Jednotné kontaktní místo
Obecní živnostenský úřad
Magistrát města Pardubic
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Co je jednotné kontaktní místo (JKM)?
JKM je informační a poradenské místo pro zájemce o podnikání a podnikatele.
V České republice činnost JKM zajišťuje 15 fyzických míst na obecních živnostenských
úřadech 13 v krajských městech a 2 v Praze a elektronické JKM.
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelske‐cinnosti‐jkm/1001788/
Na Obecním živnostenském úřadě v Pardubicích sídlí JKM Pardubického kraje.
Jednotná kontaktní místa jsou součástí celoevropské sítě. Působí v každém
členském státě Evropské unie (EU).
http://ec.europa.eu/internal_market/eu‐go/index_cs.htm
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Právní úprava JKM

 Směrnice EP a Rady o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES
 Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
 Zákon č. 223/2009 Sb. změnový zákon, mění zákon o živnostenských úřadech
 Vyhláška č. 248/2009 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu

Co je cílem JKM?

1)

Usnadnit vstup do podnikání v rámci jednotného evropského trhu
 Poskytováním informací potřebných k podnikání
 Předáváním kontaktů na příslušné úřady a instituce

2)

Zprostředkování podání žádosti k poskytování služby příslušnému správnímu orgánu

JKM plní dvě hlavní funkce: informační a zprostředkovatelskou.
JKM poskytuje služby bezplatně. Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže
řešit konkrétní věci či spory nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

Jaké informace JKM poskytuje?
 Informace k podnikání v členských státech EU
a)

Přeshraničně

b)

Usazení

 Vysílání pracovníků do členských států EU
 Zakládání společností v ČR i EU
 Podnikání podle jiných právních předpisů než je živnostenský zákon
 Uznávání kvalifikací
 Kontaktní údaje, které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb pomoci
 Obecné informace k DPH
 Obecné informace o opravných prostředcích a o mimosoudním řešení sporů
 Obecné informace k ochraně spotřebitele
Dotazy, které postupuje JKM příslušným institucím:
 Problém s úřadem (Solvit)
 Dotaz na výrobek (ProCoP)

Přeshraniční poskytování služeb

– dočasně, příležitostně, nepravidelně, hlavní těžiště zájmu musí zůstat v ČR,
posuzuje se vždy „případ od případu“.
 Nejprve je nezbytné ověřit, zda je daná činnost ve státu poskytování
regulovaná či nikoliv.

Příklad: Český podnikatel získal dvouměsíční zakázku montovat kovové regály v
Německu. Tuto službu poskytne na základě svého živnostenského oprávnění
vydaného živnostenským úřadem v ČR, aniž by žádal o vydání jakéhokoliv
oprávnění orgán státu, kde hodlá svou službu poskytnout.

Poskytování služeb formou usazení

– dlouhodobě, pravidelně, dále služby, které jsou vázány na určitou provozovnu.
 Usazení se vyznačuje stálou a trvalou účastí na hospodářském životě
hostitelského státu.
 Podnikatel musí splnit stejné požadavky jako domácí podnikatel a získat v
daném členském státě EU příslušné oprávnění k podnikání.

Příklad: Česká kadeřnice – podnikatelka – má klienty v Polsku. Činnost bude
vykonávat ve vyhrazených prostorách, vznikne jí tedy v Polsku stálá provozovna, a
proto musí získat živnostenské oprávnění v Polsku.

Vysílání zaměstnanců

Upraveno Směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků a Nařízením EP a Rady (EE) č. 883/04.

 Firma vysílá svého zaměstnance v rámci přeshraničního poskytování služeb
 Firma vysílá pracovníka v rámci skupiny podniků
 Vysílání např. agenturou práce

Příklad: Česká firma vysílá své zaměstnance do Rakouska za účelem provedení opravy
domu. Vyslaní zaměstnanci se řídí pracovněprávními předpisy cizího státu (délka pracovní
doby, minimální mzda, bezpečnost práce či rozsah dovolené).

Založení společnosti

Poskytování informací k založení společnosti, či organizační složky v jiném členském
státě EU.
 Co musí žadatel v daném státě EU doložit
 Kontakty na příslušné úřady či instituce

Příklad: Česká právnická osoba hodlá rozšířit své aktivity na Slovensku. Bude tedy
podnikat současně v ČR a na Slovensku. Tato právnická osoba je povinna zřídit na
Slovensku organizační složku podniku podle slovenského zákona a vyřídit si slovenské
živnostenské oprávnění.

Podnikání mimo živnost

Podnikání podle jiných právních předpisů než je živnostenský zákon
Poskytnutí informací a kontaktů na příslušné úřady o činnostech, které nejsou živnostmi.

Nejčastější dotazy:







Podnikání v oblasti sociálních služeb
Podnikání podle energetického zákona
Poskytování zdravotních služeb
Podnikání podle autorského zákona (činnost hudebníka, malba obrazů, psaní knih)
Pojišťovací zprostředkovatelé
Zemědělské podnikání

Uznávání kvalifikace

Podle Směrnice 2005/36/ES
občan EU, který získal pro výkon určité činnosti odbornou kvalifikaci v jednom členském
státě EU, může tuto činnost vykonávat i v ostatních členských zemích.
Příslušné orgány daného členského státu posoudí a uznají či neuznají jeho kvalifikaci.

Uznání se týká:
 Volného pohybu osob, pracovníků, svobody usazování OSVČ ‐ uznávání kvalifikace
 Volného pohybu služeb – u OSVČ, procedura ohlášení nebo ověření

Poskytování ostatních informací

 Obecné informace k DPH
Nejčastěji obecné informace o DPH k poskytování přeshraničních služeb.
 Obecné informace o opravných prostředcích a o mimosoudním řešení sporů
Umožňuje úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou soudní
cestu, která je obvykle dlouhá a nákladná.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je celosvětově považováno za rychlý, levný a
vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele.
 Obecné informace k ochraně spotřebitele
Kontakty na odbornou pomoc, respektive poradenství a pomoc spotřebitelům pro případy
sporů s obchodníky z ČR.

Nejčastější dotazy











Přeshraniční poskytování služeb v sousedních státech EU
Podnikání formou usazení se v sousedních státech
Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska
Podnikání v režimu autorského zákona
Poskytování služeb pro seniory
Podmínky evidence zemědělského podnikatele
Zřízení organizační složky
Uznávání kvalifikací
Zprostředkování podání Úřadu práce ČR (zprostředkování zaměstnání)

Počet dotazů pardubického JKM se stále zvyšuje. V současné době JKM zodpoví měsíčně
kolem 45 dotazů. V minulém roce 2013 odpovědělo na dotaz JKM 455 klientům.

Další instituce

Dotazy které postupuje JKM příslušným institucím.
 Solvit
Zabývá se řešením sporů podnikatelů a občanů na vnitřním trhu EU.
Jde o neformální a bezplatnou alternativu k soudnímu, resp. správnímu řízení či stížnosti k
Evropské komisi
 ProCoP
Podává informace o technických předpisech, požadavcích na výrobky, podmínkách
volného pohybu zboží, uplatňování nařízení o vzájemném uznávání, o opravných
prostředcích proti správním rozhodnutí.

Jak nás kontaktovat?

 Telefonicky: JKM linka 466 859 398
 E‐mailem: jkm@mmp.cz
 Prostřednictvím portálu BusinessInfo: http://www.businessinfo.cz/cs/online‐
nastroje/online‐dotaz.html
 Osobně: Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Pardubic, Gorkého 489, 530 02
Pardubice – Zelené Předměstí

Děkujeme za pozornost

mgr Lada Novotná
lada.novotna@mmp.cz
tel. 466 859 385

Ing. Jana Syrůčková
jana.syruckova@mmp.cz
tel. 466 859 386

