualizované,  jednoznačné,  jednoducho  napísané  a     aj  v  iných  jazykových  mutáciách  .  Mnohé 
informácie  už boli  spracované a zverejnené  na webových stránkach MV SR, v ktorého pôsobnosti  sú  jednotné kontaktné miesta 
zriadené na živnostenských úradoch (ďalej len  „JKM“), a tiež na stránkach MH SR.  

A. Požiadavky na postupy pri získaní oprávnenia na poskytovanie služby (podnikanie), ak 
sa mieni poskytovateľ služby usadiť v SR (doba neurčitá, trvalý výkon služby)

Článok 9 Systémy udeľovania povolení (čl. 4, a 6. bod smernice o službách)

Príslušné orgány SR, ktoré vydávajú oprávnenia na poskytovanie služby (podnikanie) alebo doklad, 
ktorý je podkladom pre vydanie takéhoto oprávnenia, sú povinné preverovať a prehodnocovať svoje zákonné 
postupy, či  požiadavky,  resp.  podmienky  na  získanie  oprávnenia  na  výkon  služby,  sú  v súlade   s čl. 9 
smernice o službách (pozri aj 54. bod komentára k smernici o     službách  . Príslušné orgány sú povinné svoje 
administratívne  postupy  prispôsobiť  tak,  aby  prístup  k  službe  bol  jednoduchší.  Sú  povinné  odstrániť 
nadbytočné,  neprimerané  a duplicitné  požiadavky,  ktoré  zaťažujú poskytovateľa  služby,  najmä ak  tieto 
požiadavky nie sú opodstatnené a nevyhnutné, alebo ak ich už osoba splnila vo svojom domovskom  štáte 
(štát usadenia), v ktorom poskytuje služby na základe povolenia vydaného príslušným orgánom toho štátu. 
Za takýchto okolností je možné splnenie niektorej požiadavky aj odpustiť, aj keď sa inak vyžadujú od našich 
občanov.  Cieľom smernice o službách je vytvoriť pre občana usadeného v inom členskom štáte také 
podmienky,  aby  mohol  začať  poskytovať  služby  v SR čo  najkratšom čase.  Takto  postupuje  aj  iný 
členský  štát  vo  vzťahu  k občanom  SR  a iných  členských  štátov,  čo  prispieva  k vytvoreniu  jednotných 
postupov v rámci vnútorného trhu EÚ, ktorý je založený na voľnom pohybe tovaru, služieb, osôb a kapitálu. 

 
Zásady pri existencii a     uplatňovaní systému udeľovania povolení   (odsek 1 článku 9)

- systém  udeľovania  povolení  (konanie  o vydaní  oprávnenia)  nesmie  diskriminovať  poskytovateľa 
s bydliskom, či sídlom v inom členskom štáte oproti slovenskému poskytovateľovi, ktorý má bydlisko 
alebo sídlo v SR (príslušný orgán nepožaduje  splnenie  podmienok,  ak ich už poskytovateľ  splnil  vo 
svojom členskom štáte)              

- potreba vydania povolenia je opodstatnená závažným dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu (verejný 
poriadok, verejná bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia – čl. 4, 8. bod smernice o službách), 

- treba vedieť preukázať, že sledovaný cieľ (potreba vydania povolenia/splnenie podmienok nadobudnutia 
oprávnenia) sa nedá dosiahnuť pomocou menej reštriktívneho opatrenia (54. bod úvodného komentára 
k smernici o službách – http://www.mhsr.sk/navrh-smernice-a-proces-jej-schvalovania--2004-2006-  ).  

 
Členské  štáty  majú  povinnosť  oznamovať  Európskej  komisii  nové  návrhy,  či  prijaté  zákony  s     novými   
požiadavkami  na  poskytovanie  služieb,  ktoré  inak smernica  požaduje  odstrániť  (k     tomu pozri  článok 9,   
odsek 2 v spojení s čl. 15 odsek 6, 7 a     článkom 39   smernice o službách  ).  

Článok 10 Požiadavky smernice o službách na postupy, ak sa povolenie alebo rozhodnutie 
vydáva na účely prístupu k službe 

1. Podmienky na prístup k službe 
a) musia byť vopred známe, zverejnené, transparentné, jasné a jednoznačné,
b) musia byť stanovené tak, aby príslušný orgán SR nevyžadoval od poskytovateľa z iného členského 

štátu duplicitné splnenie požiadavky, ktorú musia inak splniť v prístupe k službe občania SR, ktorá 
je všk rovnaká alebo porovnateľná s požiadavkou, ktorú už splnil poskytovateľ v štáte usadenia.
      

2.  Ak sa povolenie (rozhodnutie príslušného orgánu) vydáva, tento doklad vydá
a) príslušný orgán bezodkladne po splnení stanovených podmienok/požiadaviek na službu
b) s platnosťou pre celé územie SR, 
c) s možnosťou zakladania obchodných zastúpení, dcérskych spoločnosti, organizačných zložiek, 

prevádzok, kancelárií, pobočiek (riešené osobitnými predpismi a Obchodným zákonníkom),
d) s možnosťou podania odvolania, sťažnosti, preskúmania rozhodnutia súdom, iným orgánom 

v prípade nevyhovenia žiadateľovi, zamietnutia žiadosti, či odňatia povolenia/oprávnenia a s 
riadnym zdôvodnením tejto skutočnosti.
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Ak sa povolenie, či rozhodnutie obmedzuje na určitú časť územia, alebo sa vyžaduje na každú novú 
prevádzku poskytovateľa, je potrebné to zdôvodniť závažným dôvodom verejného záujmu.  

Článok 11 Doba platnosti povolenia

1. Povolenie sa zvyčajne vydáva na dobu neurčitú.
 

2. Na dobu určitú sa vydáva len, ak
a) sa po uplynutí lehoty platnosti automaticky obnovuje (ak počas jeho platnosti nedošlo  k zmenám, 

ktoré by bránili predĺženiu jeho platnosti),  
b) obmedzená doba trvania povolenia je opodstatnená závažným dôvodom verejného záujmu, 
c) počet vydaných povolení/oprávnení je obmedzený, ak sú na to závažné dôvody verejného záujmu 

3. Poskytovateľ by mal JKM, orgán, či inštitúciu, kde mu bolo vydané povolenie na poskytovanie služby, 
a) informovať o založení dcérskej spoločnosti, 
b) oznámiť, že už nespĺňa podmienku na výkon služby, ak sa vyžadovala (u väčšiny služieb riešené 

predpismi, ktoré sa na danú službu vzťahujú, a to aj pod hrozbou sankčného postihu, nakoľko v takom 
prípade sa služba poskytuje neoprávnene).

Článok 12 Výberové konania v prípade viacerých kandidátov

Pokiaľ je počet vydania povolení na niektorú službu z určitých dôvodov obmedzený (pozri odsek 1 
tohto článku a 62. bod úvodného komentára k smernici o službách) a uskutočňuje sa výberové konanie, toto 
musí  prebiehať  tak,  aby  poskytovalo  záruky  nestrannosti  a transparentnosti,  najmä  zverejnenie  začatia 
konania, jeho priebehu a ukončenia. V takýchto prípadoch sa povolenie vydáva na určitú primeranú dobu. Tá 
nemôže  byť  automaticky  predĺžená,  ani  povolenie  automaticky  obnovené,  a to  ani  vo  vzťahu  k osobe, 
s ktorou má poskytovateľ určitú väzbu (napr. subdodávateľ). Pri výberovom konaní  je možné zohľadniť 
faktory  verejného  zdravia,  ciele  sociálnej  politiky,  ochrany  bezpečnosti  a  zdravia  pri  práci,  ochrany 
životného prostredia, kultúrneho dedičstva (odsek 3 tohto článku). 

Článok 13 Postupy pri udeľovaní povolení, či rozhodnutí 

1. Postupy a     formálne záležitosti na vydanie povolenia musia byť   
a) jasné, vopred zverejnené, jednoznačné (záruka posudzovania žiadosti objektívne a nestranne), 
b) ľahko dostupné, 
c) bez zbytočných prieťahov, aby poskytovateľ mohol čo najskôr začať podnikať v danej službe

      a musia zaručovať, že
a) žiadosť poskytovateľa bude vybavená včas (bezodkladne),
b) žiadosť bude vybavená v primeranej lehote (závisí od zložitosti prípadu), ktorá je vopred zverejnená,
c) v prípade zložitého prípadu sa lehota na vybavenie žiadosti predĺži len raz, na dobu, ktorej dĺžka je 

úmerná podmienke, ktorú má poskytovateľ splniť a kvôli ktorej bola lehota predĺžená,
d) poplatky za vykonané úkony sú primerané a úmerné nákladom na postupy príslušného orgánu.

2.  Tzv. procedúra tichého súhlasu

Procedúra tichého súhlasu je opatrením proti nečinnosti príslušného orgánu, či inštitúcie v konaní 
o vydanie povolenia  (63. bod úvodného komentára k smernici o službách; 3. a 4. odsek článku 13 smernice 
o     službách  ; s. 27 bod 6.1.8 komentára k smernici o     službách  ).  

Požiadavka vyplývajúca zo smernice o službách: Povolenie sa bude považovať za vydané, resp., že 
oprávnenie vzniklo, ak sa vo veci nekonalo v stanovenej vopred známej a zverejnenej lehote, a to napriek 
tomu, že poskytovateľ splnil všetky zákonom stanovené podmienky. Procedúra tichého súhlasu sa uplatňuje 
okamihom splnenia všetkých podmienok žiadateľom,  

Každé rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi nevyhovie, musí byť riadne odôvodnené a preskúmateľné 
súdom (správne súdnictvo). V prípadoch opodstatnených verejným záujmom možno zaviesť aj inú právnu 
úpravu tejto problematiky, napr.  ak príslušný orgán nekonal  v stanovenej  lehote,  žiadosť sa považuje za 
zamietnutú. 

Ak neexistuje iná právna úprava, uplatňuje sa procedúra tichého súhlasu. 
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(poznámka: Nečinnosť príslušného orgánu v SR je riešená viacerými právnymi predpismi, napr. zákonom 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Občianskym súdnym poriadkom č. 99/1963 Zb. a zákonom č. 9/2010 Z. 
z. o sťažnostiach.  

Článok 14 Požiadavky, ktoré sú zakázané

Poskytovateľa z iného členského nemožno diskriminovať
a) z dôvodu štátnej príslušnosti alebo bydliska v inom členskom štáte,   
b) z dôvodu, že spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte,
c) z dôvodu, že zamestnanci, spoločníci alebo členovia riadiacich alebo dozorných orgánov 

poskytovateľa majú bydlisko v inom členskom štáte, a to aj, ak majú podiel na základnom imaní 
firmy,

Príslušný orgán nesmie požadovať predbežný zápis v registroch počas určitej doby alebo povinnosť, aby 
poskytovateľ vykonával  určitý čas činnosť (prax) na území SR, ak má prax vo svojom domovskom 
členskom štáte, kde už podmienky na službu splnil.  

Poskytovateľovi sa nezakazuje  
a) zriaďovať prevádzky na území SR, aj keď už má zriadené v iných členských štátoch,
b) zapisovať sa do registrov alebo zaevidovať sa v profesijných orgánoch, či združeniach,
c) vybrať si medzi hlavnou a vedľajšou prevádzkou,
d) poskytovať služby vo forme obchodného zastúpenia, pobočky, dcérskej spoločnosti.

Príslušné orgány nevykonávajú žiadne hospodárske testy ako dôkaz hospodárskej potreby alebo 
dopytu po určitých službách na trhu SR. 
 
Článok 15 Požiadavky podliehajúce hodnoteniu (súvisí s čl. 39 odsek 5 a nasl.)

Príslušný orgány sú povinné skúmať, či nie sú v právnych predpisoch v ich pôsobnosti, vzťahujúcich sa  na 
určitú službu, ako aj v pripravovaných nových predpisoch obsiahnuté podmienky pod písm. a) až h): 
a) kvantitatívne alebo územné obmedzenia stanovené napr. na základe počtu obyvateľstva alebo na základe 

minimálnej geografickej vzdialenosti medzi poskytovateľmi, 
b) povinnosť mať len takú právnu formu spoločnosti, ktorú stanovuje predpis vzťahujúci sa k službe,   
c) požiadavky týkajúce sa držby podielov/akcií v spoločnosti,
d) požiadavky týkajúce sa odbornej kvalifikácie, ale iné ako tie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2005/36/ES 

o uznávaní odborných kvalifikácii (zákon č. 293/2007 Z. z.) alebo stanovené v iných nástrojoch 
Spoločenstva, 

e) zákaz mať viac ako jednu prevádzku, 
f) požiadavky na minimálny počet zamestnancov, 
g) stanovenie minimálnych a maximálnych taríf, ktoré musí poskytovateľ dodržiavať,
h) podmieňovanie poskytovania služby poskytnutím inej služby, 

      V prípade, ak sú požiadavky pod písm. a) až h) vzťahujúce sa k danej službe, stanovené musia byť 
dodržané tieto zásady: 
1. nesmú diskriminovať poskytovateľa s ohľadom na jeho štátnu príslušnosť alebo sídlo právnickej 

osoby,
2. ich uplatňovanie je možné opodstatniť dôvodmi verejného záujmu (čl. 4, 8. bod)
3. musia spĺňať zásadu proporcionality, musia byť primerané, úmerné dosiahnutiu cieľa a nepresahujúce 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa; 

Podľa článku 15 odsek 7 smernice o službách sú členské štáty povinné oznamovať Komisii nové zákony 
alebo  správne  opatrenia,  ktorých  obsahom  sú  požiadavky  pod  písm.  a)  až  h)  spolu  s odôvodnením 
uplatňovania týchto požiadaviek.  Komisia tieto ustanovenia oznámi ostatným členským štátom. Komisia 
nebráni uplatňovaniu požiadaviek pod písm. a) až h), pokiaľ sú splnené podmienky uvedené pod 1. až 3. 
bodom.  Oznámenia  sa  vykonávajú  cez  informačný  systém  vnútorného  trhu  v gescii  MH  SR  (Odbor 
európskych záležitosti a vnútorného trhu), tzv. systéme IMI, v ktorom sú registrovaní zástupcovia rezortov 
a inštitúcií, v pôsobnosti ktorých sú konania o prístupe k službám/udelení oprávnenia na službu, na ktorú sa 
smernica o službách vzťahuje.   



B.  Požiadavky na služby pri voľnom pohybe služieb (cezhraničné poskytovanie 
služieb, t. j. dočasné resp. príležitostné (súvisí s čl. 39 odsek 5, 2. pododsek a nasl.).
                                                                      
Článok 16 Sloboda poskytovať služby

Poskytovateľ služby z iného členského štátu, v ktorom je usadený a kde poskytuje službu na trvalom 
základe (doba neurčitá), môže na základe oprávnenia vydaného v tom štáte cezhranične poskytovať služby 
v inom členskom štáte, a teda aj v SR. Podobne ako pri článku 15, aj tu platia určité zásady, a to: 

Žiadny členský štát,  a teda ani  SR, nepodmieňuje  cezhraničné poskytovanie  služby požiadavkami,  ktoré 
nedodržiavajú tieto zásady:  

1. nediskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo sídlo právnickej osoby v inom štáte, 
2. nevyhnutnosť –  požiadavka musí byť opodstatnená dôvodmi verejného záujmu, najmä ochranou 

verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia alebo životného prostredia,
3. proporcionalita –  požiadavka musí byť vhodná na dosahovanie a zabezpečenie cieľov, musí byť 

úmerná tomu, čo má poskytovateľ na účely konania vykonať, t. j. požiadavka  nesmie prekračovať 
rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Poskytovateľovi nemožno uložiť povinnosť 
1. mať prevádzku na území SR
2. získať od príslušných orgánov povolenie vrátane zápisu do registra alebo registrácie v profesijnom 

orgáne alebo združení, s výnimkou činnosti a prípadov podľa čl. 17 smernice o službách alebo podľa 
iných nástrojov Spoločenstva upravujúcich osobitne prístup k určitej službe a jej poskytovaniu,

3. vytvoriť určitú právnu formu alebo typ infraštruktúry vrátane kancelárií a prevádzok na území SR, 
ktoré bude využívať na poskytovanie služieb,

4. uplatňovať v zmluvnom vzťahu s príjemcom služby osobitné zmluvné podmienky, ktoré mu 
neumožňujú vykonávať službu ako samostatne zárobkovú činnosť, alebo ho inak obmedzujú,  

5. aby vlastnil doklad totožnosti, ktorý sa viaže na poskytovanie služby (napr. preukaz k pobytu na 
účely podnikania)

Požiadavky na poskytovanie služieb možno stanoviť, ak je to možné zdôvodniť verejným záujmom 
(verejný poriadok, verejná bezpečnosť, verejné zdravie a ochrana životného prostredia) a v súlade s odsekom 
1 predmetného článku (čl. 16 odsek 3). Poskytovateľovi môžu byť uložené povinnosti súvisiace s ochranou 
zdravia  a bezpečnosti  pri  práci,  najmä  vo  vzťahu  k  zariadeniam a materiálom,  ktoré  sú  neoddeliteľnou 
súčasťou poskytovanej služby.  

Článok 17 Odchýlky od článku 16

Požiadavky v čl. 16 sa nevzťahujú na služby všeobecného hospodárskeho záujmu uvedené v článku 17, a 
teda SR môže prijať vlastné podmienky najmä na 

a) služby v odvetví poštových služieb (Smernica 97/67/ES)
b) služby v odvetví elektrickej energie (Smernica 2003/54/ES), 
c) služby v plynárenskom odvetví (Smernica 2003/55/ES), 
d) služby súvisiace s rozvodom a dodávkou vody a odpadovými vodami, vrátane odberu vody, jej 

využitia a použitia,
e) odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
f) nakladanie s odpadom/spracovanie odpadu,
g) overovanie určených meradiel a úradné merania

Požiadavky v čl. 16 sa nevzťahujú ani na záležitosti, na ktoré sa vzťahujú: 
a) Smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov,
b) Smernica 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov,
c) Smernica 77/249/EHS na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby
d) Hlava II smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií 
e) Nariadenie č. 1408/71/EHS o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia, (nahradené 883/2004/

ES),
f) Smernica 2004/38/ES týkajúca sa voľného pohybu osôb a ich pobytu,
g) Nariadenie č. 259/1993/EHS o kontrole, riadení a pohybe odpadov z a do ES,



h) Smernica č. 87/54/EHS súvisiaca s autorskými právami,
i) Smernica č. 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok...,
j) medzinárodné právo súkromné (zmluvné a mimozmluvné záväzky a formy zmlúv),
k) ustanovenia o registrácii vozidiel, ktoré sú predmetom lízingu.

Článok 20  Nediskriminácia 

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky prístupu k službe ponúkané širokej verejnosti neobsahovali žiadne 
diskriminačné opatrenia týkajúce sa štátnej príslušnosti a bydliska príjemcu služby. Príjemca služby nesmie 
podliehať diskriminačným požiadavkám z dôvodu inej štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.  Rozdielne 
podmienky  prístupu  vo  vzťahu  k príjemcom  služby  je  možný,  ak  sú  rozdiely  priamo  opodstatnené 
objektívnymi kritériami.  

Článok 25  Viacodborové činnosti

Členské  štáty  (príslušné  orgány)  musia  zabezpečiť  v právnych  predpisoch  alebo  iným  spôsobom,  aby 
poskytovatelia  služieb  neboli  obmedzení  možnosťou  poskytovať  len  jednu  službu,  alebo  ktoré  ich 
obmedzujú vo vykonávaní  služieb spoločne alebo v partnerstve.  (Niektorým  poskytovateľom je  možné 
stanoviť takéto požiadavky (pozri článok 25) len vtedy, pokiaľ budú dodržané zásady uvedené v odseku 1, 
písm. a) a b) tohto článku a tiež uvedené v 2. odseku tohto článku.   

Ostatné články smernice o službách sú obsahom zákona č. 136/2010 Z. z. a osobitných právnych 
predpisov. Výklad zákona č. 136/2010 Z. z. je zverejnený na webovej stránke MH SR.  


