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Ustanovení

Obecní
živnostenské
úřady
stanovené 32013L0055
prováděcím právním předpisem a elektronické
jednotné kontaktní místo jsou jednotnými
1.
kontaktními místy.

(1) Jednotné kontaktní místo poskytuje

32013L0055

a) informace o požadavcích vztahujících se
podle jiných právních předpisů na
poskytovatele služeb, mezi něž patří
zejména náležitosti žádosti o udělení
oprávnění k poskytování služeb či vyřízení
formalit spojených s jejím výkonem, a
kontaktní údaje správních orgánů20), které
jsou příslušné k vyřízení žádosti podle
jiných právních předpisů,

2.

b) obecné informace o požadavcích
týkajících se získání oprávnění k
poskytování služby přístupu k činnosti
poskytování služeb a jejího výkonu v jiných
členských státech,
c)
obecné
informace
o
opravných
prostředcích proti rozhodnutím správních
orgánů20) a o možnostech řešení sporů mezi
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Článek 57 odst. 1
Centrální on-line přístup k informacím
Členské státy zajistí, aby byly prostřednictvím jednotných
kontaktních míst, uvedených v článku 6 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.
prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (*), on- line
přístupné a pravidelně aktualizované tyto informace:
a) seznam všech regulovaných povolání v daném
členském státě včetně kontaktních údajů orgánů
příslušných pro každé regulované povolání a center
pomoci uvedených v článku 57b;
b) seznam povolání, pro která existuje evropský profesní
průkaz, jeho fungování včetně veškerých souvisejících
poplatků, které hradí daný odborník, a příslušné orgány,
které ho vystavují;
c) seznam všech povolání, u kterých členský stát používá
ve svých vnitrostátních právních a správních předpisech
čl. 7 odst. 4;
d) seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se
zvláštní strukturou podle čl. 11 písm. c) bodu ii);
e) požadavky a postupy uvedené v článcích 7, 50, 51 a 53
pro každé povolání, které členský stát reguluje, včetně
všech souvisejících poplatků, které občané musí uhradit, a
dokladů, které musí předložit příslušným orgánům;
f) způsob odvolání proti rozhodnutím příslušných orgánů
přijatým podle této směrnice podle vnitrostátních
právních a správních předpisů.
Článek 57
Centrální on-line přístup k informacím
Členské státy zajistí, aby byly prostřednictvím jednotných
kontaktních míst, uvedených v článku 6 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.
prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (*), on- line
přístupné a pravidelně aktualizované tyto informace:
a) seznam všech regulovaných povolání v daném
členském státě včetně kontaktních údajů orgánů
příslušných pro každé regulované povolání a center
pomoci uvedených v článku 57b;
b) seznam povolání, pro která existuje evropský profesní
průkaz, jeho fungování včetně veškerých souvisejících
poplatků, které hradí daný odborník, a příslušné orgány,
které ho vystavují;
c) seznam všech povolání, u kterých členský stát používá
ve svých vnitrostátních právních a správních předpisech
čl. 7 odst. 4;
d) seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se

zvláštní strukturou podle čl. 11 písm. c) bodu ii);
e) požadavky a postupy uvedené v článcích 7, 50, 51 a 53
pro každé povolání, které členský stát reguluje, včetně
všech souvisejících poplatků, které občané musí uhradit, a
dokladů, které musí předložit příslušným orgánům;
f) způsob odvolání proti rozhodnutím příslušných orgánů
přijatým podle této směrnice podle vnitrostátních
právních a správních předpisů.

poskytovatelem služby a příjemcem služby,
nebo mezi poskytovateli služby,
d) obecné informace o požadavcích
týkajících se ochrany spotřebitele v jiných
členských státech,
e) kontaktní údaje spolku nebo jiných
právnických osob, včetně Evropské sítě
spotřebitelských středisek, které mohou
poskytovatelům služeb nebo příjemcům
služeb poskytovat praktickou pomoc.,

2. Členské státy zajistí, že se informace uvedené v odstavci 1
poskytují jasným a srozumitelným způsobem, že jsou snadno
dálkově a elektronickými prostředky dostupné a že jsou
aktuální.
3. Členské státy zajistí, aby každá žádost o informace zaslaná
jednotnému kontaktnímu místu byla zodpovězena co
nejdříve.
4. Členské státy a Komise přijímají doprovodná opatření s
cílem vybídnout k tomu, aby jednotná kontaktní místa
zpřístupnila informace stanovené v odstavci 1 v ostatních
úředních jazycích Unie. Právní předpisy členských států o
používání jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

f) informace o regulaci povolání, mezi něž
patří zejména
1. seznam regulovaných povolání a
podmínky pro jejich výkon, včetně
informací o postupu při uznávání
odborné
kvalifikace,
poplatcích,
požadavcích na dokumenty a jazykové
znalosti,

5. Členské státy spolupracují mezi sebou a s Komisí pro
účely provádění odstavců 1, 2 a 4.

2. informace o povinnosti předběžně
příslušnému orgánu ohlásit úmysl
poskytovat v České republice danou
službu a o oprávnění příslušného orgánu
prověřit před prvním poskytnutím
služby prověřit odbornou kvalifikaci
poskytovatele služeb,
3. seznam profesí, pro něž existuje
evropský profesní průkaz a podmínky
jeho získání,
4. seznam profesí, u nichž je příslušný
orgán před prvním poskytnutím služby
oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci
poskytovatele služeb,
5. seznam regulovaného vzdělávání a
odborné přípravy se zvláštní strukturou,
6. kontaktní údaje příslušných orgánů a
centra pomoci.
(2) Jednotná kontaktní místa
poskytují informace podle odstavce 1
bezodkladně, v jasné a srozumitelné formě a
v rozsahu zohledňujícím reálné potřeby
poskytovatelů služeb, a dbají o jejich
aktuálnost. V závislosti na povaze dotazu
poskytují
jednotná
kontaktní
místa
informace v českém či anglickém jazyce a
podle možností i v dalších úředních jazycích
Evropské unie.
(3) Příslušné správní orgány na
požádání poskytnou informaci o způsobu,
jakým jsou požadavky uvedené v odstavci 1
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obecně vykládány a uplatňovány. Informace
je poskytována bezodkladně po přijetí
žádosti, která může být doručena i
elektronicky, jasným a srozumitelným
jazykem a zahrnuje i jednoduchý návod, jak
postupovat. Informační povinnost podle
tohoto odstavce nemá charakter právního
poradenství v jednotlivých případech, ale
týká se pouze obecných informací zejména o
způsobu, jakým se požadavky obvykle
vykládají nebo uplatňují.
§ 15

(1) Jednotné kontaktní místo 32013L0055
přijímá a neprodleně předává příslušným
správním orgánům20) veškerá podání
učiněná na základě jiného právního
předpisu upravujícího přístup k činnosti
poskytování služeb nebo její výkon, zejména
a) přihlášky k registraci nebo oznámení na
základě jiného právního předpisu21),
b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního
zabezpečení od fyzických osob v rozsahu
stanoveném jinými právními předpisy22),

Článek 57a, odst. 1
Postupy s využitím elektronických prostředků
1. Členské státy zajistí, že všechny požadavky, postupy a
formality spojené se záležitostmi spadajícími do
působnosti této směrnice je možno snadno vyřídit přes
příslušné jednotné kontaktní místo na dálku a pomocí
elektronických
prostředků
nebo
prostřednictvím
příslušných odpovědných orgánů. To by nemělo
odpovědným orgánům členského státu bránit, aby v
pozdější fázi v případě odůvodněných pochybností a
pokud je to nezbytně nutné, vyžadovaly potvrzené kopie.

c) oznámení o vzniku volných pracovních
míst23),
d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči
zdravotním
pojišťovnám
v
rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem24),
e) podání spojená s uznáváním profesních
kvalifikací.
(2) Veškerá podání a formality
podle odstavce 1 lze vyřídit prostřednictvím
jednotných kontaktních míst či příslušných
správních úřadů, a to i na dálku a pomocí
elektronických prostředků. Při prokazování
skutečností relevantních pro správní řízení
spolupracují správní orgány se správními
orgány ostatních členských států Evropské
unie
prostřednictvím
elektronického
systému pro výměnu informací mezi
členskými státy podle zvláštního právního
předpisu.

§ 16 odst. 2 Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je 32013L0055
zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno
podání u jednotného kontaktního místa, nebo
je-li v tento den podána poštovní zásilka
adresovaná jednotnému kontaktnímu místu.
Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho
předáním příslušnému správnímu orgánu20)
podáním u jednotného kontaktního místa.
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Článek 57a, odst. 4
4. Všechny postupy se provádějí v souladu s článkem 8
směrnice 2006/123/ES o jednotném kontaktním místu.
Procesní lhůty stanovené v čl. 7 odst. 4 a v článku 51 této
směrnice začínají od okamžiku, kdy občan podá žádost nebo
předloží kterýkoli chybějící doklad u jednotného kontaktního
místa nebo přímo u příslušného orgánu. Vyžadování
potvrzených kopií uvedené v odstavci 1 tohoto článku se
nepovažuje za vyžadování chybějících dokladů.

Číslo
předpisu ES
(kód celex)

Název předpisu ES

32013L0055

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro
výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
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