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Executive summary 
Publikácia sa venuje analýze faktov ohľadom obchodu so službami v EÚ. Je rozdelená na tri časti  

s celkovo 14 kapitolami a prílohu. Za niektorými kapitolami nasleduje prehľad doplnkovej literatúru.   

Podiel sektoru služieb na národných ekonomikách sa globálne zvyšuje; v prípade rozvinutých krajín 

tvoria služby už v súčasnosti nadpolovičnú časť ekonomiky, niekedy aj viac ako dvojtretinovú. Sektor 

služieb tvorí viac než 70% HDP Európskej únie a pracuje v ňom viac než 70% všetkých pracujúcich v 

Európskej únií  Medzi najvýznamnejšie sektory obchodu so službami patria distribučné služby; finančné 

služby; služby v oblasti telekomunikácií a informačných technológií a dopravné služby. 

Služby môžu byť do zahraničia exportované 4 spôsobmi: 

a) cezhraničným poskytovaním  

b) využívaním služby v zahraničí 

c) komerčnou prítomnosťou v zahraničí (globálne najväčší podiel) 

d) vyslaním pracovníkov do zahraničia 

Najvýznamnejšími krajinami z pohľadu percentuálneho podielu celkových vnútrounijných exportov sú 

Nemecko (13%), Holandsko (13%) a Francúzsko (12%). Najväčší podiel tvorí vnútrounijný obchod so 

službami na celkovom obchode so službami v prípade Slovenska a Slovinska – u oboch krajín 

vnútrounijný obchod tvorí až 76% ich celkového medzinárodného obchodu so službami. Nasledované 

sú Rakúskom a Rumunskom, pri ktorých ide o 73% z ich celkového medzinárodného obchodu so 

službami. V celoeurópskom priemere tvoril v roku 2019 vnútrounijný obchod so službami približne 50% 

celkového medzinárodného obchodu so službami. Vnútrounijný obchod v pomere k HDP má 

jednoznačne najvyššiu hodnotu v Luxembursku s 100,6% HDP. Vysokú hodnotu 71,9% HDP nájdeme aj 

na Malte. Medzi druhým a tretím miestom je potom výrazný skok, keď u tretieho Cypru má 

vnútronunijný obchod so službami hodnotu 23,6% HDP. Slovensko s 8,8% podielom je mierne nad 

priemerom EÚ (7,4% HDP). 

Európska únia sa posilnenie cezhraničného trhu so službami snaží dosiahnuť prostredníctvom 

nariadení, smerníc, rozhodnutí, odporúčaní a stanovísk; medzi legislatívy s najväčším dopadom na 

služby v minulosti patrili Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií a Smernica o službách na 

vnútornom trhu, do budúcnosti Európska únia plánuje presadiť Digital Markets Act a Digital Services 

Act – väčšinu týchto legislatív sprevádzala veľká kontroverzia 

• Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií mala za cieľ uľahčiť pôsobenie v inom členskom 

štáte poskytovateľom služieb, od ktorých je na výkon ich kvalifikácie vyžadovaná istá forma 

kvalifikácie 

• Smernica o službách na vnútornom trhu mala za cieľ nastaviť pravidlá, ktoré by 

odstraňovali bariéry pri dočasnom poskytovaní služieb v inom členskom štáte a pri slobode 

usadiť sa, a uľahčovali spoluprácu medzi členskými štátmi 

V prípade, že pracovník z jednej krajiny chce ísť pracovať (poskytnúť svoje služby) do inej krajiny 

Európskej únie, je dôležité, aby jeho odbornosť a spôsobilosť poskytovať danú službu bolo možné 

posúdiť aj v krajine, kde chce daný pracovník pôsobiť. Toto mala umožniť práve Smernica o uznávaní 

odborných kvalifikácií. Priniesla tri cesty uznávania – automatické, všeobecný systém a pri dočasnom 

pôsobení. 

Smernica o službách na vnútornom trhu pokrýva takmer všetky typy služieb, medzi inými obchodné 

služby, služby spojené s turizmom a stavebné služby. Medzi najdôležitejšie sektory vyňaté zo smernice 

patria zdravotnícke služby, finančné služby a audio-vizuálne služby.  Táto smernica si za cieľ určuje tri 
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veci: 1. nastavenie právneho rámca, ktorý by odstránil prekážky stavané do cesty poskytovateľom 

služieb pri uplatňovaní slobody usadiť sa;  2. odstránenie bariér pri dočasnom poskytovaní služieb; 

3.nastavenie detailných pravidiel adresujúcich vzájomnú spoluprácu a vzájomné hodnotenie členských 

štátov. 

Smernica sa stretla aj so značnou kritikou. Najväčšiu si vyslúžilo zahrnutie princípu krajiny pôvodu do 

návrhu Smernice o službách na vnútornom trhu. Následne bol princíp krajiny pôvodu nahradený 

princípom krajiny určenia. Dôkazné bremeno bolo presunuté z poskytovateľov služieb na členské štáty 

– poskytovateľ služby už nemusel dokázať, že má právo poskytovať službu v inom členskom štáte. 

Naopak členské štáty museli dokázať opodstatnenosť nastavených regulácií. Kritika Smernice sa týkala 

aj jej záberu. V prvom rade inštitúcie žiadali vyňať z poľa pôsobnosti smernice viaceré sektory služieb 

a po druhé, rozsah vzájomného hodnotenia štátov bol výrazne skresaný. 

Stratégia EÚ na posilnenie jednotného trhu so službami má 7 hlavných bodov: 

1) Potreba robiť kroky k zachovaniu – respektíve zvýšeniu – úrovne ochrany pracovníkov.  

2) Požiadavka na zvýšenie a zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi za cieľom čelenia 

sociálnym výzvam.  

3) Zvýšenie transparentnosti prostredníctvom zverejňovania všetkých informácií ohľadom 

podmienok vysielania pracovníkov do iných krajín na štandardizovaných webových stránkach. 

4) Dbanie na dôležitosť životného prostredia a zapracovanie vysokej úrovne sociálnych a 

environmentálnych štandardov do ďalšieho vývoja jednotného trhu so službami. 

5) Odstraňovanie neopodstatnených bariér, ktoré by mohli brániť v prístupe k službám (pre 

prijímateľov služieb) a v cezhraničnom obchode s nimi (pre poskytovateľov služieb).  

6) Branie súčasných demografických trendov do úvahy pri budúcom smerovaní obchodu so 

službami, tzn. rozvoj tréningu a vzdelávania založenom na dopyte.  

7) (Úplná) Digitalizácia verejných služieb a propagácia využívania digitálnych nástrojov. 

Implementácia európskych legislatív však zaostáva za očakávaniami – bariéry v mnohých sektoroch 

boli znížené len minimálne alebo vôbec. Len 10% bariér adresovaných Smernicou o službách na 

vnútornom trhu sa podarilo odstrániť, 90% bariér je (do rôznej miery) stále prítomných. 

Znižovanie bariér podľa viacerých zdrojov nebolo dostatočné a zaostávalo za pripraveným plánom. 

Hlavné nedostatky v odstraňovaní bariér pozostávali z nefunkčnosti administratívnej spolupráce medzi 

členskými štátmi, implementácie národných požiadaviek, ktorá ignorovala požiadavky kladené na 

poskytovateľov služieb v ich domovskej krajinách, nedostatočnej implementácie systémov uznávania 

zahraničných odborných kvalifikácií, a podobne. Komisia sa v prípade neplnenia povinností členskými 

štátmi zdráhala využiť možnosť súdneho konania (z časti kvôli ich dlhému trvaniu). Jej snaha teda bola 

len čiastočne efektívna v zabezpečovaní implementácie opatrení. S najvýznamnejšími bariérami sa borí 

sektor právnych služieb. Jednotlivé obmedzenia sa pritom len zriedkavo nachádzajú vo všetkých 

členských štátoch. Napriek tomu, že úroveň bariér sa takmer vo všetkých sektoroch postupne znižuje, 

tento progres sa dá charakterizovať ako pomalý. 

Jednou z najvýraznejších bariér v cezhraničnom obchode bolo uznávanie kvalifikácií získaných v iných 

členských štátoch. Proces uznávania profesionálnych kvalifikácií nefunguje tak, ako by mal: 

1) Európsky profesijný preukaz je k dispozícií len pre veľmi obmedzené množstvo profesií, 

ktorých číslo sa nezvyšuje. Navyše sa tento preukaz príliš nevyužíva a významnejší benefit 

priniesol len pre horských sprievodcov  

2) V čase zverejnenia štúdie (apríl 2019) existoval spoločný rámec pre odbornú prípravu 

(tréning) len pre jednu profesiu – inštruktorov lyžovania 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
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3) Napriek tomu, že cesta automatického schvaľovania kvalifikácií funguje dobre 

(predovšetkým v prípade doktorov a zdravotných sestier), všeobecný systém schvaľovania 

(ktorý sa týka nepomerne väčšieho počtu povolaní) je považovaný za príliš komplexný, 

dlhotrvajúci a v konečnom dôsledku nedostatočne efektívny 

Podľa správy Európskeho dvoru audítorov z roku 2016 je Európska únia ešte stále ďaleko od plnej 

implementácie Smernice o službách na vnútornom trhu. Odhady hovoria, že približne 10% bariér bolo 

odstránených úplne, približne 60% bariér bolo odstránených čiastočne, a až približne 30% bariér stále 

ostáva na trhu. 

Problematické bolo aj vytváranie miest jednotného kontaktu, ktoré boli jedným z ambicióznych nových 

konceptov predstavených Európskou komisiou. Členským štátom totiž bola ponechaná značná voľnosť 

vo voľbe prístupu k ich tvoreniu, ktorá následne pochopiteľne vyústila do rôznych spôsobov ich 

zapracovania do administratívnych štruktúr členských štátov. 

Požiadavky na rôzne povolenia jednou z najvýraznejších bariér pri obchode so službami – patria medzi 

najrozšírenejšie (prítomné vo všetkých skúmaných sektoroch) a od roku 2006 (kedy bola Smernica o 

službách na vnútornom trhu schválená) nastal v odstraňovaní týchto bariér v závislosti od sektora len 

minimálny alebo žiadny posun. 

Prehľad bariér:  

A. Bariéry spojené s legislatívou 

1. Nadmerná byrokracia 

2. „Zlé“ nastavenie legislatívy 

3. Rozdiely medzi legislatívami členských štátov 

B. Praktické bariéry 

1. Limitované možnosti dopravy 

2. Nedostatok informácií 

3. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 

C. Iné bariéry 

1. Prístup k verejnému obstarávaniu 

2. Jazyk 

3. Nedôvera spotrebiteľov 

4. Tradície, zvyky a kultúra 

Autori pri odstraňovaní bariér odporúčajú dodržiavať tri princípy: 

a) Odstraňovať bariéry vytvorené verejnou správou 

b) Prezumpcia neviny pre cezhraničných poskytovateľov.  

c) Lepší je tlak zdola, ako zhora.   
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Executive summary – English version 
This publication analyses the facts about trade in services in the EU. It is divided into three parts with 
a total of 14 chapters and an annex. Some of the chapters are followed by a review of complementary 
literature. 
 
The share of the services sector in national economies is increasing globally; for developed countries, 

services already account for more than half of the economy, sometimes more than two-thirds. The 

services sector accounts for more than 70% of the European Union's GDP and employs more than 70% 

of all workers in the European Union. The most important sectors of trade in services include 

distribution services; financial services; telecommunications and information technology services; and 

transport services. 

Services can be exported abroad in 4 different ways: 

1) By cross-border supply of services 

2) By consumption of services abroad 

3) By commercial presence abroad (globally the largest share) 

4) By presence of natural persons abroad 

The most important countries in terms of percentage share of total intra-EU exports are Germany 

(13%), the Netherlands (13%) and France (12%). Intra-EU trade in services accounts for the largest 

share of total trade in services for Slovakia and Slovenia - for both countries intra-EU trade accounts 

for up to 76% of their total international trade in services. They are followed by Austria and Romania, 

with 73% of their total international trade in services being made up from intra-EU trade. On an EU-

wide average, intra-EU trade in services accounted for around 50% of total international trade in 

services in 2019. Intra-EU trade in proportion to national GDP is clearly highest in Luxembourg with 

100.6% of GDP. A high value of 71.9% of GDP can also be found in Malta. Between the second and 

third positions is a significant difference. In third place is Cyprus, whose intra-EU trade in services has 

a value of 23,6% of its GDP. Slovakia, with a share of 8.8%, is slightly above the EU average (7.4% of 

GDP).  

The European Union seeks to achieve the growth of intra-EU trade in services through various legal 

acts – regulations, directives, decisions, recommendations, and opinions; past legislation with the 

greatest impact has included the Professional Qualifications Directive and the Services in the Internal 

Market Directive. In the future, the EU plans to pass the Digital Markets Act and the Digital Services 

Act – most of this legislation has been accompanied by great controversy. 

• The Professional Qualifications Directive sought to facilitate the provision of services in other 

member states by workers whose work is contingent upon possession of specific professional 

qualifications 

• The Services in the Internal Market Directive sought to establish rules removing barriers to 

temporary cross-border provision of services and to the freedom of establishment in another 

member state, and facilitate cooperation between member states 

If a worker from one Member State wants to work (provide services) in another EU country, it is 

important that his or her competence to provide the service can be assessed in other Member States, 

too. This was supposed to be ensured by the implementation of the Professional Qualifications 

Directive. It introduced three routes of qualification-recognition – via the automatic recognition 

process, via the general system, and for temporary provision of services.  



   
 

5 
 

The Services in the Internal Market Directive covers almost all types of services, including business 

services, tourism services and construction services. The most important sectors exempted from the 

Directive are health services, financial services and audio-visual services.  The directive aims to do three 

things: 1. to set up a legal framework that would remove obstacles to service providers exercising their 

freedom of establishment; 2. to remove barriers to the temporary provision of services; 3. to set out 

detailed rules addressing mutual cooperation and mutual evaluation between Member States. 

The directive also faced a considerable critique. The inclusion of the country-of-origin principle in the 

first proposal of the Services in the Internal Market Directive was criticized the most. As a result, the 

country-of-origin principle was replaced by the country of destination principle. The burden of proof 

was shifted from service providers to the Member States - the service provider no longer had to prove 

that he/she had the right to provide a service in another Member State. On the contrary, Member 

States had to prove the legitimacy of the national regulations. Criticism of the Directive also concerned 

its scope. Firstly, the institutions called for a number of service sectors to be excluded from the scope 

of the Directive and, secondly, the scope of the mutual evaluation of the States was considerably 

reduced. 

The EU’s strategy to strengthen the Single Market for services has 7 main points: 

1) Taking steps to maintain – and increase – the level of worker protection. 

2) Improving and increasing cooperation between member states to tackle social challenges. 

3) Increasing transparency by publishing all information regarding the conditions of posting of 

workers to other member states on standardized websites. 

4) Paying attention to the importance of the environment and incorporating a high level of social 

and environmental standards in the future development of the Single Market for services.  

5) Removing unjustified barriers to access to services (for recipients of services) and to cross-

border trade in services (for service providers). 

6) Taking current demographic trends into account in future direction of trade in services, i.e. 

developing demand-driven training and education.  

7) (Full) Digitization of public services and promotion of the use of digital tools. 

However, the implementation of EU legislation remains markedly below expectations – in many 

sectors, the elimination of barriers has been minimal, if any. Only 10% of the barriers addressed by the 

Services in the Internal Market Directive have been fully eliminated, while 90% of the barriers remain 

(to varying degrees) present.  

However, implementation of European legislation has lagged behind expectations - barriers in many 

sectors have been reduced only minimally or not at all. Only 10% of the barriers addressed by the 

Services in the Internal Market Directive have been removed, 90% of the barriers are (to varying 

degrees) still present. 

According to several sources, the reduction of barriers was not sufficient and lagged behind the 

prepared plan. The main shortcomings in the removal of barriers consisted of dysfunctional 

administrative cooperation between Member States, implementation of national requirements that 

ignored the requirements imposed on service providers in their home countries, insufficient 

implementation of systems for the recognition of foreign professional qualifications, etc. The European 

Commission has been reluctant to resort to legal proceedings in the event of non-compliance by 

Member States (partly due to their lengthy duration). Its efforts have therefore been only partially 

effective in ensuring implementation of the measures. The legal services sector faces the most 

significant barriers. Individual constraints are rarely found in all Member States. Although the level of 

barriers is gradually decreasing in almost all sectors, this progress can be characterized as slow.  
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One of the most significant barriers to cross-border trade has been the recognition of qualifications 

obtained in other Member States. The process of recognition of professional qualifications does not 

work as it is supposed to: 

1) The European Professional Card is only available to a very limited number of professions, the 

number of which is not increasing. Moreover, the card is not much used and has only brought 

significant benefits to mountain guides  

2) At the time of publication of the study (April 2019), there was a common framework for 

vocational education (training) for only one profession - ski instructors 

3) Although the route of automatic qualifications-recognition works well (especially for doctors 

and nurses), the general system (which covers a disproportionately larger number of 

professions) is considered to be too complex, time-consuming and ultimately ineffective 

According to a 2016 report by the European Court of Auditors, the European Union is still far from fully 

implementing the Services in the Internal Market Directive. Estimates suggest that around 10% of 

barriers have been fully removed, around 60% of barriers have been partially removed, and around 

30% of barriers still remain in the market. 

The creation of Points of Single Contact, one of the ambitious new concepts introduced by the 

European Commission, has also been problematic. The Member States were given considerable 

freedom to choose their approach to their creation, which naturally resulted in different ways of 

incorporating them into the administrative structures of the Member States. 

Miscellaneous authorization requirements are one of the most significant barriers to trade in services 

– they are among the most widespread (present in all examined sectors) and there has been – 

depending on the sector – little or no progress in removing these barriers, since 2006 (when the 

Services in the Internal Market Directive was adopted). 

Overview of barriers: 

A. Legislative barriers 

a. Excessive bureaucracy 

b. “Unfavorable” setting of legislation 

c. Differences between Member States' legal frameworks 

B. Practical barriers 

a. Limited transport options 

b. Lack of information 

c. Lack of qualified workers 

C. Other barriers 

a. Access to public procurement 

b. Language 

c. Consumer mistrust 

d. Traditions, customs and culture 

The authors recommend following three principles when removing barriers: 

a) Remove barriers created by public administration 

b) Presumption of innocence for cross-border providers.  

c) Pressure from below is better than from above. 
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Úvod 
Vzájomná výmena hodnoty medzi ľuďmi je jedným z motorov kapitalizmu a významný zdroj blahobytu. 

Obchod býva laickou verejnosťou vnímaný najmä prostredníctvom výmeny hmotných tovarov. Avšak 

vo svete, kde najvýznamnejšiu časť vyprodukovaného bohatstva tvoria služby, sa musí pozornosť 

uprieť aj na výmenu služieb.  

Európska únia pri budovaní jednotného trhu na tento fakt nezabudla. No kým v prípade tovarových 

tokov sa podarilo vytvoriť jednotný trh pomerne rýchlo a bez veľkých prekážok (možno len s výnimkou 

poľnohospodárskych tovarov), v prípade služieb tento proces prebieha pomalšie. Tovary a služby od 

seba oddeľuje niekoľko špecifík. Tie spôsobujú, že preniesť službu (najmä nedigitalizovanú) cez hranice 

je väčšinou obťažnejšie, ako v prípade tovaru. 

Európska únia toto reflektovala sadou špecifickej legislatívy, ktorá mala podporiť vnútrounijný trh so 

službami a znížiť existujúce bariéry. Podarilo sa to len čiastočne a mnohé bariéry ostávajú. Naviac 

samotné snahy o znižovanie bariér môžu niekedy pôsobiť kontraproduktívne, keď potláčajú 

konkurenciu rôznych politík. 

V nasledujúcom texte si tak čitateľ postupne môže prečítať o teoretických základoch trhu so službami 

a jednoduchú kvantitatívnu analýzu trhu so službami v globálnom a európskom kontexte. Nasleduje 

prehľad doterajších legislatívnych snáh EÚ zlepšiť fungovanie vnútorného trhu so službami v EÚ, popis 

existujúcich bariér a existujúcej stratégie EÚ na ich ďalšie zníženie. Pozreli sme sa aj na štúdie, ktoré sa 

snažili dopad týchto bariér kvantifikovať a pripraviť aj kritický pohľad na proces odstraňovania bariér 

v obchode so službami.   
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I. Časť – Teória a globálne charakteristiky obchodu so službami 

 

Executive summary 

• Podiel sektoru služieb na národných ekonomikách sa globálne zvyšuje; v prípade rozvinutých 

krajín tvoria služby už v súčasnosti nadpolovičnú časť ekonomiky (USA – 77% HDP; Japonsko 

– 69% HDP; Nový Zéland – 66%) 

• Zvyšuje sa aj zamestnanosť v sektore služieb – v prípade rozvinutých ekonomík v službách 

pracuje niekedy aj viac ako 80% populácie (Macao – 90%; Luxembursko – 89%; Hong Kong – 

89%) 

• Medzi najvýznamnejšie sektory obchodu so službami patria distribučné služby; finančné 

služby; služby v oblasti telekomunikácií a informačných technológií a dopravné služby 

• Služby môžu byť do zahraničia exportované 4 spôsobmi:  

a) cezhraničným poskytovaním  

b) využívaním služby v zahraničí 

c) komerčnou prítomnosťou v zahraničí (globálne najväčší podiel) 

d) vyslaním pracovníkov do zahraničia 

• Vďaka (technologickému) progresu v spoločnosti a globalizácií je čoraz jednoduchšie 

obchodovať so službami na väčšie vzdialenosti; zároveň vznikajú nové typy služieb (spojené 

s technológiami, zdravým životným štýlom, cestovaním, atď.) 

• Obchod so službami a obchod s tovarom sa stávajú čoraz prepojenejšími (servitizácia) 
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Medzinárodný obchod so službami - pohľad ekonomickej teórie 
Sektor služieb tvorí v rozvinutých krajinách nadpolovičnú časť národnej ekonomiky. V roku 2019 tvorili 

služby približne 69% japonského HDP, 66% novozélandského HDP, a až 77% HDP Spojených štátov 

amerických. V priemere tvorili služby 70% HDP vysokopríjmových ekonomík, pričom toto číslo stále 

rastie. Služby však hrajú významnú úlohu aj v menej rozvinutých krajinách. V Indii tvoria takmer 49% 

HDP (v roku 1970 to bolo len 30%) a v Brazílii tvoria 63% HDP. V priemere sa podiel služieb v HDP 

rozvíjajúcich sa krajín zvýšil z 42% v roku 1980 na necelých 52% v roku 2018. 

Je teda veľmi pravdepodobné, že celosvetová dôležitosť služieb bude v dohľadnej budúcnosti narastať. 

Toto je spôsobené viacerými faktormi, pričom väčšina z nich sa dá zahrnúť pod zastrešujúci pojem 

“ekonomický a kultúrny rozvoj.” Plošné zvyšovanie osobných príjmov umožnilo spotrebiteľom doplna 

nasýtiť ich materiálne potreby ako ubytovanie, strava a oblečenie. Nasledoval prirodzený posun 

smerom hore v Maslowovej pyramíde potrieb, a teda smerom k sebarealizácií a zvyšovaniu životnej 

úrovne. Tento posun zvýšil dopyt po službách (ľudia začali viac cestovať - rozvoj turizmu; ľudia si mohli 

dovoliť chodiť jesť do reštaurácií a fast foodov – rozvoj gastroslužieb). Navyše, dopyt po službách sa 

zvýšil aj ako následok rozšírenia technológií v spoločnosti (vznik špecializovaných služieb za cieľom 

údržby a opráv technológií), zvýšenia komplexnosti života (služby v oblasti práva alebo financií), alebo 

aj predlžovania dĺžky života (ľudia majú väčšiu incentívu robiť dlhodobé finančné investície, starať sa 

viac o svoje telo a investovať do vzdelania – k tomu všetkému sú potrebné služby).  

Táto kapitola má za cieľ predstaviť hlavné pojmy v téme obchodu so službami a pozrieť sa na tematiku 

z pohľadu ekonomickej teórie. Za týmto cieľom sa najprv pozrieme na hlavné charakteristiky služieb (a 

ich špecifickej časti - digitálnych služieb). Následne identifikujeme možné spôsoby cezhraničného 

obchodovania so službami. Potom sa pozrieme na rozdiely medzi obchodovaním so službami a s 

tovarom, vyplývajúce z ich charakteristík. V poslednej časti tejto kapitoly sa pozrieme na to, akým 

spôsobom sa obchod so službami a s tovarom dopĺňa. 

Služby - hlavné charakteristiky 
Služby sú nehmotné časti ekonomiky, ktoré môžu byť materiálne alebo nemateriálne. V prípade 

nemateriálnych služieb ide napríklad o služby školstva, vedy, výskumu a iných nevýrobných odvetví. V 

prípade materiálnych služieb ide napríklad o opravárske a údržbárske práce, služby nákladnej dopravy, 

služby obchodu, atď. 

Služby sú nehmotné, jedinečné, nie je možné ich uskladňovanie a vyžadujú prítomnosť poskytovateľa 

služby, ako aj zákazníka. Jedinečnosť služieb znamená, že ich nie je možné stopercentne replikovať.  Aj 

v prípade, že zákazník požaduje tú istú službu dvakrát, poskytnutá služba bude zakaždým do istej miery 

odlišná. Služby sú zároveň spotrebované priamo v čase ich vzniku, a teda nie je možné ich uskladniť 

pre neskoršiu spotrebu. Následkom nemožnosti uskladňovania musia pri poskytovaní služby byť 

prítomní poskytovateľ služby, ako aj zákazník, ktorý službu prijíma. 

Digitálne služby 
Samostatnou kategóriou medzi službami sú digitálne služby. Na rozdiel od tradičných typov služieb 

(napríklad rôzne finančné služby), má oblasť digitálnych služieb relatívne krátku históriu. Táto oblasť 

sa však veľmi dynamicky vyvíja a rýchlo napreduje. V roku 2019 používalo denne internet viac než 

75% obyvateľov EÚ, takmer 50% firiem využívalo sociálne siete a 20% firiem obchodovalo s tovarom 

a službami online. Kvôli špecifikám tejto oblasti a jej krátkej histórií je legislatíva pre túto oblasť 

služieb doposiaľ neúplná, resp. v procese vytvárania. 

https://globaledge.msu.edu/countries/japan/economy
https://www.stats.govt.nz/news/services-lead-gdp-growth
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=US
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=XD
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=IN
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=IN
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/02_wtr19_1_e.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=BR
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/02_wtr19_1_e.pdf
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/Digital-services-in-Europe
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/Digital-services-in-Europe
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/Digital-services-in-Europe
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Pod digitálnymi službami rozumieme napríklad poskytovanie platforiem na obchodovanie online (e-

shopy, rôzne “marketplaces”) ale aj streamovacie služby (napr. Netflix alebo Spotify). Medzi 

špecifiká tohto typu služieb patrí vysoká úroveň automatizácie poskytovania služby, výrazné 

rozšírenie ponuky a dopytu od koncových zákazníkov (poskytovanie a využívanie služieb je 

podmienené prístupom na internet, nie prítomnosťou poskytovateľa služby), ale aj nové spôsoby 

zberu a práce s dátami. 

 

Spôsoby exportu služieb do zahraničia 
Možnosti cezhraničného obchodovania so službami sú rôzne. V nasledujúcej časti identifikujeme a v 

krátkosti popíšeme 4 spôsoby, akými je možné služby exportovať. 

1. Cezhraničné poskytovanie služieb 

V tomto prípade prekročí hranicu len samotná služba. Tento typ exportu služieb je často možné 

uskutočniť prostredníctvom moderných technológií (e-mailom, telefónom, atď.). O cezhraničné 

poskytovanie služieb ide napríklad v prípade, keď konzultačná spoločnosť so sídlom v Nemecku 

poskytne služby klientovi na Slovensku (bez toho, že by zamestnanci spoločnosti fyzicky prišli na 

Slovensko). Tento typ exportu služieb je bežný napríklad v oblasti výskumu trhu, štatistických analýz, 

konzultačných služieb a telekomunikačných služieb. 

2. Využívanie služieb v zahraničí 

V takomto prípade prekročí hranicu spotrebiteľ služby a využije službu v inom štáte. O využívanie 

služieb v zahraničí ide napríklad v prípade, keď sa Slovák ubytuje v hoteli v Španielsku, naje sa v lokálnej 

reštaurácií, atď.  

3. Pracovníci poskytovateľa služby pôsobiaci v zahraničí 

V takomto prípade dostane spoločnosť zákazku zo zahraničia a za cieľom poskytnutia služby vyšle do 

danej krajiny svojich zamestnancov. O tento typ exportu služieb ide napríklad v prípade, že stavebná 

firma dostane zákazku na postavenie budovy v zahraničí a na vykonanie tejto práce vyšle do danej 

krajiny svojich robotníkov. Pracovníci sú v zahraničí len po dobu potrebnú na naplnenie zákazky. 

4. Komerčná prítomnosť poskytovateľa služby v zahraničí 

V prípade otvorenia pobočky v zahraničí, alebo akvizície zahraničnej spoločnosti ide o komerčnú 

prítomnosť poskytovateľa služby v zahraničí. Tento typ exportu sa tiež nazýva “priame zahraničné 

investície.” Najčastejší je tento typ exportu v oblasti finančných, telekomunikačných, alebo aj 

environmentálnych služieb. Príkladom komerčnej prítomnosti v zahraničí je otvorenie pobočky 

nemeckej banky v Rakúsku. Tento typ exportu takisto prináša špecifické typy bariér, ako napríklad 

rôzne screeningové a schvaľovacie procesy alebo obmedzenia v množstve zahraničného personálu, 

prípadne v oblasti zahraničného vlastníctva. 

Služby a tovar - hlavné rozdiely 
Vzhľadom na to, že sa služby od tovaru líšia v niekoľkých zásadných oblastiach, obchodovanie s nimi je 

taktiež do istej miery odlišné, podriaďujúce sa iným pravidlám. Na základe ich charakteristík v 

nasledujúcich riadkoch identifikujeme 6 hlavných rozdielov medzi službami a tovarom. 
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1. Faktor vzdialenosti pri obchodovaní so službami a tovarom 

Dôležitosť geografickej polohy poskytovateľa a prijímateľa bola dlhodobo vnímaná ako znevýhodňujúci 

faktor pri obchodovaní so službami. Mnoho služieb si totiž vyžadovalo fyzický kontakt oboch 

zúčastnených strán, a následné náklady na cestovanie znevýhodňovali obchod s nimi. Následkom tohto 

bol v mnohých prípadoch obchod so službami obmedzený na lokálnych zákazníkov. Pri mnohých 

typoch služieb je tento “hendikep” prítomný aj v súčasnosti. Napríklad kuchár musí stále jedlo fyzicky 

pripraviť na mieste, kde bude následne podávané. Ak chce svoje služby poskytnúť v zahraničí, musí sa 

do zahraničia fyzicky presunúť aj on sám. Avšak pri niektorých službách sa zásluhou nových technológií 

tento “hendikep” postupne zmierňuje, prípadne úplne mizne. Čoraz viac služieb je možné poskytovať 

na diaľku, prostredníctvom internetu, telefónov, alebo e-mailovou komunikáciou. Dokonca aj v 

predchádzajúcom príklade kuchára pripravujúceho jedlo platí, že nové technológie môžu do istej miery 

zmeniť spôsob poskytovania takejto služby. Napríklad donáškové služby umožňujú oddeliť kuchára od 

miesta spotreby ním poskytnutej služby. Moderné technológie takisto výrazne znižujú náklady na 

cestovanie a transakčné náklady, ktoré v minulosti pôsobili ako bariéry. 

2. Možnosť cenového určenia 

Následkom jedinečnosti služieb (dve poskytnuté služby nikdy nebudú totožné) sa často sa líšia ceny aj 

v rámci jedného typu služby. Napríklad pri konzultantských službách sa cena prispôsobuje rozsahu 

poskytnutej služby a individuálnemu projektu. V prípade tovaru tomu tak nie je – tovar má v drvivej 

väčšine prípadov cenu dopredu a pevne určenú. Flexibilita pri určovaní ceny za jednotlivé služby je pre 

ich poskytovateľov dôležitý faktor. Umožňuje im totiž vo všetkých ohľadoch službu prispôsobiť na 

mieru individuálnym klientom, a následne v závislosti od poskytnutej služby prispôsobiť aj cenu. V 

súčasnej vysokej konkurencií na trhu služieb je flexibilita pri nastavovaní ponuku pre konkrétneho 

zákazníka dôležitým faktorom.  

3. Rozdielne bariéry v obchode s tovarom a službami 

Bariéry pri obchode so službami sú v niektorých ohľadoch odlišné od bariér pri obchode s tovarom, 

pričom líšiť sa môžu v type a vo veľkosti prekážky, ktorú predstavujú. Zatiaľ čo v prípade obchodu s 

tovarom ide prevažne o rôzne clá a tarify, v prípade služieb sa môžu bariéry líšiť - od rôznych dôkazov 

o kvalifikácií poskytovateľov služieb, cez nejasnosť regulácií jednotlivých štátov, až po fyzické bariéry 

(napríklad pri poskytovaní telekomunikačných služieb). Veľkosť bariéry taktiež závisí od typu služby. 

Napríklad pre poskytovanie konzultačných služieb nie je potrebná (takmer) žiadna oficiálna kvalifikácia, 

zatiaľ čo v oblasti zdravotníckych služieb sú požiadavky na preukázanie kvalifikácie pochopiteľne oveľa 

vyššie. Bariéram pri obchodovaní služieb sa budeme podrobnejšie venovať v ďalších kapitolách. 

4. Rozvinutosť cezhraničného obchodu so službami a s tovarom 

Podľa štúdie Belgickej národnej banky z roku 2012 sa zo všetkých firiem operujúcich na belgickom trhu 

do cezhraničného exportu tovaru zapája vyše 3% firiem, zatiaľ čo v prípade služieb ide len o necelé 1%. 

Firmy, ktoré cezhranične obchodujú s súčasne s tovarom aj službami sú najzriedkavejšie, napriek tomu 

však predstavujú relatívne veľkú časť celkového obchodu. Tieto údaje približne zodpovedajú číslam zo 

známej štúdie Andrewa Bernarda z roku 2007, ktorá skúmala americký trh. Miera vstupov na trh a 

odchodov z neho je zároveň vyššia pri obchodovaní so službami, z čoho vyplýva nižšia 

pravdepodobnosť prežitia na trhu. Cezhraničný obchod so službami je teda výrazne selektívnejší než v 

prípade tovaru a umožňuje zapojiť sa do tohto obchodu a prežiť v ňom len najväčším a 

najproduktívnejším firmám. Toto môže byť spôsobené rozdielnou úrovňou regulácií a bariér v prípade 

https://ideas.repec.org/p/nbb/reswpp/201212-237.html
https://www.jstor.org/stable/pdf/30033737.pdf?refreqid=excelsior%3A8c30590faa65cf35d53ee7a0d2757e56
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obchodu so službami, ale aj rôznymi charakteristikami tohto typu obchodu. Ak sa však firme 

obchodujúcej so službami podarí na trhu prežiť, zvyčajne rastie rýchlejšie než firmy obchodujúce s 

tovarom (predovšetkým vďaka zvyšovaniu počtu transakcií pri jednotlivých produktoch). 

5. Veľkosť firiem obchodujúcich so službami a s tovarom 

Vo všeobecnosti platí, že firmy obchodujúce so službami sú menšie než tie, ktoré obchodujú s tovarom. 

Firmy obchodujúce s tovarom priemerne vykonajú viac transakcií (obchodujú s väčším množstvom 

krajín a s väčším množstvom produktov), než firmy obchodujúce so službami. Hodnota jednotlivých 

transakcií je síce vo všeobecnosti vyššia v prípade obchodu so službami, avšak tento rozdiel len z časti 

dokáže vyrovnať rozdiel spôsobený  rozdielnym počtom transakcií.  

6. Rozdielne ceny obdobných služieb v rôzne rozvinutých ekonomikách 

Ceny ťažko obchodovateľných služieb sa zvyčajne výrazne líšia v závislosti od krajiny, kde je služba 

poskytovaná, zatiaľ čo pri ľahko obchodovateľných produktoch (tovar, napríklad mobilné telefóny) je 

cena približne rovnaká na celom svete. V prípade neobchodovateľných produktov, ktoré musia byť 

vyrábané lokálne (služby) sa totiž ceny a platy nutne prispôsobujú platom v obchodovateľných 

oblastiach produkcie (napr. výroba tovaru), kde sa ceny a platy v rôznych krajinách líšia. Aby 

zamestnanci zo sektoru služieb neprešli do sektoru výroby, je nutné aby boli ich platy aspoň čiastočne 

vyrovnané so sektorom výroby. Dôsledkom tohto sú v rozvinutých krajinách, ktoré sú vysoko efektívne 

v oblasti obchodovateľného tovaru, aj ceny služieb vyššie než v menej rozvinutých krajinách (tento jav 

sa nazýva Balassa-Samuelsonov efekt). Kvôli tomuto efektu zaplatíme za pánsky účes v Jakarte 4,5 

dolárov, zatiaľ čo v Osle za obdobnú službu zaplatíme až 77,72 dolárov. Napriek tomu, že kaderníci v 

Osle pravdepodobne nie sú výrazne výkonnejší než kaderníci v Jakarte, musia ich platy byť 

prispôsobené platom v rozvinutom a efektívnom sektore Nórskej výroby. 

Služby a tovar - vzájomné dopĺňanie sa 
Obchod so službami a obchod s tovarom sa vzájomne dopĺňajú a je medzi nimi produktívny vzťah. V 

nasledujúcich 3 bodoch identifikujeme spôsoby, akými sa obchod so službami a tovarom navzájom 

dopĺňajú. 

1. Služby sú potrebné pri obchodovaní s tovarom 

Bez služieb by bolo takmer nemožné obchodovať s tovarom. Služby sú potrebné nielen pri samotnej 

výrobe tovaru, ale aj pri inováciách zabezpečujúcich vyššiu kvalitu produktov alebo nové typy 

produktov. Služby sú následne potrebné aj pri samotnom predaji tovaru, či už pri jeho transporte a 

marketingu, alebo pri vstupe na nový trh (napr. asistencia pi zabezpečovaní spĺňania nových regulácií). 

2. Outsourceovanie služieb zvyšuje celkovú produktivitu 

Zapájanie služieb vedie k zvýšeniu produktivity. Keď firmy outsourceujú istú časť služieb potrebných k 

ich fungovaniu (väčšinou netýkajúce sa ich hlavnej činnosti; služby, v ktorých sú najmenej efektívne) k 

pracovníkom s nižšou mzdou, dokážu produkovať viac tovaru za menej peňazí. Schopnosť vyššej 

produkcie následne zvyšuje príjmy firmy a vedie k vyššiemu počtu pracovných miest, ktoré v konečnom 

dôsledku nahradia miesta zrušené následkom ich outsourceovania. 

Znižovanie nákladov outsourceovaním môže zároveň pozitívne ovplyvniť aj iné sektory ekonomiky. Keď 

sa produkty stanú lacnejšími, znižujú aj náklady iných firiem, ktoré tieto produkty využívajú. Toto vedie 

dvoma rôznymi mechanizmami k nárastu pracovných miest. Prvým je, že vďaka nižšej cene produktov 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0230-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0230-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0230-0
https://www.businessinsider.com/haircut-price-around-the-world-2017-11
https://www.businessinsider.com/haircut-price-around-the-world-2017-11
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0041/004/article-A011-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0041/004/article-A011-en.xml
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sa zvýši dopyt po nich. Ak sa dopyt zvýši dostatočne, vedie k vytvoreniu nových pracovných miest vo 

firme, ktorá produkty vyrába. 

3. Súbežné obchodovanie s tovarom a službami môže vyprodukovať vyššie príjmy 

Obchodovanie s jedným typom produktov môže predstavovať príležitosť obchodovať aj s druhým 

typom, a teda v konečnom dôsledku zvýšiť zisk a vygenerovanú hodnotu. Ako príklad môžeme použiť 

automobilový priemysel. Exportovanie tovaru (automobilov) do zahraničia vytvára príležitosť 

exportovať aj služby (napríklad vo forme autorizovaných servisov). Prípadné zníženie bariér v obchode 

s jedným typom produktov môže teda následne viesť k zvýšenej aktivite aj pri obchode s druhým typom 

produktu. 

Rozmery medzinárodného obchodu so službami 
Podľa reportu WTO z roku 2019 má svetový obchod so službami hodnotu 13,3 bilióna dolárov a od 

roku 2005 sa jeho hodnota priemerne zväčšovala o 5,4% za rok. Toto tempo zvyšovania hodnoty je 

výrazne vyššie než v prípade hodnoty svetového obchodu s tovarom, ktorá sa v rovnakom čase 

priemerne zvyšovala o 4,6% za rok.  

Zamestnanosť v službách 

Za posledných 17 rokov, o ktorých Svetová banka uverejnila dáta, narástol celosvetový podiel ľudí 

pracujúcich v službách o približne 10%. Toto číslo je vyvrcholením dlhodobo stúpajúceho trendu. Zatiaľ 

čo v roku 2002 pracovalo v službách 40,34% všetkých pracujúcich, v roku 2019 tento ukazovateľ prvý 

krát prekročil hranicu 50%, keď dosiahol 50,58%. Najväčší podiel ľudí pracujúcich v službách je 

dlhodobo vo vyspelých krajinách globálneho severu, naopak najmenší podiel je v krajinách globálneho 

juhu, predovšetkým v Afrických krajinách.  

 
Graf 1: Percentuálna zamestnanosť v sektore služieb 
Zdroj: IndexMundi  

Absolútne najväčší podiel obyvateľstva pracoval v roku 2019 v službách v Macau – až 90%. Ďalšími 

krajinami, ktoré sa približujú k hranici 90% sú Luxembursko a Hong Kong. Z väčších krajín potom majú 

vysoký podiel obyvateľstva zamestnaný v službách napríklad Holandsko (82%), Izrael (82%) a Spojené 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SL.SRV.EMPL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
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kráľovstvo (81%). Naopak najmenší podiel ľudí pracuje v službách v Burundi – 10% (podľa niektorých 

zdrojov dokonca len 5,92%). Do skupiny štátov s najmenším podielom ľudí zamestnaných v službách 

patrí ďalej aj Somálsko (17%), Malawi (18%) a Nepál (21%). Je však potrebné poznamenať, že pri 

všetkých zo spomenutých krajín pozorujeme dlhodobo stúpajúci trend čo sa podielu zamestnanosti v 

službách týka. 

Medzinárodný obchod podľa typu exportu do zahraničia 
Graf 2 na globálnej úrovni ilustruje dôležitosť jednotlivých spôsobov exportu služieb do zahraničia, 

ktoré boli analyzované v kapitole 1 (cezhraničné poskytovanie služieb, využívanie služieb v zahraničí, 

pracovníci poskytujúci služby v zahraničí a komerčná prítomnosť v zahraničí. 

  

Graf 2: Globálny podiel spôsobov exportu služieb do zahraničia 
Zdroj: WTO 

Celosvetovo je najviac využívaným spôsobom exportu služieb do zahraničia komerčná prítomnosť 

poskytovateľa služieb v zahraničí. Tento spôsob exportu tvorí hodnotu vo výške 7,8 bilióna dolárov, čo 

je 58,9% z celkovej hodnoty. Až približne polovicu z tejto hodnoty tvoria finančné a distribučné služby.  

Druhú najväčšiu časť tvorí cezhraničné poskytovanie služieb. Tento spôsob exportu tvorí hodnotu vo 

výške 3,7 bilióna dolárov (27,7% z celkovej hodnoty). Najdominantnejšími službami, ktoré sú 

exportované týmto spôsobom, sú distribučné a komunikačné služby, služby v oblasti podnikania a 

transportu, ako aj služby v oblasti IT a transportu.  

Tretiu najväčšiu časť tvorí využívanie služieb v zahraničí. Tento typ exportu služieb do zahraničia tvorí 

hodnotu vo výške 1,4 bilióna dolárov (10,4% z celkovej hodnoty), pričom viac než 60% z tohto exportu 

tvorí turizmus.  

Najmenšiu časť celkovej hodnoty – 2,9% (400 miliárd) – tvoria pracovníci poskytujúci služby v zahraničí.  

Napriek stále pretrvávajúcej dominantnej pozícií exportu prostredníctvom komerčnej prítomnosti v 

zahraničí, tento typ exportu v posledných rokoch (predovšetkým vo vyspelých krajinách) upadá. Tento 

trend má počiatky v rokoch 2008 a 2009, kedy mnoho firiem následkom krízy podstúpilo 

reštrukturalizáciu. V Európskej únií sa medzi rokmi 2005 a 2017 o 6% znížil podiel finančných služieb 

exportovaných cez komerčnú prítomnosť v zahraničí, čo zodpovedá aj vývoju v Spojených štátoch 

amerických. Naopak cezhraničné poskytovanie služieb v Spojených štátoch narástlo od roku 2005 

trojnásobne. Tento vývoj je následkom rozvoju technológií a stále dôležitejšej úlohy internetu v 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false&locations=BI
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SL.SRV.EMPL.ZS
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SL.SRV.EMPL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?most_recent_value_desc=false
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
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spoločnosti, ktorý motivoval mnoho firiem k nahradeniu svojich pobočiek v zahraničí online 

platformami.  

Rozmach týchto platforiem následne viedol k rozvoju obchodu spojeného s dopravou. V roku 2017 

bolo až 33% obchodu s transportnými službami priamo spojených s (prevažne námornou a leteckou) 

dopravou. Ďalších 16% tohto obchodu potom bolo spojených so skladovaním tovaru a jeho 

manipuláciou. 

Medzinárodný obchod podľa sektorov služieb 
Spomedzi všetkých sektorov tvoria najväčšiu časť distribučné služby, ktoré predstavujú takmer 20% 

celosvetového obchodu so službami (2,634 bilióna dolárov). Ich podiel na celosvetovom obchode 

pritom od roku 2005 narástol o približne 7 percentuálnych bodov, keď v roku 2005 predstavovali len 

necelých 13% svetového obchodu. O niečo menej – 18,6% (2,463 bilióna dolárov) – predstavujú  

finančné služby. Podiel finančných služieb na svetovom obchode so službami pritom od roku 2005, 

kedy predstavoval 10%, narástol o približne 8,5 percentuálnych bodov. Distribučné a finančné služby 

sú exportované predovšetkým komerčnou prítomnosť v zahraničí. V prípade distribučných služieb ide 

o 70% všetkých exportov, v prípade finančných služieb dokonca až o 77%. 

 

  

Graf 3: Svetový obchod so službami podľa sektorov 
Zdroj: WTO 

Sektor finančných a distribučných služieb je nasledovaný telekomunikačnými, počítačovými a 

audiovizuálnymi službami, ktoré predstavujú 13,2% celkového obchodu so službami (1,724 bilióna 

dolárov). Od roku 2005, kedy predstavovali 6% celkového obchodu so službami, narástol ich podiel 

o približne 7 percentuálnych bodov. Počítačové služby zároveň, spolu so službami v oblasti vedy a 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
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výskumu a zdravotníctva, patria aj do skupiny najrýchlejšie rastúcich sektorov. Tieto odvetvia od roku 

2005 rástli v priemere rýchlosťou 10% za rok.  

V oblasti transportu je až približne 50% služieb napojených na obchod s tovarom (či už s tovarom 

určeným pre koncových spotrebiteľov alebo s tovarom potrebným pre ďalší výrobný proces). To, že je 

tento sektor z takej významnej časti závislý na obchode s tovarom ho robí citlivým na zmeny v dopyte 

po tovare (zmeny v dopyte vplývajú na množstvo transportovaného tovaru, ako aj na ceny jednotlivých 

transportov). Špecifickou časťou sektoru transportných služieb je letecká doprava. Tento typ dopravy 

v posledných rokoch významne rástol vďaka rozmachu low-costových letov a následne výrazne prispel 

k rozvoju turizmu. Medzinárodný turizmus medzi rokmi 2005 a 2017 takmer zdvojnásobil svoju 

hodnotu, keď v roku 2017 podľa WTO dosiahol hodnotu 1,029 bilióna dolárov. Jeho podiel na celkovom 

obchode so službami vzrástol v rovnakom období z necelých 4% na takmer 8%.Turizmus sa dlhodobo 

javí aj ako obchodná príležitosť pre rozvojové krajiny a ich malé a stredné podniky. Zaujímavé nové 

príležitosti do turizmu ako takého môže v budúcnosti priniesť aj stále výraznejší “zelený” trend v 

spoločnosti. Navyše, turizmus nepriamo pozitívne vplýva aj na ostatné sektory služieb. Podporuje 

poskytovanie služieb v oblasti manažmentu a telekomunikácií a pôsobí ako incentíva na rozširovanie a 

zlepšovanie infraštruktúry a ubytovacích zariadení v turistických destináciách.  

Práve v odvetví stavebných služieb sa (nielen zásluhou rozvoju turizmu) profiluje ako dôležitý hráč Čína. 

V roku 2017 dosiahli exporty čínskych stavebných služieb hodnotu 188 miliárd dolárov, čo predstavuje 

viac než 37% svetového obchodu v tomto sektore. Tieto čísla robia z Číny druhého najväčšieho 

exportéra na svete (po Európskej únií) v oblasti stavebných služieb. Čína vo veľkom investuje do 

rozvojových regiónov (predovšetkým v Afrike) a takisto investuje do takzvanej stratégie “Jedného pásu, 

jednej cesty” (One belt, one road initiative), ktorú Čínska vláda spustila v roku 2013. Cieľom tejto 

iniciatívy je zlepšenie infraštruktúry za cieľom obchodu a zvýšenie globálneho vplyvu Číny. 

Vplyv moderných technológií na globálny obchod so službami 
Rozvoj nových technológií podporovaný predovšetkým sektorom telekomunikácií, informačných 

technológií (IT) a vedou a výskumom sa postupne začína prejavovať v celom sektore služieb. 

Technológie v mnohých prípadoch nahrádzajú prácu vykonávanú človekom, keď sa napríklad na 

stráženie stavieb začínajú využívať drony a tradičné stavebné postupy začínajú byť nahrádzané 

technológiou 3D tlače. Druhý spomínaný spôsob využitia zároveň ilustruje, ako technológie menia 

zaužívaný (a donedávna jediný možný) spôsob poskytovania služieb. Zatiaľ čo historicky bola na 

stavebné práce vyžadovaná fyzická prítomnosť pracovníkov na mieste stavby, nové technológie v 

tomto prípade umožňujú exportovať služby aj cezhranične.  

Globálna hodnota služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií sa od roku 2005 do roku 

2017 viac než zdvojnásobila (odhadovaná hodnota v roku 2017 bola 1,756 bilióna dolárov), s 

priemerným ročným rastom na úrovni 11%. Zatiaľ čo v roku 2005 predstavoval tento sektor len 

približne 3,1% z celkového obchodu so službami, v roku 2017 to už bolo viac ako 13%. Exporty IT služieb 

v roku 2017 predstavovali hodnotu 438 miliárd dolárov, pričom prebiehali predovšetkým formou 

cezhraničného poskytovania služieb (druhým najčastejším spôsobu exportu boli pracovníci poskytujúci 

služby v zahraničí).  Významným exportérom v tejto oblasti je India, ktorej exporty prekračujú hodnotu 

52 miliárd dolárov (z toho približne 13% prostredníctvom pracovníkov poskytujúcich služby v 

zahraničí). V oblasti importu sú naopak najvýraznejšie Spojené štáty a Kanada. Dopyt po informačných 

technológiách nebol výraznejšie narušený ani finančnou krízou, keďže dopyt po nových softvéroch 
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pretrvával. Významná pozícia informačných technológií je zároveň podporovaná napríklad aj 

globálnymi obavami spojenými s kyberbezpečnosťou. 

IT firmy sa v posledných rokoch snažia do svojich aktivít začleňovať aj vývoj nových produktov. Vývin 

nových technológií v oblasti umelej inteligencie a cloudových analýz pravdepodobne v budúcnosti ďalej 

podporí rozmach obchodu nielen v oblasti IT a počítačových služieb, ale aj obchod v oblasti duševného 

vlastníctva. Pod služby spojené s duševným vlastníctvom spadajú napríklad služby poskytujúce online 

audioknihy alebo streamovanie hudby, filmov a seriálov. Predovšetkým streamovacie služby 

zaznamenávajú v posledných rokoch veľký boom – v Spojených štátoch ide o najdynamickejší segment 

v oblasti služieb spojených s duševným vlastníctvom. Aj v tejto oblasti je výrazný vplyv umelej 

inteligencie, ktorá umožňuje posun k automatizácií.  

Pod oblasť duševného vlastníctva však spadá napríklad aj používanie rôznych patentov a vynálezov v 

oblasti vedy a výskumu. Globálny obchod v oblasti služieb spojených s duševným vlastníctvom mal v 

roku 2017 hodnotu 396 miliárd dolárov. Podiel tohto sektoru služieb na celkovom obchode so službami 

medzi rokmi 2005 a 2017 narástol o približne 1 percentuálny bod (z 2% na 3%). Tento sektor je výrazne 

dominovaný vyspelými krajinami - predstavujú 92% exportu a 75% importu. Medzi najaktívnejšie 

rozvojové krajiny z hľadiska registrácie patentov patrí Čína (digitálne komunikácie, informačné 

technológie), Singapur (informačné technológie, polovodiče, farmceutiká) a Južná Kórea (priemyselný 

dizajn).  

Technológie menia aj sektor reklám a propagácie produktov. Veľká časť marketingu sa presúva z 

tradičných médií na online platformy, konkrétne k rôznym streamerom a influencerom. Využívanie 

internetu totiž umožňuje efektívne zbierať veľké množstvá dát, ktoré sú následne využiteľné na tvorbu 

personalizovaných reklám. Takéto reklamy sú efektívnejšie, a teda atraktívnejšie pre firmy, ktoré chcú 

spropagovať svoje produkty. Ako následok tohto všetkého sa exporty Spojených štátov v oblasti 

reklamných služieb od roku 2006 takmer zoštvornásobili.  

Rola globalizácie 

Medzinárodný obchod so službami sa mení aj vplyvom globalizácie. Kvôli narastajúcej prepojenosti 

svetových ekonomík čoraz viac firiem potrebuje a využíva poradenské služby v rôznych oblastiach, od 

manažérskeho poradenstva, cez právne služby, až po účtovníctvo. Tieto služby sú primárne 

exportované prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb a pôsobením pracovníkov v 

zahraničí. Cezhraničný obchod v oblasti manažérskeho poradenstva v roku 2017 dosiahol hodnotu 308 

miliárd dolárov (za približne 70% zodpovedajú vyspelé krajiny) po tom, čo od roku 2005 zaznamenal 

priemerný ročný rast na úrovni 8%. Podiel tohto sektoru na celkovom obchode so službami narástol 

medzi rokmi 2005 a 2017 o približne 3 percentuálne body, keď v roku 2005 predstavoval necelé 1% 

celkového obchodu so službami a v roku 2017 približne 4%. Globalizácia sa prejavuje napríklad aj na 

troch odvetviach služieb, ktoré v statuse quo síce nepatria medzi dominantné, avšak dlhodobo rastú a 

majú potenciál do budúcnosti. Konkrétne ide o služby v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, a o 

environmentálne služby.  

V roku 2017 bolo globálne evidovaných 5 miliónov medzinárodných študentov. Títo študenti chodia 

primárne do anglicky hovoriacich krajín (Anglicko, Spojené štáty, Austrália), avšak do popredia sa čoraz 

viac dostávajú aj krajiny ako Čína, Malajzia a India. Obchod v oblasti vzdelávacích služieb od roku 2005 

priemerne rástol o 7% ročne a v roku 2017 mal hodnotu 111 miliárd dolárov (0,9% globálneho obchodu 

so službami). Služby v oblasti vzdelávania sú exportované predovšetkým využívaním služieb v zahraničí 
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(študenti cestujú za vzdelaním), avšak očividný je aj trend novovznikajúcich online vzdelávacích 

platforiem. Tento trend bude pravdepodobne podporený aj koronakrízou, ktorá donútila vzdelávacie 

inštitúcie presunúť sa (dočasne) do online priestoru. Niektoré opatrenia prijaté za cieľom vyrovnania 

sa s krízovou situáciou môžu viesť k trvalým zmenám v tomto sektore.  

Obchod so službami v oblasti zdravotníctva mal v roku 2017 hodnotu 54 miliárd dolárov. Táto čiastka 

síce predstavuje len 0,4% celosvetového obchodu so službami, avšak oblasť zdravotníckych služieb od 

roku 2005 zaznamenala priemerný ročný rast na úrovni 11%. Za vyše 72% zdravotníckych služieb 

zodpovedajú rozvinuté krajiny, ktoré exportujú služby predovšetkým prostredníctvom komerčnej 

prítomnosti v zahraničí (pobočky nemocníc a kliník v zahraničí). Ďalších 22% zdravotníckych služieb 

bolo exportovaných využitím služieb v zahraničí, keď bola zdravotná starostlivosť poskytnutá 

zahraničným pacientom. 

Treťou oblasťou služieb s potenciálom do budúcnosti sú environmentálne služby. Tento obchod zahŕňa 

napríklad služby v oblasti odpadového hospodárstva, recyklácie a hygieny a v roku 2017 predstavoval 

hodnotu 20 miliárd dolárov. Táto hodnota predstavuje len 0,2% svetového obchodu so službami, avšak 

neustále narastajúce obavy ohľadom stavu životného prostredia a s nimi súvisiace regulácie s veľkou 

pravdepodobnosťou v budúcnosti povedú k zvýšenému dopytu po tomto type služieb. Obchod s nimi 

rastie už aj v súčasnosti, keď od roku 2005 rástol priemerne o 4% ročne. 

Úloha rozvojových a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín 

Rozvojové krajiny hrajú v globálnom obchode so službami čoraz dôležitejšiu úlohu. Medzi jednotlivými 

krajinami sú však výrazné rozdiely z hľadiska celkovej kontribúcie k vplyvu rozvojových krajín. Zo 130 

rozvojových krajín je však 5 krajín na výrazne inej úrovni ako zvyšok . Konkrétne ide o tri rozvojové 

krajiny (Čína, Hong Kong, India) a o dve rýchlo sa vyvíjajúce ekonomiky (Singapur a Južná Kórea). Južná 

Kórea a Singapur sú vo WTO reporte 2019 považované za rozvojové ekonomiky napriek ich vysokému 

levelu rozvoju. Južná Kórea prišla o status rozvojovej krajiny (ktorý si predtým sama udelila) v roku 

2019. Singapur bol Svetovou Bankou označený za vysokopríjmovú ekonomiku v roku 2017, a teda po 

období zberu dát použitých na WTO report.  

Týchto 5 krajín je hlavným hnacím motorom obchodu so službami z hľadiska všetkých rozvojových 

krajín a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín a výrazne sa pričinili o priemerný ročný nárast exportov na úrovni 

12% (od roku 2005), čo je takmer trojnásobná rýchlosť v porovnaní s „tradičnými“ vyspelými krajinami. 

Ich exporty tvoria až 56,7% všetkých exportov rozvojových a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, v prípade 

importov je to dokonca až 58,1%. Po roku 2009 sa Čína, Singapur, Južná Kórea a Hong Kong začali 

zameriavať predovšetkým na export prostredníctvom komerčnej prítomnosti v zahraničí (v súčasnosti 

tento typ exportu tvorí takmer 56% všetkých exportov). Výnimkou je India, ktorá stále exportuje služby 

prevažne cezhraničným poskytovaním.  

V prípade ostatných rozvojových krajín tvorí komerčná prítomnosť v zahraničí menej než tretinu 

všetkých exportov, najväčšiu časť exportov tvorí cezhraničné poskytovanie služieb. Vďaka relatívne 

dobrému internetovému pokrytiu môže týmto krajinám v budúcnosti výrazne pomôcť pokračujúca 

digitalizácia.  

Najmenej rozvinuté krajiny (“Least developed countries”) od roku 2005 zaznamenali priemerný ročný 

rast exportov služieb na úrovni 11%. Tento rast je podporovaný predovšetkým turizmom, čo je zároveň 

jediný sektor služieb, v ktorom tieto krajiny presahujú 1% z globálneho obchodu (1,3%). Vzhľadom na 

dominanciu turizmu je pochopiteľné, že služby sú exportované primárne ich využívaním v zahraničí. 
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Tento typ exportu tvorí až 43,1% všetkých exportov, čo je minimálne dvakrát viac ako vo väčšine 

rozvojových krajín a päťkrát viac ako u vyspelých krajín. Takmer celá druhá polovica exportov prebieha 

prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb. Tento typ exportu je však výrazne orientovaný 

na transportné a distribučné služby. Komerčná prítomnosť v zahraničí - napríklad v prípade stavebných 

služieb - je stále v počiatočnom štádiu.  

Prehľad doplnkovej literatúry 
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/Digital-services-in-Europe  

• Štúdia Oxford Economics o ekonomických a sociálnych vplyvov digitálnych služieb v Európe 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0230-0  

• Štúdia publikovaná v časopise Review of World Economics, ktorá porovnáva obchod so 

službami a s tovarom na úrovni firiem 

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0041/004/article-A011-en.xml 

• Publikácia Medzinárodného menového fondu o (malom) vplyve outsourcingu na stratu 

pracovných miest 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_wtr19_e.pdf  

• Report Svetovej obchodnej organizácie o obchode so službami (a jeho budúcnosti)  
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II. Časť - Obchod so službami v EÚ 
 

Executive summary 

• Sektor služieb tvorí viac než 70% HDP Európskej únie a pracuje v ňom viac než 70% všetkých 

pracujúcich v Európskej únií (najviac v Luxembursku – 89%; najmenej v Rumunsku – 49%) 

• Najvýznamnejšími krajinami z pohľadu percentuálneho podielu celkových vnútrounijných 

exportov sú Nemecko (13%), Holandsko (13%) a Francúzsko (12%) 

• Medzi dlhodobé ciele Európskej únie v obchode so službami patrí rozvoj prostredníctvom 

digitalizácie procesov, odstraňovania neopodstatnených a diskriminačných bariér, zlepšenia 

spolupráce medzi členskými štátmi s prihliadaním na ochranu pracovníkov a životného 

prostredia 

• Európska únia sa tento cieľ snaží dosiahnuť prostredníctvom nariadení, smerníc, rozhodnutí, 

odporúčaní a stanovísk; medzi legislatívy s najväčším dopadom na služby v minulosti patrili 

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií a Smernica o službách na vnútornom trhu, do 

budúcnosti Európska únia plánuje presadiť Digital Markets Act a Digital Services Act – väčšinu 

týchto legislatív sprevádzala veľká kontroverzia 

o Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií mala za cieľ uľahčiť pôsobenie v inom 

členskom štáte poskytovateľom služieb, od ktorých je na výkon ich kvalifikácie 

vyžadovaná istá forma kvalifikácie 

o Smernica o službách na vnútornom trhu mala za cieľ nastaviť pravidlá, ktoré by 

odstraňovali bariéry pri dočasnom poskytovaní služieb v inom členskom štáte a pri 

slobode usadiť sa, a uľahčovali spoluprácu medzi členskými štátmi 

• Vstup Slovenska do Európskej únie pôsobil ako katalyzátor na jeho ekonomický rast 

a Slovensko pomaly dobieha vyspelejšie krajiny Európskej únie 

• Za cieľom prijatia Slovenska do Európskej únie a začlenenia na európsky jednotný trh muselo 

Slovensko vytvoriť legislatívnu a inštitucionálnu infraštruktúru vyhovujúcu Európskej únií, 

vrátane vytvorenia normalizačných a harmonizačných systémov a transponovania 25 000 

európskych noriem 
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Rozmery vnútrounijného obchodu so službami 
Podľa správy Európskej komisie z roku 2019 dôležitosť sektoru služieb v uplynulých dekádach 

kontinuálne rástla až do súčasného bodu, keď služby predstavujú viac než 70% HDP Európskej únie. 

Tento sektor zároveň zamestnáva viac než 70% všetkých pracujúcich v Európskej únií, čo je o 10% viac 

než je priemerná hodnota zvyšku OECD.  

Na službách je do výraznej miery závislý aj sektor výroby - priemerne 25% priamych nákladov vo výrobe 

predstavujú služby. Po započítaní služieb nepriamo spojených s procesom výroby je až takmer 40% 

finálnej hodnoty tovaru vyrobeného v Európskej únií tvorených cenou služieb, ktoré boli vo výrobnom 

procese spotrebované. Navyše v súčasnosti sledujeme aj trend služieb napojených na dodávaný tovar 

(napríklad servis daného tovaru). Tento trend sa nazýva aj “servitizácia výroby.” 

V záujme koncových spotrebiteľov je diverzifikácia ponúkaných služieb, ich jednoduché využívanie a 

nízke ceny. Zatiaľ čo v prípade tovaru dosiahol medzi rokmi 2006 a 2017 jednotný Európsky trh 

priemerné zlacnenie o 21%, v prípade služieb to bolo len 7%. Medzi faktory spôsobujúce tento rozdiel 

patrí nízka úroveň integrácie jednotlivých trhov do cezhraničného obchodu, ale aj nízka úroveň 

súťaživosti na trhu so službami, pričom tieto problémy je možné pripísať administratívnym a 

regulačným politikám Európskej únie.  

Zamestnanosť v službách v EÚ 

V roku 2019 pracovalo v celej Európskej únií 70,63% všetkých pracujúcich v sektore služieb. Toto číslo 

je výrazne vyššie ako globálne percento (50,58% v roku 2019), a teda zapadá do profilu Európskej únie 

ako jedného z ekonomických lídrov sveta. V prípade ekonomicky rozvinutých krajín zvyčajne v službách 

pracuje okolo 70% obyvateľstva, prípadne mierne viac. 

Tento trend sa prejavuje aj pri pohľade na jednotlivé krajiny. V roku 2019 boli 3 krajiny Európskej únie 

s najnižším podielom obyvateľstva pracujúcim v službách Rumunsko (49%), Poľsko (59%) a Česká 

republika (60%). Slovensko bolo na 4. mieste – v službách pracovalo 61% obyvateľstva.  

Na opačnej strane spektra (medzi krajinami s najväčším podielom obyvateľstva pracujúcim v službách) 

nájdeme Luxembursko (89%), Holandsko (82%) a Maltu (82%). Všetky tri krajiny sú v rebríčku krajín 

Európskej únie podľa HDP na obyvateľa v prvej polovici a teda ich môžeme považovať za relatívne 

bohaté. V prípade Malty sa na vysokom percente podpísal aj rozvinutý turizmus, ktorý na národnej 

úrovni v roku 2018 vytváral vyše 33 000 pracovných miest (tvoril takmer 15% celkovej zamestnanosti). 

Najvýznamnejšie krajiny vo vnútrounijnom obchode 

Z celkovej hodnoty vnútrounijných exportov služieb najväčší podiel tvorí Nemecko, Holandsko a 

Francúzsko. V prípade Nemecka aj Holandska ide o približne 13% z celkovej hodnoty vnútrounijných 

exportov (v prípade Nemecka je to 134 miliárd eur, v prípade Holandska 131 miliárd eur). Francúzske 

exporty zodpovedajú za 12% vnútrounijných exportov (hodnota približne 117 miliárd eur). Tri 

najvýznamnejšie krajiny teda spolu reprezentujú viac než tretinu celkovej hodnoty exportov (38%).  

Tri krajiny zodpovedajúce za najväčší podiel exportov nájdeme aj v TOP 3 rebríčka podľa 

vnútrounijných importov. Nemecko má spolu s najväčším podielom exportov aj najväčší podiel 

importov, keď reprezentuje 18% vnútrounijných importov (hodnota 169 miliárd eur). Nasledované je 

Francúzskom, ktoré reprezentuje 14% vnútrounijných importov (hodnota 127 miliárd eur) a na treťom 

mieste je Holandsko, ktoré reprezentuje 10% (hodnota 97 miliárd eur). V prípade importov tri 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
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https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
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najvýznamnejšie krajiny predstavujú ešte väčšiu časť celku než v prípade exportov, keď dokopy 

predstavujú 42% celkových vnútrounijných importov.  

 

Graf 4: Podiel členských štátov v cezhraničnom obchode s inými štátmi Európskej únie 
Zdroj: Eurostat 

Keď sa pozrieme na to, aký podiel z celkového medzinárodného obchodu so službami tvorí 

vnútrounijný obchod, zistíme, že o najväčší podiel ide v prípade Slovenska a Slovinska – u oboch krajín 

vnútrounijný obchod tvorí až 76% ich celkového medzinárodného obchodu so službami. Nasledované 

sú Rakúskom a Rumunskom, pri ktorých ide o 73% z ich celkového medzinárodného obchodu so 

službami. V celoeurópskom priemere tvoril v roku 2019 vnútrounijný obchod so službami približne 50% 

celkového medzinárodného obchodu so službami.  

Naopak najmenší podiel medzinárodného obchodu so službami tvorí vnútrounijný obchod v prípade 

Írska (23%), Cypru (33%) a Grécka (37%). Veľké rozdiely medzi týmito krajinami a krajinami s najväčšími 

podielmi sú z časti vysvetliteľné ich geografickou polohou výhodnou pre medzinárodný obchod aj s 

krajinami mimo Európskej únie a historickými obchodnými stykmi, ako aj špecifickou štruktúrou služieb 

(finančné, off-shore a podobne). 
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Graf 5: Percento HDP štátov predstavované obchodom so službami (finančnými a nefinančnými) 

s inými krajinami Európskej únie (priemer importov and exportov) 
Zdroj: Európska komisia 

Vnútrounijný obchod v pomere k HDP má jednoznačne najvyššiu hodnotu v Luxembursku, kde tento 

typ obchodu má hodnotu až 100,6% Luxemburského HDP. Vysokú hodnotu nájdeme aj v prípade 

Malty, tu má hodnotu až 71,9% HDP. Medzi druhým a tretím miestom je potom výrazný skok, keď u 

tretieho Cypru má vnútronuijný obchod so službami hodnotu 23,6% HDP. Aj v tomto prípade sú čísla 

ovplyvnené špecifickým charakterom služieb v týchto štátoch (finančné služby). Od tohto bodu sa už 

podiel HDP jednotlivých krajín znižuje pomaly a postupne. Na posledných troch miestach nájdeme 

Španielsko (5,4% z hodnoty HDP), Nemecko (5%) a Taliansko (3,7%). Hodnoty týchto troch krajín sú 

výrazne bližšie k celounijnému priemeru (ktorý je na úrovni 7,4%) než hodnoty troch krajín s najvyššou 

hodnotu tohto obchodu v pomere k ich HDP. Môžeme teda konštatovať, že priemerná hodnota je do 

istej miery skreslená (predovšetkým Luxemburskom a Maltou) a mediánová hodnota by bola nižšia.  

Jednotlivé sektory vo vnútrounijnom obchode so službami 

Vnútrounijný obchod so službami je sústredený predovšetkým v piatich sektoroch: (1) obchodné 

služby, (2) služby spojené s cestovaním, (3) transportné a (4) finančné služby a (5) služby v oblasti 

telekomunikácií, počítačov a informačných služieb. Všetky z týchto sektorov zaznamenali v posledných 

rokoch nárast, pričom vnútrounijný obchod s obchodnými službami medzi rokmi 2010 a 2018 takmer 

zdvojnásobil svoju hodnotu. Najväčšiu časť tohto obchodu v rámci Európskej únie predstavujú služby 

ako poradenstvo v oblasti manažmentu, výskum a vývoj, marketing a výskumy trhu. Naopak, 

relatívne málo rozvinutý je cezhraničný obchod vo výrazne regulovaných oblastiach ako je 

strojárstvo/inžinierstvo, účtovníctvo, právne služby a architektonické služby.   
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Obchodné služby 

Exporty vo vnútrounijnom obchode s obchodnými službami v roku 2019 dosiahli hodnotu takmer 4 

miliárd eur, po tom, čo od roku 2013 toto číslo nepretržite rástlo. V prípade importov hodnota medzi 

rokmi 2013 a 2019 takisto nepretržite rástla, aby v roku 2019 tesne presiahla 7 miliárd eur. Prudký 

nárast zaznamenal obchod v tomto sektore predovšetkým v posledných štyroch rokoch, o ktorých 

Európska únie zverejnila dáta (2015 – 2019). V tomto období narástla hodnota vnútrounijných 

exportov o približne 150% a o vyše 62% v prípade importov. 

Maloobchod 
Sektor maloobchodu je zaujímavou súčasťou obchodu s obchodnými službami na jednotnom trhu 

Európskej únie z dvoch dôvodov. Prvým je, že sám o sebe predstavuje 4,5% pridanej hodnoty 

a 8,6% zamestnanosti v Európske únií. Druhým dôvodom je jeho spätosť s inými odvetviami 

ekonomiky (napríklad s veľkoobchodom, výrobou, poľnohospodárstvom, obchodnými službami, 

atď.). Zatiaľ čo základom pre rozvoj tohto sektoru sú jednotlivé domáce trhy, najväčší potenciál pre 

rozvoj tohto segmentu sa skrýva práve v cezhraničnom obchode (prostredníctvom komerčnej 

prítomnosti v zahraničí alebo prostredníctvom obchodovania online). Potenciál na rast je v tomto 

sektore evidentný napriek tomu, že už v súčasnosti tento sektor predstavuje dôležitú časť európskej 

ekonomiky. V roku 2017 obchodovalo 22% maloobchodných predajcov online, avšak len 

10% všetkých maloobchodných predajcov predávalo svoje produkty spotrebiteľom z iných krajín 

Európskej únie. 

 

Služby spojené s cestovaním 

Vnútrounijný obchod so službami spojenými s cestovaním od roku 2017 zažíval kontinuálny pokles (v 

prípade exportov a importov). V roku 2019 hodnota exportov klesla na 373,3 miliónov eur (oproti 506,7 

miliónom v roku 2017), hodnota importov klesla na necelých 1,27 miliardy eur (oproti 1,46 miliardy 

eur v roku 2017). Európska únia zatiaľ nezverejnila dáta o roku 2020, je však očakávateľný ešte 

výraznejší prepad vzhľadom na stále prebiehajúcu koronakrízu. Súčasný vývoj v Európskej únií spojený 

s COVID preukazmi však môžu situáciu znovu výrazne zmeniť. Dáta pochádzajúce z obdobia pred 

koronakrízou však stále môžu pomôcť ilustrovať trendy v Európskej únií za „normálnych“ podmienok. 

V roku 2016 veľká väčšina všetkých medzinárodných návštevníkov v Európskej únií pochádzala z iných 

krajín Únie – približne 72% z celkového počtu 500 miliónov medzinárodných turistov. Veľmi podobný 

podiel tvoria turisti z krajín Európskej únie aj v celkovom počte nocí strávených cestovateľmi v 

zahraničí (71% z 1,5 miliardy nocí).  

V prípade všetkých krajín Európskej únie bola nadpolovičná časť zahraničných návštevníkov z inej 

členskej krajiny Európskej únie. Vnútrounijné cestovanie je podstatné predovšetkým pre Chorvátsko, 

Španielsko, Portugalsko a Maltu, ale aj napríklad Holandsko a Rakúsko. Viac než 80% návštevníkov 

týchto krajín do nich prišlo z iných členských štátov únie. 

Cestovné služby sú jedným zo sektorov, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté súčasnou koronakrízou, ktorá 

priamo ovplyvňuje možnosti a záujem jednotlivcov cestovať. V prvej štvrtine roku 2021 zaznamenali 

najväčší pokles v príchodoch zahraničných turistov (percentuálny rozdiel oproti minulému roku) 

Rakúsko (-99%), Cyprus, Slovinsko a Fínsko (všetky 3 krajiny zaznamenali pokles o viac než 93%). Podľa 

prieskumu zo začiatku roka 2021 väčšina opýtaných CFOs (70%) z cestovného a turistického sektoru 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107892/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107892/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107892/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107892/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107892/default/line?lang=en
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1107964/default/line?lang=en
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://www.schengenvisainfo.com/news/etc-europe-records-85-drop-in-international-tourist-arrivals-uk-us-external-markets-provide-ray-of-hope/
https://www.schengenvisainfo.com/news/etc-europe-records-85-drop-in-international-tourist-arrivals-uk-us-external-markets-provide-ray-of-hope/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/emea/eurozone-economic-outlook.html
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predpokladá návrat k predkrízovej úrovni tržieb v rokoch 2022-2023. Ďalších 15% odhaduje návrat 

k predkrízovej úrovni tržieb už na rok 2021.  

 

Graf 6: Odpovede finančných riaditeľov z rôznych sektorov na otázku: „Na základe informácií, ktoré 

aktuálne máte, kedy očakávate, že sa vaša spoločnosť vráti na predkrízovú úroveň vytvárania 

príjmov?“ 
Zdroj: Deloitte 

Dáta z Eurostatu – transportné služby 
Online štatistická databáza Eurostatu ponúka pre roky 2013 a 2014 čísla, ktoré sa vymykajú ostatným 

nameraným rokom. Tieto výkyvy sa netýkajú len transportných služieb (aj keď v prípade tohto sektora 

sú výrazné – hodnota exportov v rokoch 2013 a 2014 podľa dostupných dát klesla takmer na nulu). 

Výrazné výkyvy oproti ostatným rokom je možné nájsť napríklad aj v dátach o telekomunikačných 

a informačných službách (prudký nárast) alebo obchodných služieb (prudký pokles v roku 2013). 

Tieto diskrepancie mohli vzniknúť z dvoch dôvodov – 1) okolo rokov 2013 a 2014 nastala na trhu so 

službami významná udalosť, ktorá spôsobila tieto výkyvy alebo 2) nastala takáto udalosť v metodológií 

zberu a spracovávania dát. Keďže tak významná udalosť na trhu so službami (podľa našich informácií) 

nenastala, metodologické problémy sú pravdepodobnejšie. Európska únia spomína niekoľko možných 

zdrojov týchto výkyvov v číslach.  

1. Medzi rokmi 2012 a 2013 prešiel Eurostat pri zostavovaní datasetov na nový systém. Dovtedy 

používaný systém BMP5 (BMP – Balance of Payments and International Investment Position 

Manual) na BMP6. Táto zmena okrem iného znamenala zmenu v kategorizácií niektorých 

služieb, čo so sebou prinášalo aj nutnosť rekódovať a transformovať niektoré údaje. Európska 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/emea/eurozone-economic-outlook.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/economy/emea/eurozone-economic-outlook-04-2021.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
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komisia na svojej webovej stránke zverejnila krátky článok opisujúci túto zmenu a takisto 

matrix konverzie dát. Napriek tomu, že spomínaný článok konkrétne neupozorňuje na 

potenciálne chyby v dátach, je veľmi pravdepodobné, že pri transformácií takto významného 

množstva dát prišlo k chybám.  

2. K menším zmenám v tvorení štatistických databáz dochádza kontinuálne, nielen skokovo pri 

väčších zmenách (akou je napríklad zmena systému z BMP5 na BMP6). Niektoré z takýchto 

zmien spomína aj dokument zverejnený Eurostatom v roku 2015. Príkladom je napríklad 

zmena definície vnútrounijného obchodu v dôsledku pristúpenia Chorvátska do Európskej únie 

v roku 2013.   

3. Eurostat v roku 2016 zverejnil pracovný dokument, v ktorom skúma a hodnotí konzistentnosť 

a štatistické chyby vo svojich dátach o službách v rokoch 2010 – 2014 (teda v rokoch, pri 

ktorých sú na Eurostate štatistické výkyvy). V sekcií 2.4 spomínaného dokumentu sú 

identifikované najvýznamnejšie problémy prispievajúce k nezrovnalostiam v dátach. Medzi 

najvýznamnejšie dôvody patrí nekoordinovanosť spôsobov zberu dát v členských štátoch, 

využívanie rôznych zdrojov dát a nekoordinovaná reklasifikácia tovarov a služieb. Dokument 

takisto priznáva, že v absolútnych hodnotách patria štatistiky o službách medzi najviac 

ovplyvnené diskrepanciami. Európska komisia  sa postupne snaží harmonizovať postupy pri 

zbieraní a spracovávaní dát v členských štátoch, avšak ide o dlhodobý proces, a teda pri 

starších dátach môže v niektorých prípadoch prichádzať k chybám. 

Dáta na Eurostate teda nie sú (z viacerých dôvodov) presné. Okolo rokov 2013 a 2014 (aj podľa 

samotného Eurostatu a komisie) prišlo k súhre viacerých udalostí a faktorov, v dôsledku čoho je kvalita 

údajov o niektorých sektoroch služieb v spomínaných rokoch otázna. Eurostat si tento fakt uvedomuje, 

ale keďže ho nedokáže(me) ovplyvniť, odporúčame brať tieto štatistiky ako orientačné.  

Transportné služby 
Exporty v oblasti transportných služieb na vnútornom trhu Európskej únie predstavovali v roku 2019 

hodnotu mierne presahujúcu 176 miliónov eur. Táto hodnota tvorí len približne 61% z 286 miliónov 

eur čo bola najvyššia hodnota za posledných 9 rokov (v roku 2012). Importy v tejto oblasti naopak od 

roku 2013 síce narástli viac než trojnásobne, avšak aj v roku 2019 stále dosahovali hodnotu len 51,6 

miliónov eur. Vnútrounijný obchod s transportnými službami v súčasnosti tak tvorí len zlomok 

z celkového obchodu Európskej únie s transportnými službami, keďže exporty v extraunijnom obchode 

tvorili v roku 2019 hodnotu takmer 185 miliárd eur, zatiaľ čo importy predstavovali hodnotu vyše 144 

miliárd eur. 

Finančné služby 
V roku 2019 mali exporty v celkovom obchode Európskej únie s finančnými službami hodnotu takmer 

72,56 miliardy). Táto hodnota od roku 2011 kontinuálne rastie – medzi rokmi 2011 a 2019 zaznamenala 

nárast o približne 71% (z 42,32 miliardy eur na už spomínaných 72,56 miliardy eur). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Measuring_international_trade_in_services_-_from_BPM5_to_BPM6
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/bop_its6_esms_an1.xls
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7006790/KS-GQ-15-008-EN-N.pdf/55c3270e-9399-42c8-8ccc-93c8b06b74c0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/7191918/KS-TC-16-001-EN-N.pdf/bb99a6c0-f210-4137-b8b3-ce046118338f?t=1456419029000
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1100510/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1100020/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en


   
 

29 
 

 
Graf 7: Celkové exporty Európskej únie v obchode s finančnými službami (milióny eur) 
Zdroj: Eurostat 

Poznámka: údaje o roku 2020 Eurostat označuje ako predbežné („provisional“) 

 

Naopak exporty v cezhraničnom vnútrounijnom obchode s finančnými službami mali v roku 2019 

hodnotu 994,2 miliónov eur – tvorili teda len 1,3% z exportov v celkovom obchode Európskej únie 

s finančnými službami. Importy tvorili ešte menšiu časť, keď ich hodnota v roku 2019 dosiahla len 149 

miliónov eur. Cezhraničný vnútrounijný obchod však rastie výrazne rýchlejšie než celkový vnútrounijný 

obchod v tomto sektore. Od roku 2012, keď mali exporty hodnotu len 69 miliónov eur (a teda tvorili 

menej než 0,2% z celkového vnútrounijného obchodu), sa ich hodnota zvýšila viac než štrnásťnásobne. 

Hodnota importov v tom istom období vo vnútrounijnom obchode s finančnými službami sa v roku 

2012 dokonca nachádzala v negatívnych hodnotách.  

 

 
Graf 8: Exporty v cezhraničnom vnútrounijnom obchode s finančnými službami (milióny eur) 

Zdroj: Eurostat 

 

Služby v oblasti informačných a telekomunikačných technológií 
Rastúca digitalizácia a vzájomná prepojenosť krajín západného sveta sa premietla aj do nárastu 

hodnoty obchodu so službami v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. V prípade 

Európskej únie išlo o nárast celkového (súčtu vnútrounijného a extraunijného) obchodu o necelých 

50% medzi rokmi 2013 a 2018. V tomto období sa menilo aj to, akú časť predstavuje vnútrounijný a akú 

extraunijný obchod.  

 

Vnútrounijný obchod v roku 2018 tvoril 51,1% z celkového obchodu v tomto sektore. Jeho hodnota od 

roku 2013 narástla o takmer 43%. Tento rast bol však pomalší než rast extraunijného obchodu, ktorý 

narástol za ten istý čas o 57,4%. Tento rýchlejší rast sa premietol aj do toho, akú časť celkového 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ITS6_DET__custom_1108199/default/line?lang=en
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
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obchodu tvorí. Zatiaľ čo v roku 2013 extraunijný obchod tvoril len 46,4% celkového obchodu, v roku 

2018 to už bolo 48,9%.  

 

Keď rozmeníme tento sektor na drobné, zistíme, že jednoznačne najväčšiu časť tvoria počítačové 

služby – konkrétne 77% extraunijného a 80% vnútrounijného obchodu so službami v oblasti 

informačných a telekomunikačných technológií. Druhú najväčšiu časť potom tvorili telekomunikácie a 

na treťom mieste sú informačné služby.  

 

V roku 2018 obchodu so službami v sektore informačných a telekomunikačných technológií 

dominovalo 5 krajín – Írsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Belgicko. Týchto 5 krajín ovládalo ako 

vnútrounijný, tak aj extraunijný obchod Európskej únie. Jednoznačne najväčší podiel v oboch typoch 

obchodu má Írsko. Podiel Írska predstavuje takmer 27% vnútrounijného obchodu a vyše 36% 

extraunijného obchodu s informačnými a telekomunikačnými službami. Tieto čísla sú viac než 

dvojnásobné oproti Nemecku, ktoré je v poradí krajín s najväčšími podielmi v extraunijnom 

a vnútrounijnom obchode na druhom mieste – Nemecko predstavuje 12,5% z vnútrounijného obchodu 

a 14% z extraunijného obchodu. Za Nemeckom nasleduje Francúzsko a Holandsko. Obe tieto krajiny 

predstavujú menej než 8% z vnútrounijného aj extraunijného obchodu. 

 

Podiely obchodu, ktoré tieto krajiny tvoria, sa v období medzi rokmi 2013 a 2018 vyvíjali rôzne. Zatiaľ 

čo v prípade Írska a Nemecka sa podiel na oboch obchodoch zvýšil, Francúzsko a Holandsko 

zaznamenali pokles. Potenciálne zaujímavým faktom je aj to, že viac než polovica členských štátov 

Európskej únie hrá vo vnútrounijnom aj extraunijnom obchode len veľmi malú rolu, keď predstavujú 

maximálne 1% z celkového obchodu. 

 

Podiel obchodu Európskej únie (%)  

  Vnútrounijný obchod  Extraunijný obchod  

2013  2018  2013  2018  

Írsko  20,7  26,9  19,0  36,6  

Nemecko  10,4  12,5  12,3  14,0  

Francúzsko  8,0  7,2  5,9  5,7  

Holandsko  9,8  6,5  10,3  4,8  

Belgicko  5,5  6,0  3,1  2,6  

Tabuľka 1: 5 najvýznamnejších krajín extra- a vnútrounijného obchodu so službami v oblasti 

informačných a telekomunikačných technológií 
Zdroj: Stefaniak, J. a Ambroziak, A.  

Stavebné služby 
Sektor, ktorý je v súčasnosti málo rozvinutý, ale má veľký potenciál do budúcnosti, je cezhraničný 

obchod v oblasti stavebných služieb, ktorý tvorí len 6,1% HDP Európskej únie a 7,3% zamestnanosti v 

európskej únií. Tieto čísla sú následkom (predovšetkým) dvoch faktorov. Podľa výpočtového modelu 

Spoločného výskumného centra Európskej komisie by sa 5% zvýšenie produktivity práce premietlo do 

Európskej ekonomiky vo forme pridanej hodnoty vo výške 39 miliárd eur a 119 000 nových pracovných 

miest v horizonte 10 rokov. Len 5% z týchto benefitov by pritom pochádzalo priamo zo sektoru 

stavebných služieb. 79% by pripadalo na ostatné sektory ekonomiky individuálnych krajín a 16% by sa 
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https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
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prejavilo v ostatných členských krajinách. Výška potenciálnych benefitov je samozrejme v priamej 

korelácií s počtom krajín, ktoré v sektore stavebných služieb zaznamenajú progres - pri menšom počte  

krajín budú benefity menšie, a naopak.   

 

Vnútrounijný obchod so službami - doterajšie a budúce plány EÚ 

Doterajšie snahy Európskej únie 
Snahy Európskej únie dosiahnuť čo najvyššiu úroveň ekonomickej prosperity sú dlhodobým 

fenoménom, ktorý za desaťročia jej existencie nadobudol rôzne podoby. Jedným z najdôležitejších 

krokov v týchto snahách bolo rozhodnutie pretvoriť spoločný trh na jednotný trh. Pre unifikáciu trhov 

so službami bolo v minulosti vyvinutých viacero iniciatív, z ktorých medzi najvýraznejšie patrí Smernica 

o uznávaní odborných kvalifikácií a Smernica o službách na vnútornom trhu. Tieto dve smernice si za 

cieľ stanovili zjednodušenie cezhraničného obchodu so službami v rámci Európskej únie 

prostredníctvom odstraňovania existujúcich bariér a vytvárania prostredia výhodného pre 

poskytovateľov služieb.  

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 
Prvá verzia Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií bola schválená v roku 2005. Jej cieľom bolo 

zlepšiť fungovanie jednotného trhu z pohľadu uznávania kvalifikácií profesií. Fakt, že udeľovanie 

certifikátov o istej kvalifikácií má v každej členskej krajine Európskej únie inú históriu, spôsobuje na 

jednotnom trhu prekážku. V prípade, že pracovník z jednej krajiny chce ísť pracovať (poskytnúť svoje 

služby) do inej krajiny Európskej únie, je dôležité, aby jeho odbornosť a spôsobilosť poskytovať danú 

službu bolo možné posúdiť aj v krajine, kde chce daný pracovník pôsobiť. Toto mala umožniť práve 

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií.  

Čo sú odborné kvalifikácie? 

Odborné kvalifikácie je možné definovať ako dôkazy toho, čo istý pracovník vie a dokáže. Najčastejšie 

majú formu diplomu alebo certifikátu, ktorý človek dostane po ukončení nejakej formy vzdelávania, 

tréningu, prípadne vykonaní istej práce. V niektorých prípadoch je výkon istej profesie podmienený 

vlastníctvom takéhoto dokumentu (napríklad v prípade lekárov). Iné dokumenty sú zas potrebné, ak 

chce človek pokračovať vo vzdelávaní (napríklad maturitné vysvedčenie je potrebné na nástup na 

univerzitu). Zároveň sa na tieto dokumenty môžeme pozerať ako na dôkazy o úspechoch/výsledkoch 

jednotlivca. Ich existencia uľahčuje proces hľadania práce a zamestnania sa, mobilitu a prístup ku 

vzdelávaniu. V súčasnosti existuje v Európskej únií približne 740 regulovaných profesií – profesií, 

ktorých výkon je podmienený špecifickou kvalifikáciou (napríklad univerzitným diplomom). Zoznam 

regulovaných profesií v jednotlivých členských štátoch je možné nájsť na interaktívnej mape na 

stránkach Európskej komisie. Európska komisia pre záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb 

taktiež vytvorila databázu profesií, prostredníctvom ktorej si záujemcovia môžu dohľadať regulácie 

k jednotlivým profesiám. 

Členský štát Počet regulovaných profesií 

Litva 77 

Bulharsko 109 

Estónsko 109 

Cyprus 114 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://www.europsy.eu/policies/professional-qualifications-directive-200536ec
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en
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Švédsko 125 

Malta 132 

Grécko 153 

Belgicko 159 

Nemecko 165 

Dánsko 178 

Írsko 182 

Taliansko 183 

Holandsko 185 

Španielsko 190 

Fínsko 191 

Rakúsko 204 

Rumunsko 208 

Luxembursko 238 

Portugalsko 245 

Chorvátsko 263 

Francúzsko 264 

Lotyšsko 265 

Slovinsko 282 

Slovensko 298 

Poľsko 361 

Česko 365 

Maďarsko 417 

Tabuľka 2: Počet regulovaných profesií v členských štátoch Európskej únie 
Zdroj: Európska komisia 

 

 

Graf 9: Regulované profesie v službách na Slovensku podľa sektoru  
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map&q_selector=2
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map&q_selector=2
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Problém adresovaný smernicou 

Jadrom problému, ktorý sa smernica snaží riešiť, je zložitosť posudzovania vzdelania a schopností 

pracovníkov z iných krajín. Keďže každá krajina má svoj systém posudzovania schopností a udeľovania 

potvrdení o odbornej kvalifikácií, pri pracovníkoch z iných krajín môže prísť k pochybnostiam o ich 

výpovednej hodnote, prípadne k ich nepochopeniu. Takáto nedôverčivosť (resp. nedostatok 

informácií) následne môže mať negatívne následky na úrovni jednotlivcov, ako aj jednotného trhu 

Európskej únie. Na úrovni jednotlivcov ide predovšetkým o zhoršenú možnosť zamestnať sa (prípadne 

ďalej rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti), resp. o limitovanie (pracovnej) mobility v rámci Európskej 

únie. Toto má pochopiteľne následky aj v celoeurópskom meradle, keď tieto obmedzenia negatívne 

vplývajú na rozvoj jednotného trhu a zabraňujú naplneniu jeho potenciálu. Ak by sa napríklad doktor 

praktizujúci medicínu na Slovensku rozhodol ísť pracovať (a teda poskytovať svoje služby) do 

Španielska, mohol by naraziť na prekážku v podobe neuznania jeho dovtedy nadobudnutých kvalifikácií 

z dôvodu, že španielske inštitúcie nepoznajú Slovenský školský/zdravotnícky systém a teda nevedia 

zhodnotiť kvalifikovanosť a odbornosť doktora. V záujme chránenia zdravia svojich občanov teda 

radšej slovenskému doktorovi neumožnia v Španielsku pôsobiť.  

Takáto neistota ohľadom (ne)uznania kvalifikácií odrádza pracovníkov od poskytovania ich služieb 

v zahraničí a zabraňuje vytvoreniu pridanej hodnoty, ktorú by mohli mať pre iné členské štáty 

Európskej únie. Riziko neuznania kvalifikácií však nie je jedinou formou tejto bariéry – problematické 

sú napríklad aj príliš zdĺhavé a náročné administratívne procesy vedúce k schváleniu kvalifikácie v inom 

členskom štáte. Takéto procesy totiž predstavujú náklady pre poskytovateľa služby v podobe času, 

energie, prípadne finančných prostriedkov, ktoré do procesu musia vložiť. Tieto investície pre mnohých 

poskytovateľov služieb môžu natoľko znížiť atraktivitu poskytovania služieb v zahraničí, že sa rozhodnú 

v zahraničí nepôsobiť, čo následne spôsobuje rovnaké dopady ako v prípade neuznania kvalifikácií. 

Riešenie poskytnuté smernicou 

Existujú tri hlavné cesty, ktorými môže poskytovateľ služieb v súčasnosti poskytovať svoje služby aj 

v zahraničí.  

1) Kvalifikácie sú pre isté povolania a za istých podmienok (ktoré sú bližšie špecifikované na stránkach 

Európskej komisie) schvaľované v ostatných členských štátoch automaticky. Štát, v ktorom sú služby 

poskytované, v takýchto prípadoch môže len kontrolovať, či je kvalifikácia poskytovateľa služby 

v súlade s požiadavkami smernice. Takýto proces sa týka nasledujúcich 7 profesií: 

• Zdravotné sestry 

• Pôrodné asistentky 

• Doktori 

• Zubári 

• Farmaceuti 

• Architekti 

• Veterinárni lekári 

2) Pre všetky profesie, ktoré nie sú zahrnuté v automatickom systéme schvaľovania, platí takzvaný 

„všeobecný systém,“ v ktorom členské štáty posudzujú každý prípad osobitne. V princípe stačí, aby 

poskytovateľ služby dokázal, že je dostatočne kvalifikovaný vo svojej domovskej krajine. Výnimku 

tvoria prípady, keď sa kvalifikácia poskytovateľa služby do výraznej miery líši od kvalifikácií druhého 

členského štátu alebo v prípade, keď je prax poskytovateľa služby v danej profesií kratšia, než vyžaduje 

https://www.europsy.eu/policies/professional-qualifications-directive-200536ec
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/automatic_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/automatic_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/general-system_en
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členských štát, kde majú byť služby poskytované. V takýchto prípadoch môže poskytovateľ služby zvoliť 

dve cesty – A) isté obdobie praxe so supervíziou alebo B) skúšku spôsobilosti. Úspešné zvládnutie 

hociktorej z možností umožňuje poskytovateľovi služby plný prístup k výkonu jeho profesie.  

3) V prípade, že poskytovateľ služby chce v inom členskom štáte pôsobiť len dočasne, prípadne 

príležitostne, v princípe o schválenie kvalifikácie nemusí žiadať. Túto flexibilitu získali pracovníci práve 

na základe Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií. 

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií bola neskôr upravovaná. Jednou z úprav bolo  napríklad 

neskoršie predstavenie Európskeho profesijného preukazu, ktorý má za cieľ uľahčiť a zrýchliť proces 

uznávania kvalifikácií členskými štátmi. V súčasnosti je tento preukaz k dispozícií len pre 5 profesií – 

pre zdravotné sestry, farmaceutov, fyzioterapeutov, horských sprievodcov a realitných agentov. 

Pracovníci v týchto profesiách majú možnosť využiť plne elektronický systém schvaľovania ich 

kvalifikácií v iných členských štátoch. Okrem možnosti dosiahnuť schválenie kvalifikácií online, je 

výhodou tohto systému aj to, že záujemca o poskytovanie služieb v inom členskom štáte odošle svoju 

žiadosť kompetentnému orgánu v jeho domovskom štáte, ktorý skontroluje úplnosť a správnosť 

žiadosti. Následne žiadosť odošle kompetentnému orgánu v krajine, kde má poskytovateľ služby 

záujem pôsobiť.  

Európsky kvalifikačný rámec 

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií je súčasťou širšej siete nástrojov a inštitúcii, ktoré majú za 

cieľ zjednodušiť uznávanie kvalifikácií naprieč Európskou úniou. Jedným z týchto nástrojov bolo 

vytvorenie takzvaného Európskeho kvalifikačného rámca. Ide o “referenčný rámec” („reference 

framework“), ktorý je zameraný na uľahčenie porovnávania dokumentov o kvalifikácií jednotlivých 

krajín. Za týmto cieľom majú byť zdôrazňované takzvané “výsledky vzdelávania” („learning 

outcomes“), ktoré zvyšujú transparentnosť a uľahčujú chápanie dokumentov o odbornej kvalifikácií. 

Zároveň má toto riešenie viesť k vyššej mobilite v rámci jednotného trhu, podpore (celoživotného) 

vzdelávania a zvýšenej integrácií členských krajín do jednotného trhu.  

Referenčný rámec klasifikuje kvalifikácie na základe súboru kritérií určených pre jednotlivé úrovne 

dosiahnutej kvalifikácie. Tieto kritéria majú prispieť k jednoduchšej komparatíve národných 

dokumentov o kvalifikácií (čo sa v čoraz komplexnejšom a rozsiahlejšom systéme udeľovania 

kvalifikácií stáva čoraz náročnejším). 

Fungovanie Európskeho kvalifikačného rámca 
Európsky kvalifikačný rámec má zacieľ pokryť všetky typy a úrovne kvalifikácií, či už udelené štátnym 

systémom, súkromnými inštitúciami alebo medzinárodnými organizáciami. Kvalifikačný rámec 

definuje 8 úrovní vzdelania na základe “výsledkov vzdelávania” (prvý level je najnižší, ôsmy je 

najvyšší) a je založený na dvoch dimenziách - 1) už spomínaný level kvalifikácie a 2) oblasť, ktorej sa 

dokument o kvalifikácií týka. Každý z levelov zahŕňa opis dosiahnutých vedomostí, schopností a 

levelu autonómie pri práci. Tieto levely sú spoločné pre všetky členské krajiny a teda fungujú ako 

referenčný bod pri posudzovaní úrovne kvalifikácie. Na rozdiel od Európskeho profesijného 

preukazu, ktorý slúži k uznaniu dosiahnutej kvalifikácie, má Európsky kvalifikačný rámec za cieľ 

porovnávať úroveň dosiahnutých kvalifikácií.  

V praxi to vyzerá asi tak, že jednotlivé krajiny sú vyzvané Európskou komisiou, aby pri ich národných 

kvalifikačných rámcoch referovali na Európsky kvalifikačný rámec a týmto spôsobom objasnili obsah 

nimi udelených dokumentov o kvalifikácií. Európsky kvalifikačný rámec teda funguje ako typ 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_en.htm
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
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“prekladového nástroja” („translation tool“) pre ostatné členské krajiny. Každá krajina, ktorá má 

záujem napojiť jej národný systém kvalifikácií na Európsky kvalifikačný rámec, musí pripraviť detailný 

report, ktorý napĺňa 10 referenčných kritérií Európskeho kvalifikačného rámca (tieto kritériá majú 

za cieľ zaistiť správnosť posúdenia kvalifikácií, ako aj štruktúru spomínaného reportu). Tieto reporty 

sú, vrátane slovenského, k dispozícií na stránkach Európskej únie. 

Európska komisia pravidelne vyzýva členské krajiny k aktualizácií týchto reportov za cieľom 

zachovania ich relevantnosti. Je však potrebné poznamenať, že celý tento proces nie je pre krajiny 

povinný - ide len o vyzvanie (invitation) zo strany Komisie. 

 

Doterajšie výsledky Európskeho kvalifikačného rámca 

Od jeho vytvorenia v roku 2008 sa do Európskeho kvalifikačného rámca zapojilo 39 krajín - okrem 28 

členských štátov Európskej únie sa pridalo aj 11 nečlenských štátov (Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

(Severné) Macedónsko, Island, Kosovo, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a 

Turecko). V roku 2018 na Európsky kvalifikačný rámec napojilo svoj národný systém kvalifikácií 34 

krajín (24 členských a 8 nečlenských krajín).  

Prijatie Európskeho kvalifikačného rámca malo vplyv aj na rozvoj kvalifikačných rámcov na národnej 

úrovni. V roku 2018 bolo evidovaných 43 národných kvalifikačných rámcov - pred prijatím prvého 

odporúčania ohľadom Európskeho kvalifikačného rámca v roku 2008 boli len 3. Väčšina z týchto krajín 

prijala systém s 8 úrovňami (tak ako v prípade Európskeho systému). Výnimku predstavuje napríklad 

Francúzsko s 5 úrovňami, Írsko s 10 alebo Škótsko s 12. Niektoré krajiny do svojho systému pridali aj 

pod-úrovne („sub-levels“), za cieľom presnejšej špecifikácie úrovne vzdelania a/alebo kvalifikácie. 

Smernica o službách na vnútornom trhu 
Smernica o službách na vnútornom trhu (nazývaná aj Bolkesteinova, podľa eurokomisára pre 

vnútrounijný trh Fritsa Bolkesteina, pod ktorého vedením vznikal prvý návrh) bola prijatá na konci roka 

2006. Jej cieľom je odstrániť bariéry na vnútornom trhu Európskej únie a priblížiť sa k ideálu 

jednotného Európskeho trhu.  

Smernica o službách na vnútornom trhu pokrýva takmer všetky typy služieb, medzi inými obchodné 

služby, služby spojené s turizmom a stavebné služby. Medzi najdôležitejšie sektory vyňaté zo smernice 

patria zdravotnícke služby, finančné služby a audio-vizuálne služby. Kompletný zoznam služieb, ktoré 

pod smernicu nespadajú (ako aj tých, ktoré pod ňu spadajú) je možné nájsť na stránkach Európskej 

komisie. 

Cieľ smernice 

Táto smernica si za cieľ určuje tri veci:  

1. nastavenie právneho rámca, ktorý by odstránil prekážky stavané do cesty poskytovateľom 

služieb pri uplatňovaní slobody usadiť sa;  

2. odstránenie bariér pri dočasnom poskytovaní služieb;  

3. nastavenie detailných pravidiel adresujúcich vzájomnú spoluprácu a vzájomné hodnotenie 

členských štátov.  

https://europa.eu/europass/system/files/2020-06/Slovakian%20Referencing%20Report%20.pdf
https://europa.eu/europass/en/reports-referencing-national-qualifications-frameworks-eqf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/quick-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/quick-guide_en
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
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Prvá verzia Smernice o službách na vnútornom trhu bola predstavená Európskou komisiou ešte v roku 

2004. Táto verzia však bola následkom relatívne prudkej kritiky upravená, a schválená bola až značne 

upravená verzia v roku 2006. 

Rozsah/záber prvej verzie smernice 

Prvá verzia Smernice o službách na vnútornom trhu presadzovala horizontálny prístup (všeobecný 

právny rámec) skôr ako detailné pravidlá a harmonizáciu. Kritici tohto prístupu argumentovali proti 

tejto snahe regulovať veľký počet sektorov jednou reguláciou, Európska komisia však kritiku odmietla 

s tým, že prístup “každý sektor zvlášť” by bol príliš komplexný, časovo náročný a neefektívny, vzhľadom 

na to, že mnohé z identifikovaných bariér sa netýkali len jedného zo sektorov služieb (a teda by sa 

regulácie zbytočne prekrývali). Správu Európskej komisie obsahujúcu podrobnejšiu analýzu týchto 

prístupov je možné nájsť v prehľade doplnkovej literatúry na konci kapitoly.  

Výnimkami z pôsobnosti tejto verzie smernice boli sektory finančných služieb, služieb spojených s 

elektronickou komunikáciou a transportné služby. Všetky tieto sektory sú vyňaté zo smernice z dôvodu, 

že sú regulované inými legislatívami/smernicami Európskej únie. Prvá verzia smernice taktiež uvádzala, 

že pravidlá v špecifickejších legislatívach/smerniciach ohľadom konkrétnych (sektorov) služieb majú 

prednosť pred touto všeobecnou smernicou.  

Sloboda usadiť sa 

Európska únia vo svojej publikácií „Konsolidované znenia zmluvy u Európskej Únií a Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva“ definuje slobodu usadiť sa ako „právo začať vykonávať samostatnú 

zárobkovú činnosť, založiť a viesť podniky.“ Smernica o službách na vnútornom trhu si okrem iného 

kládla za cieľ odstrániť prekážky pri uplatňovaní tejto slobody. Za týmto cieľom navrhovala tri 

opatrenia.  

Prvým opatrením bolo zjednodušenie administratívy, pozostávajúce predovšetkým zo zriadenia 

takzvaných “jednotných kontaktných miest” (Single Points of Contact). V jednoduchosti išlo o 

povinnosť členských štátov založiť miesto, v ktorom by bolo možné pre poskytovateľa služby vybaviť 

všetky náležitosti k tomu potrebné (formality, procedúry, povolenia, atď.). Druhým opatrením bolo 

zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie systému udeľovania povolení. Tieto systémy mali byť 

nastavené tak, aby boli nediskriminačné a prípadné regulácie opodstatnené (odôvodnené závažným 

dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu). Tretím opatrením bolo zakázanie niektorých reštriktívnych 

právnych požiadaviek členských štátov voči poskytovateľom služieb. Medzi tieto zakázané požiadavky 

patrili napríklad diskriminačné reštrikcie založené (priamo či nepriamo) na národnosti poskytovateľa 

služby alebo reštrikcie obmedzujúce slobodu poskytovateľa služby vybrať si medzi hlavnou prevádzkou 

a vedľajšou prevádzkou. 

Voľný pohyb služieb 

Voľný pohyb služieb v modeli navrhnutom Európskou komisiou bol primárne založený na “zásade 

krajiny pôvodu.” V praxi by tento princíp znamenal, že poskytovateľ by sa aj pri poskytovaní služby v 

inom štáte  musel riadiť pravidlami a predpismi jeho “domovského” štátu (resp. štátu, v ktorom sídli). 

Toto by sa vzťahovalo napríklad aj na pravidlá ohľadom kvality a obsahu poskytovaných služieb, ako aj 

uzatváranie zmlúv a zodpovednosť poskytovateľa služieb.  

Táto verzia Smernica však obsahovala aj zoznam výnimiek z princípu krajiny pôvodu. Tieto výnimky boli 

nastavené takým spôsobom, že spomínaný princíp krajiny pôvodu by sa netýkal väčšiny služieb 

https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2003/sec_2004_0021_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:SK:PDF
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
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všeobecného hospodárskeho záujmu (napríklad poštových služieb a distribúcie elektriny, vody a plynu) 

a zároveň by sa týkal len transakcií medzi podnikmi (“business to business”). 

V záujme úspešnej spolupráce medzi členskými štátmi aj v modeli založenom na princípe krajiny 

pôvodu obsahoval návrh smernice určitú cielenú harmonizáciu v oblasti ochrany spotrebiteľov a 

zjednodušovania administratívy týkajúcej sa slobody usadiť sa a vysielania pracovníkov do iného 

členského štátu. Členské štáty takisto mali byť podporované k spísaniu kódexu správania ohľadom tém 

ako napríklad obchodná komunikácia alebo profesijná etika. Okrem toho by členské štáty boli povinné 

spolupracovať na efektívnej kontrole poskytovania (a poskytovateľov) služieb. Každý štát by musel 

vypracovať a Európskej komisií doručiť report ohľadom jeho národných regulácií. Tieto reporty by 

následne boli hodnotené ostatnými členskými štátmi. 

Vysielanie pracovníkov do iných členských štátov 

Vzhľadom na to, že pri vysielaní pracovníkov do iných členských štátov Európskej únie by stále platila 

Smernica o vysielaní pracovníkov, princíp krajiny pôvodu by sa na túto časť obchodu so službami 

nevzťahoval. Pracovníci by teda podliehali podmienkam a pravidlám krajiny, v ktorej poskytujú službu. 

Tieto pravidlá sa týkajú napríklad maximálnej povolenej dĺžky práce a minimálnej dĺžke oddychu, ako 

aj minimálnej mzdy a regulácií ohľadom bezpečnosti práce. 

Už spomínaná Smernica o vysielaní pracovníkov sa však netýka samostatne zárobkovo činných osôb. 

Pracovníci s týmto statusom by síce stále podliehali reguláciám napríklad v oblasti ochrany 

spotrebiteľov, avšak mohli by poskytovať svoje služby v inom členskom štáte bez toho, aby podliehali 

reguláciám daného štátu v oblasti pracovných podmienok.  

Práva prijímateľov služieb a kvalita služieb 

Z pohľadu práv prijímateľov služieb sa prvá verzia Smernice o službách na vnútornom trhu zamerala 

predovšetkým na zákaz diskriminačných regulácií týkajúcich sa prijímateľov služieb (na základe ich 

národnosti alebo bydliska). Členským štátom by zároveň na základe tohto návrhu vznikla povinnosť 

poskytovať prijímateľom služieb informácie o ich právach, možných prostriedkoch nápravy v prípade 

sporu medzi poskytovateľom a prijímateľom služby, atď. Poskytovatelia služieb by zároveň mali 

povinnosť zjednodušiť pre prijímateľov služieb prístup k informáciám ohľadom (kvality) ich služieb. “Na 

oplátku” poskytovatelia služieb “dostali” širšie možnosti v oblasti reklamy. 

Reakcie na prvú verziu smernice 

Prvý návrh Smernice o službách na vnútornom trhu od Európskej komisie bol následne poskytnutý 

viacerým inštitúciám (Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov) v 

rámci Európskej únie za cieľom konzultácie a pripomienkovania. Ich hodnotenia sa do istej miery 

prelínali, preto budú v nasledujúcej časti vo všeobecnosti zhrnuté len hlavné pozitívne a negatívne 

vnímané body. Celé vyjadrenia všetkých troch inštitúcií sú k dispozícií v prehľade doplnkovej literatúry. 

Pozitíva 

Vyššie spomínané poradné inštitúcie Európskej únie pozitívne vnímali a podporili vytvorenie 

jednotných kontaktných bodov, ako aj posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi (nielen) v oblasti 

administratívy. Ďalej boli dobre prijaté opatrenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľov a s tým súvisiaceho 

vytvorenia kódexov správania. Výbor regiónov (ako jediný z troch konzultačných inštitúcií) taktiež 

pozitívne vnímal zavedenie princípu krajiny pôvodu, ale skritizoval nízky level špecifikácie obsahu a 

rozsahu pôsobenia tohto princípu. Tento výbor taktiež žiadal, aby sociálne a zdravotné služby boli spolu 

so službami všeobecného hospodárskeho záujmu zo Smernice vynechané.  
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Najrozsiahlejšie vyjadrenie poskytol Európsky parlament, ktorý sa okrem kritiky venoval aj detailnejším 

dodatkom a pripomienkam k bodom Smernice, s ktorými v princípe súhlasil. Európsky parlament 

rozšíril pojem “závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu” a pridal viacero dodatkov týkajúcich sa 

sociálnych práv pracovníkov. Taktiež zvýšil explicitnosť nadradenosti špecifickejších legislatív nad 

všeobecnou Smernicou o službách na vnútornom trhu a pridal klauzulu potvrdzujúcu, že prijatie 

Smernice neovplyvní pracovné právo ani základné práva.  

Európsky parlament taktiež podporil ustanovenia týkajúce sa práv prijímateľov služieb a kvality služieb 

a dokonca posilnil ustanovenie o spolupráci medzi členskými štátmi vytvorením výstražného 

mechanizmu, ktorý mal za cieľ predísť narušeniu zdravia alebo bezpečnosti pracovníkov.  

Kritika 

Pravdepodobne najväčšiu kritiku si vyslúžilo zahrnutie princípu krajiny pôvodu do návrhu Smernice o 

službách na vnútornom trhu. Argumenty inštitúcií, s ktorými bol návrh konzultovaný, je možné zhrnúť 

do dvoch hlavných bodov.  

Prvým z nich je, že princíp krajiny pôvodu z právneho hľadiska skrátka kontradikuje článku 50 Zmluvy 

o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, keďže by umožnil zahraničným poskytovateľom 

služieb operovať pod inými podmienkami ako národní poskytovatelia. 

Druhý argument sa týkal už vyššie spomínaných výhrad k vtedajšiemu levelu harmonizácie, ktorý bol 

konzultačnými inštitúciami považovaný za nedostatočný. Značné rozdiely v reguláciách medzi 

členskými krajinami by - podľa europoslancov a oslovených inštitúcií - mohli viesť k sociálnemu 

dumpingu a k takzvaným “pretekom ku dnu” (“race to the bottom”), čo by malo za následok negatívne 

sociálne a environmentálne dopady a nedôveru spotrebiteľov.  

Európsky parlament navyše považoval za neakceptovateľné, aby jeden štát bol zodpovedný za kontrolu 

poskytovania služieb v inom členskom štáte. Takisto zdôrazňoval, že smernica nesmie negatívne 

ovplyvniť práva odborov a pracovníkov. 

Európsky parlament teda odstránil zo smernice princíp krajiny pôvodu a nahradil ho princípom 

slobodného poskytovania služieb, odvodeným z princípu vzájomného uznávania. Princíp slobodného 

poskytovania služieb ukladá členským štátom povinnosť rešpektovať právo poskytovateľov služieb 

poskytovať svoje služby aj v iných členských štátoch a zároveň musia podniknúť kroky k tomu, aby to 

zahraničným poskytovateľom umožnili. Jednotlivé členské štáty by však mali právo ukladať 

zahraničným poskytovateľom služieb isté požiadavky, za predpokladu, že sú potrebné na ochranu 

verejnej bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, atď. V konečnom dôsledku bol teda princíp krajiny 

pôvodu nahradený princípom krajiny určenia. Dôkazné bremeno bolo presunuté z poskytovateľov 

služieb na členské štáty – poskytovateľ služby už nemusel dokázať, že má právo poskytovať službu v 

inom členskom štáte. Naopak členské štáty museli dokázať opodstatnenosť nastavených regulácií (a 

dokázať, že opatrenia nie sú diskriminačné, prehnané, atď.). 

Kritika Smernice sa týkala aj jej záberu. V prvom rade inštitúcie žiadali vyňať z poľa pôsobnosti smernice 

viaceré sektory služieb (zdravotné služby, právne služby, audiovizuálne služby...). Po druhé, rozsah 

vzájomného hodnotenia štátov bol výrazne skresaný. Toto malo dva dôvody - Európsky parlament 

tento návrh označil za prehnanú byrokratickú záťaž, a zároveň vyjadril názor, že by toto opatrenie dalo 

Európskej komisií neprimerané právo monitorovať a zasahovať do národných regulácií. 

http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
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Európsky parlament takisto nanovo rozdelil dozorné úlohy medzi štát, kde poskytovateľ služby sídli 

(state of establishment) a štát prijímateľa služby (state of destination). Európsky parlament určil, že 

prvý menovaný je síce zodpovedný za monitorovanie a kontrolovanie poskytovateľov služieb sídliacich 

v danom štáte aj keď poskytujú svoje služby v inom členskom štáte, avšak druhý menovaný je 

zodpovedný za monitorovanie a kontrolu poskytovania služieb na svojom území v záležitostiach, ktoré 

by mohol z objektívnych dôvodov regulovať.  

Prijatá verzia Smernice o službách na vnútornom trhu z roku 2006 

Po reakcií Európskeho parlamentu a dvoch výborov sa pôvodný návrh smernice výrazne zmenil, keď 

doň bola po viacerých politických kompromisoch zapracovaná väčšina pripomienok popísaných 

v predchádzajúcej sekcií. Práve politické vyjednávania viedli k niektorým problematickým formuláciám 

v texte smernice (napr. výnimky zo smernice sú formulované 3 rôznymi spôsobmi) a k prijatím 

niektorých ustanovení, ktoré sa prekrývajú s už existujúcimi legislatívami. Čo je teda obsahom verzie 

Smernice o službách na vnútornom trhu, ktorá bola nakoniec prijatá? 

Rozsah/záber finálnej verzie 

Jedna z dvoch najväčších debát, ktoré vznikli po predstavení prvej verzie smernice sa týkala toho, ktoré 

sektory služieb a do akého rozsahu by mala smernica pokrývať. Od prezentácie prvej verzie bolo – 

predovšetkým z iniciatívy Európskeho parlamentu – z jej poľa pôsobnosti odstránených viacero 

sektorov služieb, medzi inými transportné služby a služby v oblasti hazardu. Navyše bola rozšírená 

definícia (a teda aj záber) takzvaných „závažných dôvodov týkajúcich sa všeobecného záujmu,“ keď 

Európsky parlament vytvoril dlhý zoznam dôvodov odôvodňujúcich opatrenia. Na tomto zozname sú 

okrem dôvodov ako verejná bezpečnosť alebo verejné zdravie napríklad aj ciele kultúrnych 

a sociálnych politík. Predstavenie takéhoto zoznamu naznačuje odklon od posudzovania jednotlivých 

prípadov a posun k modelu, kde budú dôvody uvedené v zozname brané ako nespochybniteľné 

odôvodnenia pre zavedenie regulácií. Tieto kroky oslabili nielen horizontálny charakter smernice, ale 

aj jej celkové ekonomické dopady, keďže boli vyňaté sektory s vysokou hodnotou a bol rozšírený 

priestor na vytváranie regulácií. Vyňaté boli aj všetky služby všeobecného hospodárskeho záujmu 

(napríklad sociálne, poštové a dopravné služby). Potenciálne zlepšenie pre tieto služby však mohla 

smernica priniesť z hľadiska zlepšenia a zjednodušenia (administratívnych) procesov. 

Princíp krajiny pôvodu 

Model, v ktorom by poskytovateľ služby pôsobil v jednej krajine, ale bol by viazaný legislatívou inej 

krajiny sa ukázal ako príliš veľký skok, keď narazil na neprekonateľný politický odpor. Na popularite 

prvému návrhu nepridalo ani to, že by krajina, kde je služba poskytovaná, prakticky stratila možnosti 

monitorovať poskytovanie služieb – tieto právomoci by sa presunuli na krajinu pôvodu. Obavy zo 

sociálneho dumpingu a „pretekov ku dnu“ („race to the bottom“) boli navyše posilnené tým, že v čase, 

keď bola smernica navrhnutá, prebiehalo rozširovanie Európskej únie o stredoeurópske a 

východoeurópske krajiny (medzi nimi aj Slovensko). Toto rozširovanie Európskej únie bolo vnímané 

ako potenciálne zosilňujúce riziká prichádzajúce s princípom krajiny pôvodu. 

Princíp krajiny pôvodu bol teda nahradený princípom slobodného poskytovania služieb. Na tento krok 

neexistuje jednoznačný pohľad, rôzne inštitúcie ho vnímajú rôznym spôsobom.  

Prvý pohľad na vec hovorí, že sa v podstate nič nezmenilo, keďže bola len odstránená explicitná 

zmienka o princípe krajiny pôvodu, a tento princíp naďalej existuje v judikatúre Európskeho súdneho 

dvora. Táto judikatúra je nadradená sekundárnej legislatíve (a teda aj Smernici o službách na 

vnútornom trhu) a naďalej ostáva v platnosti. Prijatý princíp slobodného poskytovania služieb zároveň 

http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/fixing-services-directive/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/fixing-services-directive/
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeucom/215/215.pdf
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nie nutne kontradikuje pôsobnosti princípu krajiny pôvodu, keďže len explicitnejšie zdôrazňuje 

povinnosti členských štátov. 

Podľa druhej perspektívy má zmena vo forme prechodu z princípu krajiny pôvodu na princíp 

slobodného poskytovania služieb isté limitované dopady. Na jednej strane táto perspektíva identifikuje 

body, ktoré napriek zmene princípov ostávajú rovnaké – oba princípy napríklad hovoria o tom, že 

krajina pôvodu určuje pravidlá týkajúce sa poskytovania služieb a prístupu k nim v prípade 

poskytovateľov služieb sídliacich na jej území, a oba princípy špecifikujú dôvody, na základe ktorých je 

možné nastaviť regulácie pre zahraničných poskytovateľov služieb. Na druhej strane však tento pohľad 

identifikuje viac rozdielov medzi týmito dvomi princípmi ako predchádzajúca perspektíva. Hlavný 

argument v tejto perspektíve hovorí, že rozdiel nastal v tom, že princíp slobodného poskytovania 

služieb dáva krajinám, kde sú služby poskytované, väčšie kompetencie v kontrole a regulovaní 

poskytovania týchto služieb.  

Tretia perspektíva však tvrdí úplný opak, a síce, že odstránenie princípu krajiny pôvodu je odstránením 

jadra celej smernice, výrazne oslabuje jej pozitívne dopady a vytvára nové problémy. Negatíva 

odstránenia princípu krajiny pôvodu je možné analyzovať na dvoch hlavných úrovniach: 

1) Prvá úroveň tejto perspektívy hovorí predovšetkým o právnych problémoch – napríklad o tom, 

že princíp slobodného poskytovania služieb nie je konzistentný s už existujúcou judikatúrou 

Súdneho dvora (čo je názor kontradikujúci prvej perspektíve, čo môže byť indikátor právnej 

neistoty). Existujúca judikatúra totiž princíp krajiny pôvodu vníma ako východiskový bod pri 

posudzovaní oprávnenosti reštrikcií slobody pohybu a zavedenie princípu slobodného 

poskytovania služieb predstavuje riziko jej narušenia 

2) Druhá úroveň tejto perspektívy hovorí o nižšej úrovni naplnenia ekonomického potenciálu 

smernice v prípade odstránenia princípu krajiny pôvodu. Štúdie vykonané v čase diskusií 

o Smernici o službách na vnútornom trhu pripisovali tomuto princípu relatívne veľkú 

dôležitosť. Podľa Holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky by verzia smernice 

s princípom krajiny pôvodu mohla zvýšiť vnútrounijný obchod so službami o 30% - 60%. 

V prípade absencie tohto princípu by sa však potenciál nárastu znížil na 20% - 40%. Potenciál 

nárastu HDP takisto klesol – z možných 0,3% - 0,7% na 0,2% - 0,4%. Analýza spoločnosti 

Copenhagen Economics zase hovorí o tom, že odstránenie princípu krajiny pôvodu by znížilo 

dopady celej smernice o 7% - 9%. Tieto čísla predstavujú stratu približne 2 – 4 miliárd eur každý 

rok. Úroveň týchto dopadov by bola vyššia v prípade väčšieho rozvoju vnútrounijného 

obchodu so službami (štúdia počíta s dátami z roku 2006, v súčasnej situácií by teda dopady 

boli značne väčšie). 

Novinky oproti vtedajšiemu statusu quo 

Podľa analýzy Kráľovského inštitútu pre medzinárodné vzťahy Smernica o službách na vnútornom trhu 

priniesla minimum noviniek, ktoré by predtým neexistovali v judikatúre Európskeho súdneho dvora 

alebo v precedensoch v iných legislatívach. 

Smernica priniesla štyri skutočne nové body:  

1) členské štáty boli povinné vytvoriť jednotné kontaktné body,  

2) členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo možné všetky procesy spojené s poskytovaním služieb 

v zahraničí vyriešiť prostredníctvom internetu,  

http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/206982/Mitchell-Paper-2007-6.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/43.2/COLA2006025
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/26535/32947/347813/priloha011.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/trade-induced-effects-services-directive-and-country-origin-principle.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/26535/32947/347813/priloha011.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/26535/32947/347813/priloha011.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
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3) členské štáty majú povinnosť poskytnúť prijímateľom (domácim aj zahraničným) informácie o 

požiadavkách v iných členských štátoch a o možných prostriedkoch odškodnenia a nápravy,  

4) smernica ustanovuje odstránenie absolútneho zákazu reklamy zo strany regulovaných 

profesií/povolaní.  

Okrem týchto 4 opatrení schválenie smernice taktiež znamená vyššiu úroveň kooperácie medzi 

členskými štátmi – či už prostredníctvom vytvorenia zoznamu zakázaných regulácií (a s ním spojenými 

skríningovými procesmi už existujúcich opatrení) alebo povinnosťou upovedomovania o nových 

reguláciách. 

V poslednom rade Smernica o službách na vnútornom trhu istým spôsobom kodifikuje judikatúru. Táto 

kodifikácia – napriek tomu, že je do veľkej miery abstraktná – nie je úplne zbytočná, keďže 1) poskytuje 

ustanovené princípy v prístupnejšej a systematickejšej forme a 2) mení charakter týchto princípov 

z reaktívneho na viac proaktívny. 

Budúce plány Európskej únie 
Podľa reportu Európskeho parlamentu z decembra 2020 sa dajú kroky, ktorými Európska únia chce 

posilniť a vylepšiť fungovanie jednotného trhu so službami, zhrnúť do 7 hlavných bodov.  

 

1) Potreba robiť kroky k zachovaniu – respektíve zvýšeniu – úrovne ochrany pracovníkov. Tento bod 

zahŕňa napríklad zabezpečenie uspokojivej úrovne bezpečnosti a zdravia pri práci, spravodlivého 

zaobchádzania, ale aj výzvu k dbaniu na právo na štrajk, na kolektívne vyjednávanie, kolektívne 

dohody, atď.  

2) Požiadavka na zvýšenie a zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi za cieľom čelenia sociálnym 

výzvam. Uznesenie však takisto zdôrazňuje potrebu zachovania diverzity jednotlivých štátnych 

systémov a nezasahovania do kompetencií členských štátov.  

3) Zvýšenie transparentnosti prostredníctvom zverejňovania všetkých informácií ohľadom podmienok 

vysielania pracovníkov do iných krajín na štandardizovaných webových stránkach. 

4) Dbanie na dôležitosť životného prostredia a zapracovanie vysokej úrovne sociálnych 

a environmentálnych štandardov do ďalšieho vývoja jednotného trhu so službami. 

5) Odstraňovanie neopodstatnených bariér, ktoré by mohli brániť v prístupe k službám (pre 

prijímateľov služieb) a v cezhraničnom obchode s nimi (pre poskytovateľov služieb).  

6) Branie súčasných demografických trendov do úvahy pri budúcom smerovaní obchodu so službami, 

tzn. rozvoj tréningu a vzdelávania založenom na dopyte.  

7) (Úplná) Digitalizácia verejných služieb a propagácia využívania digitálnych nástrojov.  

Z hľadiska smerníc a iných uznesení a opatrení v súčasnosti Európska komisia pripravuje dve veľké 

iniciatívy, ktoré navrhla spoločne – zákon o digitálnych službách („Digital Services Act“) a zákon 

o digitálnych trhoch („Digital Markets Act“). Tieto zákony sú reakciou na rýchlo sa vyvíjajúcu digitálnu 

sféru, ktorá bola predmetom väčších regulácií naposledy v roku 2000 keď bola prijatá Smernica 

o elektronickom obchode. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036330903375206?casa_token=zYFTx9nphqgAAAAA%3ARhtLhudK2TQLt4Oh8VXxE0IVMovD-9jbEufXsQxZmZVV5CffR4WG-ljHMxiqW80-_aM7L30pCmvDeQ
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0250_EN.html
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Digital Markets Act 

Premisa a cieľ 

Digital Markets Act vychádza z premisy, že na digitálnom trhu so službami sú takzvaní „strážcovia 

brány“ („gatekeepers“), ktorí regulujú dianie na digitálnom trhu so službami. V záujme rýchlejšieho 

a efektívnejšieho rozvíjania digitálneho trhu teda Európska komisia navrhla opatrenia cielené na 

konkrétnych hráčov na digitálnom trhu, ktorými má za cieľ vyrovnať rozdiely medzi jednotlivými 

firmami a teda zvýšili kompetitívnosť na digitálnom trhu.  

Cieľoví aktéri 

Európska komisia navrhuje dve cesty, podľa ktorých by sa rozhodovalo, na ktoré firmy sa Digital 

Markets Act bude vzťahovať. Prvou z nich je nastavenie viacerých kritérií, podľa ktorých sa bude 

rozhodovať o tom, či sa na danú firmu Digital Markets Act bude vzťahovať alebo nie. Tieto kritéria sú 

3 – 1) musia mať obrat aspoň 6,5 miliardy eur; 2) musia vykonávať svoje aktivity minimálne v 3 

členských štátoch Európskej únie; 3) musia mať minimálne 45 miliónov aktívnych mesačných 

používateľov a aspoň 10 000 aktívnych ročných obchodných užívateľov (obe skupiny v Európskej únií). 

Tieto kritériá musia firmy spĺňať v posledných 3 rokoch svojho pôsobenia na to, aby sa na nich Digital 

Markets Act vzťahoval. Druhá – alternatívna – cesta, akou sa firma môže dostať pod pôsobenie tohto 

zákona je vyšetrovanie iniciované Európskou komisiou za cieľom určenia uplatniteľnosti. Status 

„strážcu brány“ jednotlivých firiem by bol Európskou komisiou pravidelne – minimálne každé dva roky 

– prehodnocovaný. 

Regulované praktiky 

Digital Markets Act rozlišuje medzi praktikami, ktoré sú úplne zakázané a medzi tými, ktoré vyžadujú 

bližšie prešetrenie v konkrétnych prípadoch. Medzi praktiky, ktoré majú byť zakázané, patrí napríklad 

zákaz pre strážcov brány využívať dáta od firiem, ktoré pôsobia na ich platforme, alebo zákaz vyžadovať 

predinštaláciu akéhokoľvek softvéru. Praktiky, ktoré by si podľa návrhu Európskej komisie vyžadovali 

ďalšie prešetrenie, zahŕňajú napríklad uprednostňovanie vlastných produktov pri vytváraní rôznych 

zoznamov (napríklad pri vyhľadávaní daného typu produktu). 

Narábanie s dátami 

Dáta sa v dnešnej dobe čoraz personalizovanejších reklám a ponúk stávajú čoraz cennejšími, keďže 

umožňujú firmám udržať si konkurencieschopnosť na trhu. Keďže Všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov z dielne Európskej únie nedostatočne bralo do úvahy dôležitosť dát pre súťaž na trhu, Digital 

Markets Act adresuje aj používanie vygenerovaných dát. Na jednej strane táto legislatíva nariaďuje isté 

reštrikcie pri zdieľaní dát medzi firmami pôsobiacimi na platformách strážcov brány, keď napríklad 

zakazujú strážcom brány kombinovať zozbierané osobné dáta z viacerých zdrojov, alebo využívať dáta 

získané od obchodných užívateľov pre konkurenčný boj s týmito užívateľmi. Na druhej strane však 

Digital Markets Act taktiež vytvára napríklad povinnosť strážcov brány poskytovať dáta v reálnom čase 

obchodným užívateľom. 

Sankcie za nedodržiavanie legislatívy 

Európska komisia vo svojom návrhu taktiež uvádza možné sankcie za nedodržiavanie opatrení. Návrh 

obsahuje tri druhy sankcií. Prvou možnosťou je uloženie finančnej pokuty až do výšky 10% globálneho 

ročného obratu firmy. Druhou možnosťou je uložiť firmám periodické penále až do výšky 5% denného 

obratu firmy. Treťou možnosťou, ktorá by bola aplikovaná v prípade systematického porušovania 

nastolených pravidiel, je zavedenie ďalších „nápravných opatrení.“ Ako krajné opatrenie Európska 

komisia uvádza až možnosť rozdelenia strážcu brány na viacero spoločností.  

https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
http://aei.pitt.edu/11870/1/ep32.pdf
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.wilsoncenter.org/article/regulating-platforms-eu-way-dsa-and-dma-transatlantic-context
https://dig.watch/updates/ec-unveils-drafts-digital-services-act-and-digital-markets-act
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
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Digital Services Act 

Cieľ 

Európska komisia opisuje na svojich stránkach ciele tejto legislatívy veľmi kvetnato, dajú sa však zhrnúť 

do niekoľkých všeobecných bodov. Vo svojej podstate má Digital Services Act za cieľ zvýšiť 

transparentnosť a (prostredníctvom nej aj) bezpečnosť v online prostredí cez viacero predpísaných 

viacerých praktík. Návrh Európskej komisie taktiež cieli zvýšiť úroveň zodpovednosti technologických 

platforiem. Všetky tieto ciele Európska komisia navrhla predovšetkým ako kroky k ochrane koncových 

užívateľov digitálnych služieb. 

Predpísané praktiky 

Aj v prípade legislatívy Digital Services Act Európska komisia rozlišuje medzi „bežnými“ a „veľmi 

veľkými“ platformami, pričom má táto legislatíva asymetricky väčšie dopady práve na veľké platformy. 

V tejto legislatíve síce „veľmi veľké“ platformy nie sú explicitne označované ako strážcovia brány, avšak 

Európska komisia ich definuje ako platformy, ktoré majú dosah vyšší než 10% z populácie Európskej 

únie, čo sa zhoduje s kritériom 45 miliónov užívateľov v prípade strážcov brány. Na veľké platformy sa 

aj v tomto prípade vzťahujú špeciálne pravidlá.  

Bežné platformy  

Povinnosti, ktoré by vznikli bežným platformám prijatím návrhu Európskej komisie, sa týkajú etickosti 

v (nepriamej) komunikácií so spotrebiteľmi, predovšetkým transparentnosti v ich konaní. Opatrenia 

zahŕňajú napríklad povinnosť poskytovateľov hostingu a online platforiem zriadiť systém na 

vybavovanie sťažností a nahlasovanie nevhodného obsahu, povinnosť vypracovávať a zverejňovať 

detailné reporty o ich aktivitách pri odstraňovaní nelegálneho obsahu, alebo povinnosť online 

sprostredkovateľov bez pobočky na území Európskej únie („Online intermediaries without 

establishment in the EU”), ktorí poskytujú svoje služby v Európskej únií, určiť právneho zástupcu, ktorý 

bude povinní spolupracovať s orgánmi dohľadu Európskej únie.  

Platformy by boli povinné dodržiavať tieto povinnosti – podobne ako pri legislatíve Digital Markets Act 

– pod hrozbou finančných pokút. Konkrétny návrh Európskej komisie hovorí o maximálnej pokute vo 

výške 6% z ročných príjmov alebo obratu platformy alebo 5% z priemerného denného obratu v prípade 

opakovaných porušení povinností.  

Veľmi veľké platformy  

Táto skupina aktérov má oproti bežným platformám rôzne dodatočné povinnosti. Európska komisia 

navrhuje, aby boli povinní na ročnej báze robiť prešetrovania za cieľom zhodnotenia rizík v oblasti 

nelegálneho obsahu, negatívnych vplyvov na základné práva a zámerného manipulovania s ich 

službami. Taktiež by boli povinní podstupovať audity vykonané nezávislými orgánmi za cieľom 

zhodnotenia ich transparentnosti a rôznych previerok („due dilligence“).  

Ďalšou veľkou povinnosťou, ktorá by tejto skupine platforiem vznikla, je povinnosť dať vedcom, 

výskumníkom a regulátorom prístup k dátam o danej platforme prostredníctvom databáz. Európska 

komisia by tak naplnila dlhoročnú požiadavku akademikov a odborníkov z občianskej spoločnosti, ktorí 

žiadali väčšie možnosti na realizáciu nezávislého výskumu.   

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en#what-are-the-key-goals-of-the-digital-services-act
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en#what-are-the-key-goals-of-the-digital-services-act
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en#what-are-the-key-goals-of-the-digital-services-act
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/the-digital-services-act-package-is-here
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/the-digital-services-act-package-is-here
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/the-digital-services-act-package-is-here
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
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Vstup do Európskej únie – legislatívne implikácie a ekonomické dopady 
Keď krajiny vstupujú do Európskej únie, musia zmeniť svoje nastavenie legislatívy tak, aby bola v súlade 

s Európskou legislatívou. Nasledujúce časti opisujú vstup (nielen) Slovenska do Európskej únie. 

Konkrétne sa venuje opatreniam, ktoré si vstup do Európskej únie vyžaduje a – v prípade Slovenska aj 

– ekonomickému vývoju pred a po vstupe.    

Slovensko v období pred vstupom do Európskej únie 
Jedným z hlavných cieľov Slovenska pred vstupom do Európskej únie bolo – rovnako ako pri všetkých 

kandidátskych krajinách – postupne zmenšovať rozdiely medzi Slovenskou ekonomikou a ekonomikou 

členských štátov. Pre Slovensko toto bola relatívne veľká výzva. Slovenské HDP na obyvateľa v parite 

kúpnej sily dosahovalo len 49% z vtedajšieho unijného priemeru. Nízku konkurencieschopnosť 

Slovenska dokazoval aj deficit obchodnej bilancie, ktorý bol na úrovni 7,2% HDP. Slovenská ekonomika 

zároveň mala (v porovnaní s ostatnými kandidátskymi krajinami) najnižší podiel domáceho produktu 

k domácemu dopytu.  

Slovensko zaostávalo za členskými štátmi Európskej únie aj z pohľadu ukazovateľov súvisiacich so 

zamestnanosťou. Nominálna mesačná mzda vo výrobe obchodovateľného tovaru v roku 1997 

dosahovala len 10,3% mzdy rozvinutých Európskych krajín. Reálna mzda (po prepočítaní na paritu 

kúpnej sily) bola síce vyššia, avšak stále dosahovala len 28% vybraných Európskych krajín. Bližšie 

k termínu vstupu do Európskej únie, konkrétne v roku 2003, bola nezamestnanosť na Slovensku stále 

na úrovni 17,7%.  

V sektore služieb Slovensko dosahovalo relatívne vysoký level produktivity. Navyše, produktivita sa 

postupne zvyšovala spolu s nárastom zamestnanosti v tomto sektore. Pri detailnejšom pohľade však 

vysvitlo, že sektory služieb, ktoré sa v rozvinutých ekonomikách dynamicky rozvíjali (finančné služby, 

služby v oblasti výskumu a obchodné služby) boli na Slovensku menej rozvinuté.  

Zmeny na Slovensku kvôli vstupu do Európskej únie 
Aby Slovensko mohlo vstúpiť do Európskej únie, muselo prijať niekoľko zásadných zmien týkajúcich sa 

viacerých oblastí jeho fungovania, pričom mnohé z nich sa týkali vytvorenia štruktúr pre nastavovanie 

Európskych štandardov a harmonizovaných pravidiel. Tieto štruktúry boli podľa Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo potrebné pre budúcu liberalizáciu obchodu. Okrem naplnenia 

podmienok potrebných pre prijatie do Európskych normalizačných orgánov (napr. Európsky výbor pre 

normalizáciu, Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike a Európsky inštitút pre 

telekomunikačné normy) muselo Slovensko podstúpiť napríklad aj harmonizáciu podmienok pre 

uvádzanie produktov na trh a demonštrovať ekvivalenciu kvality slovenskej infraštruktúry. Slovensko 

takisto muselo prejsť z národného systému povinných certifikácií na Európsky systém posudzovania 

zhôd, pričom tento proces musel byť dostatočne hladký a synchronizovaný.  

Podmienkou na vstup do Európskej únie bolo aj zlepšenie fungovania „orgánov posudzovania zhody.“ 

Takéto inštitúcie zahŕňajú laboratória, inšpekčné orgány a orgány certifikácie produktov, systémov 

riadenia a aplikácie Európskych akreditačných princípov (prostredníctvom členstva Slovenskej 

národnej akreditačnej služby v Európskej spolupráci pre akreditácie (European Co-operation for 

Accreditation)). Slovensko takisto dokázalo úspešne využiť predvstupovú pomoc na zvýšenie kvality 

infraštruktúry. Táto pomoc bola využitá napríklad cez program PHARE alebo rôzny twinningové 

projekty.  

https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
http://aei.pitt.edu/44612/1/Slovavia_SEC_(2003)_1209.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
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Podstatná zmena bola uskutočnená aj vďaka vytvoreniu systému využívania technických noriem 

a predpisov v národnej legislatíve v súlade s Európskymi princípmi. 22 000 slovenských noriem 

(„standards“) bolo označených za nepovinné. Naopak 25 000 európskych noriem muselo byť 

transponovaných do národného systému. Tento krok mal za cieľ odstrániť prekážky brániace voľnému 

pohybu tovaru a služieb v rámci jednotného trhu. Vzniku nových bariér malo taktiež byť zabránené 

prijatím technických regulácií v neharmonizovaných oblastiach, pričom boli uprednostňované 

Európske normy. V prípade, že sa Slovensko chcelo odkloniť od týchto princípov, muselo to vopred 

oznámiť (ešte v štádiu prípravy danej regulácie). Takýto postup umožnil ostatným členským štátom 

a Európskej komisií predložiť svoje pripomienky a takýmto spôsobom ovplyvniť celý proces.  

Podľa správy Európskej komisie o príprave Slovenska na vstup do Európskej únie z novembra 2003 

malo Slovensko v tomto čase stále niektoré legislatívy, ktoré neboli v súlade s Európskou legislatívou 

ohľadom slobodného poskytovania služieb a slobody usadiť sa (v inom členskom štáte). Konkrétne išlo 

napríklad o pravidlá, ktoré boli diskriminačné voči cudzincom, prípadne pravidlá týkajúce sa udeľovania 

podnikateľských a obchodných licencií. Tieto kategórie bolo nutné zladiť s acquis Európskej únie. 

Okrem týchto pravidiel Slovensko muselo pred vstupom do Európskej únie transponovať legislatívu 

týkajúcu sa bankového sektora, investičných služieb a ochrany osobných údajov.  

Okrem prijímania nových pravidiel a menenia tých existujúcich však boli zmeny v obchode so službami 

nasmerované aj na rôzne inštitúcie. Vzniknúť museli napríklad kontrolné orgány v oblasti bankovníctva 

(banking control boards) a audio-vizuálnych služieb (audio-visual control authorities).  

Ekonomický vývoj Slovenska po vstupe do EÚ  
Slovensku sa od vstupu do Európskej únie pomaly darí dobiehať vyspelejšie krajiny. Zatiaľ čo v roku 

2004, kedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie, bolo HDP na obyvateľa na úrovni 57% priemeru 

Európskej únie, v roku 2013 to bolo 70%, a v roku 2016 už 77% priemeru. Zastúpenie Európskej komisie 

na Slovensku tento progres hodnotí ako „najväčší hospodársky rozmach v histórií Slovenska.“ 

Od roku 2000 (rok po prizvaní Slovenska k prístupovým rokovaniam) Slovenské exporty tovaru aj 

služieb kontinuálne rástli, s výnimkou roku 2009 (pád kvôli finančnej kríze). Medzi rokmi 2000 a 2012 

exporty narástli o 311%. Mierny rast zaznamenali aj importy (tovaru, ako aj služieb), ich hodnota však 

bola na výrazne nižšej úrovni, a aj rast bol menej významný.  

Graf 10: Slovenské exporty a importy tovaru a služieb od roku 2000 do roku 2012 (milióny eur) 
Zdroj: Imeri, A. a Bajusová, Z. 

https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
http://aei.pitt.edu/44612/1/Slovavia_SEC_(2003)_1209.pdf
http://aei.pitt.edu/44612/1/Slovavia_SEC_(2003)_1209.pdf
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/faculteit-der-geesteswetenschappen/disciplines/europese-studies/rapporten-landenpracticum-europees-beleid/corestudies-iii---slovakia-and-the-european-union.pdf
https://ec.europa.eu/slovakia/news/slovakia_13_years_in_the_EU_sk
https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_10_rokov_clenstva_v_EU.pdf
https://ec.europa.eu/slovakia/news/slovakia_13_years_in_the_EU_sk
https://ec.europa.eu/slovakia/news/slovakia_13_years_in_the_EU_sk
https://ec.europa.eu/slovakia/news/slovakia_13_years_in_the_EU_sk
https://sk16.eu/m4/en/slovakia-and-the-eu/history-of-slovakias-eu-membership.html
https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integration_in_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integration_in_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integration_in_the_European_Union
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Vstup Slovenska do Európskej únie znamenal aj väčší prílev priamych zahraničných investícií. Sektor 

služieb v období skúmanom grafom „viedol“ prakticky celý čas, keď bol len dočasne vystriedaný 

priemyselnou výrobou medzi rokmi 2004 a 2006.  

 
Graf 11: Zdroj priamych zahraničných investícií na Slovensku medzi rokmi 1998 a 2013 

Zdroj: Ekonomický ústav Slovenskej Akadémie Vied 

Celkovo sa Slovensku v období po vstupe do Európskej únie (a aj pár rokov predtým) ekonomicky 

darilo. Medzi rokmi 2000 a 2013 narástol HDP a pomer čistého exportu k HDP. Nezamestnanosť klesala 

až približne do roku 2008. Potom síce nasledujúcich pár rokov mierne stúpala, ale tento nárast sa 

postupne znovu zmenil v pokles a v roku 2019 klesla nezamestnanosť pod 5 percent. V súčasnosti je 

na úrovni približne 7%.  

 
Graf 12: Zmeny výkonu ekonomiky a vybrané parametre 
Zdroj: Ekonomický ústav Slovenskej Akadémie Vied 

V sektore služieb Slovensko rástlo taktiež, avšak v prvých rokoch po vstupe do Európskej únie sa 

nedarilo dobehnúť priemer vtedajšej EÚ15. V roku 2012 bola miera zaostávania Slovenska za 

priemerom Európskej únie prakticky rovnaká, ako v roku 2004. Konkrétne z pohľadu podielu služieb na 

pridanej hodnote zaostávalo Slovensko o 12,6% oproti priemeru Európskej únie a z pohľadu podielu 

na zamestnanosti o 11%.  

http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
https://www.finreport.sk/ekonomika/historicky-najnizsia-nezamestnanost-moze-klesat-dalej-ovplyvnuje-ju-aj-brexit/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/113c3eb7-e677-4d56-91d6-418c45cf96ff/!ut/p/z1/tVJNc5swFPwtOXAU72EJhHuTPak_amcSO45tXTqAhaE2iIAC8b-vyOSSmXz1UF0kzezu29UKJOxAllGbHyOT6zI62_teBr_v-CwcjTyBOFpQnM1_rW-m45-DycaH7VtAeLO6xtm9uJ2s5sxD5oP8nP8AEmRSmspksNdxE2WkOZG8TEl0Mg7ag64L66YtFWmqOmovDraNMie7ex5NqIo5UQHnhB38gAy9Q0CYFybMT9JhkKa9fJXkB9h_C739Km8fBz9YAi1fvkDGEzFlfIEYLiY-zsR0sxreUYqCvgI-0dhbD_xDDx6HbZurDjZl_zJnWP9jxCnCHGQeF26XFC66PORIOQ_ZgA0Dn9K-8_zP46MUthhdGvVsYPc_mrFzBvVyvDxa-5HJemkNu-9SRRnT0FJrlapa1e5TbX9rZkzV_HDQwa7r3KPWx7NyE104-B4l042N9hYJVbEpQnohp3R5TZmML_TcLsTV1V9D_s05/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
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Tabuľka 3: Porovnanie priemerných ročných temp rastu Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska  

a Európskej únie v rokoch 2004 – 2012 (v %) 

Vysvetlivky skratiek: s. c. – stále ceny 
Zdroj: Ekonomický ústav Slovenskej Akadémie Vied 

Treba však povedať, že Slovensku sa zo 4 krajín skúmaných v tejto publikácií (Slovensko, Česko, 

Maďarsko, Slovinsko) darilo najlepšie vo všetkých z 3 skúmaných ukazovateľoch – pridanej hodnote, 

zamestnanosti, aj produktivite práce. Okrem prekonania ostatných skúmaných krajín Slovensko vysoko 

prevýšilo aj priemerné hodnoty Európskej únie.  

Medzi rokmi 2004 a 2012 k rastu v sektore služieb prispeli trhové služby (nie až tak prekvapivo) 

výraznejšou mierou než netrhové – verejné – služby. Reálny rast pridanej hodnoty dosiahol v trhových 

službách 4,8%, v netrhových službách 2,5%. Rast zamestnanosti v trhových službách bol 2,5%, 

v netrhových službách 0,0%. Najväčšiu rolu v trhových službách hral obchod (veľkoobchod 

a maloobchod) a odborné, vedecké, technické a administratívne činnosti. Ich spoločný podiel na 

pridanej hodnote aj zamestnanosti v službách sa v roku 2012 pohyboval okolo 40%. Percentuálne 

podiely v oboch ukazovateľoch sa však výraznejšie (o niekoľko percentuálnych bodov) zvyšovali 

v oblasti odborných, vedeckých, technických a administratívnych činností.  

 
Tabuľka 4: Vývoj sektora služieb Slovenska a jeho odvetví (2004 – 2012)  
Zdroj: Ekonomický ústav Slovenskej Akadémie Vied 

Prípravy súčasných kandidátov na vstup do Európskej únie 
V súčasnosti Európska únia registruje 5 kandidátskych krajín – Albánsko, Severné Macedónsko, 

Čiernu Horu, Srbsko a Turecko (aj keď prístupové rozhovory medzi Európskou úniou a Tureckom sú 

pozastavené z dôvodov porušovania ľudských a občianskych práv zo strany tureckej vlády). Na 

úspešné prijatie do Európskej únie musia kandidátske krajiny dať svoju domácu legislatívu do súladu 

s legislatívou Európskej únie (acquis communautaire) v plnej miere ju transponovať. Acquis je 

http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
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v súčasnosti rozdelený na 35 kapitol a tretia z nich sa týka práva usadiť sa a slobody poskytovania 

služieb. Stručný popis tejto kapitoly hovorí o odstránení prekážok v cezhraničnom poskytovaní 

služieb a práva usadenia sa tvorených národnou legislatívou. Zladenie sa s unijným acquis taktiež 

znamená harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa regulovaných profesií (vzájomné uznávanie 

kvalifikácií a diplomov medzi členskými štátmi).  

Ku samotnému vstupu kandidátskych krajín do Európskej únie vedie takzvaný proces stabilizácie 

a pridruženia („stabilisation and association process“). V rámci tohto procesu sú s kandidátskymi 

krajinami uzatvárané takzvané dohody o stabilizácií a pridružení („stabilisation and association 

agreements“), ktorých obsahom sú explicitné ustanovenia pre vstup do Európskej únie. V princípe 

sú tieto dohody podobné Európskym dohodám, ktoré boli uzatvorené s krajinami strednej 

a východnej Európy v 90-tych rokoch 20. storočia.  

Dohody medzi Európskou úniou a kandidátskymi krajinami (okrem Turecka) obsahujú 10 bodov, 

piaty bod sa týka pohybu pracovníkov, usadenia sa v inom členskom štáte, poskytovania služieb 

a pohybu kapitálu. Dohody s Čiernou horou, Srbskom, Severným Macedónskom a Albánskom sa od 

seba prakticky nelíšia – hovoria o odstránení diskriminačných pravidiel pri pôsobení poskytovateľov 

služieb z iných členských štátov a ich území (pričom zaručujú to isté pre poskytovateľov služieb 

z daných štátov), nastavení pravidiel o sociálnom zabezpečení pre pracovníkov zamestnaných 

v inom členskom štáte, možnosti spoločností pôsobiť v iných členských štátoch za rovnakých 

podmienok ako domovské spoločnosti a podstúpení krokov postupne vedúcich k jednoduchšiemu 

poskytovaniu služieb na území iných členských štátov. Zároveň sa kandidátske krajiny zaväzujú 

k riadnej implementácií a presadzovaní nových legislatív, ktoré budú v súlade s acquis 

communautaire.  

 

Prehľad doplnkovej literatúry 

Literatúra ku kapitole 4 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf 

• Manuál k systému BMP5 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf 

• Manuál k systému BMP6 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/bop_its6_esms_an1.xls 

• Konverzný matrix zo systému BMP5 na BMP6 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Measuring_international_trade_in_services_-_from_BPM5_to_BPM6 

• Článok Európskej komisie o prechode zo systému BMP5 na BMP6 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/ks-tc-16-001 

• Pracovný dokument Eurostatu o (ne)konzistentnosti dát 

 

Literatúra ku kapitole 5 
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314937
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314911
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/bop_its6_esms_an1.xls
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Measuring_international_trade_in_services_-_from_BPM5_to_BPM6
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Measuring_international_trade_in_services_-_from_BPM5_to_BPM6
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/ks-tc-16-001
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
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• Správa Svetovej organizácie cestovného ruchu o trendoch v turizme v Európskej únií (dáta z 

rokov 2016 a 2017)  

 

https://web.archive.org/web/20150530053437/http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm#h2-5  

• Report Európskej komisie o obchodných službách (dáta z roku 2014 + predpovede na 

nasledujúce roky)  

 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-

eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_

p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_s

ervice_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel

_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947 

•  Report Európskej komisie o výkone jednotného trhu z roku 2019 (odkaz na stiahnutie PDF 

verzie reportu) 

 

https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001  

• Štúdia (2020) o rozdieloch medzi vnútrounijným a extraunijným obchodom s informačnými 

a telekomunikačnými službami (dáta z rokov 2013 – 2018) 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_servi

ces/index_en.htm 

• Prehľad od Európskej komisie o základných štatistikách o integrácií členských štátov do 

Európskeho jednotného trhu s tovarom a službami (dáta z rokov 2016-2018) 

 

https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/154348

7161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf  

• Štúdia od Copenhagen Economics (ekonomická konzultačná spoločnosť) z roku 2018 

o fungovaní jednotného trhu a možných opatreniach vedúcich k jeho ďalšieho rozvoju (dáta 

z roku 2016) 

o Sekcia 1.3 je venovaná nízkej úrovni vnútrounijného obchodu so službami  

 

Literatúra ku kapitole 6.1 – 6.2 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:221:0113:0125:EN:PDF  

• Postoj Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k prvému návrhu Smernice o službách 

na vnútornom trhu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004AR0154&from=DA  

• Postoj Európskeho Výboru regiónov k prvému návrhu Smernice o službách na vnútornom trhu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0409_EN.html  

• Postoj Európskeho parlamentu k prvému návrhu Smernice o službách na vnútornom trhu 

https://web.archive.org/web/20150530053437/http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm#h2-5
https://web.archive.org/web/20150530053437/http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm#h2-5
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu?p_p_id=aktEUSearch_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aktEUSearch_WAR_portletsel_nazovSuboru=1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf&_aktEUSearch_WAR_portletsel_action=getFile&_aktEUSearch_WAR_portletsel_cooaddr=COO.2145.1000.3.3756947
https://sciendo.com/de/article/10.2478/ijme-2021-0001
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:221:0113:0125:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004AR0154&from=DA
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0409_EN.html
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https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2003/sec_2004_0021_en.pdf 

• Report Európskej komisie o prípadných dopadoch prvého návrhu Smernice o službách na 

vnútornom trhu. Sekcie 6.3.4. a 6.3.5. analyzujú možnosti horizontálneho prístupu a prístupu 

„každý sektor zvlášť“ 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-

reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter

=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalu

e%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&

body_references_number=  

• Postoje Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k fungovaniu jednotného trhu (so 

službami) (The Internal Market Strategy for Goods and Services) a na závery Európskej komisie 

ohľadom dopadov Smernice o službách na vnútornom trhu (Single Market for services)  

https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeucom/215/215.pdf  

• Rozprava Britskej Snemovne Lordov ku Smernici o službách na vnútornom trhu. Strana 45 

obsahuje interpretáciu princípu krajiny pôvodu ako stále platiaceho, keďže je súčasťou 

judikatúry Európskeho súdneho dvora 

http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/206982/Mitchell-Paper-2007-6.pdf  

• Interpretácia prechodu z princípu krajiny pôvodu na princíp slobodného poskytovania služieb 

od Edinburgh Europa Institute, vykresľujúca túto zmenu ako minimálnu oproti prvému návrhu 

https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/43.2/COLA2006025  

• Interpretácia prechodu z princípu krajiny pôvodu na princíp slobodného poskytovania služieb 

od časopisu Common Market Law Review, vykreslujúca túto zmenu ako výrazne nepriaznivú 

(predovšetkým z právneho hľadiska) 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/trade-induced-effects-services-

directive-and-country-origin-principle.pdf  

• Štúdia Holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky o efektoch Smernice o službách 

na vnútornom trhu a princípu krajiny pôvodu 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/26535/32947/347813/priloha011.pdf  

• Štúdia spoločnosti Copenhagen Economics o dôležitosti princípu krajiny pôvodu v Smernici 

o službách na vnútornom trhu 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/102425890701300112 

• Vyjadrenie Európskej odborovej konfederácie k prijatej verzií Smernice o službách na 

vnútornom trhu 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036330903375206?casa_token=zYFTx9nphqgAAA

AA%3ARhtLhudK2TQLt4Oh8VXxE0IVMovD-9jbEufXsQxZmZVV5CffR4WG-ljHMxiqW80-

_aM7L30pCmvDeQ 

https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2003/sec_2004_0021_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=services+directive&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeucom/215/215.pdf
http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/206982/Mitchell-Paper-2007-6.pdf
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/43.2/COLA2006025
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/trade-induced-effects-services-directive-and-country-origin-principle.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/trade-induced-effects-services-directive-and-country-origin-principle.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/26535/32947/347813/priloha011.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/102425890701300112
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036330903375206?casa_token=zYFTx9nphqgAAAAA%3ARhtLhudK2TQLt4Oh8VXxE0IVMovD-9jbEufXsQxZmZVV5CffR4WG-ljHMxiqW80-_aM7L30pCmvDeQ
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036330903375206?casa_token=zYFTx9nphqgAAAAA%3ARhtLhudK2TQLt4Oh8VXxE0IVMovD-9jbEufXsQxZmZVV5CffR4WG-ljHMxiqW80-_aM7L30pCmvDeQ
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036330903375206?casa_token=zYFTx9nphqgAAAAA%3ARhtLhudK2TQLt4Oh8VXxE0IVMovD-9jbEufXsQxZmZVV5CffR4WG-ljHMxiqW80-_aM7L30pCmvDeQ
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• Štúdia o potenciále (a dopadoch) Smernice o službách na vnútornom trhu 

https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-

online-platforms/  

• Sumarizácia DMA a DSA od think tanku Brookings Institution 

https://www.csis.org/analysis/digital-services-act-digital-markets-act-and-new-competition-tool  

• Report think tanku Center for Strategic and International Studies o plánovaných legislatívach 

DMA a DSA 

 

Literatúra ku kapitole 6.3 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820663  

• Publikácia profesora Daniela Francisa z Harvard Law School o Dormant Commerce Clause 

(legislatíva primárne sa venujúca odstráneniu protekcionizmu v rámci Spojených štátov 

Amerických) 

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12026/Hoffmann_Leif_phd2011su.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  

• PhD dizertácia z University of Oregon na tému liberalizácie v Európskej únií a v Spojených 

štátoch amerických 

https://is.ambis.cz/th/v2hil/bakalarka_final.pdf 

• Práca z Bankového inštitútu vysoká škola Praha (AMBIS) o vplyve Európskej únie na 

legislatívu Slovenskej republiky 

https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-

vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_10_rokov_clenstva_v_EU.pdf 

• Zborník vedeckých prác Ekonomickej univerzity v Bratislave o ekonomických, politických 

a právnych aspektoch členstva Slovenska v Európskej únií (resp. jeho 10. výročia)  

https://www.tourolaw.edu/ilr/uploads/articles/v14_2/5.pdf 

• Štúdia o Kodanských kritériách a ich potenciálnej problematickosti (ilustrovaná na vstupe 

Poľska do Európskej únie) 

http://www.uva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/faculteit-der-

geesteswetenschappen/disciplines/europese-studies/rapporten-landenpracticum-europees-

beleid/corestudies-iii---slovakia-and-the-european-union.pdf 

• Štúdia University of Amsterdam o pozícií Slovenska v Európskej únií 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-

springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf 

• Štúdia s porovnaním Európskeho a Amerického jednotného trhu 

https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.brookings.edu/techstream/what-the-european-dsa-and-dma-proposals-mean-for-online-platforms/
https://www.csis.org/analysis/digital-services-act-digital-markets-act-and-new-competition-tool
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820663
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12026/Hoffmann_Leif_phd2011su.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12026/Hoffmann_Leif_phd2011su.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://is.ambis.cz/th/v2hil/bakalarka_final.pdf
https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_10_rokov_clenstva_v_EU.pdf
https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_10_rokov_clenstva_v_EU.pdf
https://www.tourolaw.edu/ilr/uploads/articles/v14_2/5.pdf
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/faculteit-der-geesteswetenschappen/disciplines/europese-studies/rapporten-landenpracticum-europees-beleid/corestudies-iii---slovakia-and-the-european-union.pdf
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/faculteit-der-geesteswetenschappen/disciplines/europese-studies/rapporten-landenpracticum-europees-beleid/corestudies-iii---slovakia-and-the-european-union.pdf
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/faculteit-der-geesteswetenschappen/disciplines/europese-studies/rapporten-landenpracticum-europees-beleid/corestudies-iii---slovakia-and-the-european-union.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
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https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-

6765.2010.01939.x?casa_token=xVBB5GNPHCkAAAAA%3AkNiwAc-

fJEGDCBRh5P6vO5S9Yb3RdDBeF7Ym7n_oyTqctmLhD4uatAK5tneEoYCGOzjwyYD1rE5zLf_c 

• Článok European Journal of Political Research o formovaní daňových systémov Európskou 

úniou 

https://www.wsj.com/articles/europe-is-subsidizing-millions-of-paychecks-companies-want-to-keep-

it-that-way-for-now-11590485402 

• Článok Wall Street Journal o (potenciálne pretrvávajúcom) dotovaní firiem v Európe 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/anti-competitive-and-regulatory-barriers-in-the-united-

states-labour-market_38649656-en;jsessionid=2prlwArZYzNbUmNmda2yIETx.ip-10-240-5-102 

• Publikácia OECD o bariérach na pracovnom trhu Spojených štátov amerických 

https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-

the-us/?sh=13570dae78a8 

• Článok Forbesu o financovaní prostredníctvom venture capital v Európskej únií a v Spojených 

štátoch 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf 

• Publikácia Národnej Banky Slovenska o Slovenskom vstupe do Európskej únie 

http://aei.pitt.edu/44612/1/Slovavia_SEC_(2003)_1209.pdf 

• Report Európskej komisie o priebehu príprav Slovenska na vstup do Európskej únie (rok 2003) 

https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-

european-union 

• Správa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo o zmenách, ktoré sa museli udiať 

v procese prípravy Slovenska na vstup do Európskej únie 

http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf 

• Publikácia Ekonomického ústavu Slovenskej Akadémie Vied o rôznych aspektoch prvých 10 

rokov členstva Slovenska v Európskej únií 

https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integr

ation_in_the_European_Union 

• Štúdia ekonomických efektov integrácie Slovenska do Európskej únie 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-

acquis_en 

• Stručné zhrnutie kapitol Európskeho acquis 

 

 

https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x?casa_token=xVBB5GNPHCkAAAAA%3AkNiwAc-fJEGDCBRh5P6vO5S9Yb3RdDBeF7Ym7n_oyTqctmLhD4uatAK5tneEoYCGOzjwyYD1rE5zLf_c
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x?casa_token=xVBB5GNPHCkAAAAA%3AkNiwAc-fJEGDCBRh5P6vO5S9Yb3RdDBeF7Ym7n_oyTqctmLhD4uatAK5tneEoYCGOzjwyYD1rE5zLf_c
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x?casa_token=xVBB5GNPHCkAAAAA%3AkNiwAc-fJEGDCBRh5P6vO5S9Yb3RdDBeF7Ym7n_oyTqctmLhD4uatAK5tneEoYCGOzjwyYD1rE5zLf_c
https://www.wsj.com/articles/europe-is-subsidizing-millions-of-paychecks-companies-want-to-keep-it-that-way-for-now-11590485402
https://www.wsj.com/articles/europe-is-subsidizing-millions-of-paychecks-companies-want-to-keep-it-that-way-for-now-11590485402
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/anti-competitive-and-regulatory-barriers-in-the-united-states-labour-market_38649656-en;jsessionid=2prlwArZYzNbUmNmda2yIETx.ip-10-240-5-102
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/anti-competitive-and-regulatory-barriers-in-the-united-states-labour-market_38649656-en;jsessionid=2prlwArZYzNbUmNmda2yIETx.ip-10-240-5-102
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA04_03/10_14.pdf
http://aei.pitt.edu/44612/1/Slovavia_SEC_(2003)_1209.pdf
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
https://www.unms.sk/?press_releases&sprava=ten-years-membership-of-the-slovak-republic-in-the-european-union
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf
https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integration_in_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/308970870_Economic_Effects_in_Slovakia_within_Integration_in_the_European_Union
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
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III. Časť - Bariéry obchodu so službami v EÚ a ich dopady na 

ekonomiky a spotrebiteľa 
 

Executive summary 

• Implementácia európskych legislatív zaostáva za očakávaniami – bariéry v mnohých 

sektoroch boli znížené len minimálne alebo vôbec. Len 10% bariér adresovaných Smernicou 

o službách na vnútornom trhu sa podarilo odstrániť, 90% bariér je (do rôznej miery) stále 

prítomných 

• Bariérami trpia predovšetkým malé a stredné podniky z dôvodu obmedzených (finančných 

a ľudských) zdrojov na ich prekonávanie 

• Európsky dvor audítorov vydal 8 odporúčaní týkajúcich sa Smernice o službách na vnútornom 

trhu; adresujú predovšetkým efektívnosť fungovania Európskej komisie a kvalitu spolupráce 

medzi členskými štátmi 

• Bariéry prítomné na európskom vnútornom trhu je možne rozdeliť na bariéry spôsobené 

legislatívou (napr. prehnaná byrokracia), praktické bariéry (napr. rozdielne oficiálne jazyky) 

a rôzne bariéry spôsobené inými faktormi (napr. tradície, zvyky a kultúra) 

o Slovenské malé a stredné podniky sa pri cezhraničnom obchode potýkajú 

predovšetkým s bariérami spojenými s nedostatkom finančných zdrojov (nákladnosť 

administratívnych procesov a riešenia sporov) a zložitým prístupom k informáciám 

• V období pomalého rastu obchodu s tovarom v prvých rokoch po kríze 2008 boli služby 

motorom svetového obchodu. Avšak nie všade rovnako. Medzi rokmi 2008 – 2016 zažil obchod 

so službami v EÚ „stratenú dekádu,“ keď rástol komparatívne pomalšie (+47%) než 

v NAFTA/USMCA (+82%) a TPP (+75%)  

• Úspešná a úplná implementácia Smernice o službách na vnútornom trhu by podľa odhadov 

zvýšila HDP EÚ o 2% (konzervatívny odhad); „spillover-efekt“ a implementácia iných legislatív 

by znamenali ďalší ekonomický rast 

• Okrem bariér na trhu je ekonomický rast brzdený aj centralizovaným harmonizačným 

procesom, ktorý zabraňuje inováciám regulácií a favorizuje silné členské štáty (napr. 

Francúzsko, Nemecko vďaka postaveniu v EÚ) a spoločností (veľké spoločnosti lobujú pri 

tvorbe legislatívy viac) pred ostatnými 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Intra-EU_trade_in_goods_-_main_features#Evolution_of_intra-EU_trade_in_goods
https://www.statista.com/statistics/264682/worldwide-export-volume-in-the-trade-since-1950/
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
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Ako Európska únia (ne)znižovala bariéry 
Vytvoriť veľkú legislatívu a ambiciózne plány je jedna vec, ich naplnenie a implementácia už je vec 

druhá, pričom oba z týchto krokov sú pre konečný úspech rovnako dôležité. Znižovanie bariér pritom 

na jednotnom trhu Európskej únie podľa viacerých zdrojov (Medzinárodný menový fond, Európsky 

dvor audítorov, štúdia vypracovaná na žiadosť Európskeho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci) 

za uplynulé roky nebolo dostatočné a zaostávalo za pripraveným plánom.  

Podľa Európskej komisie hlavné nedostatky v odstraňovaní bariér pozostávali z nefunkčnosti 

administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, implementácie národných požiadaviek, ktorá 

ignorovala požiadavky kladené na poskytovateľov služieb v ich domovskej krajinách, nedostatočnej 

implementácie systémov uznávania zahraničných odborných kvalifikácií, a podobne. Aj keď sa 

Európska komisia pokúšala o vytvorenie mechanizmov na identifikovanie bariér a pomoc členským 

štátom pri ich odstraňovaní, dopady tejto snahy boli obmedzené. Komisia sa v prípade neplnenia 

povinností členskými štátmi zdráhala využiť možnosť súdneho konania (z časti kvôli ich dlhému 

trvaniu). Jej snaha teda bola len čiastočne efektívna v zabezpečovaní implementácie opatrení, čo 

dokazuje aj nasledujúci graf. 

 
Graf 13: Úroveň bariér vo vybraných sektoroch obchodu so službami 

(0 = absencia bariér; 1 = bariéra je plne prítomná („restriction fully present“)) 

Zdroj: Európska komisia 

Okrem veľmi mierneho poklesu úrovne bariér poukazuje graf Európskej komisie aj na výrazne odlišnú 

úroveň bariér v jednotlivých sektoroch, pričom s najvýznamnejšími bariérami sa (zo sektorov 

zahrnutých v správe Európskej komisie) borí sektor právnych služieb. Jednotlivé obmedzenia sa pritom 

len zriedkavo nachádzajú vo všetkých členských štátoch. Napriek tomu, že úroveň bariér sa takmer vo 

všetkých sektoroch postupne znižuje, tento progres sa dá charakterizovať ako pomalý a vzdialený 

cieľom, ktoré si stanovila Smernica o službách na vnútornom trhu.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Uznávanie profesionálnych kvalifikácií – nenaplnený potenciál?  
Jednou z najvýraznejších bariér v cezhraničnom obchode bolo uznávanie kvalifikácií získaných v iných 

členských štátoch. Riešenie mala poskytnúť Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá 

predstavila viacero systémov a mechanizmov za cieľom odstránenia tejto bariéry. Bariéra však na trhu 

z viacerých dôvodov stále existuje. Štúdia vyžiadaná Európskym výborom pre zamestnanosť a sociálne 

veci uvádza niekoľko príkladov ako proces uznávania profesionálnych kvalifikácií nefunguje tak, ako by 

mal: 

1) Európsky profesijný preukaz je k dispozícií len pre veľmi obmedzené množstvo profesií, ktorých 

číslo sa nezvyšuje. Navyše sa tento preukaz príliš nevyužíva a významnejší benefit priniesol len 

pre horských sprievodcov  

2) V čase zverejnenia štúdie (apríl 2019) existoval spoločný rámec pre odbornú prípravu (tréning) 

len pre jednu profesiu – inštruktorov lyžovania 

3) Napriek tomu, že cesta automatického schvaľovania kvalifikácií funguje dobre (predovšetkým 

v prípade doktorov a zdravotných sestier), všeobecný systém schvaľovania (ktorý sa týka 

nepomerne väčšieho počtu povolaní) je považovaný za príliš komplexný, dlhotrvajúci 

a v konečnom dôsledku nedostatočne efektívny 

V dôsledku týchto nedostatkov prestavuje uznávanie kvalifikácií stále dôležitú bariéru na jednotnom 

trhu a spomaľuje rozvoj cezhraničného obchodu so službami. 

Implementácia Smernice o službách na vnútornom trhu 
Podľa správy Európskeho dvoru audítorov z roku 2016 je Európska únia ešte stále ďaleko od plnej 

implementácie Smernice o službách na vnútornom trhu. Odhady hovoria, že približne 10% bariér bolo 

odstránených úplne, približne 60% bariér bolo odstránených čiastočne, a až približne 30% bariér stále 

ostáva na trhu. Proces zavádzania nových opatrení pritom začalo pôsobiť mierne ťažkopádne už krátko 

po prijatí smernice. Európska komisia totiž síce zverejnila Príručku pre implementáciu Smernice 

o službách na vnútornom trhu, ale trvalo takmer rok od schválenia Smernice, kým bola táto príručka 

dostupná vo všetkých jazykoch členských štátov Európskej únie. 20 členských štátov taktiež meškalo 

s transpozíciou smernice.  

Problematické bolo aj vytváranie miest jednotného kontaktu, ktoré boli jedným z ambicióznych nových 

konceptov predstavených Európskou komisiou. Členským štátom totiž bola ponechaná značná voľnosť 

vo voľbe prístupu k ich tvoreniu, ktorá následne pochopiteľne vyústila do rôznych spôsobov ich 

zapracovania do administratívnych štruktúr členských štátov. Rôzne prístupy zároveň znamenali 

meškanie s plnením cieľov a rôznu kvalitu miest jednotného kontaktu v jednotlivých členských štátoch. 

Nedostatky v prípade niektorých štátov sa prejavujú prostredníctvom obmedzeného počtu jazykov, 

v ktorých sú informácie k dispozícií, užívateľskej (ne)prístupnosti a schvaľovania elektronických 

podpisov. Zároveň je miera informovanosti o existencií miest jednotného kontaktu podľa organizácií 

oslovených Európskym dvorom audítorov stále relatívne nízka a ich potenciál teda ostáva nenaplnený. 

Požiadavky na poskytovateľov služieb 
Podľa správy Európskej komisie sú požiadavky na rôzne povolenia jednou z najvýraznejších bariér pri 

obchode so službami – patria medzi najrozšírenejšie (prítomné vo všetkých skúmaných sektoroch) a od 

roku 2006 (kedy bola Smernica o službách na vnútornom trhu schválená) nastal v odstraňovaní týchto 

bariér v závislosti od sektora len minimálny alebo žiadny posun, čo ilustruje aj nasledujúci graf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Graf 14: Úroveň bariér spojených s požiadavkami na povolenia vo vybraných sektoroch obchodu so 

službami 

(0 = absencia bariér; 1 = bariéra je plne prítomná („restriction fully present“)) 

Zdroj: Európska komisia 

Právne formy a držba podielov 
Regulácie týkajúce sa právnych foriem poskytovateľov služieb predstavujú najvýznamnejšiu 

bariéru oblasti právnych služieb. Napriek tomu, že medzi rokmi 2006 a 2017 nastal v tomto odvetví 

pri odstraňovaní tohto typu bariér istý progres, stále predstavujú tieto regulácie významnú prekážku. 

Okrem oblasti právnych služieb sa tento typ bariéry nachádza aj v sektoroch iných profesionálnych 

služieb (napr. architektonické alebo inžinierske služby). Zatiaľ čo v sektore účtovníctva a daňového 

poradenstva sa podarilo túto bariéru relatívne výrazne znížiť, v už spomínaných architektonických 

a inžinierskych službách bol akýkoľvek progres prakticky neexistujúci a regulácie súvisiace s právnymi 

formami organizácií poskytujúcich služby stále predstavujú významnú bariéru. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Graf 15: Úroveň bariér spojených s požiadavkami na právne formy vo vybraných sektoroch obchodu 

so službami 

(0 = absencia bariér; 1 = bariéra je plne prítomná („restriction fully present“)) 

Zdroj: Európska komisia 

 

Aj iný typ bariéry je najvýraznejší v oblasti právnych služieb. Konkrétne ide o regulácie týkajúce sa 

podielu držaného špecifickými aktérmi. Povinnosť zmeniť firemnú štruktúru pritom môže pri 

potenciálnej expanzií do iného členského štátu narušiť model podnikania. V prípade mnohých 

spoločností sú takéto regulácie ekvivalentom „zákazu vstupu“ na daný trh. Medzi rokmi 2006 a 2017 

nielenže nastal v sektore právnych služieb minimálny posun v odstraňovaní tejto bariéry, jej 

prítomnosť je podľa správy Európskej komisie až na úrovni 0,8 z 1. Okrem oblasti právnych služieb nie 

je táto bariéra (aj „vďaka“ minimálnemu až žiadnemu progresu v skúmanom období) zanedbateľná ani 

v sektore architektonických, inžinierskych alebo realitných služieb. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en


   
 

58 
 

 

Graf 16: Úroveň bariér spojených s požiadavkami na vo vybraných sektoroch obchodu so službami 

(0 = absencia bariér; 1 = bariéra je plne prítomná („restriction fully present“)) 

Zdroj: Európska komisia 

Elektronické procesy 
Absencia možnosti absolvovať vyžadované procesy elektronicky je bariérou, pri ktorej odstraňovaní 

došlo v skúmanom období k najväčšiemu progresu. Zjednodušenie administratívnych procesov 

prostredníctvom digitalizácie bolo jedným z hlavných cieľov Smernice o službách na vnútornom trhu 

a vo všetkých skúmaných sektoroch prišlo k pozitívnemu posunu. Je však nutné poznamenať, že 

napriek tomuto progresu je nemožnosť absolvovať isté procesy elektronickou formou stále významnou 

bariérou vo viacerých sektoroch, od právnych služieb, cez sektor gastronomických služieb, až po 

maloobchod.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Graf 17: Neprítomnosť elektronických procesov ako bariéra vo vybraných sektoroch obchodu so 

službami 

(0 = absencia bariér; 1 = bariéra je plne prítomná („restriction fully present“)) 

Zdroj: Európska komisia 

Odporúčania Európskeho dvoru audítorov 
Európsky dvor audítorov na koniec svojej správy o implementácií Smernice o službách na vnútornom 

trhu pripojil 8 odporúčaní za cieľom ďalšieho progresu. Celý zoznam je možné nájsť v už spomínanej 

správe, vo všeobecnosti sa však odporúčania týkajú 2 hlavných oblastí: 

1. Efektívnejšie fungovanie Európskej komisie. Tento bod má viac úrovní – týka sa efektívnejšej 

implementácie legislatívy, s tým súvisiacej kontroly počínania si členských štátov v plnení 

cieľov nastavených Európskou komisiou, ale aj efektívnejšieho využívania nástrojov, ktoré má 

Európska komisia k dispozícií (napr. lepšie využívanie zozbieraných dát, zrýchlenie konaní 

v prípade, že si členské štáty neplnia svoje povinnosti, a podobne).   

2. Lepšia spolupráca medzi Európskou komisiou a členskými štátmi. Podľa Európskeho dvoru 

audítorov by si Európska komisia mala počínať lepšie pri vypracovávaní podporných materiálov 

pre transpozíciu a implementáciu schválenej Európskej legislatívy (napr. produkovať tieto 

materiály rýchlejšie). Zároveň by mala Európska komisia spolupracovať s členskými štátmi pri 

adresovaní ekonomicky najvýznamnejších problémov.  

Hlavné bariéry 
Európska únia k existencií bariér na vnútrounijnom trhu so službami nie je úplne indiferentná. Okrem 

vykonania viacerých prieskumov zaoberajúcich sa touto tematikou a tvorenia reportov Európska 

komisia prevádzkuje akúsi „schránku dôvery“ pre nahlasovanie (nielen) bariér spojených s obchodom 

na vnútornom trhu. Online portál SOLVIT je verejne prístupný pre verejnosť a Európska komisia 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8d8858-a756-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
https://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm
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sľubuje, že po nahlásení problému „SOLVIT pripomenie dotknutým orgánom, aké sú vaše práva EÚ a 

bude s nimi spolupracovať na riešení vášho problému.“ Nasledujúca časť sa venuje bariéram 

zozbieraným od obchodníkov pôsobiacich na jednotnom trhu Európskej únie, prípadne od organizácií, 

ktoré ich zastupujú (napríklad národných obchodných komôr). Pri drvivej väčšine bariér zároveň platí, 

že majú asymetricky väčšie negatívne dopady na malé a stredné podniky. Tieto podniky totiž často 

nemajú dostatočné prostriedky na ich prekonanie, resp. ich prekonávanie pre nich predstavuje výrazne 

väčšiu prekážku než pre veľké podniky disponujúce väčším objemom prostriedkov.  

Bariéry spojené s legislatívou 
Do tejto kategórie sa zaraďujú bariéry, ktoré sú viac či menej viazané na nastavenie legislatívy, ktorá 

môže spôsobovať bariéry 3 spôsobmi: 

1) Nadmerná/prehnaná byrokracia 

2) „Zlé“ nastavenie legislatívy (nepriateľské voči poskytovateľom služieb) 

3) Legislatívy jednotlivých štátov sa líšia  

Bariéry spojené s legislatívou sa môžu prelínať – nie sú navzájom výlučné.  

Nadmerná byrokracia 
Problém nadmernej byrokracie identifikovali firmy pôsobiace na jednotnom trhu v rôznych sektoroch. 

Byrokratický proces je podľa reportu Európskej komisie (k zisteniam tohto reportu pozri aj samostatnú 

podkapitolu) v mnohých prípadoch nielen veľmi komplexný, ale aj náročný pre poskytovateľa služieb 

z hľadiska financií a času. Až 70% spoločností v prieskume sa sťažovalo na narastajúce množstvo 

papierovania a 67% sa sťažovalo na náklady spojené s administratívou. Napríklad v sektoroch 

obchodných a stavebných služieb sa môžu administratívne náklady vytvorené národnými špecifickými 

požiadavkami vyšplhať až na 10 000 eur, čo sú predovšetkým pre malé a stredné podniky náklady, 

ktoré si často nemôžu dovoliť. 

Časovú náročnosť byrokratických procesov je zase možné ilustrovať nálezom Európskej komisie, ktorý 

konštatuje, že len vo štvrtine členských štátov vynesie orgán na ochranu spotrebiteľov rozhodnutie 

v prípadoch spadajúcich pod Európske spotrebiteľské právo v čase nepresahujúcom tri mesiace. 

Viaceré podniky taktiež poukazujú na povinnosť veľmi detailne dokumentovať proces poskytovania 

služieb – väčšia detailnosť však znamená viac dokumentov a času nad nimi stráveným, a v konečnom 

dôsledku aj väčšiu bariéru pre poskytovateľov služieb. V neposlednom rade byrokracia spôsobuje 

problémy aj v procese vysielania pracovníkov do iných členských štátov. Až 40% všetkých vyslaných 

pracovníkov pôsobí v sektore stavebných služieb a práve podniky pôsobiace v tomto sektore 

identifikovali prehnané administratívne požiadavky ako primárnu bariéru v cezhraničnom poskytovaní 

svojich služieb na jednotnom trhu. 

Európska komisia vo svojej správe spomína viacero príkladov, kedy byrokracia tvorila pre 

poskytovateľa služby výraznú bariéru. Jedným z nich je napríklad prípad, keď nadmernú byrokraciu ako 

problém identifikovala Konfederácia švédskych podnikov, ktorá konštatuje, že za posledných 5 rokov 

spôsobil výrazný nárast národných regulácií problémy napríklad pre Európske autobusové podniky, 

ktoré poskytujú sezónne zájazdy. Takéto podniky sú nútené prispôsobiť sa „extrémne komplexným“ 

pravidlám a požiadavkám na dokumentáciu, ktorú často neboli schopné predložiť príslušným 

inštitúciám načas. 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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„Zlé“ nastavenie legislatívy 
Slovo „zlé“ je v tomto prípade možné chápať ako „nepriateľské voči poskytovateľom služieb“ – ide 

o pravidlá, ktoré z rôznych dôvodov sťažujú poskytovateľom služieb ich činnosť. Podľa prieskumu 

Eurobarometer väčšina spoločností vníma samotnú legislatívu ako príliš zložitú a náročnú. Táto situácia 

sa navyše v posledných rokoch pred prieskumom výrazne nemenila. V prípade cezhraničného obchodu 

sú bariéry spôsobené suboptimálnym nastavením legislatívy ešte výraznejšie, keďže rozličnosť 

pravidiel medzi štátmi si vyžaduje vyššiu úroveň adaptácie od firiem. Legislatíva môže byť „zlá“ 

z rôznych príčin, pričom nie je úplne možné vytvorenie podkategórií – od existencie legislatívnych 

nejasností, cez rôzne povinnosti poskytovateľov služieb, až po systémy zdaňovania a cenové regulácie.  

Nejasnosť v legislatíve je do veľkej miery spôsobená vysokou komplexnosťou siete zákonov, smerníc 

a nariadení platných v Európskej únií. Nie v každom prípade je totiž jasné, ktorý zákon má prednosť 

pred ktorým , prípadne ktorý zákon sa vzťahuje na danú situáciu. Navyše nie všetky zákony platné 

v Európskej únií sú dostatočne prispôsobené aktuálnej realite – najvýraznejším príkladom je oblasť 

digitálnych služieb. Táto oblasť je regulovaná právnym rámcom nastaveným Smernicou 

o elektronickom obchode, ktorá bola prijatá v roku 2000. Vzhľadom na dynamický rozvoj digitálnej 

sféry je v tejto sfére v súčasnosti už nutne potrebný nový právny rámec.  

Niektoré pravidlá v Európskej únií ukladajú poskytovateľom služieb povinnosti, ktoré robia 

poskytovanie služieb v inom členskom štáte výrazne menej atraktívnym. Poľské Ministerstvo 

hospodárskeho rozvoja, práce a technológie vo svojej publikácií „Čierna kniha bariér na vnútornom 

trhu“ upozorňuje na jednu takú povinnosť. Táto publikácia obsahuje bariéry, na ktoré narazili poľskí 

podnikatelia pri obchodovaní s inými členskými štátmi Európskej únie. Jeden z prípadov uvedených 

v publikácií popisuje nariadenie v bližšie nešpecifikovanom členskom štáte, ktoré ukladá dopravným 

spoločnostiam z iných štátov povinnosť mať na jeho území predstaviteľa spoločnosti, bez ohľadu na 

frekvenciu poskytovania služieb v danej krajine. Predovšetkým pre menšie spoločnosti s nízkou 

frekvenciou poskytovania služieb môže byť takéto nariadenie príliš nákladné, pričom jeho užitočnosť 

je prinajmenšom otázna. 

Ďalšiu prekážku pre mnohé firmy tvoria rôzne systémy/regulácie, ktoré legislatíva nastavuje. Jedným 

príkladom je určite systém VAT (systém DPH v Európskej únií). V tomto systéme môže dochádzať 

k dvojitému zdaňovaniu, keď je jedna transakcia zdanená vo viacerých členských štátoch (napríklad 

kvôli rozdielnym posúdeniam povahy transakcie alebo rozdielom v definíciách zdaniteľných osôb) 

pričom spoločnosti nie sú schopné získať dane späť ani v jednej krajine. Druhým príkladom sú napríklad 

cenové regulácie na niektoré povolania poskytujúce služby (napríklad architekti v Nemecku). Tieto 

obmedzenia nie sú v celej Európskej únií rovnaké, keďže členské štáty majú (do istej miery) možnosť 

vytvoriť vlastnú legislatívu. Povinnosť nepredávať pod ani nad určitú sumu však následne obmedzuje 

flexibilitu poskytovateľov služieb a teda znižuje ich konkurencieschopnosť.  

Príkladom sektoru, ktorý sa potýka s problémami s nastavením legislatívy, je sektor digitálnych služieb. 

Vysoká miera fragmentácie právnych požiadaviek (spôsobená istým levelom flexibility poskytnutej 

členským štátom pri procese harmonizácie) týkajúcich sa tohto sektoru predstavuje čoraz väčšiu záťaž 

pre firmy a zároveň vedie k dohľadu nad digitálnymi službami, ktorý je podľa reportu Európskej komisie 

do výraznej miery neúčinný. Podľa konzervatívnych odhadov sídli v Európskej únií až približne 10 000 

startupov pôsobiacich v sektore digitálnych služieb, ktoré majú ťažkosti s touto fragmentáciou. Navyše 

je táto fragmentácia podporená 20 rokmi súdnych rozhodnutí založených na Smernici o elektronickom 

obchode, ktoré nie sú vždy konzistentné.  

https://data.europa.eu/data/datasets/s2129_451_eng?locale=en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://www.gov.pl/attachment/54211c23-cbf0-4802-be8d-2635f386ea4c
https://www.gov.pl/attachment/54211c23-cbf0-4802-be8d-2635f386ea4c
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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Iným príkladom je jedna zo sťažností predložená Európskej komisií prostredníctvom portálu SOLVIT. 

Túto sťažnosť predložila stavebná firma pôsobiaca v inom členskom štáte, ktorej zamestnanci často 

menia pracoviská (staveniská), na ktorých pracujú – niekedy aj viackrát v priebehu dňa. Legislatíva 

v danej krajine však ukladá povinnosť oznámiť vyslanie pracovníka aspoň týždeň vopred. Vzhľadom na 

to, že táto stavebná firma málokedy dostáva objednávky s takýmto predstihom, je pre ňu prakticky 

nemožné vedieť, kam a kedy bude ktorých pracovníkov potrebné vyslať. Povinnosť oznámiť vyslanie 

pracovníkov týždeň vopred teda tejto firme výrazne komplikuje jej činnosť. 

Rozdiely medzi legislatívami členských štátov 
Keďže Európska únia musí z politických dôvodov citlivo pracovať s tým, čo členským štátom nariaďuje 

a čo im len odporúča, dáva v niektorých reguláciách jednotlivým štátom istú slobodu v implementovaní 

opatrení. V niektorých oblastiach harmonizácie Európska únia určuje len minimálny level daného 

opatrenia a necháva členským štátom priestor nastaviť svoju národnú legislatívu aj nad túto minimálnu 

úroveň.  

Až 71% respondentov v prieskume Združenia európskych obchodných a priemyselných komôr z roku 

2019 označilo rozdielne národné pravidlá týkajúce sa služieb za významnú alebo veľmi významnú 

bariéru na jednotnom trhu. Tieto pravidlá sa týkajú napríklad ochrany spotrebiteľov (ich práv, kúpnych 

zmlúv, uvádzania cien, atď.), požiadaviek na poistenie pre pokrytie rizík (poistenie získané v jednom 

štáte často nie je brané do úvahy v inom štáte, čo má za následok rôzne komplikácie, duplikácie 

a v konečnom dôsledku vyššie náklady pre poskytovateľov služieb), uznávania elektronických 

identifikácií (v praxi sú v často uznávané len elektronické podpisy vydané v danej krajine) alebo aj 

uznávania profesionálnych kvalifikácií (ktoré napriek snahám Európskej komisie za bariéru považovalo 

42,2% opýtaných v prieskume Eurochamber z roku 2019).  

Rozdielne legislatívy členských štátov potom majú za následok situácie obmedzujúce rozvoj 

cezhraničného obchodu na vnútornom trhu. Príkladom je reálna situácia podaná ako sťažnosť cez 

systém SOLVIT, kde elektrikár s 30 ročnou praxou (z toho 10 rokov ako samostatne zárobkovo činná 

osoba), musí v inom členskom štáte prejsť adaptačným obdobím, prípadne doplnkovým testom, keďže 

tento členský štát posúdil jeho akademické vzdelanie ako nedostatočné pre výkon jeho profesie.  

Praktické bariéry 
Bariéry vo vnútrounijnom cezhraničnom obchode so službami nie sú limitované na bariéry spôsobené 

Európskou (prípadne národnou) legislatívou. Európska komisia vo svojom reporte identifikovala aj viac 

praktické bariéry, s ktorými sa poskytovatelia služieb stretli počas cezhraničného obchodovania s inými 

členskými štátmi Európskej únie. 

Limitované možnosti dopravy 
Jednou z prekážok v cezhraničnom obchode sú limitované možnosti v oblasti dopravy v niektorých 

členských štátoch Európskej únie, resp. v špecifických regiónoch. Podľa zistení Európskej komisie je 

výkonnosť dopravy výrazne vyššia v štátoch na západe a juhu Európskej únie v porovnaní so štátmi 

v strede a na východe. Predovšetkým štáty, ktoré sa k Európskej únií pripojili v hromadnom rozširovaní 

členstva v roku 2004 (medzi nimi aj Slovensko), výrazne v tejto oblasti zaostávajú. 

K nedostatočnej výkonnosti dopravy v niektorých prípadoch prispievajú aj geografické bariéry, ktoré 

výrazne zvyšujú náklady poskytovateľov služieb spojené s dopravou. Príkladom krajiny, kde hrá 

geografia veľkú úlohu je Malta, ktorá je odrezaná od transeurópskej dopravnej siete. Bariéry spojené 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2020/02/REPORT_ON_SINGLE_MARKET_OBSTACLES_2019-2019-00290-01.pdf
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2020/08/Business-Survey-The-state-of-the-Single-Market-Barriers-and-Solutions-DECEMBER-2019.pdf
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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s geografickými prekážkami spomenuli v prieskume Európskej komisie 4 z 11 obchodných organizácií, 

ktoré sa prieskumu zúčastnili.  

Okrem vyššie spomenutých bariér sú na jednotnom trhu početné bariéry spojené s dopravou, ktoré sú 

špecifické pre jeden/niektoré sektor/y. Príkladmi takýchto bariér sú napríklad limitovaná flexibilita 

spôsobená obmedzeniami času jazdy (resp. predpísanými časmi na odpočinok), obmedzenia týkajúce 

sa kabotáže (preprava tovaru/cestujúcich v jednej krajine dopravcom z inej krajiny) v cestnej doprave, 

alebo obmedzenia pracovného času na vnútrozemských vodných cestách.  

Nedostatok informácií/obmedzený prístup k nim 
Nedostatočný prístup k informáciám je rozsiahly problém pri poskytovaní služieb v Európskej únií. 

Firmy nahlasujú ťažkosti v prístupe napríklad k obchodným informáciám (podnikatelia hlásia 

nedostatok informácií o možnostiach rozšíriť svoj biznis do zahraničia), k informáciám z obchodných 

registrov potrebných napríklad na evaluáciu právneho štatútu a finančnej situácie potenciálneho 

obchodného partnera v inom členskom štáte (prístup k takýmto informáciám je často podmienený 

vysokými správnymi poplatkami), ale aj k informáciám ohľadom pravidiel a regulácií v iných členských 

štátoch (pravidlá je ťažké nájsť, sú príliš zložité/všeobecné, prípadne sú zverejnené pravidlá neúplné).  

Okrem informácií, ktoré sú potrebné pre zhodnotenie (ne)výhodnosti rozšírenia podnikania do inej 

členskej krajiny, je podľa viac než polovice obchodných organizácií, ktoré sa zúčastnili prieskumu 

Európskej komisie problematický aj prístup k informáciám týkajúcich sa samotného vstupu na trh. 

Podľa publikácie Európskej komisie je pre podniky zložité nájsť úplný prehľad pravidiel, ktoré musia 

spĺňať a procesov, ktoré musia podstúpiť. Miesta jednotného kontaktu zriadené členskými štátmi v 

praxi nepokrývajú všetky potrebné informácie, a situáciu nezlepšuje ani fakt, že členské štáty 

pravidelne upravujú svoju národnú legislatívu týkajúcu sa obchodu so službami.  

V niektorých prípadoch predstavuje nedostatok informácií samozrejme väčší problém než v iných. 

Príkladom sektoru, kde nedostatočný prísun informácií predstavuje výraznú bariéru, je oblasť 

duševného vlastníctva. Podľa Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je nevedomosť o tom, čo 

duševné vlastníctvo je a aké sú jeho benefity, hlavným dôvodom neregistrovania práv duševného 

vlastníctva.  

Nedostatok informácií však v niektorých prípadoch platí aj „opačným smerom“ – pre mnohé podniky 

sú informácie (resp. ich nedostatok) problémom pri získavaní pôžičiek, často aj v ich domovských 

štátoch. V niektorých prípadoch podnikom chýbajú dostatočné záznamy o ich činnosti, v iných je zas 

predloženie informácií potrebných k žiadosti o pôžičku príliš nákladné (napríklad pri získavaní 

hodnotenia od ratingovej agentúry). Tento problém má samozrejme aj druhú dimenziu – nedostatok 

takýchto informácií sťažuje podnikom hodnotenie úverového rizika potenciálnych obchodných 

partnerov v iných členských štátoch.  

Zložitý však nie je len prístup k informáciám potrebným pre technikality fungovania samotných 

podnikov, ale aj k dátam, ktoré podniky môžu potenciálne využívať vo svoj prospech. Zložitosť prístupu 

k týmto dátam, resp. práce s nimi, môže byť spôsobená rôznymi faktormi (dáta sú uchovávané v inom 

štáte, neprítomnosť APIs), za následok však často má ďalšie náklady pre podniky, ktoré sa prístup 

k týmto dátam potrebujú. Potenciálne problematický je aj fakt, že prístup k dátam nie je rovnako drahý 

(resp. lacný) vo všetkých krajinách Európskej únie – ročný prístup k databáze údajov zo zdravotníctva 

stojí v Nemecku 3000 eur, zatiaľ čo vo Francúzsku je to až 13000 eur. Cenové rozdiely sú prítomné aj 

pri uchovávaní dát – podľa reportu Európskej komisie je cena za uschovanie jedného gigabajtu 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en


   
 

64 
 

Maďarským providerom cloudových služieb až 25-násobne vyššia oproti veľkému providerovi takejto 

služby v Nemecku. Nie vždy majú pritom podniky úplnú slobodu v rozhodovaní, kde svoje dáta budú 

uchovávať.  

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
Vývoj jednotného trhu Európskej únie – konkrétne technologický vývoj, digitalizácia a rozvoj sektoru 

služieb – viedol k nárastu v dopyte po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch, pričom tento dopyt ostáva 

do veľkej miery nenaplnený. Keďže nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov nie je rovnomerne 

rozložený po celej Európskej únií – v niektorých štátoch je situácia lepšia, než v iných – môže tento fakt 

viesť k tomu, že biznis model, ktorý je úspešný v jednom štáte, by nebol funkčný pri expanzií do iného 

členského štátu. Ďalšou bariérou v rozvoji jednotného trhu je fakt, že podniky, ktoré nie sú schopné 

prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov, musia svojich zamestnancov zaškoliť. Toto si vyžaduje 

časové aj finančné investície, čo následne spomaľuje rast týchto podnikov.  

Nedostatok pracovníkov predstavuje v niektorých sektoroch a členských krajinách väčšiu bariéru než 

v iných. Medzi rokmi 2013 a 2018 narástol počet podnikov, ktoré identifikovali nedostatok 

kvalifikovaných pracovníkov ako problém vo všetkých členských štátoch, pričom najviac ich bolo 

v Maďarsku (takmer 50%) a na Malte (takmer 40%). Pre viac než 30% podnikov bol nedostatok 

kvalifikovaných pracovníkov problémom aj v Portugalsku, Švédsku a Estónsku.  

Jazyk 
Rozdielnosť rečí v členských štátoch pôsobí ako bariéra, ktorá sa pridružuje k viacerým už vyššie 

spomenutým bariéram a zväčšuje tak kompetitívnu nevýhodu niektorých podnikov, ktorých 

zamestnanci nemajú v tejto oblasti dostatočnú výbavu.  

Informácie o platných reguláciách a požiadavkách na podniky často nie sú dostupné v iných jazykoch 

než v jazyku danej krajiny. Tento fakt výrazne sťažuje záujemcom o cezhraničné poskytovanie služieb 

dodržiavanie týchto regulácií a pravidiel, ako aj získavanie ďalších informácií. Konfederácia fínskeho 

priemyslu tvrdí, že na škále od 1 do 10 (1 – najmenšia bariéra; 10 – najväčšia bariéra) jazyk predstavuje 

bariéru na úrovni 9.  

Jazyk však nepredstavuje bariéru len v získavaní informácií. Francúzska obchodná komora informuje 

o ťažkostiach spojených s procesmi, ktoré je možné absolvovať len v jednom jazyku (napríklad pri 

odpovedaní na výzvu na predloženie ponuky v tendroch). V jednom prípade napríklad zahraničná firma 

dostala pokutu od príslušných národných orgánov za použitie anglického sloganu v reklame – príslušné 

orgány totiž zastávali názor, že použitie anglického sloganu diskriminuje občanov krajiny, ktorí po 

anglicky nevedia.  

Iné bariéry 
Táto sekcia sa zaoberá bariérami, ktoré priamo nespadajú do ani jednej z predchádzajúcich kategórií – 

nie sú priamo následkom existujúcej legislatívy, ani nie sú čisto praktického rázu. Ide o bariéry, ktoré 

sú najčastejšie následkom rôznych faktorov a vývojov v spoločnosti.   

Prístup k verejnému obstarávaniu 
Jednou z vecí, na ktorý dávala a v súčasnosti stále dáva Európska komisia najväčší dôraz, je odstránenie 

diskriminačných opatrení v cezhraničnom obchode so službami. Jednou z oblastí, kde by sa prípadný 

progres v tejto sfére mohol prejaviť, je práve v súťaži vo verejnom obstarávaní. 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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Podľa reportu Európskej komisie však medzi obchodnými organizáciami vládne pocit, že miestni 

dodávatelia sú uprednostňovaní pred zahraničnými. Takéto vnímanie reality odrádza spoločnosti od 

toho, aby vôbec vyvinuli snahu o zapojenie sa do súťaže vo verejnom obstarávaní v inom členskom 

štáte. Podľa prieskumu Doing Bussiness in Europe je prístup k súťaži vo verejnom obstarávaní výrazná 

prekážka pre malé a stredné podniky, keď až 42% malých a stredných podnikov v oblasti služieb 

zapojených do tohto prieskumu tvrdilo, že pri prístupe k súťaži vo verejnom obstarávaní narazili na 

bariéry. Podľa Konfederácie fínskeho priemyslu má každý štát svoje vlastné procesy, ktoré v mnohých 

prípadoch jasne uprednostňujú domácich dodávateľov. Môže ísť napríklad o oficiálnu komunikáciu 

v špecifických jazykoch, vyžadovanie rozsiahlej dokumentácie ohľadom uchádzača (firmy), obchodných 

plánov, vlastníctva, atď. Podľa Hospodárskej komory Českej republiky až 69% českých firiem považuje 

praktiky vo verejnom obstarávaní za arbitrárne a preferovalo by celoeurópsky registračný systém, kam 

by zadali potrebné firemné dáta a dokumentáciu.  

Nedôvera spotrebiteľov 
Jednou z bariér v rozvoji cezhraničného obchodu so službami môže byť aj výrazne nižšia dôvera 

spotrebiteľov pri online cezhraničnom nakupovaní v porovnaní s tým, keď kupujú produkty 

z domovských stránok.  

Podľa správy Európskej komisie si bolo v roku 2018 oveľa menej ľudí istých pri nákupe cez internetovú 

stránku z iného štátu (48%), než pri nákupe cez domovskú internetovú stránku (72%). Rozdiel medzi 

týmito číslami sa od roku 2012 nezmenil, keď boli obe čísla o 15 percentuálnych bodov nižšie. Podľa 

Európskej komisie to je spôsobené (okrem iného) tým, že spotrebitelia nie sú dostatočne informovaní 

o uplatniteľnosti harmonizovaných pravidiel o ochrane spotrebiteľov a zároveň nevedia o možných 

prostriedkoch nápravy pri cezhraničnom obchode.  

Tradície, zvyky a kultúra 
Tradície a zvyky sa môžu v jednotlivých štátoch výrazne líšiť. V kombinácií s kultúrnym prostredím 

môžu vytvárať do istej miery odlišné podnikateľské prostredie v členských štátoch a potenciálne tvoriť 

aj bariéry pri  cezhraničnom obchode.  

Jednou z takých bariér je regulovanie otváracích hodín v maloobchode, ktoré je typicky viazané 

na niektoré dni v týždni (v nedeľu/počas víkendu), prípadne na štátne sviatky. Takéto obmedzenia 

(okrem iného) znižujú obrat obchodov, zamestnanosť v sektore a limitujú pracovné možnosti istých 

skupín v spoločnosti (študenti, rodičia na materskej/rodičovskej dovolenke).  

Konkrétny príklad bariéry v cezhraničnom obchode so službami spôsobenej kultúrnymi rozdielmi 

uvádza Čierna kniha bariér na vnútornom trhu. Autori v nej popisujú prípad, keď stavebný podnik 

poskytujúci svoje služby v bližšie nešpecifikovanej krajine bol „obťažovaný“ národnými odborovými 

organizáciami, ktoré obviňovali poľského zamestnávateľa, že (okrem iného) znemožňuje kontakt medzi 

svojimi zamestnancami a odborovými organizáciami. Zamestnávateľ však tieto obvinenia odmieta a 

autor tejto publikácie (Poľské Ministerstvo hospodárskeho rozvoja, práce a technológie) tieto 

obvinenia pripisuje nechuti odborových organizácií k tomu, že sa „ich“ krajina začína odkláňať od 

dlhodobo zaužívaného modelu pracovného trhu. 

Slovenské podniky a bariéry pri cezhraničnom obchode 
Správa Národného podnikateľského centra (Slovak Business Agency) z roku 2019 sumarizuje prekážky, 

s ktorými sa slovenské malé a stredné podniky stretli počas ich snahy preniknúť na zahraničný trh, 

prípadne už priamo pri cezhraničnom obchodovaní na jednotnom trhu Európskej únie. Publikované 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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https://www.gov.pl/attachment/54211c23-cbf0-4802-be8d-2635f386ea4c
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf
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výsledky pochádzajú z prieskumu Národného podnikateľského centra a zo skúseností z programov na 

podporu podnikov, ktoré centrum poskytuje. Publikácia nerozlišuje medzi poskytovateľmi služieb 

a obchodníkmi s tovarom, avšak s mnohými bariérami sa s vysokou pravdepodobnosťou potýkajú obe 

tieto kategórie.  

Rovnako ako v celoeurópskom meradle, aj na Slovensku sa s bariérami (resp. s ťažkosťami s ich 

prekonávaním) stretávajú predovšetkým malé a stredné podniky. Veľké podniky sú vďaka svojim 

väčším finančným prostriedkom schopné sa s bariérami vyrovnať ľahšie. Národné podnikateľské 

centrum sa preto vo svojej správe sústredí výhradne práve na malé a stredné podniky. 

 
Graf 18: Očakávané prekážky pre malé a stredné podniky v rámci Slovenska v roku 2015 

Zdroj: Národné podnikateľské centrum 

4 najväčšie bariéry z pohľadu slovenských malých a stredných podnikov sú spojené s nedostatočnými 

finančnými prostriedkami , ktoré sú potrebné na rozšírenie podnikania do iného členského štátu. 

Nákladnosť administratívnych procesov a riešenie cezhraničných sporov a sťažností považovalo za 

(významný alebo menší) problém zhodne 45% podnikov. V prípade finančných investícií spojených 

s expanziou to bolo 43% a dodacie náklady boli viac či menej problematické pre 41% podnikov. Zvyšné 

najvýraznejšie bariéry identifikované malými a strednými podnikmi pochádzali zo zložitého prístupu 

k informáciám (identifikácia obchodných partnerov, riešenie zahraničných daní, zložitosť pravidiel) 

a nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.  

Všeobecnejšie výsledky spomínaného prieskumu naznačujú relatívne negatívne nastavenie 

slovenských malých a stredných podnikov k cezhraničnému obchodu. Menej než polovica 

respondentov (44,3%) vnímalo v čase prieskumu aktuálne podmienky cezhraničného obchodu viac 

pozitívne ako negatívne a až 16,6% respondentov vnímalo situáciu ako zhoršujúcu sa, čo je približne 

dvojnásobne viac, než percento respondentov vnímajúcich situáciu ako zlepšujúcu sa (8,1%). Celkovo 

exportovalo do zahraničia 55,6% malých a stredných podnikov, pričom exporty do iných členských 

krajín Európskej únie (resp. Európskeho hospodárskeho priestoru) výrazne dominovali (94,6%). Do 

zahraničia neexportovalo 44,1% opýtaných, pričom 37,9% malých a stredných slovenských spoločností 

o tom ani neuvažovalo.  

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf
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http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf


   
 

67 
 

Ako (ne)funguje SOLVIT 

Celkové hodnotenie členských štátov, hodnotenie podľa kategórií, metodológia  
Keďže za správu systému SOLVIT sú zodpovedné štátne správy členských štátov, kvalita fungovania 

tohto systému sa líši naprieč Európskou úniou. Nasledujúci graf ilustruje na 3-stupňovej škále kvalitu 

fungovania SOLVIT v jednotlivých členských štátoch. 

 

Graf 19: Všeobecné hodnotenie systému SOLVIT v členských krajinách EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku 

a na Islande 

(farby podľa skóre: červená: -2 a menej; žltá: od -1 do 2; zelená: 3 a viac) 
Zdroj: Európska komisia 

Všeobecné hodnotenie vyobrazené na grafe bolo vytvorené na základe súčtu bodov, ktoré krajiny 

dostali v jednotlivých kategóriách, ktoré boli hodnotené. Jednotlivé kategórie boli takisto hodnotené 

podľa farieb, pričom každá farba znamenala iný počet bodov. Za zelené hodnotenie sa krajine 

pripočítal 1 bod, za žltú sa odčítal jeden bod a za červenú sa odčítali 3 body. Hodnotené boli 

nasledujúce kategórie (lehoty uvedené v kritériách sú zároveň cieľové hodnoty EÚ): 

1) Domovské stredisko zaslalo prvú odpoveď v rámci 7-dňovej lehoty 

2) Domovské stredisko predloží prípad vedúcemu centru v rámci 30-dňového cieľa 

3) Domovské stredisko akceptuje navrhované riešenie v rámci 7-dňovej cieľovej lehoty 

4) Domovské stredisko neprijalo sťažnosť v rámci 30-dňovej cieľovej lehoty 

5) Vedúce centrum prijalo prípad v rámci 7-dňového cieľa 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit/index_en.htm
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6) Vedúce centrum vybavilo prípad v rámci 10-týždňovej lehoty 

7) Vedúce centrum vyriešilo prípad 

Body boli krajinám v jednotlivých kategóriách prideľované na základe percentuálneho podielu, na 

ktorý sa tvrdenie danej kategórie vzťahovalo: 

 

Graf 20: percentuálne podiely prislúchajúce jednotlivým bodovým ziskom v hodnotených kategóriách 
Zdroj: Európska komisia  

Hodnotenie jednotlivých kategórií u členských štátov ilustruje graf 21.  

 

Graf 21: hodnotenie jednotlivých kritérií u členských štátov1 

1 – niektoré kategórie v prípade Islandu a Lichtenštajnska neboli hodnotené, keďže v roku 2019 malo Lichtenštajnsko len 6 

prípadov a Island len 1 
Zdroj: Európska komisia 

Počet prípadov spracovaných systémom SOLVIT sa postupne zvyšuje, čo ilustruje aj nasledujúci graf.  

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit/index_en.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit/index_en.htm
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Graf 22: počet prípadov spracovaných systémom SOLVIT, 2002 – 2019 
Zdroj: Európska komisia 

Hlavné problémy a odporúčanie Európskej komisie 
Európska komisia na svojej stránke rozdeľuje priority podľa aktéra, ktorý je zodpovedný za ich 

naplnenie.  

1) Vlády členských štátov by sa mali postarať o dostatok kvalifikovaného personálu v SOLVIT 

centrách, ktorému bude umožnené stráviť dostatok času prácou na SOLVIT prípadoch; 

zabezpečiť spoluprácu vnútroštátnych orgánov so systémom SOLVIT; riešiť problémy 

identifikované systémom SOLVIT nielen na individuálnej ale aj systémovej úrovni 

2) SOLVIT centrá by mali zabezpečiť dostatočnú kvalitu riešenia prípadov; zabezpečiť efektívnu 

spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými (súkromnými, národnými aj nadnárodnými) 

aktérmi a systémom SOLVIT 

3) Európska komisia by mala pracovať na rozvoji systému SOLVIT, o. i.  prostredníctvom 

štruktúrovanejšieho a systematickejšieho využívania dostupných dát 

Hlavné problémy systému SOLVIT (prispievajúce k vysokému číslu červených krajín na grafe 1) patrí: 

• Nedostatočná rýchlosť prvotného kontaktu s „klientmi“ systému (čiastočne kvôli 

nedostatočným zdrojom) 

• V prípade času potrebného na prijatie riešenia je viacero extrémnych – negatívnych – 

hodnôt, čo znamená, že v prípade niektorých krajín (Grécko, Malta, Fínsko) tento proces trvá 

výrazne dlhšie než je priemer 

• Takmer všetkým centrám trvá príliš dlho neprijatie sťažnosti (a teda informovanie „klienta“, 

že mu systém nemôže pomôcť) 

• V prípade vedúcich centier je v mnohých prípadoch čas potrebný k akceptovaniu prípadu 

príliš dlhý, buď z dôvodu nedostatočných zdrojov alebo kontinuity pri riešení prípadov 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit/index_en.htm
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• Mnohým vedúcim centrám trvá vybavenie prijatých prípadov príliš dlho. Toto je spôsobené 

nedostatkom (stabilných) zdrojov v čase zvýšeného zaťaženia a neochoty štátnych orgánov 

spolupracovať 

• Potenciálne sa problémom môže stať aj čas prípravy prípadov na presun z domáceho 

strediska do vedúceho centra – tento čas sa postupne zvyšuje (aj keď ho v súčasnosti 

Európska komisia stále považuje za uspokojivý). Zatiaľ čo v roku 2017 bol priemerný čas 

prípravy 13 dní, v roku 2018 to bolo 15 dní a v roku 2019 to bolo 19 dní 

Na základe vyššie spomenutých problémov a odporúčaní je teda možné za hlavné problémy 

fungovania možné označiť nedostatočné zdroje, nedostatok (kvalifikovanej) pracovnej sily 

a neochotu štátnych orgánov spolupracovať.  

Detailnejšie štatistiky systému SOLVIT Európska komisia na svojej stránke. 

Pôvod bariér 
Pôvod vyššie opísaných bariér je možné rozdeliť do piatich kategórií, pričom každá kategória tvorí inú 

príčinu vzniku bariér:  

1) Regulačné opatrenia na úrovni štátov a Európskej únie 

2) Nedostatočná implementácia legislatívy 

3) Administratívne kapacity a postupy 

4) Všeobecné podnikateľské prostredie 

5) Iný pôvod – nesúvisiaci s verejnými politikami 

Tieto kategórie nie sú navzájom výlučné, a v mnohých prípadoch sa prelínajú dve alebo viaceré z nich.  

Regulačné opatrenia na úrovni štátov a Európskej únie 
Regulácie a reštriktívne opatrenia musia byť odôvodnené jedným z dôvodov, ktoré Európska komisia 

schválila ako opodstatnené (napríklad verejná bezpečnosť, verejné zdravie). Aj za takýchto okolností 

však nastavenie niektorých opatrení (či už na národnej alebo celoeurópskej úrovni) ovplyvňujúcich 

obchod so službami pôsobí výrazne reštriktívne a obmedzujúco vo vzťahu k obchodu. V niektorých 

oblastiach je toto zapríčinené minimálnou harmonizáciou, ktorá nastavuje istú hraničnú hodnotu, 

ktorú štáty musia spĺňať, avšak nezakazuje im presiahnuť predpísané regulácie. V takomto prípade 

môže prísť nielen k príliš reštriktívnym pravidlám, ale aj k situáciám, keď sa národné regulácie 

v jednotlivých štátoch líšia, čo môže spôsobovať ďalšie problémy pre poskytovateľov služieb.  

Nedostatočná implementácia legislatívy 
Vytvorenie legislatívy je len jednou fázou v životnom cykle politík. Na to, aby členské štáty a ich občania 

z nastavených pravidiel benefitovali, je potrebné, aby tieto pravidlá boli zapracované do reality 

každodenného života občanov a fungovania štátnych aparátov. V prípade, že táto implementácia 

nenastane, má to negatívne dopady na reálny svet. Nielen, že sa očakávané benefity nedostavia, 

nedostatočná implementácia vytvorených politík môže mať aj negatívne dopady, keďže vytvára rozpor 

medzi tým, čo je na papieri, a tým čo sa deje v realite. Takáto situácia následne vytvára falošné 

očakávania a nepravdivé predpoklady, na základe ktorých keď sa poskytovatelia služieb (a aj 

spotrebitelia) rozhodujú, je im prakticky znemožnené spraviť najlepšie možné rozhodnutie – nemajú 

totiž dostatočné množstvo informácií, resp. informácie, ktoré majú, nie sú pravdivé.  

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit/index_en.htm
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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Pri legislatívach schválených Európskou úniou dochádza v niektorých prípadoch k ich neúplnej 

implementácií, čo následne vytvára zmätok v reguláciách a nerovnaké podmienky v jednotlivých 

členských štátoch (keďže za implementáciu legislatívy sú zodpovedné členské štáty).  

Administratívne kapacity, postupy a kooperácia 
Európska komisia vo svojom reporte identifikuje nedostatočné administratívne kapacity (resp. 

expertízy) na národných, regionálnych a lokálnych úrovniach ako jeden z dôvodov nedostatočnej miere 

implementácie schválených legislatív. Zároveň tento problém prispieva k nedostatočnej digitalizácie 

vládnych inštitúcií, čo následne vedie k horšiemu prístupu k informáciám.  

Niektoré bariéry na jednotnom trhu taktiež pramenia z nedostatočnej kooperácie medzi členskými 

štátmi. Nedostatočná výmena informácií následne vedie napríklad k situáciám, kde jeden členský štát 

neberie do úvahy, že poskytovateľ služby už časť z požiadaviek splnil vo svojom domovskom štáte. 

Všeobecné podnikateľské prostredie 
Do tejto kategórie Európska komisia zaraďuje rôzne druhy bariér, ktoré súvisia napríklad s regulačným 

a administratívnym zaťažením, neprítomnosťou predvídateľného regulačného rámca, alebo 

(ne)kvalitou inštitúcií a správy v krajine. Samotné bariéry môžu byť napríklad vo forme riešenia 

obchodných sporov, podmienok na výkon istých profesií a platenia daní. 

Iný pôvod – nesúvisiaci s verejnými politikami 
Do tejto poslednej kategórie sa radia príčiny bariér, ktoré majú pôvod inde než v politických 

inštitúciách, resp. v politických rozhodnutiach. Ide napríklad o širší kultúrny kontext danej krajiny, 

preferencie spotrebiteľov alebo geografické faktory.  

Dopady bariér na ekonomiku 
Opísané bariéry majú aj v súčasnosti pochopiteľne negatívne dopady na vnútrounijný obchod so 

službami, jeho produktivitu, ekonomické výsledky, atď. Nasledujúca sekcia približuje straty spôsobené 

nedostatočným odstraňovaním bariér na vnútornom trhu Európskej únie.  

Produktivita 
Vyššia úroveň produktivity v prípade obchodu so službami umožňuje poskytovanie väčšieho množstva 

služieb efektívnejšie a eventuálne aj zvyšovanie ziskov poskytovateľov služieb, zvyšovanie spokojnosti 

spotrebiteľov a celkový rozvoj obchodu so službami. K vyššej produktivite sa spravidla dostávame 

vďaka technologickému pokroku, konkurencií na trhu (ktorá často vedie k už spomínanému 

technologickému pokroku), lepšiemu prístupu k zdrojom, atď. Všetky tieto faktory sú výrazne 

ovplyvnené bariérami na trhu, pričom viac bariér spravidla znamená nižšiu produktivitu a naopak.  

Vplyv bariér na produktivitu v sektore služieb demonštruje štúdia ekonomickej konzultačnej firmy 

Copenhagen Economics z roku 2018. Podľa tejto štúdie obchod so službami vo vnútro-územnom 

obchode so službami v troch ekonomicko-politických organizáciách rástol výrazne odlišne. Ako 

začiatočný bod spomenutého rozdielneho vývoja produktivity štúdia používa rok 2008 – obdobie 

odvtedy označuje ako „stratenú dekádu“ (z pohľadu Európskej únie).  

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
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Graf 23: Rast vnútro-územného obchodu so službami 2008-2016 

Zdroj: Copenhagen economics 

Ako spoločný menovateľ príčin rozdielneho rastu (rast produktivity, predovšetkým v IT sektore; počet 

odpracovaných hodín na jedného pracovníka) v Európskej únií a v Spojených štátoch bol identifikovaný 

rozdiel vo veľkosti domáceho trhu. Teoreticky by však tento faktor mal hrať v prospech Európskej únie 

– aj po Brexite je jej populácia približne 445 miliónov obyvateľov v porovnaní s približne 328 miliónmi 

obyvateľov v Spojených štátoch amerických (ekonomicky najdôležitejší hráč v Severoamerickej dohode 

o voľnom obchode). Americkí poskytovatelia služieb však majú oveľa viac „k dispozícií“ trhy všetkých 

štátov, než poskytovatelia služieb v Európskej únií. Toto spôsobuje prekážku predovšetkým pre 

poskytovateľov služieb z malých členských krajín, ktorí začínajú na výrazne limitovanom trhu. Ich cesta 

k rozvoju dostatočnému pre ďalšiu expanziu, je totiž výrazne zložitejšia. Následkom týchto rozdielnych 

situácií je, že ak by v rovnakom čase boli založené dve identické spoločnosti v Amerike a v Európskej 

únií, tá americká by rástla výrazne rýchlejšie a pravdepodobnosť jej expanzie v rámci bloku by bola 

výrazne vyššia. 

Náklady obchodovania 
Okrem produktivity zaostáva sektor služieb v porovnaní s inými sektormi aj v zlepšovaní situácie 

týkajúcej sa nákladov obchodovania. Zatiaľ čo v prípade cezhraničného poskytovania služieb znížil 

jednotný trh náklady obchodovania o 7%,v prípade cezhraničného obchodovania s tovarom sa jednalo 

o zníženie o viac než 20% (v prípade agropotravinárskych výrobkov dokonca až o viac než 40%). Vyššie 

náklady obchodovania pritom sami o sebe predstavujú bariéru pre podnikateľov a brzdia rozvoj 

jednotného trhu so službami. 

Straty, potenciálne zisky a cena ničnerobenia 
Podľa veľmi konzervatívneho odhadu pre vybranú skupinu sektorov služieb by úplná a úspešná 

implementácia Smernice o službách na vnútornom trhu natoľko podporila produktivitu 

vnútrounijného obchodu so službami, že by prišlo k nárastu HDP Európskej únie o 2%. Samotná štúdia 

však dodáva, že nárast o 2% je určite podhodnotený a reálne benefity by boli ešte vyššie. Navyše, tento 

odhad sa týka len sektoru služieb – narastajúca previazanosť obchodu so službami s obchodom 

s tovarom by znamenala ďalšie benefity.  

Keďže však vnútorný trh so službami neexistuje vo vákuu ale v prostredí, kde sú aj iné ekonomiky, aj 

ničnerobenie niečo stojí. Nedostatočné odstraňovanie bariér, ktoré spomaľuje rast vnútorného trhu 

so službami, zároveň mení veľkosť medzier medzi ekonomickou situáciou Európskej únie a zvyšku sveta 

(zväčšovanie náskoku napríklad Spojených štátov a zmenšovanie náskoku pred rýchlo sa rozvíjajúcimi 

sa krajinami). Obmedzený výkon obchodu so službami v Európskej únií totiž ovplyvňuje celkovú 

https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
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európsku ekonomiku (napríklad nižšia úroveň vedy a výskumu vedie k menšiemu počtu a nižšej kvalite 

vyrobených produktov). Postupom času teda bude neodstraňovanie bariér v obchode so službami 

čoraz väčším problémom nielen pre sektor služieb. 

Európska únia pritom má pozitívne vzory, ktorých by sa mohla držať. Európska komisia odhadla, že ak 

by sa všetky krajiny v úrovni reštrikcií dostali na úroveň 5 krajín s najmenšou mierou obmedzení 

v každom sektore, HDP Európskej únie by bol v roku 2014 vyšší o 1,7%. Priemerný nárast HDP 

u jednotlivých krajín v prípade ich úplnej implementácie Smernice o službách na vnútornom trhu by 

predstavoval 2%, v prípade menších členských štátov ako Cyprus, Luxembursko alebo Rakúsko by sa 

tento nárast pohyboval až medzi 3% a 4%. Tieto krajiny kvôli ich veľkosti totiž patria medzi tie, ktoré 

sú bariérami na jednotnom trhu obmedzované najviac. Otvorenie obchodu s inými členskými štátmi 

by súčasne  umožnilo rast malých a stredných firiem z týchto krajín a príchod zahraničných firiem. 

Benefit v podobe ekonomického rastu sa ale nevzťahuje len na malé členské štáty. Podľa Copenhagen 

Economics by nadpriemerne z plnej implementácie Smernice o službách na vnútornom trhu 

benefitovali aj krajiny ako Španielsko a Francúzsko.  

Tieto čísla sa pritom vzťahujú predovšetkým na implementáciu Smernice o službách na vnútornom 

trhu. Napriek tomu, že tento legislatívny balík bol zo všetkých presadených najväčší, úspešná 

implementácia iných legislatív (napríklad Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií) by priniesla 

ďalšie benefity pre členské krajiny, ako aj Európsku úniu ako takú. Úspešná implementácia legislatívy 

adresujúcej bariéry na jednotnom trhu so službami a optimalizácia už existujúcich, nie vždy 

prospešných, pravidiel by teda mali byť v budúcnosti jednou z priorít Európskej únie.  

Prehľad analyzovaných bariér 

Analyzované bariéry a ich príčiny 

 
Bariéry spojené s legislatívou 

 

Bariéra Pôvod/príčina bariéry Komentár 

Nadmerná byrokracia 1) Regulačné opatrenia na 
úrovni štátov a EÚ; 

2) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie 

Niektoré oficiálne procesy 
vyžadujú nadmerné množstvo 
dokumentácie. Poľská Čierna 
kniha bariér (ČKB) na 
vnútornom trhu uvádza 
príklad, keď jeden z členských 
štátov vyžadoval od 
poskytovateľa inštalačných 
služieb veľké množstvo 
dokumentov (za každého 
pracovníka zvlášť) vrátane 
plánovaných úkonov a ich cien, 
potvrdenia o poistení každého 
pracovníka, profesijného 
životopisu, údajov o mzde 
a vykonaných úkonov. 

„Zlé“ nastavenie legislatívy 1) Regulačné opatrenia na 
úrovni štátov a EÚ; 

Legislatíva niektorých 
členských štátov môže byť 
nastavená spôsobom, ktorý 

https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
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2) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie 

„škodí“ poskytovateľom 
služieb. Poľská ČKB na 
vnútornom trhu spomína 
prípad, keď jeden z členských 
štátov od dopravnej 
spoločnosti vyžadoval 
prítomnosť jej zástupcu na 
území daného štátu, bez 
ohľadu na frekvenciu 
poskytovania služby. 

Rozdiely medzi legislatívami 
členských štátov 

1) Regulačné opatrenia na 
úrovni štátov a EÚ;  

2) Nedostatočná 
implementácia 
legislatívy;  

3) Administratívne 
kapacity, postupy a 
kooperácia 

Niektoré členské štáty majú 
v istých oblastiach rozdielne 
požiadavky. Napríklad Írsko 
vyžadovalo od poľského 
a nemeckého terapeuta 
chorôb z povolania, aby ich 
diplom z vyššej školy alebo 
univerzity bol schválený 
Svetovou federáciou 
terapeutov pre choroby 
z povolania (WFOT), napriek 
tomu, že toto od spomínaných 
terapeutov v ich domovských 
krajinách nebolo vyžadované. 
(Prípad vyriešený systémom 
SOLVIT) 

Tabuľka 5: Bariéry na vnútornom trhu EÚ spojené s legislatívou 

 

 

Praktické bariéry 
 

Bariéra Pôvod/príčina bariéry Komentár 

Limitované možnosti dopravy 1) Regulačné opatrenia na 
úrovni štátov a EÚ; 

2) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie; 

3) Iný pôvod 

Okrem prírodných 
(geografických) bariér je 
doprava limitovaná aj 
európskou legislatívou. 
Napríklad vodiči nákladných 
vozidiel majú presne 
predpísané maximálne časy 
jazdy a minimálne časy 
oddychu.  

Nedostatok informácií 
(obmedzený prístup k nim) 

1) Nedostatočná 
implementácia 
legislatívy; 

2) Administratívne 
kapacity, postupy 
a kooperácia; 

3) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie 

Poskytovatelia služieb majú 
často problém dostať sa 
k potrebným informáciám od 
iného členského štátu. Toto 
môže byť spôsobené napr. 
spoplatnením databáz, 
poskytovaním informácií len 
v istých jazykoch (napr. len 
v jazyku danej krajiny – príklad 
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z ČKB) alebo sú informácie 
spísané príliš zložito. 

Nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov 

1) Iný pôvod Pracovný trh v niektorých 
krajinách nedokáže reagovať 
na vývoj dopytu v sektore 
služieb. Napríklad nedostatok 
IT pracovníkov označilo za 
prekážku 42% 
maloobchodníkov. 

Tabuľka 6: Praktické bariéry na vnútornom trhu EÚ 

 

 

 

 

 

Iné bariéry 
 

Bariéra Pôvod/príčina bariéry Komentár 

Prístup k verejnému 
obstarávaniu 

1) Administratívne 
kapacity, postupy 
a kooperácia; 

2) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie 

Pri verejnom obstarávaní 
nemajú zahraniční 
poskytovatelia služieb rovnaké 
podmienky ako domáci. 42% 
malých a stredných 
poskytovateľov služieb čelilo 
prekážkam pri verejnom 
obstarávaní (zložitosť procesu, 
neznámy právny systém, 
domáce spoločnosti vnímané 
ako zvýhodňované...) 

Jazyk 1) Iný pôvod Okrem sťaženého prístupu 
k informáciám a komunikácií 
s inštitúciami tvorí jazyk 
prekážku z dôvodu, že niektoré 
procesy môžu byť pri obchode 
s iným členským štátom 
vykonané len v jazyku daného 
štátu – napr. vystavovanie 
faktúr pri cezhraničnom 
obchode  v jazyku daného 
štátu. 

Nedôvera spotrebiteľov 1) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie; 

2) Iný pôvod 

Spotrebitelia sú menej ochotní 
hľadať lepšie ponuky v iných 
členských štátoch pri 
nakupovaní online z dôvodu 
nevedomosti ohľadom 
pravidiel, ktorými sú chránení. 

Tradície, zvyky a kultúra 1) Regulačné opatrenia na 
úrovni štátov a EÚ; 

Zvyky členských krajín sa 
premietajú aj do fungovania 
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2) Všeobecné 
podnikateľské 
prostredie; 

3) Iný pôvod 

ich trhu. Príkladom môže byť 
napríklad zatváranie obchodov 
počas sviatkov na Slovensku. 
Toto má následne negatívne 
následky na zamestnanosť aj 
obrat obchodov. 

Tabuľka 7: Iné bariéry na vnútornom trhu EÚ 

 

Bariéry podľa krokov na „obchodnej ceste“ 
Správa Európskej komisie je štruktúrovaná ako pomyselná „obchodná cesta“ obchodníka/spoločnosti 

na jednotnom trhu. Identifikuje všeobecné kroky, ktoré spoločnosti obchodujúce cez hranice členských 

štátov musia absolvovať a bariéry prítomné pri každom kroku.  

 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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Tabuľka 8: Bariéry na obchodnej ceste 

Zdroj: Európska komisia 

Bariéry podľa sektoru 
Okrem rozdelenie bariér podľa krokov na pomyselnej „obchodnej ceste“ delí Európska komisia vo 

svojej správe bariéry aj špecifickejšie podľa sektorov obchodu.  

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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Tabuľka 9: Bariéry podľa sektoru 
Zdroj: Európska komisia 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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(D)efekty harmonizácie 
Táto kapitola sa zaoberá harmonizáciou pravidiel a regulácií v členských krajinách Európskej únie – ako 

procesom vznikania harmonizovaných pravidiel, tak aj ich následkami. Jej cieľom je poukázať na dva 

hlavné body: 

I. Aj prípadný (neexistujúci) ideálny svet dokonale nastavenej a implementovanej harmonizácie 

môže prinášať nezamýšľané negatívne dôsledky („unintended consequences“), ktoré rozvoju 

cezhraničného obchodu skôr škodia než pomáhajú 

II. Navyše, politiky (legislatíva) Európskej únie nie sú tvorené osvietenými všeznalcami, ale 

bežnými politikmi, ktorí v procese ich vytvárania prihliadajú nielen na objektívne dobro (ak 

také niečo vôbec existuje) Európskeho bloku, ale aj na (mocenské) záujmy mnohých iných 

aktérov.  

Ani ideál nie je ideálny 
Základná myšlienka tvorenia harmonizovaných pravidiel je nastavenie spoločných noriem, zákonov, 

regulácií, štandardov a praktík naprieč jednotným trhom. Zamýšľané benefity tohto spoločného 

právneho rámca spočívajú v jednoduchšom obchodovaní v ostatných štátoch vďaka odstráneniu 

potreby prispôsobovať sa rozdielnym pravidlám. Zároveň má harmonizácia za cieľ docieliť rovnaké 

podmienky pre všetky spoločnosti na jednotnom trhu – toto má viesť k férovej konkurencií bez 

konkurenčných výhod (ktoré by boli následkom rozdielnych regulácií).  

Aj keď (nateraz) opomenieme fakt, že harmonizácia nie je robená objektívnymi robotmi a neprebieha 

vo vákuu, tento koncept stále prináša v empirickom svete problémy. V nasledujúcich odstavcoch sú 

opísané dva problémy, ktoré vznikajú pri harmonizácií Európskou úniou. Prvým z nich je nedosiahnutie 

najlepších možných regulácií. Druhým je brzdenie rozvoju niektorých firiem (a teda znížená schopnosť 

expandovať do iných členských štátov). 

Konkurencia nezlepšuje len produkty, s ktorými sa obchoduje  
V prípade obchodu je kauzálny reťazec spôsobený konkurenciou všeobecne známy – firmy snažia 

vytvoriť čo najlepší produkt za čo najnižšiu cenu a týmto spôsobom prekonať konkurenciu a „vyhrať“ 

u cieľového zákazníka. V tomto procese dochádza k zdokonaľovaniu obchodných procesov (prípadne 

k vytváraniu úplne nových), ako aj samotných produktov, či už ide o služby alebo tovar. A keďže ide 

firmám o zisk, nikdy s procesom inovácie neprestanú a obchod sa posúva dopredu. 

Tento proces je použiteľný aj na tvorenie štátnych regulácií. Pri aplikácií tohto princípu sa štáty snažia 

tvoriť čo najlepšie regulácie, ktorými sa podniky musia riadiť. Štáty však nemajú všetku moc v rukách 

a nemôžu tvoriť regulácie podľa ľubovôle. Ak chcú prilákať podniky na svoje územie, musia vytvárať 

regulácie, ktoré nebudú prehnane reštriktívne a budú umožňovať podnikom rozvíjať sa a profitovať. 

Konkurenčný boj tak neprebieha medzi podnikmi, ale medzi štátmi – čím lepšie regulácie, tým viac 

podnikov na ich území a tým viac vygenerovaného zisku pre firmy, zaplatených daní pre štát a 

vytvorených pracovných miest pre obyvateľov krajiny.  

Problémom je, že vzhľadom na regulačnú moc Európskej únie je táto súťaž medzi štátmi do veľkej 

miery obmedzená. Mnohé dôležité regulácie nie sú vytvárané na štátnej, prípadne lokálnej úrovni, ale 

centrálnym plánovaním z Bruselu. Aj keď politici nastavujú legislatívu podľa svojho najlepšieho 

vedomia, svedomia, schopností a vedomostí – stále pracujeme v myšlienkovom experimentom, ktorý 

predpokladá, že také niečo je možné – nie je možné vymyslieť regulácie, ktoré by fungovali rovnako 
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dobre vo všetkých štátoch, keďže podmienky sa od štátu k štátu líšia. Je málo pravdepodobné, že tá 

istá regulácia prinesie rovnakú úroveň benefitov napríklad Nemecku a Bulharsku. Navyše, keďže 

politici majú obmedzené vedomosti a schopnosti, aj ak nastavujú legislatívu podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia a za cieľom pomôcť Európskej únií (opäť, pravdivosť tohto predpokladu 

v skutočnom svete bude analyzovaná v nasledujúcej časti), stále nedosiahnu najlepší možný výsledok. 

Okrem toho, že nie každý človek príde k rovnakým (rovnako dobrým) riešeniam, môže pri tvorbe politík 

prichádzať k fenoménom, akým je napríklad „groupthink.“ V skratke ide o proces myslenia (a následne 

aj rozhodovania) v skupinách, keď sa členovia skupiny navzájom podporujú a uisťujú vo svojich 

rozhodnutiach a následne príliš rýchlo a nekriticky prichádzajú k (často nesprávnym) rozhodnutiam. 

Regulačná súťaž obom týmto problémom predchádza. Decentralizuje proces tvorby legislatívy, keď 

doň zapája viac ľudí (viac hláv = viac rozumu = viac riešení), pri ktorých je miera vzájomného 

ovplyvňovania výrazne nižšia. Navyše svoje riešenia dokážu prispôsobiť situácií a prostrediu „ich“ štátu. 

V konečnom dôsledku je teda proces tvorenia politík efektívnejší a „šitý na mieru“ jednotlivým štátom. 

Adresovanie protiargumentu 

V tomto bode je vhodné adresovať argument proti regulačnej súťaži, ktorý by s najväčšou 

pravdepodobnosťou prišiel od jej odporcov. Ide o takzvané konkurenčné preteky ku dnu („race to the 

bottom“). Kauzálny reťazec tohto argumentu hovorí o tom, že krajiny budú postupne znižovať svoje 

regulácie za cieľom prilákať ďalšie a ďalšie spoločnosti (resp. udržať si tie súčasné). Zástancovia tohto 

argumentu potom vykresľujú hrozivé následky v podobe spoločností pôsobiacich v takmer nulovom 

regulačnom rámci, vďaka čomu môžu ničiť životné prostredie a neadekvátne sa starať o svojich 

zamestnancov. A keďže spoločnostiam ide o zisk, budú sa s najväčšou pravdepodobnosťou takto 

správať. 

V skutočnom svete sa však platnosť tohto argumentu líši podľa rámcu, na ktorý sa aplikuje. V prostredí 

Európskej únie je platnosť teórie pretekov ku dnu veľmi výrazne obmedzená. Môže za to aktér na trhu, 

ktorý má úplne posledné slovo – zákazník, konkrétne jeho preferencie a situácia, v ktorej sa nachádza.  

Aj v prípade, že by regulácie boli tvorené štátmi, ktoré by sa snažili čo najviac vyhovieť spoločnostiam, 

neboli by to jediní dvaja aktéri pri tvorení politík. V prípade Európskej únie sa totiž nebavíme 

o diktatúrach, ktoré môžu robiť čo sa im zachce a utláčať svojich občanov, ak by sa schyľovalo 

k protestom. Rozprávame sa o štátoch, ktoré majú (viac či menej) funkčnú demokraciu a protesty 

s viditeľnými následkami sú bežnou súčasťou občianskeho života. V prípade tvorenia regulácií to 

znamená asi toľko, že ak chcú politici ostať pri moci, nemôžu si dovoliť nastaviť regulácie tak, aby sa 

znepáčili ich voličom (toto by viedlo k strate politickej podpory). A keďže ich voliči sú bohatší a majú 

výrazne lepšiu životnú úroveň než v minulosti, sú aj oveľa menej ochotní akceptovať veci, s ktorými 

nesúhlasia. Politici (a ich rozhodnutia) sú tak pod oveľa väčším drobnohľadom ako kedysi. Navyše, 

tento bod má aj ďalšiu úroveň. O bežných ľudí nebojujú len politici, ale aj spoločnosti – tiež sa chcú 

zapáčiť. A preferencie ľudí sa menia. Dnes je spotrebiteľ ochotný priplatiť si za to, aby dostal produkt, 

ktorý je napríklad bio alebo fairtrade. Takýmto spôsobom sú aktivity spoločností „držané na uzde“ aj 

spotrebiteľmi. Vzniká teda systém bŕzd a protiváh, ktorý predchádza negatívnym následkom pretekov 

ku dnu. 

Tak ako pri vyberaní produktu, aj pri výbere regulácií by mali byť oprávnení spraviť rozhodnutia tí, 

ktorých sa regulácie v konečnom dôsledku dotknú. V predchádzajúcom odseku je opísané, ako sa 

nároky a očakávania občanov zvyšujú. Takýmto spotrebiteľom by malo byť umožnené spraviť trade-off 

podľa svojej situácie. Ak sa občania ekonomicky prosperujúceho Nemecka rozhodnú, že chcú obchod 

https://www.verywellmind.com/what-is-groupthink-2795213
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regulovať výraznejšie (napríklad vyžadovať prísnejšie licencie pre viac povolaní) , malo by im to byť 

umožnené. Taktiež by však malo byť umožnené napríklad Bulharom regulovať menej (napríklad 

vyžadovať licencie pre menej povolaní) s cieľom ekonomického rastu. Aj menej prísne regulácie totiž 

v Európskej únií s najväčšou pravdepodobnosťou neklesnú na takú úroveň, ktorá by mala signifikantné 

negatívne následky. 

Rovné a rovnejšie dopady harmonizovaných pravidiel 
Táto časť sa bližšie zaoberá problémom, ktorý už bol načrtnutý vyššie. Regulácie, ktoré môžu byť 

prospešné v jednom prostredí (na jednom mieste) nemusia byť výhodné aj pre iné prostredia/miesta. 

Naopak, ak prebehne harmonizácia pravidiel spôsobom, kedy nastavený štandard vyhovuje len 

limitovanému množstvu krajín, zákonite je zvyšok krajín znevýhodnený a v konečnom dôsledku hlavný 

cieľ harmonizácie ostáva nenaplnený. Takáto situácia takmer určite v istej miere nastane. Napriek 

tomu, že sa Európska únia prezentuje jednotne, vo svojom vnútri má relatívne vysokú mieru 

heterogénnosti, ktorá má za následok rozdielne dopady toho istého pravidla v jej jednotlivých častiach. 

Jedným z najaktuálnejších príkladov takejto legislatívy je takzvaný balík mobility („mobility package“), 

ktorý bol Európskou úniou prijatý v júli minulého roku. Ide o súbor pravidiel týkajúci sa vodičov 

nákladných vozidiel, ktorého primárnym zámerom malo byť zlepšenie pracovných podmienok pre 

vodičov. Regulácie sú rovnako platné pre všetky členské štáty, bez ohľadu na situáciu s cestnou 

nákladnou dopravou (resp. jej rozvinutosťou) v tej ktorej krajine. Prijatím balíka mobility sa 

ustanovenia Smernice o vysielaných pracovníkoch rozšírili aj na vodičov nákladných vozidiel, ktorý 

vykonávajú časť svojej činnosti v iných členských štátoch (ide predovšetkým o ustanovenia ohľadom 

minimálnej mzdy, ktorú zamestnávateľ musí platiť, maximálneho pracovného času a minimálneho času 

oddychu). Zároveň ním vznikajú nové byrokratické bariéry pri kabotážnej preprave a zamestnávateľom 

vznikajú nové povinnosti ohľadom poskytovania priestorov na oddych pre vodičov. 

Na prvý pohľad sa tieto opatrenia snažia zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre vodičov nákladných 

vozidiel v celej Európskej únií. Podľa think tankov Warsaw Institute a European Centre for International 

Political Economy však je tento naratív len zásterkou pre skrytý protekcionizmus krajín západnej 

Európy.  

Warsaw Institute napríklad poukazuje na fakt, že zamestnávatelia síce majú povinnosť zabezpečiť 

svojim vodičom bezpečný oddych mimo vozidla, avšak infraštruktúra vo Francúzsku, Nemecku alebo 

Taliansku to v realite neumožňuje splniť. Zároveň upozorňuje na vznik povinnosti dodržiavať takzvanú 

„cooling-off period“ („čas na schladenie“), ktorá ukladá vodičom povinnosť po 3 vykonaných 

kabotážach absolvovať 4 dni „núteného oddychu.“ Nielenže počas týchto 4 dní nesmie kabotáž vykonať 

vodič, ale ani dané vozidlo s iným vodičom. Takýmto spôsobom sa výrazne znižuje 

konkurencieschopnosť dopravcov z iných členských krajín. V konečnom dôsledku ide o hru s nulovým 

súčtom – nevýhoda pre jednu skupinu (krajiny strednej a východnej Európy, ktorých dopravcovia budú 

v iných členských krajinách obmedzení) znamená výhodu pre inú skupinu (krajiny západnej Európy, 

ktorých dopravcovia zrazu pôsobia na trhu s menšou konkurenciou). 

European Centre for International Political Economy vo svojej analýze tento argument 

o disproporčnom zaťažení stredo- a východoeurópskych krajín aj kvantifikuje. Zatiaľ čo napríklad vo 

Francúzsku je len približne 800 pracovníkov priamo ovplyvnených týmito reštrikciami, v Poľsku ide o 20 

100 osôb, v Rumunsku o 9 800 a v Litve o 6 300. Tieto disproporčné regulácie majú negatívne dopady 

na zamestnanosť, rast miezd a ekonomickú konvergenciu v strednej a východnej Európe.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/
https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://www.transservice.sk/new/wp-content/uploads/2020/09/Guidelines_Mobility-Package.pdf
https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/
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V konečnom dôsledku tak táto harmonizovaná legislatíva – vytvorená v Bruseli Európskymi úradníkmi 

pre všetky štáty rovnako – na všetky štáty rovnako nepôsobí. A nielen to – dosahuje presný opak cieľu 

proklamovaného Európskou úniou. (Nielen) ekonomicky od seba vzďaľuje členské štáty a pridáva 

bariéry do jednotného trhu.  

Postskriptum: Okrem diskriminačných efektov má spomínaný balík mobility aj ďalšie neplánované 

negatívne následky. Následkom povinnosti vodičov vracať sa aspoň raz za 3-4 týždne domov (a 

povinnosti pre samotné vozidlá vrátiť sa „domov“ aspoň raz za 8 týždňov) môžu byť Európski 

dopravcovia donútení premiestniť svoje sídlo do iného štátu, prípadne otvoriť ďalšie pobočky v iných 

štátoch. Toto môže byť predovšetkým pre menších dopravcov príliš nákladné. Pravidlo o povinnosti 

vracať sa domov zároveň kvôli cestám „navyše“ podľa hodnotiacej štúdie vykonanej na žiadosť 

Európskej komisie zdvihne emisie v cestnej nákladnej doprave o 4,6% (2,9 milióna ton CO2 v roku 

2023).  

Autori a spoluautori regulácií 
Predchádzajúca časť ilustrovala, ako aj dobre mienená harmonizácia pripravená vzdelanými 

a objektívnymi politikmi môže mať viac negatívnych než pozitívnych následkov. Nasledujúca časť sa 

zaoberá skutočnou podobou aktérov, ktorí Európske harmonizované politiky tvoria. Ukazuje, prečo 

v reálnom svete nie je možné pracovať s premisou osvietených regulátorov a vysvetľuje aké to má 

dopady na finálnu podobu regulácií.  

Nie je štát ako štát 
Európska únia v súčasnosti pozostáva z 27 krajín. Napriek tomu, že o sebe tvrdí, že jedným z jej cieľov 

je dosiahnuť „vysoko konkurenčnú trhovú ekonomiku“ a „posilniť ekonomickú, sociálnu a územnú 

súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi“ myslieť si, že členské štáty vstupom do Európskej únie 

zahodia svoje národné záujmy a začnú konať výlučne v jej prospech, by bolo prehnane idealistické. 

A keďže každý členský štát je inak veľký (teritoriálne aj populáciou) a inak rozvinutý (ekonomický 

rozvoj, prostriedky k dispozícií, ľudský kapitál, atď.), každý štát je aj do inej miery schopný presadzovať 

svoje záujmy.  

Rozdielna sila jednotlivých štátov je explicitne viditeľná napríklad v hlasovaní v Európskej rade. Až do 

roku 2014 mali krajiny pridelený rozdielny počet hlasov na základe ich veľkosti. Z 27 členských štátov 

malo 19 štátov (medzi nimi aj Slovensko) menej hlasov, než je priemer Európskej únie (12,78). Pre tieto 

krajiny bolo samozrejme zložitejšie poskladať víťaznú koalíciu pri hlasovaniach (viac štátov potrebných 

k poskladaniu koalície znamená viac rozdielnych pohľadov, viac potrebných kompromisov a menšiu 

pravdepodobnosť úspechu). Od 1. novembra 2014 sa hlasovací systém zmenil na systém kvalifikovanej 

väčšiny (používaný pri tvorení približne 80% Európskej legislatívy). V kontexte Európskej únie to 

znamená, že v prospech návrhu musí hlasovať 55% členských štátov, ktorých populácia po sčítaní tvorí 

aspoň 65% celkovej populácie Európskej únie. Predovšetkým podmienka 55% členských štátov znižuje 

pravdepodobnosť vytvorenia „kartelu“ veľkých štátov s podobnými podmienkami, ktoré by následne 

mohli samostatne diktovať chod Európskej únie.  

Tento systém ale stále dáva ekonomicky najrozvinutejším štátom veľkú časť moci. Po prvé, 

k zablokovaniu návrhu stačí aby sa pri hlasovaní dohodlo 8 z 27 štátov, ktorých populácia spolu 

prekračuje 35% celkovej Európskej populácie. Nemecko, Francúzsko a Holandsko spolu tvoria viac než 

35% Európskej únie – ak by sa im podarilo presvedčiť 5 ďalších štátov, zablokujú väčšinu návrhov. Po 

druhé, keďže veľké krajiny prinášajú väčšie čísla do kritéria podielu populácie, majú väčšiu možnosť 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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klásť si podmienky a ovplyvňovať finálnu podobu legislatívy (čo pre ne môže byť dostačujúce na 

dosiahnutie svojich cieľov). 

Hlasovanie v Európskej rade je však len jednou oblasťou, v ktorej majú členské štáty výhodu. Menšie 

krajiny majú menšie finančné zdroje a teda aj menej štátnych zamestnancov a nižšiu úroveň expertízy 

(mierne bizarný príklad dôležitosti technickej expertízy a zdrojov poskytlo Grécko, ktoré si napriek 

protestom Nemecka, Francúzska a Dánska dokázalo zaregistrovať feta syr ako výrobok s chráneným 

označením pôvodu). Všetky tieto faktory sa následne premietajú do zníženej schopnosti malých štátov 

pripraviť koherentnú a silnú stratégiu pri vyjednávaniach v inštitúciách Európskej únie. Podľa článku 

publikovanom v Journal of European Public Policy má Európska komisia väčšiu tendenciu venovať 

pozornosť a vyjsť v ústrety veľkým členským štátom, akými sú napríklad Nemecko alebo Francúzsko. 

Bližšie nešpecifikovaný štátny zástupca v Európskej únií napríklad deklaroval, že „bez súhlasu veľkých 

členských štátov sa niektoré veci skrátka nepohnú vpred...je to čisto o moci [„it’s pure power“].“ Obsah 

jeho slov potvrdzuje aj štúdia založená na reálnych návrhoch Európskej komisie, ktorá ukazuje, že 

mocným hráčom je pri vyjednávaní často spravených najviac ústupkov.  

Harmonizované pravidlá by mali pôsobiť v prospech všetkých štátov, ktorých sa týkajú. Predchádzajúca 

analýza však ukazuje, že proces ich vytvárania nemôže byť považovaný za spravodlivý, keď má každý 

štát iný vplyv na finálnu podobu prijatej legislatívy. A každý štát chce legislatívu prispôsobiť sebe. Ako 

príklad môže znovu poslúžiť legislatíva týkajúca sa vodičov nákladných vozidiel. Súbor pravidiel 

predstavených Európskou komisiou menil spôsob, akým sa Smernica o vysielaných pracovníkoch 

aplikovala na vodičov nákladných vozidiel. Jednou z tém, ktoré boli predmetom riešenia, bol čas, po 

ktorom zamestnávateľ musí začať svojim vodičom platiť prinajmenšom minimálnu mzdu štátu, kam je 

vodič vyslaný (resp. koľko dní môže zamestnávateľ platiť vodičom minimálnu mzdu štátu, kde 

zamestnávateľ sídli). V prvých draftoch tejto legislatívy sa spomínali tri možnosti – vodiči mohli začať 

dostávať mzdu štátu kde pôsobili po a) 5, b) 7 alebo c) 9 dňoch, pričom možnosť b) bola identifikovaná 

ako najoptimálnejšia. V praxi by to teda vyzeralo asi tak, že prvých 7 dní pôsobenia v Nemecku by vodič 

poľskej spoločnosti dostával poľský plat. Po tomto období by mu bol zamestnávateľ povinný platiť 

prinajmenšom nemeckú minimálnu mzdu.  

Vo finálnej verzií však po vnútorných rozporoch v Európskej komisií bolo uvedené obdobie, ktoré ani 

nebolo súčasťou prvých návrhov. Finálna verzia totiž nastavovala obdobie dostávania „domovského“ 

platu na 3 dni. Táto verzia teda ešte dodatočne skrátila toto obdobie – a vyšla v ústrety krajinám ako 

Francúzsko, Nemecko a Rakúsko, ktorým sa nepáčilo, že by u nich pôsobili vodiči za nižšiu mzdu, než 

aká je minimálna povolená v danej krajine. Francúzsky prezident Macron na spoločnej tlačovej 

konferencií s vtedajším predsedom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom túto verziu pravidiel 

verejne chválil.  

Konečná a platná verzia určuje, že plat vodiča musí byť minimálne na úrovni minimálnej mzdy danej 

krajiny od prvého dňa.   

Pravidlá teda, aj keď sú harmonizované, neznamenajú pre všetky krajiny to isté. Ako ilustruje príklad 

s platmi vodičov nákladných vozidiel, pravidlo platné pre celú Európsku úniu dáva konkurenčnú výhodu 

západným krajinám, keď z trhu prakticky odstraňuje veľkú časť dopravcov zo strednej a východnej 

Európy, ktorí v minulosti dokázali poskytnúť rovnakú službu za nižšiu cenu. Výsledok lepší než ten, v 

ktorý Nemecko, Francúzsko a Rakúsko dúfali. 

https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-friend-20059/Sieps-2005-9.pdf?
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true
https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/draft-proposal-posting-in-transport.pdf
https://euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/draft-proposal-posting-in-transport.pdf
https://euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/draft-proposal-posting-in-transport.pdf
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/blog/eu-regulation-truck-drivers/
https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-drivers-pay-and-working-conditions/
https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-drivers-pay-and-working-conditions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L0957
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/blog/eu-regulation-truck-drivers/
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„Asistencia“ pri tvorbe regulácií 
Okrem toho, že členské štáty majú rozdielne úrovne expertízy premietajúce sa do úrovne ich vplyvu 

pri tvorbe politík, majú (z rôznych dôvodov – napríklad veľkosť domáceho trhu) aj rôzne množstvo 

veľkých spoločností so značnými finančnými zdrojmi. Medzi 10 najväčšími firmami v Európskej únií 

podľa príjmov za rok 2020 nájdeme 4 nemecké spoločnosti (Volkswagen, Daimler AG, Allianz, BMW 

Group), 2 francúzske (Total, AXA) a 2 talianske (EXOR Group, Generali Group) a po 1 z Holandska (Royal 

Dutch Shell) a Švajčiarska (Glencore). Tieto spoločnosti spolu podľa databázy LobbyFacts v roku 2020 

minuli na lobovanie v Európskej únií medzi 14,8 a 16,5 miliónmi eur. Toto sú samozrejme len niektoré 

z najväčších firiem sídliacich v Európskej únií – na lobovanie vo veľkom míňajú aj korporácie ako Google 

(5,75 – 6 miliónov eur v roku 2020) alebo Facebook (5 – 5,75 miliónov eur v roku 2020), ktoré tiež na 

území Európskej únie poskytujú svoje služby. Transparency International uvádza, že do lobovacích 

aktivít voči Európskej únií je zapojených približne 37 000 osôb.  

Na lobovaní spoločnosťami by v princípe nemuselo byť nič zlé – koniec koncov, regulácie a legislatívy 

sú robené aj pre ne. Potenciálne problematický pre finálny vplyv regulácií však môže byť fakt, že veľké 

spoločnosti majú disproporčne väčšie prostriedky a tým pádom aj možnosti presadzovať svoje záujmy. 

Navyše, podľa článku portálu EUobserver sú legislatívne návrhy Európskej komisie často písané len 

jedným až dvomi ľuďmi. Ak sa vedúcim jednotlivých útvarov podarí udržať si kvalitných zamestnancov 

(vedcov, inžinierov) po obdobie viacerých rokov, je to považované za úspech. V takomto prostredí 

profesionálni lobisti môžu úspešne (a disproporčne) presadzovať záujmy spoločností, ktoré zastupujú. 

Že sa takéto aktivity dejú potvrdzuje aj Európsky odborový inštitút, podľa ktorého je až 75% 

lobingových stretnutí Eurokomisárov a iných vysoko postavených zamestnancov Európskej komisie 

práve s lobistami veľkých podnikov. V kľúčových oblastiach ako finančné regulácie, vnútorný trh 

a medzinárodný obchod tento podiel prekračuje 80%. Navyše, mnohí bývalí zamestnanci Európskej 

únie odchádzajú práve na miesta lobistov, a naopak mnohí lobisti sa dostávajú na dôležité miesta 

v Európskej únií.  

Vzhľadom na asymetrické rozloženie moci medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré lobujú v Európskej 

únií, je nemožné, aby harmonizované pravidlá boli nastavené tak, aby z nich benefitovali všetci aktéri 

(či už štáty, alebo súkromné spoločnosti) rovnako. Naopak, toto rozloženie moci zvýhodňuje 

najsilnejších hráčov, či už ide o štáty alebo spoločnosti. Centralizovanie plánovania harmonizácie 

navyše výrazne lobovanie uľahčuje – najdôležitejšie procesy sa dejú na jednom mieste, čo umožňuje 

lobistom zameriavať svoje aktivity presne do centra diania. A v neposlednom rade, migrácia osôb 

medzi korporáciami a inštitúciami Európskej únie zvyšuje pravdepodobnosť konfliktu záujmov pri 

tvorení legislatívy a znižuje pravdepodobnosť „optimálneho“ nastavenia legislatívy (ak také niečo 

existuje).  

Komentár autorov k existencií bariér v obchode so službami 
Výmena služieb na trhu zvyšuje úžitok zákazníkov a vďaka vyššej konkurencii zvyšuje efektívnosť 

producentov. Vďaka tomu sa podieľa na raste blahobytu v spoločnosti. Prekážky na trhu služieb 

spôsobujú: 

• Menší spotrebiteľský výber 

• Vyššie ceny a nižšiu kvalitu 

• Menej inovácii 

• Menej pracovných príležitostí 

https://www.statista.com/statistics/973337/largest-european-based-revenue/
https://lobbyfacts.eu/
https://lobbyfacts.eu/representative/1d40cdaf822941888d1e6121858bb617/google
https://lobbyfacts.eu/representative/64755e0fc2a14e46aa9d8646df6f8f19/facebook-ireland-limited
https://transparency.eu/lobbyistsinbrussels/
https://euobserver.com/institutional/147637
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
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Je však dôležité zdôrazniť, že odstraňovanie prekážok nie je to isté ako „budovanie“ trhu podľa 

konkrétneho legislatívneho modelu. Trh nie je nejaká virtuálna dokonale rovná krajina bez akýchkoľvek 

prekážok, plná dokonale identických podnikateľov, produktov a zákazníkov. Trh je dynamický proces, 

na ktorom sa neustále testujú nielen rôzne koncové produkty, ale obchodné modely, regulačné rámce 

a inštitucionálne nastavenie.  „Budovanie“ trhu podľa jedného rigidného modelu môže v skutočnosti 

viesť ku zníženiu konkurencie. Odstraňovanie bariér si vyžaduje isté množstvo priamych nákladov 

(náklady prispôsobenia sa konkrétnemu modelu) ako aj nepriamych nákladov (náklady nemožnosti 

vzniku alternatívneho usporiadania). 

Regulátori pravidiel spoločného trhu pri otázke spoločného trhu služieb totiž čelia niekoľkým výzvam: 

Snažia sa prekonať niektoré „prirodzené“ prekážky. Napríklad rôzny jazyk, či kultúrne odlišnosti. 

Prispôsobenie produktu celému spektru jazykov si môže vyžadovať dodatočné náklady, ktoré prevýšia 

úžitok takéhoto kroku.  

Znemožňujú legitímne obchodné modely. K podnikateľskej stratégii patrí aj rôznorodosť obchodných 

modelov a marketingových stratégii. Stratégie založené na zvýhodňovaní niektorého typu zákazníkov 

(podľa veku, statusu študenta či povolania, dennej doby...) sú legitímnym spôsobom zvyšovania 

podnikateľského výnosu. Nie je nijak zaručené, že znemožnenie zvýhodnenia zákazníka podľa 

geografického kľúča prinesie ekonomike kladný prebytok blahobytu. 

Znemožňujú súťaž politík. Ako detailne rozoberáme v kapitole 12, súťaž hrá rolu aj v prípade politík. 

Vytváranie jednotného regulačného rámca má zároveň vplyv na politickú autonómiu aj ďalších 

oblastiach, ako sú sociálne veci, ochrana zdravia, ochrana prírodu a podobne.      

Trh so službami nie je len európsky, ale aj globálny. Regulátor nesmie zabúdať, že aj v prípade 

zjednotenia pravidiel na európskom trhu je tu aj globálny trh služieb. Na ten majú európski regulátori 

buď malý, alebo aj žiaden dosah. Najmä ak sa jedná o služby, ktoré sú digitálne, či ľahko dosiahnuteľné 

vycestovaním.  

Preto pri snahe znižovať bariéry na trhu so službami odporúčame dodržiavať nasledujúce princípy: 

Odstraňovať bariéry vytvorené verejnou správou. Za mnohými bariérami stoja regulácie samotnej EÚ. 

Typickým príkladom boli zmeny v prenose zodpovednosti za DPH pri cezhraničnom predaji služieb 

(2006/112/EC), ktoré značne skomplikovali poskytovanie služieb najmä malým podnikateľom. Hoci 

prišlo k zmierneniu zavedením systému MOSS a od tohto roku aj zavedením limitu 10 000 eur, 

európske pravidlá DPH sú stále výraznou bariérou pre drobných poskytovateľov služieb. 

Pravidlo platí aj pri národnom pohľade. Verejná správa by mala ísť príkladom v odstraňovaní bariér, 

napríklad poskytovaním multilinguálnych informácií, e-government portálov, ale aj jazykovou 

vybavenosťou úradníkov a podobne.   

Prezumpcia neviny pre cezhraničných poskytovateľov. Poskytovateľ služieb v jednom štáte by mal 

mať z definície umožnené poskytovať služby v inom členskom štáte bez potreby dokazovania národnej 

kvalifikácie či iných podmienok. Dôkazné bremeno, že takýto poskytovateľ ohrozuje zdravie, či vytvára 

environmentálne škody (a musí sa teda podrobiť špecifickým národným pravidlám) by malo ležať na 

pleciach štátu, v ktorom sa rozhodol služby poskytnúť. 

Lepší je tlak zdola, ako zhora. Regulačné konflikty medzi členskými štátmi budú nevyhnutne existovať 

aj naďalej. Bohatšie štáty budú argumentovať napríklad „sociálnym dumpingom“ voči štátom s nižšími 
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mzdami. Štáty s prísnejšími hygienickými pravidlami budú argumentovať zdravotnými rizikami 

spôsobenými poskytovateľmi služieb zo štátov s nižšími hygienickými pravidlami. Štáty so silnou taxi 

loby budú lobovať za prísnejšie pravidlá pre zdieľané jazdy a tak ďalej. Objektívna miera prísnosti 

neexistuje a jej „pevné“ celoeurópske nastavenie zákonom nevyhnutne niektorých poskytovateľov 

zvýhodní a iných poškodí.  

Je preto žiadúce, aby čo najväčší hlas dostali zákazníci. Tí svojim nákupným rozhodnutím ukazujú aj 

preferencie voči rôznym regulačným režimom. Ak budú uprednostňovať služby zdieľaných jázd, 

signalizujú tým že režim prísnych formálnych regulácií dopravných služieb im nevyhovuje. Následný 

odliv zákazníkov služieb zo štátov s menej vyhovujúcimi reguláciami môže vytvoriť tlak na ich zmenu. 

Samozrejme, takýto proces môže v prípade niektorých služieb (najmä tých, kde zákazníci nemôžu 

utiecť do zahraničia) trvať roky a nemusí sa podariť nikdy. Náklady tohto riešenia treba však 

porovnávať s nákladmi zavedenia rozsiahlych celoeurópskych regulácii. Aj tu platí prvý princíp – veľa 

bariér je vytvorených a udržiavaných z rozhodnutia verejnej správy (rôzne povinné certifikáty, členstvá 

v komorách a podobne).  

Prehľad doplnkovej literatúry 

Literatúra ku kapitolám 8 – 12  
https://www.gov.pl/attachment/54211c23-cbf0-4802-be8d-2635f386ea4c 

• Publikácia Poľského Ministerstva hospodárskeho rozvoja, práce a technológie „Čierna kniha 

bariér na vnútornom trhu“ založená na prípadoch zo skutočného života nahlásených poľskými 

podnikateľmi 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-single-market-barriers-march-

2020_en.pdf 

• Správa Európskej komisie o bariérach na jednotnom trhu z pohľadu podnikateľov 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-

01aa75ed71a1/language-en 

• Detailná analýza Európskej komisie o bariérach na jednotnom trhu. Analýza je založená na 

zisteniach od obchodných organizácií a obchodných komôr a obsahuje popis všeobecných 

bariér a prekážok, ako aj popis bariér v jednotlivých sektoroch na vnútornom trhu 

https://www.researchgate.net/publication/332589816_European_Union_Internal_Market_and_Its_

Barriers_Mission_Accomplished_or_Never_Ending_Story 

• Štúdia profesorov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika o bariérach na jednotnom trhu Európskej 

únie 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-

Services-48823 

• Správa Medzinárodného menového fondu o produktivite sektoru služieb na jednotnom trhu, 

pomalom odstraňovaní bariér a príčinách tejto pomalosti 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf 

https://www.gov.pl/attachment/54211c23-cbf0-4802-be8d-2635f386ea4c
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://www.researchgate.net/publication/332589816_European_Union_Internal_Market_and_Its_Barriers_Mission_Accomplished_or_Never_Ending_Story
https://www.researchgate.net/publication/332589816_European_Union_Internal_Market_and_Its_Barriers_Mission_Accomplished_or_Never_Ending_Story
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/06/Deepening-the-EUs-Single-Market-for-Services-48823
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_EN.pdf
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• Správa Európskeho dvoru audítorov o implementácií Smernice o službách na vnútornom trhu 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.

pdf 

• Štúdia vyžiadaná Európskym výborom pre zamestnanosť a sociálne veci o mobilite pracovnej 

sily a uznávaní profesionálnych kvalifikácií na jednotnom trhu 

https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf 

• Štúdia ekonomickej konzultačnej firmy Copenhagen Economics o fungovaní jednotného trhu 

so službami a vplyve, ktorý naň majú existujúce bariéry 

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf 

• Správa od Národného podnikateľského centra (Slovak Business Agency) z roku 2019 

o zahraničnom obchodovaní (nielen so službami) slovenských malých a stredných podnikov 

v Európskej únií 

Prehľad literatúry ku kapitole 13 
https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_en 

• Zodpovedanie najčastejších otázok k balíku mobility Európskou komisiou 

https://theloadstar.com/euro-hauliers-eye-uk-as-new-base-as-new-driver-rules-come-into-play/  

• Článok o možných nezamýšľaných následkoch implementácie balíčku mobility týkajúcich sa 

relokácie Európskych prepravcov 

https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-

transport/ 

• Rozhovor think tanku Warsaw Institute s poľským europoslancom Kosmom Złotowskim 

https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/  

• Analýza balíka mobility think tankom European Centre for International Political Economy 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en 

• Výsledky hodnotiacej štúdie vykonanej na žiadosť Európskej komisie o dopadoch balíčka 

mobility 

https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-

friend-20059/Sieps-2005-9.pdf? 

• Štúdia Swedish Institute for European Policy Studies o vzťahu medzi Európskou komisiou 

a malými členskými štátmi 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true  

• Štúdia o štrukturálnych nevýhodách malých štátov pri tvorení politík v Európskej únií 

https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=on

epage&q&f=false 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
https://eng.em.dk/media/12198/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Regulacia-internacionalizacie.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_en
https://theloadstar.com/euro-hauliers-eye-uk-as-new-base-as-new-driver-rules-come-into-play/
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-friend-20059/Sieps-2005-9.pdf
https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-friend-20059/Sieps-2005-9.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true
https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
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• Rozsiahla štúdia o tvorbe politík a rozhodovacom procese v Európskej únií 

https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-

drivers-pay-and-working-conditions/ 

• Článok Euractiv-u o procese tvorby pravidiel o platoch vodičov nákladných vozidiel v iných 

členských štátoch 

https://lobbyfacts.eu/ 

• Databáza o lobovacích aktivitách spoločností v Európskej únií 

https://euobserver.com/institutional/147637 

• Článok portálu EUobserver o vplyve korporátneho lobingu na tvorbu politík v Európskej únií 

https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-

emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels 

• Analýza Európskeho odborového inštitútu o lobingu v Európskej únií 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en 

• Oficiálna databáza lobingových aktivít Európskej únie 

https://www.jstor.org/stable/20647957?seq=1#metadata_info_tab_contents 

• Štúdia o vplyvu lobingu na úroveň zdaňovania v Spojených štátoch amerických 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbfa.12109 

• Štúdia o vplyve lobingu na výsledky firiem 

https://images.transparencycdn.org/images/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf 

• Publikácia Transparency International o transparentnosti lobingu v Európskej únií 

https://corporateeurope.org/en/researching-corporate-lobbying-eu 

• Stránka s odkazmi na zdroje o lobingu a tvorbe politík v Európskej únií 

 

 

 

  

https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-drivers-pay-and-working-conditions/
https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-drivers-pay-and-working-conditions/
https://lobbyfacts.eu/
https://euobserver.com/institutional/147637
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
https://www.jstor.org/stable/20647957?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbfa.12109
https://images.transparencycdn.org/images/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf
https://corporateeurope.org/en/researching-corporate-lobbying-eu
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IV. Príloha: Trh so službami - porovnanie USA a EÚ 
Rozdielny historický vývoj oboch týchto politických celkov viedol zákonite aj k rozdielnemu nastaveniu 

regulácií na vnútornom trhu a rôznym úlohám jednotlivých štátnych inštitúcií. Zákony prijaté 

v Spojených štátoch na federálnej úrovni sú platné pre všetky členské štáty rovnako. Regulácie prijaté 

v Európskej únií sú taktiež platné pre všetky členské štáty, avšak často si vyžadujú dodatočné 

administratívne opatrenia na strane členských štátov (napríklad určenie orgánov zodpovedných za 

implementáciu danej regulácie). Európska únia navyše primárne operuje so smernicami, pri ktorých je 

na členských štátoch, akým spôsobom dosiahnu výsledky naplánované smernicou. Okrem legislatív 

oboch politických celkov však do hry vstupujú aj iné faktory, ako napríklad celková podnikateľská 

kultúra alebo rozdiely v počte používaných jazykov. Nasledujúce časti sa venujú porovnaniu Spojených 

štátov a Európskej únie v rôznych oblastiach ovplyvňujúcich rozvinutosť obchodu so službami na 

príslušných vnútorných trhoch. 

IV.1 Sídlo/zriadenie („establishment“) 
Americké zákony umožňujú spoločnostiam voľne si vybrať štát, v ktorom chcú byť zapísané 

v obchodnom registri, pričom na rozdiel od členských štátov Európskej únie sú podmienky v Spojených 

štátoch od jedného štátu k druhému rozdielne (aj keď rovnosť podmienok v členských štátoch je skôr 

ideálom, ktorý sa Európska únia snaží dosiahnuť). Tento model do istej miery pripomína princíp krajiny 

pôvodu, ktorý bol súčasťou prvého návrhu Smernice o službách na vnútornom trhu od Európskej 

komisie. Čiastočne tým dochádza k takzvanému Delaware efektu. Ide o efekt, následkom ktorého sa 

kvôli rozdielnym úrovniam regulácií spoločnosti zoskupujú v štátoch s ich nízkou mierou. Pri výkone ich 

obchodných aktivít (poskytovaní služieb) sa však spoločnosti stále musia riadiť pravidlami štátu, 

v ktorom služby poskytujú. Európska únia sa snaží predchádzať Delaware efektu tým, že relatívne 

prísne reguluje, aké pravidlá môžu členské štáty pre zahraničných poskytovateľov služieb (z iných 

členských štátov) nastaviť (Kapitola 4 – napr. antidiskriminačné regulácie vo forme neobmedzovania 

poskytovateľov a prijímateľov služieb na základe ich pôvodu, dokazovanie proporcionality opatrení, 

atď.). Toto má dva následky:  

1) Nevznikajú „regulačné raje,“ ktoré by firmy uprednostňovali. V tomto smere je regulačná 

politika Európskej únie prísnejšia, než politika Spojených štátov 

2) Európska únia prakticky kontroluje rozsah moci, ktorú majú členské štáty nad spoločnosťami, 

ktoré „u nich“ pôsobia 

IV.2 Zdaňovanie 
Kongres v spojených štátoch má v oblasti zdaňovania výraznejšie právomoci než Európska únia. 

Teoreticky by mohol značne zasiahnuť do zdaňovania na úrovni štátov, ktoré by sa týkalo aj 

medzištátneho obchodu. Kongres však túto právomoc využíva relatívne striedmo a Najvyšší súd je pri 

svojich rozhodnutiach ohľadom štátnych daní miernejší v porovnaní s Európskym súdnym dvorom. 

Navyše, zdaňovanie na federálnej úrovni je v prípade Spojených štátov výrazne dôležitejšie (z hľadiska 

množstva vyzbieraných peňazí), než v prípade Európskej únie, kde je prakticky len vo svojich zárodkoch 

(čo sa ale pravdepodobne výrazne zmení v blízkej budúcnosti). 

Naopak Európska únia – napriek všeobecnému naratívu, že zdaňovanie je výlučne v kompetencií 

členských štátov – do veľkej miery uplatňuje isté nástroje, ktoré má k dispozícií a ktorými dokáže 

ovplyvňovať formu daní. Eventuálne sa proces tvorby systémov zdaňovania stáva v Európskej únií viac 

obmedzeným, než Spojených štátoch. Tento proces sa deje primárne prostredníctvom sekundárnej 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x?casa_token=xVBB5GNPHCkAAAAA%3AkNiwAc-fJEGDCBRh5P6vO5S9Yb3RdDBeF7Ym7n_oyTqctmLhD4uatAK5tneEoYCGOzjwyYD1rE5zLf_c
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legislatívy Európskej únie, ktorá zahŕňa nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. 

Nariadenia, smernice a rozhodnutia sú právne záväzné pre členské štáty, odporúčania a stanoviská 

záväzné nie sú. 

Dôležitú rolu hrá aj Európsky súdny dvor, ktorý má vo svojich kompetenciách (okrem iného) skúmanie, 

či sú národné zákony jednotlivých členských štátov v súlade s acquis communautaire (legislatíva 

Európskej únie – zmluvy a právne akty). Európske inštitúcie tvrdia, že daňami sa zaoberajú len 

v prípadoch, keď sa týkajú integrácie jednotného trhu. Napriek tomu, že tento prístup znie značne 

apoliticky, v konečnom dôsledku znamená zasahovanie do národných redistribučných politík. Napriek 

tomu, že každý problém riešený Európskym súdnym dvorom sa týka konkrétneho pravidla 

v konkrétnom členskom štáte, rozsudky majú harmonizujúci efekt na celú Európsku úniu. Pri každom 

rozhodnutí v prípade týkajúcom sa daní je totiž Európsky súdny dvor povinný podať aj detailné 

vysvetlenie, prečo konkrétny zákon (nie) je v súlade s európskym právom. Takýmto spôsobom určuje 

hranice (ne)prijateľnosti jednotlivých zákonov pre celú Európsku úniu, a spôsobuje postupnú 

harmonizáciu. Navyše, aktivita Európskeho súdneho dvoru v tejto oblasti postupne narastala. Zatiaľ čo 

medzi rokmi 1958 a 1967 sa zaoberal len 4 prípadmi týkajúcimi sa daní, medzi rokmi 1998 a 2007 išlo 

o viac než 400 takýchto prípadov. Jeho vplyv – a teda aj vplyv Európskej únie – na podobu daňových 

systémov v Európskej únií sa teda postupne zvyšuje. 

IV.2.1 Unifikácia daní v Európskej únií? 
Pri téme „EÚ a dane“ je potrebné si uvedomiť, že ak Brusel nejakým spôsobom ovplyvňuje zdaňovanie 

v EÚ, je to (zatiaľ) vždy prostredníctvom ovplyvňovania daňových politík členských štátov, nie priamym 

zavádzaním pomyselných „úniových daní“ – na prisvojenie si takýchto kompetencií zatiaľ Brusel nemá 

politický kapitál. Vplyv Európskej únie je teda v súčasnosti do veľkej miery „skrytý“ pred očami 

verejnosti. Jedným z týchto spôsobov ovplyvňovania sú už spomínané rozhodnutia Európskeho 

súdneho dvoru, ktoré majú harmonizujúce účinky.  

Európsky súdny dvor však neovplyvňuje legislatívu len prostredníctvom svojich rozhodnutí. Žurnál EC 

Tax Review v jednom zo svojich článkov vysvetľuje, že v niektorých prípadoch sú najvyššie súdy 

členských štátov povinné obrátiť sa na Európsky súdny dvor s takzvanou „prejudiciálnou otázkou“ 

(preliminary ruling), ktorej zodpovedanie má za cieľ zaistiť tvorenie judikatúry členských štátov 

v súlade s Európskym právom. Ako vyššie spomínaný článok opisuje, tento proces sa môže vzťahovať 

aj na prípady týkajúce sa daňových systémov členských štátov. 

Za ďalšie takéto rozhodnutie, ktoré formuje daňovú politiku členských štátov, je možné považovať 

napríklad uhlíkovú daň, ktorú EÚ navrhla tento rok v lete. Takzvaná „hraničná daň z uhlíka“ by 

dovozcom ocele, hliníku, cementu, hnojív alebo elektrickej energie, ukladala povinnosť kupovať si pri 

dovoze z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, digitálne certifikáty reprezentujúce množstvo 

ton emisií oxidu uhličitého obsiahnutých v dovážanom tovare. Európska komisia tento návrh 

interpretuje ako snahu ochrániť európsky priemysel pred konkurenciou štátov, ktorých výrobcovia 

produkujú s nižšími nákladmi, keďže nemusia platiť za emisie uhlíka. Cena týchto certifikátov by sa 

rovnala priemernej cene povoleniek vydražených na trhu EÚ s uhlíkom v daný týždeň. Schválenie tohto 

návrhu by znamenalo rozšírenie povinných daní naordinovaných EÚ a pravdepodobne by viedlo 

k ďalšiemu navýšeniu cien v členských štátoch. Ďalšou oblasťou, ktorú EÚ navrhuje zahrnúť pod systém 

obchodovania s oxidom uhličitým, je napríklad (lodná) doprava.  

Náznakom, že Európska komisia má záujem v budúcnosti rozširovať svoje kompetencie v oblasti 

zdaňovania, je návrh predložený komisiou v decembri 2020. Tento návrh by viedol k situácií, kedy by 

tvorba právnych predpisov v oblasti VAT mohla prebiehať aj bez (súčasne vyžadovaného) 

https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x
https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e5d586be-7c01-4e6f-b3aa-6b88ad1d2e46%40sessionmgr4006
https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e5d586be-7c01-4e6f-b3aa-6b88ad1d2e46%40sessionmgr4006
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals/ECTA/ECTA2019015.pdf
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-proposes-worlds-first-carbon-border-tax-some-imports-2021-07-14/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-proposes-adding-shipping-its-carbon-trading-market-2021-07-14/
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals/ECTA/ECTA2021012.pdf
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jednohlasného schválenia. Rozsah pôsobnosti tohto návrhu je síce limitovaný, avšak toto môže byť 

spôsobené súčasnou politickou situáciou. Keďže by radikálnejší návrh neprešiel, predkladá Európska 

komisia (zatiaľ) návrhy mierené na inkrementálne zmeny.  

Vývoju daní v Európskom spoločenstve a harmonizácií daní v EÚ sa detailne venuje vedecký žurnál EC 

Tax Review.   

IV.3 Štátna pomoc 
Európska únia pristupuje aj k téme štátnej pomoci firmám spôsobom, ktorý má za cieľ dosiahnuť čo 

najvyššiu spravodlivosť na jednotnom trhu, a teda zakazuje zvýhodňovanie domácich firiem 

prostredníctvom daňových úľav. Naopak v Spojených štátoch je kultúra poskytovania štátnej podpory 

vo forme daňových výhod/úľav rozvinutejšia a je považovaná za súčasť „boja“ medzi štátmi 

o vytvorenie čo najlepšieho podnikateľského prostredia. Možnosti štátnej pomoci však nie sú 

neobmedzené ani v Spojených štátoch. Takzvaná Doložka o obchode (Commerce Clause) oprávňuje 

federálnu vládu „regulovať obchod s inými krajinami, medzi štátmi Spojených štátov a s Indiánskymi 

kmeňmi.“ Z tejto legislatívy je odvodená aj Dormantná obchodná doložka (Dormant Commerce 

Clause), ktorá zakazuje štátom využívať diskriminačné praktiky v medzištátnom obchodovaní (na 

vnútornom trhu Spojených štátov). Treba však podotknúť, že federálna vláda zriedkakedy využíva tieto 

právomoci naplno.  

Na obe politické entity – Spojené štáty americké, aj Európsku úniu – sa vzťahujú aj pravidlá Svetovej 

obchodnej organizácie (WTO). Jednou z kľúčových dohôd je takzvaná „Dohoda o subvenciách 

a vyrovnávacích opatreniach.“ V princípe rozdeľuje štátne subvencie na tie, ktoré sú zakázané a na tie, 

ktoré sú „napadnuteľné“ (actionable). V druhom prípade je subvencia v podstate povolená, ale členské 

štáty dohody môžu prijať vyrovnávacie opatrenia v prípade, že subvencie druhej krajiny poškodzujú 

obchod medzi týmito dvomi krajinami. Podľa správy od House of Commons Library však táto dohoda 

nehrá pre Európsku úniu (a jej členské štáty) až takú veľkú rolu, keďže pravidlá Európskej únie o štátnej 

pomoci sú prísnejšie než pravidlá v rámci spomínanej dohody.  

Zaujímavosťou je, že dohoda Svetovej obchodnej organizácie sa na teoretickej úrovni vzťahuje na 

vnútrounijný obchod, ale nevzťahuje sa na vnútorný obchod Spojených štátov amerických. Za toto 

môžu dve veci: 

1) Spojené štáty americké sú členom WTO ako jeden celok. Európska únia je takisto členom WTO 

ako jeden politický celok, ale súčasne sú členské štáty členmi WTO „sami o sebe.“  

2) Už spomínaná dohoda reguluje len medzinárodný obchod.  

Z týchto dvoch faktov sa dá dedukovať, že dohoda sa vzťahuje na obchod medzi členskými štátmi 

Európskej únie, ale nie na obchod medzi štátmi Spojených štátov amerických. Samozrejme, ide 

o relatívne teoretickú situáciu, ktorá by platila len, ak spoločnosť pôsobí výlučne na Americkom 

vnútornom trhu. 

Rozdielny prístup Európskej únie a Spojených štátov bolo možné sledovať aj počas súčasnej 

koronakrízy. Členské štáty Európskej únie prakticky zabezpečili veľkej časti zamestnancov platené 

voľno, keď firmám subvencovali významné – nadpolovičné – časti platov za cieľom predídenia 

masovému prepúšťaniu. Mimo toho, že sú takéto opatrenia pre štáty veľmi nákladné (Francúzsko 

minula za dva mesiace v roku 2020 24 miliárd eur na chod svojho programu plateného voľna) a na 

konci dňa ich budú musieť zaplatiť daňoví poplatníci, problém môže nastať aj vtedy, keď si firmy alebo 

https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals/ECTA/ECTA2021012.pdf
https://kluwerlawonline.com/Journals/EC+Tax+Review/19
https://kluwerlawonline.com/Journals/EC+Tax+Review/19
https://www.jstor.org/stable/pdf/26680905.pdf?refreqid=excelsior%3A072f4504ddf50823453562511fe8066d
https://www.britannica.com/topic/commerce-clause
https://www.britannica.com/topic/commerce-clause
https://www.businessjustice.com/how-can-businesses-use-the-dormant-commerce-clause-to-their.html
https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e5d586be-7c01-4e6f-b3aa-6b88ad1d2e46%40sessionmgr4006
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06775/SN06775.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06775/SN06775.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06775/SN06775.pdf
https://www.wsj.com/articles/europe-is-subsidizing-millions-of-paychecks-companies-want-to-keep-it-that-way-for-now-11590485402
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aj jednotlivci príliš zvyknú na takýto model fungovania, prípadne keď vlády štátov budú udržovať pri 

živote aj spoločnosti, ktoré nemajú reálnu šancu obnoviť svoju činnosť.  

Na koronakrízu je (oficiálne) naviazaný aj plán Európskej únie „New Generation European Union.“ Balík 

peňazí, ktorý má pomôcť členským štátom vyrovnať sa s dopadmi koronakrízy môže mať neželané 

následky vo forme biznisov, ktoré sa prestanú chcieť zapáčiť spotrebiteľom a preorientujú sa na 

úradníkov a byrokratický aparát, keďže sa pre nich európske peniaze naliate do členských krajín stanú 

ľahšie dostupnými a atraktívnejšími než príjmy od zákazníkov. Suma summarum, počínanie si 

Európskej únie nezvykne poskytnúť spoločnostiam pôsobiacim na trhu incentívu k ďalšiemu rozvoju. 

IV.4 Verejné obstarávanie 
Podobne ako pri štátnej pomoci a zdaňovaní, aj v prípade verejného obstarávania sa Európska únia 

snaží konať a prijímať pravidlá vedúce k „spravodlivosti“ na jednotnom trhu a teda zakazuje členským 

štátom zvýhodňovať domáce podniky pri verejnom obstarávaní (aj keď je ich úspech v tejto snahe 

prinajmenšom otázny). Naopak v Spojených štátoch má až 47 štátov pravidlá uprednostňujúce domáce 

spoločnosti, pričom niektoré federálne štáty zakazujú pri verejnom obstarávaní prístup spoločnostiam 

z iných federálnych štátov.  

IV.5 Licencie a odborné kvalifikácie 
Napriek tomu, že aj v oblasti vyžadovania licencií je teoreticky „hlavné slovo“ na federálnej úrovni, táto 

oblasť je v praxi regulovaná hlavne jednotlivými štátmi. Od roku 1950, kedy malo licenciu približne 5% 

pracovníkov, pritom rozsah regulácií rástol a v roku 2020 už licenciu malo viac než 20% všetkých 

pracovníkov v Spojených štátoch. Tento nárast je vysvetliteľný predovšetkým vyžadovaním licencií vo 

viacerých povolaniach oproti minulosti. Toto percento pracovníkov s nejakým typom licencie je pritom 

podobné Európskej únií (22%), avšak je nižšie oproti niektorým členským štátom (napríklad Nemecko 

– približne 33%). Úroveň pracovníkov s licenciami v Spojených štátoch a v Európskej únií sa však nelíši 

len medzi jednotlivými štátmi v oboch politických celkoch, ale aj medzi jednotlivými sektormi. Zatiaľ čo 

v oblasti zdravotníctva a vzdelávania je výrazne viac pracovníkov s licenciou v Spojených štátoch než 

v Európskej únií, v sektore dopravy a údržbárskych služieb reguluje viac Európska únia.  

Vyžadovanie väčšieho množstva licencií (kvalifikácií) pritom najväčší úžitok prinieslo (vzhľadom na 

nízku štartovaciu pozíciu) na začiatku tohto procesu. Benefity sa prejavili napríklad v nižšej úmrtnosti 

matiek a detí pri pôrodoch po tom, ako od pôrodných asistentiek začal byť vyžadovaný doklad 

o kvalifikácií. Toto však bolo na začiatku 20. storočia. Neskoršie štúdie (z 21. storočia) nenašli žiadne 

signifikantné benefity pochádzajúce z rozširovania rozsahu vyžadovania licencií, resp. zo zvyšovania ich 

prísnosti, čo podporuje hypotézu, že najvýznamnejšie zmeny a regulácie boli zavedené hneď „na 

začiatku.“ V súčasnosti je teda otázne, nakoľko je vysoká úroveň vyžadovania kvalifikácií potrebná.  

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12026/Hoffmann_Leif_phd2011su.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12026/Hoffmann_Leif_phd2011su.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1626938775&id=id&accname=guest&checksum=D33AE7331C746968E6AF87D65501EB74
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1628329387&id=id&accname=guest&checksum=C877E719BB90D2431CD9380D87E17ECE
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Graf 24: Percentuálny podiel pracovníkov s pracovnou licenciou, 2015 (Európska únia) a 2018 (USA) 
Zdroj: OECD 

Licencie totiž nepôsobia ako bariéra len pri poskytovaní služieb už zaužívaných v súčasnosti ale môžu 

zamedzovať aj vývoju nových – lepších – riešení. Spojené štáty si zažili konkrétny príklad takéhoto 

zamedzovania inovácií počas pandémie koronavírusu. V krajine, kde kvôli 20 minútovej návšteve 

doktora ľudia priemerne strávia 2 hodiny cestovaním a čakaním, sa pochopiteľne začína rozvíjať 

telemedicína. Jej potenciál však nemohol byť zatiaľ naplno rozvinutý, okrem iného preto, že doktori 

môžu poskytovať svoje služby len v štáte, ktorého licenciu majú aj v prípade, že služby poskytujú cez 

telefón/online/prostredníctvom inej modernej technológie. Keďže jedným z najvýznamnejších 

benefitov telemedicíny je skracovanie vzdialenosti (a nákladov s tým súvisiacich), takáto bariéra má 

veľkú váhu.  

IV.6 Podnikateľské prostredie v USA 
Spôsob, akým k regulácií vnútorného trhu obe politické entity pristupujú, kreslí obraz menej 

„spravodlivého“ trhu v Spojených štátoch, než v Európskej únií a logicky by mal viesť k vyššiemu levelu 

konkurencie a celkovo aj vnútorného obchodu v Európskej únií. Ako však uvádza štúdia prezentovaná 

tento rok na konferencií Európskeho Konzorcia Politického Výskumu (European Consortium for 

Political Research), regulácie nie sú jediný faktor ovplyvňujúci rozsah obchodu na vnútornom trhu 

a v prípade Spojených štátov existujú aj iné faktory, ktoré spôsobujú, že obchod medzi štátmi 

Spojených štátoch tvorí približne 40% ich HDP, zatiaľ čo v prípade Európskej únie je to len približne 

20% (z vnútorného obchodu Európskej únie tvoril v roku 2016 obchod so službami len približne 20%).  

IV.6.1 Faktory ovplyvňujúce podnikateľské prostredie v USA 
Už spomínaná štúdia spomína viacero dôvodov, ktoré k tomuto mohli do istej miery prispieť: 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38649656-en.pdf?expires=1626873657&id=id&accname=guest&checksum=CC5704B2AF1E9F6AA2A3728D94F95EAA
https://business.kaiserpermanente.org/insights/telehealth/why-benefits-barriers
https://www.brookings.edu/research/removing-regulatory-barriers-to-telehealth-before-and-after-covid-19/
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://policyexchange.org.uk/britains-services-trade-can-flourish-outside-of-the-eus-single-market/
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1) V Spojených štátoch vyrástlo výrazne viac veľkých firiem, než v Európskej únii. Viditeľné to je 

napríklad na sektore technológií. V roku 2018 Spojené štáty výrazne predbehli Európsku úniu 

z hľadiska hodnoty technologických firiem založených od roku 2000. Zatiaľ čo v prípade 

Európskej únie bola spoločná hodnota týchto firiem približne 240 miliárd dolárov, firmy z tejto 

skupiny založené po roku 2000 (deta až po veľkom „Dot-com“ boome)  v Spojených štátoch 

mali spolu hodnotu približne 1,37 bilióna dolárov (údaj z roku 2018). Pri veľkých firmách je 

pravdepodobnejšie, že sa budú zapájať do cezhraničného obchodu, keďže majú prostriedky na 

prekonanie prípadných bariér. Viac veľkých firiem potom vedie k väčšiemu cezhraničnému 

obchodu na americkom trhu.  

2) Dôležitú úlohu môže hrať aj kultúra v oboch politických celkoch a s ňou spojené nastavenie 

zmýšľania (mindset) ich obyvateľov, a teda aj (potenciálnych) podnikateľov. Pozitívne 

vnímanie  kapitalizmu a otvoreného trhu obyvateľmi Spojených štátov v kombinácií so stále 

pretrvávajúcou ideológiou „americkej výnimočnosti“ (American exceptionalism) vytvára 

kultúru podporujúcu podnikanie a „can-do“ prístup. Takéto prostredie môže do istej miery 

vyvážiť prekážky, ktoré na trhu existujú. 

3) Spoločný jazyk taktiež dáva výhodu Spojeným štátom oproti Európskej únií, ktorej štáty majú 

dokopy až 24 oficiálnych jazykov. Spoločný jazyk uľahčuje predovšetkým komunikáciu a 

získavanie informácií v cezhraničnom podnikaní, taktiež však vytvára istý pocit 

spolupatričnosti, ktorý môže byť prekážkou v podnikaní v inom štáte. Jazyk hodnotí vo svojej 

štúdií ako dôležitý faktor aj think-tank CEPS, ktorý vraví, že „rozdielne jazyky v partnerských 

krajinách majú výrazne negatívny vplyv na obchod.“ 

Okrem bariér pochádzajúcich z politických rozhodnutí teda treba brať do úvahy aj tie, ktoré dotvárajú 

celkové (nielen) podnikateľské prostredie v danom štáte. 

IV.6.2 Venture capital kultúra („rizikový kapitál“)  
Ďalšou z príčin, prečo sa malým a stredným podnikom v Spojených štátoch lepšie darí sa rozvíjať, je 

vyšší level rozvoja takzvanej „venture capital“ kultúry. Financovanie týmto spôsobom sa odlišuje 

napríklad od financovania prostredníctvom bankových pôžičiek v tom, že investor vedome vstupuje do 

väčšieho rizika, keďže investuje predovšetkým do myšlienky daného podnikateľa. Na oplátku následne 

„dostane“ podiel v spoločnosti a potenciálne z nej bude v budúcnosti profitovať, keď jeho investícia 

povedie k úspešnému rozvoju spoločnosti. Medzi americké spoločnosti, ktoré sa vďaka financovaniu 

prostredníctvom rizikového kapitálu („venture capital“) podarilo úspešne rozvinúť, patrí napríklad aj 

Facebook alebo Netflix.  

Dôvodom, prečo je tento spôsob efektívny, je vysoký záujem investorov o to, aby spoločnosť uspela. 

Keďže vo väčšine prípadov sú investori ľudia, ktorí sa vyznajú vo svete financií a podnikania, vedia 

spoločnostiam, do ktorých investujú, poskytnúť okrem finančných prostriedkov aj svoje know-how, 

mentoring a podporu v raste. Vzhľadom na prítomnosť finančného aj ľudského kapitálu sa 

pravdepodobnosť úspešného rastu spoločností, do ktorých bolo investované, zvyšuje.  

V Európskej únií je však tento štýl financovania výrazne menej rozvinutý ako v Spojených štátoch 

amerických. Podľa Forbesu v roku 2018 výška investícií rizikového kapitálu do rôznych startupov 

dosiahla v Európskej únií 23 miliárd eur. Dobrá správa je, že tento štýl investícií v Európskej únií 

v posledných rokoch výrazne rástol (medzi rokmi 2013 a 2018 narástol štvornásobne). Horšia správa 

je, že aj toto číslo je stále len zlomkom nielen oproti Spojeným štátom, ale napríklad aj Číne. Výška 

financovania prostredníctvom rizikového kapitálu v roku 2018 v Číne dosiahla necelých 78 miliárd eur 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://qz.com/1320983/why-arent-europes-technology-companies-as-big-as-in-the-us-and-china/
https://qz.com/1320983/why-arent-europes-technology-companies-as-big-as-in-the-us-and-china/
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/news-and-events/news/2021/parsons-matthijs-springer_single-markets_ecpr-sgeu-june-2021.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-internal-market-suffering-integration-deficit/
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
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(92 miliárd dolárov) a v Spojených štátoch presiahla až 110 miliárd eur (130 miliárd dolárov). Úplne 

najhoršia správa je, že Brexitom prišla Európska únia až o 28% všetkých firiem financovaných týmto 

spôsobom. Najväčšiu rolu pritom hrá „strata“ Londýnu, kde sa nachádzalo 25% všetkých Európskych 

takto financovaných spoločností.  

 

Graf 25: Koncentrácia spoločností financovaných rizikovým kapitálov v Európe (2021) 
Zdroj: sifted.eu 

Okrem toho, že financovanie týmto spôsobom je v Európskej únií na oveľa nižšej úrovni než 

v Spojených štátoch z hľadiska jeho výšky, aj frekvencia získavania takýchto investícií je v Spojených 

štátoch vyššia než v Európskej únií. Zatiaľ čo v Európskej únií spoločnosti v priemere získajú novú 

investíciu každých 4,4 roka, v Spojených štátoch je to každých 3,2 roka. A aj investori rozširujú svoje 

portfólio investícií rýchlejšie v Spojených štátoch (priemerne pridajú do svojho portfólia 5,6 spoločností 

každý rok) ako v Európskej únií (pridanie priemerne 3,6 spoločností do portfólia každý rok).  

Firmy, ktoré sú financované rizikovým kapitálom majú podľa MIT Sloan päťnásobne vyššiu 

pravdepodobnosť rastu v porovnaní s firmami, ktoré takto financované nie sú. A keďže má takéto 

financovanie v Spojených štátoch oveľa väčšiu tradíciu a rozsah než v Európskej únií, je pochopiteľné, 

že spoločnosti majú v Spojených štátoch lepšie podmienky na rast. Ako už bolo niekoľkokrát 

spomínané, čím väčšia a úspešnejšia konkrétna firma je, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa bude 

zapájať do medzištátneho obchodu (keďže bude schopná vyrovnať sa s prípadnými bariérami). Dá sa 

teda povedať, že rozvoj cezhraničného obchodu je možné dosiahnuť okrem odstraňovania bariér aj 

vytváraním lepšieho prostredia pre firmy a ich rast. 

 

https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/31/raising-venture-funding-in-europe-vs-the-us/?sh=13570dae78a8
https://sifted.eu/articles/europe-us-vc/
https://sifted.eu/articles/europe-us-vc/
https://sifted.eu/articles/europe-us-vc/
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IV.7 Prehľad doplnkovej literatúry 
https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_en 

• Zodpovedanie najčastejších otázok k balíku mobility Európskou komisiou 

https://theloadstar.com/euro-hauliers-eye-uk-as-new-base-as-new-driver-rules-come-into-play/  

• Článok o možných nezamýšľaných následkoch implementácie balíčku mobility týkajúcich sa 

relokácie Európskych prepravcov 

https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-

transport/ 

• Rozhovor think tanku Warsaw Institute s poľským europoslancom Kosmom Złotowskim 

https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/  

• Analýza balíka mobility think tankom European Centre for International Political Economy 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en 

• Výsledky hodnotiacej štúdie vykonanej na žiadosť Európskej komisie o dopadoch balíčka 

mobility 

https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-

friend-20059/Sieps-2005-9.pdf? 

• Štúdia Swedish Institute for European Policy Studies o vzťahu medzi Európskou komisiou 

a malými členskými štátmi 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true  

• Štúdia o štrukturálnych nevýhodách malých štátov pri tvorení politík v Európskej únií 

https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=on

epage&q&f=false 

• Rozsiahla štúdia o tvorbe politík a rozhodovacom procese v Európskej únií 

https://www.euractiv.com/section/road-safety/news/controversial-eu-labour-rules-tackle-truck-

drivers-pay-and-working-conditions/ 

• Článok Euractiv-u o procese tvorby pravidiel o platoch vodičov nákladných vozidiel v iných 

členských štátoch 

https://lobbyfacts.eu/ 

• Databáza o lobovacích aktivitách spoločností v Európskej únií 

https://euobserver.com/institutional/147637 

• Článok portálu EUobserver o vplyve korporátneho lobingu na tvorbu politík v Európskej únií 

https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_en
https://theloadstar.com/euro-hauliers-eye-uk-as-new-base-as-new-driver-rules-come-into-play/
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://warsawinstitute.review/issue-2-2020/the-mobility-package-and-the-future-of-european-transport/
https://ecipe.org/publications/freight-transport-restrictions/
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-friend-20059/Sieps-2005-9.pdf
https://www.sieps.se/en/publications/2005/is-the-commission-the-small-member-states-best-friend-20059/Sieps-2005-9.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2010.486980?needAccess=true
https://books.google.to/books?id=lpSBzjiRbwEC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
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https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/work-related-cancer-

emerging-from-obscurity/the-world-of-eu-lobbying-in-brussels 

• Analýza Európskeho odborového inštitútu o lobingu v Európskej únií 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en 

• Oficiálna databáza lobingových aktivít Európskej únie 

https://www.jstor.org/stable/20647957?seq=1#metadata_info_tab_contents 

• Štúdia o vplyvu lobingu na úroveň zdaňovania v Spojených štátoch amerických 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbfa.12109 

• Štúdia o vplyve lobingu na výsledky firiem 

https://images.transparencycdn.org/images/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf 

• Publikácia Transparency International o transparentnosti lobingu v Európskej únií 

https://corporateeurope.org/en/researching-corporate-lobbying-eu 

• Stránka s odkazmi na zdroje o lobingu a tvorbe politík v Európskej únií 
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