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PŘÍLOHA
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o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
jménem Evropské unie
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PŘÍLOHA 8-A

SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ UNIE

JEDINÝ ČLÁNEK
Seznam specifických závazků Unie je uveden v dodatcích 8-A-1 až 8-A-3.

XXX 1

Dodatek 8-A-1

UNIE
SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 8.7
(SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ)
(PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)
1.

V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedena odvětví služeb liberalizovaná podle článku
8.7 (Seznam specifických závazků) a prostřednictvím výhrad jsou stanovena omezení přístupu
na trh a národního zacházení, která se vztahují na služby a dodavatele služeb ze Singapuru v
těchto odvětvích. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:
a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém Unie závazek přijímá,
a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.

Přeshraniční poskytování služeb v odvětvích a pododvětvích, na která se vztahuje tato dohoda
a která nejsou v níže uvedeném seznamu zmíněna, není předmětem závazků.

XXX 2

2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví:
a)

výrazem „CPC“ se rozumí Centrální klasifikace produkce uvedená v poznámce pod
čarou 23 k článku 8.21 (Počítačové služby) a

b)

výrazem „CPC ver. 1.0“ se rozumí Centrální klasifikace produkce publikovaná
Statistickou komisí OSN v Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů,
technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují
omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 8.5 (Přístup na trh) a 8.6
(Národní zacházení). Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální
služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky,
včetně jazykového přezkoušení) se na služby a dodavatele služeb ze Singapuru vztahují v
každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.

4.

Níže uvedeným seznamem není dotčena proveditelnost přeshraničního poskytování služeb
stanoveného v čl. 8.4 (Definice) písm. a) v některých odvětvích a pododvětvích služeb a není
jím dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu
závazků týkajících se usazování.

5.

V souladu s čl. 8.1 (Cíl a oblast působnosti) odst. 2 písm. a) nejsou v níže uvedeném seznamu
zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.

6.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto
nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.
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7.

Pojmem „investor“ zmíněným v tomto seznamu závazků se rozumí pojem „podnikatel“
vymezený v čl. 8.8 (Definice) písm. c).

8.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:
AT

Rakousko

BE

Belgie

BG Bulharsko
CY Kypr
CZ

Česká republika

DE

Německo

DK Dánsko
EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT Malta
NL

Nizozemsko

PL

Polsko

XXX 4

PT

Portugalsko

RO Rumunsko
SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK Spojené království

XXX 5

Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

1

Popis výhrad
Nemovitosti
Pro způsob 1 a 2
Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO,
SI, SK: Žádné.
AT: Nabývání, koupě nebo nájem nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami
vyžaduje povolení příslušných orgánů jednotlivých zemí (Länder), které zváží, zda nejsou
dotčeny důležité ekonomické, sociální nebo kulturní zájmy.
BG: Zahraniční právnické osoby a cizí státní občané s trvalým bydlištěm v zahraničí mohou
nabývat vlastnictví budov a omezených vlastnických práv 1 k nemovitostem jen se svolením
ministerstva financí. Povinnost požádat o povolení se nevztahuje na osoby, jež v Bulharsku
uskutečnily investice.
Cizí státní občané s trvalým bydlištěm v zahraničí, zahraniční právnické osoby a společnosti, v
nichž zahraniční účast zajišťuje většinu při přijímání rozhodnutí nebo může přijetí rozhodnutí
zablokovat, mohou nabývat práv k vlastnictví nemovitostí v určitých geografických oblastech,
jež určí Rada ministrů, jen s povolením.

Bulharské majetkové právo uznává tato omezená vlastnická práva: právo užívání, právo stavby, právo na zřízení nadstaveb a služebnosti.
XXX 6

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
CY: Bez závazků.
CZ: Zemědělské a lesní pozemky mohou nabývat zahraniční fyzické a právnické osoby s
trvalým pobytem v České republice. Zvláštní úprava se týká zemědělských a lesních pozemků
ve vlastnictví státu.
DK: Omezení nabývání nemovitostí fyzickými a právnickými osobami, které nejsou rezidenty.
Omezení týkající se koupě zemědělských nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými
osobami.
EL: Podle zákona č. 1892/90 musí každý občan pro nabytí pozemků v pohraničních oblastech
získat povolení ministerstva obrany. Podle správní praxe jsou povolení pro přímé investice bez
obtíží udělována.
FI: (Ålandské ostrovy): Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a
práv právnických osob nabývat na Ålandských ostrovech nemovitostí a držet je bez povolení
příslušných ostrovních orgánů. Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství
Åland, a práv kterékoli právnické osoby usadit se a poskytovat služby bez povolení příslušných
orgánů Ålandských ostrovů.

XXX 7

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HU: Omezení nabývání pozemků a nemovitostí zahraničními investory 1.
IE: Pro nabytí jakéhokoli podílu na irských pozemcích domácími nebo zahraničními
společnostmi nebo cizími státními příslušníky je nezbytný předchozí písemný souhlas
pozemkové komise. Pokud se jedná o pozemky k průmyslovému využití (jinému než
zemědělskému), upouští se od tohoto požadavku, pokud je za tímto účelem předloženo
osvědčení ministerstva pro podnikání a zaměstnanost. Toto ustanovení se nevztahuje na
pozemky uvnitř městských hranic.
IT: Koupě nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami podléhá podmínce
vzájemnosti.
LT: Bez závazků pro nabývání pozemků 2.
MT: Nadále se uplatňují požadavky maltských právních předpisů a předpisů týkajících se
nabývání nemovitostí.
PL: K přímému i nepřímému nabývání nemovitostí cizinci (fyzickými nebo zahraničními
právnickými osobami) je nezbytné povolení. Bez závazků, pokud jde o získávání státem
vlastněného majetku (tj. předpisy, jimiž se řídí proces privatizace).

1
2

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
XXX 8

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
RO: Fyzické osoby, jež nemají rumunské státní občanství a nemají v Rumunsku trvalý pobyt,
jakož i právnické osoby, jež nemají rumunskou státní příslušnost ani ústředí v Rumunsku,
nemohou nabývat vlastnictví jakéhokoliv druhu pozemků právními úkony mezi živými.
SI: Právnické osoby usazené ve Slovinsku a se zahraniční kapitálovou účastí mohou nabývat
nemovitosti na území Slovinska. Pobočky 1 zřízené ve Slovinsku zahraničními osobami mohou
nabývat pouze nemovitého majetku, s výjimkou pozemků, který je nutný pro vykonávání
hospodářských činností, pro něž jsou tyto pobočky zřízeny.
SK: Omezení týkající se nabývání nemovitého majetku zahraničními fyzickými a právnickými
osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím zřízení slovenských
právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Bez závazků pro pozemky.

1.

PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

A.

Odborné služby

1

Podle zákona o obchodních společnostech není pobočka zřízená ve Slovinsku považována za právnickou osobu, ale pokud jde o její provoz, je
zacházení s ní stejné jako u dceřiné společnosti, což je v souladu s čl. XXVIII písm. g) GATS.
XXX 9

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

a)

Právní služby 1 (CPC 861) 2

1

Vzhledem k postupnému procesu liberalizace singapurského trhu právních služeb se Singapur ještě nemůže zavázat k rozšíření přístupu na trh v
tomto sektoru. Smluvní strany za účelem poskytnutí dalšího přístupu na trh přezkoumají své závazky v právních službách nejpozději dva roky po
vstupu této dohody v platnost. Smluvní strany mohou na základě rozhodnutí ve Výboru pro obchod službami, investice a veřejné zakázky
zřízeném podle článku 16.2 (Specializované výbory) změnit v tomto ohledu seznamy kterékoli ze smluvních stran.
Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí/mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení.
Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva Unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou
poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj
vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního
práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů,
používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti
pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské
země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Unie musí být v zásadě
poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Unie a jednají osobně nebo jejich
prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou
členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře
v příslušném členském státě Unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v Unii, protože zahrnuje
výkon unijního práva a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou
plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém
je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

2

Pro způsob 1 a 2
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro praxi v
oblasti vnitrostátního práva (EU a členského státu) je podmíněno státní příslušností.
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Odvětví nebo pododvětví
s výjimkou právního poradenství a služeb
právní dokumentace a osvědčení
poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni
výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři,
„huissiers de justice“ nebo jiní „officiers
publics et ministériels“

Popis výhrad
BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je
podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před
„Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány kvóty.
BG: Singapurští právníci smí poskytovat služby právního zastupování pouze singapurským
státním příslušníkům pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. Pro
právní mediační služby se požaduje trvalý pobyt.
FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du
Conseil d'Etat“ podléhá kvótám a podmínce státní příslušnosti.
HR: Bez závazků pro vykonávání praxe v oblasti chorvatského práva.
HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s
požadavkem na trvalý pobyt. V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností
omezen na poskytování právního poradenství.
LV: Požadavek státní příslušnosti pro autorizované advokáty, kterým je vyhrazeno zastupování
v trestních věcech.
DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí pro výkon
praxe a právním firmám se sídlem v Dánsku. Získání dánské licence k výkonu praxe je
podmíněno dánskou zkouškou z práva.
SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu
„advokat“, je podmíněno požadavkem trvalého pobytu.
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Odvětví nebo pododvětví
b)

1. Účetnické služby (CPC 86212, jiné než
auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a
CPC 86220)

Popis výhrad
Pro způsob 1
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez závazků.
AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 12

b)

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

2. Auditorské služby
(CPC 86211 a 86212, jiné než účetnické
služby)

Pro způsob 1
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků.
AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů
stanovených v konkrétních rakouských právních předpisech (např. v zákoně o akciových
společnostech, zákoně o burze, v bankovním zákoně apod.).
HR: Zahraniční auditorské firmy mohou poskytovat auditorské služby na území Chorvatska,
pokud zde zřídily pobočku.
SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech společnostech
s ručením omezeným, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku.
Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo společníky ve společnostech, které provádějí
kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Pro schválení je požadován trvalý pobyt.
LT: Zpráva auditora musí být vyhotovena ve spolupráci s auditorem akreditovaným pro výkon
auditorské činnosti v Litvě.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 13

Odvětví nebo pododvětví
c)

Daňové poradenství (CPC 863) 1

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.
CY: Daňoví zástupci musí mít řádné povolení ministerstva financí. Na povolení se vztahuje test
ekonomické potřebnosti. Použitá kritéria jsou obdobná jako při žádosti o povolení zahraničních
investic (viz oddíl horizontální závazky). Vzhledem k tomu, že jsou tato kritéria platná pro toto
pododvětví, je vždy nutné vzít v úvahu zaměstnanost v tomto pododvětví.
BG, MT, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

1

Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, která spadají pod 1.A.a) Právní služby.
XXX 14

Odvětví nebo pododvětví
d)
e)

Architektonické služby
a
Urbanistické služby a služby v oblasti
krajinářské architektury (CPC 8671 a CPC
8674)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT: Bez závazků, výjimkou jsou služby v oblasti plánování.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Bez závazků.
DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které
jsou poskytovány ze zahraničí.
HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat architektonické služby se souhlasem
chorvatské komory architektů. Návrh či projekt vypracovaný v zahraničí musí být uznán
(validován) oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v Chorvatsku z hlediska souladu s
chorvatským právem. Bez závazků pro urbanistické služby.
HU, RO: Bez závazků pro služby v oblasti krajinářské architektury.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 15

Odvětví nebo pododvětví
f)
g)

Inženýrské služby
a
Integrované inženýrské služby (CPC 8672
a CPC 8673)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, SI: Bez závazků, výjimkou jsou služby v oblasti plánování.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: Bez závazků.
HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat inženýrské služby se souhlasem chorvatské
komory inženýrů. Návrh či projekt vypracovaný v zahraničí musí být uznán (validován)
oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v Chorvatsku z hlediska souladu s chorvatským
právem.
Pro způsob 2
Žádné.

h)

Ambulantní (včetně služeb psychologů) a
zubní zdravotní péče (CPC 9312 a část CPC
85201)

Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Bez
závazků.
SI: Bez závazků pro služby sociální medicíny, sanitární, epidemiologické, lékařské/ekologické
služby, dodávání krve, krevních přípravků a transplantátů a pitvy.
HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 16

Odvětví nebo pododvětví
i)

Veterinární služby (CPC 932)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez
závazků.
UK: Bez závazků, s výjimkou veterinárních laboratoří a technických služeb poskytovaných
veterinárním lékařům, obecného poradenství, podpory a informací (např. o potravě, chování a
péči o zvířata).
Pro způsob 2
Žádné.

j)
j)

1. Služby porodních asistentek (část CPC
93191)
2. Služby poskytované zdravotními sestrami,
rehabilitačními pracovníky a zdravotníky (část
CPC 93191)

Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI,
SK, UK: Bez závazků.
FI, PL: Bez závazků, s výjimkou zdravotních sester.
HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 17

Odvětví nebo pododvětví
k)

Maloobchod s farmaceutickými výrobky a
maloobchod se zdravotnickými a
ortopedickými výrobky (CPC 63211)
a jiné služby poskytované lékárníky 1

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK,
CZ: Bez závazků.
LV, LT: Bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje.
HU: Bez závazků, s výjimkou CPC 6321.
Pro způsob 2
Žádné.

B.

Počítačové a související služby (CPC 84)

C.

Služby výzkumu a vývoje

Služby výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a
humanitních věd (CPC 852, s výjimkou služeb
psychologů) 2

1

2

Pro způsob 1 a 2: Žádné.
Žádné.

Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům
uplatňovaným v členských státech Unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech Unie je
lékárníkům vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
Část CPC 85201 uvedená pod 1.A.h) Ambulantní a zubní zdravotní péče.
XXX 18

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Služby výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd
EU: Pro veřejně financované služby výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo
(CPC 851)
povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Unie a právnickým osobám z
Služby interdisciplinárního výzkumu a vývoje (CPC Unie, jež mají ústředí v Unii.
853)
D.

Služby v oblasti nemovitostí 1

a)

Vztahující se k vlastním nebo pronajatým
nemovitostem (CPC 821)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.
HR: Vyžaduje se komerční přítomnost.
Pro způsob 2
Žádné.
DK: Titul „realitní makléř“ mohou používat pouze osoby, které byly přijaty do registru
realitních makléřů. Ustanovení čl. 25 odst. 2 zákona o prodeji nemovitostí uvádí podmínky
týkající se osob, které mohou být zapsány do tohoto registru.

1

Dané služby jsou služby realitních makléřů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a
právnickými osobami.
XXX 19

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
Kromě jiného zákon požaduje, aby byl uchazeč dánským rezidentem nebo rezidentem Unie,
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska. Dále musí být posouzeny některé
požadavky týkající se teoretických a praktických znalostí uchazečů v souladu s pokyny
dánského úřadu pro podnikání a výstavbu. Zákon o prodeji nemovitostí je použitelný pouze ve
vztahu k dánským spotřebitelům. Na možnost cizinců kupovat/prodávat majetek v Dánsku se
mohou vztahovat jiné právní předpisy, např. požadavky na trvalé bydliště.

b)

Na základě honoráře nebo smlouvy (CPC
822)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.
HR: Vyžaduje se komerční přítomnost.
DK: Titul „realitní makléř“ mohou používat pouze osoby, které byly přijaty do registru
realitních makléřů. Ustanovení čl. 25 odst. 2 zákona o prodeji nemovitostí uvádí podmínky
týkající se osob, které mohou být zapsány do tohoto registru.
Kromě jiného zákon požaduje, aby byl uchazeč dánským rezidentem nebo rezidentem Unie,
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska. Dále musí být posouzeny některé
požadavky týkající se teoretických a praktických znalostí uchazečů v souladu s pokyny
dánského úřadu pro podnikání a výstavbu. Zákon o prodeji nemovitostí je použitelný pouze ve
vztahu k dánským spotřebitelům. Na možnost cizinců kupovat/prodávat majetek v Dánsku se
mohou vztahovat jiné právní předpisy, např. požadavky na trvalé bydliště.

XXX 20

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
Pro způsob 2
Žádné.

E.

Služby pronájmu/leasingu bez obsluhy

a)

Týkající se plavidel (CPC 83103)

Pro způsob 1
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

b)

Týkající se letadel (CPC 83104)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
Pro způsob 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Letadla, která
používají letečtí dopravci z Unie, musí být registrována v členském státě Unie, jenž dopravci
udělil licenci, nebo jinde v Unii. Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy
nebo za výjimečných okolností.

XXX 21

Odvětví nebo pododvětví
c)

Týkající se ostatních dopravních prostředků
(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

Popis výhrad
Pro způsob 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.
Pro způsoby 1 a 2
HR: s výjimkou kabotáže.

d)

Týkající se ostatních strojů a zařízení (CPC
83106, CPC 83107, CPC 83108 a
CPC 83109)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

e)

Týkající se výrobků pro osobní potřebu a pro
domácnost (CPC 832)

Pro způsob 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK,
UK: Bez závazků.
EE: Bez závazků, s výjimkou služeb leasingu nebo pronájmu týkajícího se předem nahraných
videokazet pro použití v zařízeních pro domácí zábavu.

f)

Pronájem telekomunikačních zařízení (CPC
7541)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 22

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

F.

Ostatní podnikatelské služby

a)

Reklamní služby (CPC 871)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

b)

Průzkum trhu a veřejného mínění (CPC 864)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

c)

Poradenství v oblasti řízení (CPC 865)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

d)

Služby související s poradenstvím v oblasti
řízení (CPC 866)

Pro způsob 1 a 2
HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).

e)

Technické zkoušky a analýzy
(CPC 8676)

Pro způsob 1
IT: Bez závazků pro povolání biolog a chemický analytik.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.
Pro způsob 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.

XXX 23

Odvětví nebo pododvětví
f)

Poradenské a konzultační služby v oblasti
zemědělství, myslivosti a lesnictví (část
CPC 881)

Popis výhrad
Pro způsob 1
IT: Bez závazků pro činnosti vyhrazené agronomům a „periti agrari“.
EE, MT, RO: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

g)

Poradenské a konzultační služby související s
rybolovem (část CPC 882)

Pro způsob 1
LV, MT, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

h)

Poradenské a konzultační služby v oblasti
zpracovatelského průmyslu (část CPC 884
a část CPC 885)

i)

Služby zprostředkování a zajišťování
zaměstnanců

i)

1. Vyhledávání vedoucích pracovníků (CPC
87201)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

Pro způsob 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Bez závazků.
Pro způsob 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

XXX 24

Odvětví nebo pododvětví
i)

2. Služby zaměstnanosti (CPC 87202)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT,
RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

i)

3. Služby zajišťování podpůrného
administrativního personálu (CPC 87203)

Pro způsob 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Bez
závazků.
Pro způsob 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

i)

4. Zajišťování domácího pomocného
personálu, jiných obchodních nebo
průmyslových pracovníků, ošetřovatelů a
jiných zaměstnanců (CPC 87204, 87205,
87206 a 87209)

Pro způsob 1 a 2
Všechny členské státy s výjimkou HU: Bez závazků.
HU: Žádné.

j)

1. Pátrací služby (CPC 87301)

Pro způsob 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, UK: Bez závazků.

XXX 25

Odvětví nebo pododvětví
j)

2. Bezpečnostní služby (CPC 87302, CPC
87303, CPC 87304 a CPC 87305)

Popis výhrad
Pro způsob 1
HU: Bez závazků pro CPC 87304, CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.
DK:: Požadavek státní příslušnosti a trvalého pobytu pro členy správní rady. Bez závazků pro
služby letištní ostrahy.
Pro způsob 2
HU: Bez závazků pro CPC 87304, CPC 87305.
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

k)

Související služby vědeckého a technického
poradenství (CPC 8675)

Pro způsob 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků pro
služby průzkumu.
HR: Služby základního geologického, geodetického a báňského poradenství a také související
poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí lze na území Chorvatska poskytovat
pouze společně s tuzemskými právnickými osobami nebo jejich prostřednictvím.
Pro způsob 2
Žádné.

XXX 26

Odvětví nebo pododvětví
l)

1. Údržba a opravy plavidel (část CPC 8868)

Popis výhrad
Pro způsob 1
Pro námořní plavidla: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, UK: Bez závazků.
Pro vnitrozemská dopravní plavidla: EU s výjimkou EE, HU, LV: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

l)

2. Údržba a opravy železničních dopravních
prostředků (část CPC 8868)

Pro způsob 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

l)

3. Údržba a opravy motorových vozidel,
motocyklů, sněžných motorových skútrů a
silničních dopravních prostředků (CPC 6112,
CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 27

Odvětví nebo pododvětví
l)

4. Údržba a opravy letadel a jejich dílů (část
CPC 8868)

Popis výhrad
Pro způsob 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE,
UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

l)

5. Údržba a opravy kovodělných výrobků,
strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě
dopravních a kancelářských) a výrobků pro
osobní potřebu a pro domácnost 1 (CPC 633,
CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 a CPC 8866)

1

Údržba a opravy dopravních prostředků a zařízení (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadají pod 1.F. l) 1. až 1.F l) 4. Údržba a opravy
kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů (CPC 845) spadají pod 1.B. Počítačové a související služby.

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 28

Odvětví nebo pododvětví
m)

Služby úklidu budov (CPC 874)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,
SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

n)

Fotografické služby (CPC 875)

Pro způsob 1
BG, EE, MT, PL: Bez závazků pro poskytování služeb leteckého snímkování.
HR, LV: Bez závazků pro specializované fotografické služby. (CPC 87504)
Pro způsob 2
Žádné.

o)

Balicí služby (CPC 876)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

p)

Tisk a vydavatelství (CPC 88442)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

q)

Konferenční služby (část CPC 87909)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 29

Odvětví nebo pododvětví
r)

1. Překladatelské a tlumočnické služby (CPC
87905)

Popis výhrad
Pro způsob 1
PL: Bez závazků pro služby soudních tlumočníků.
HR: Bez závazků pro úřední dokumenty.
HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.
Pro způsob 2
Žádné.

r)

2. Návrhy interiérů a ostatní specializované
návrhářské služby (CPC 87907)

Pro způsob 1
DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které
jsou poskytovány ze zahraničí.
Pro způsob 2
Žádné.

r)

3. Služby inkasních agentur (CPC 87902)

Pro způsob 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

r)

4. Služby související s poskytováním
informací o solventnosti zákazníků (CPC
87901)

Pro způsob 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

XXX 30

Odvětví nebo pododvětví
r)

5. Kopírovací a rozmnožovací služby (CPC
87904) 1

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků
Pro způsob 2
Žádné.

r)

6. Telekomunikační poradenské služby (CPC
7544)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

r)

7. Záznamové telefonní služby (CPC 87903)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

1

Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají pod 1.F. p).
XXX 31

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

2.

KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A.

Poštovní a kurýrní služby (Služby vztahující
se k manipulaci 1 s poštovními zásilkami 2,
zasílanými adresátům doma i v zahraničí,
podle následujícího seznamu pododvětví:
i)
Manipulace s adresovanými písemnými
sděleními na jakémkoli druhu fyzických
nosičů 3, včetně hybridních poštovních
služeb a adresných reklamních zásilek;
ii) Manipulace s adresovanými balíky a
balíčky 4;

1

„Manipulací“ se rozumí celní odbavení, třídění, doprava a dodání.
„Poštovními zásilkami“ se rozumí zásilky, s nimiž nakládá jakýkoli typ komerčního provozovatele, soukromého či veřejného.
Např. dopisy, pohlednice.
Zahrnuje knihy a katalogy.

2
3
4

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 32

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

iii)

Manipulace s tiskovinami, na nichž je
uveden adresát 1;
iv) Manipulace se zásilkami uvedenými v
bodech i) až iii), pokud jsou doporučené
nebo pojištěné;
v)
Expresní doručovací služby 2 pro zásilky
uvedené v bodech i) až iii);
vi) Manipulace s neadresovanými zásilkami
a
vii) Výměna dokumentů 3.

1
2
3

Časopisy, noviny, periodika.
Expresní doručovací služby mohou kromě větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě
původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky, možnost změny určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.
Poskytování prostředků, včetně dodání prostorů pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, které umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této
služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní zásilky. „Poštovními zásilkami“ se rozumí zásilky, s nimiž nakládá jakýkoli typ
komerčního provozovatele, soukromého či veřejného.
XXX 33

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena,
pokud spadají do rozsahu služeb, které mohou
být vyhrazené pro listovní zásilky, jejichž
cena je nižší než pětinásobek úřední základní
sazby, za předpokladu, že váží méně než 100
gramů 1, a pro službu doporučených zásilek,
používaných při soudních a správních
řízeních.)
(část CPC 751, část CPC 71235 2 a část CPC
73210 3)

1
2
3

„Listovní zásilkou“ se rozumí sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, které má být dopraveno nebo dodáno na adresu,
kterou odesilatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny a časopisy se nepovažují za listovní zásilky.
Jakákoli pozemní přeprava poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu.
Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
XXX 34

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

B.

Telekomunikační služby
Tyto služby nezahrnují ekonomickou činnost,
jejímž předmětem je poskytování obsahu, k
jehož přepravě jsou nutné telekomunikační
služby.

a)

Všechny služby, jejichž předmětem je přenos
a příjem signálů jakýmikoli
elektromagnetickými prostředky 1, s výjimkou
rozhlasového a televizního vysílání 2

1

Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají pod 1.B.
Počítačové a související služby.
Rozhlasové a televizní vysílání je vymezeno jako nepřerušený řetězec vysílání po drátě či bezdrátově bez ohledu na umístění původního vysílání
vyžadovaný pro příjem a/nebo zobrazení signálů zvukových a/nebo obrazových programů u veřejnosti či jakékoli její části, ale nezahrnuje
spojení mezi provozovateli.

2

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

XXX 35

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

3.

STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ Pro způsob 1 a 2
SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513,
Žádné.
CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a
CPC 518)

4.

DISTRIBUČNÍ SLUŽBY (s výjimkou
distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného
válečného materiálu)
Služby komisionářů
Služby komisionářů v oblasti motorových
vozidel, motocyklů a sněžných motorových
skútrů a jejich dílů a příslušenství (část CPC
61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

A.
a)

Pro způsob 1 a 2
EU kromě AT, SI, FI: Bez závazků pro distribuci chemických výrobků a vzácných kovů (a
drahokamů).
AT: Bez závazků pro distribuci pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a
toxických látek.
AT, BG: Bez závazků pro distribuci výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a
chirurgické přístroje, léčivé přípravky a předměty pro lékařské použití.
HR: Bez závazků pro tabákové výrobky.

XXX 36

Odvětví nebo pododvětví
b)
B.
a)

b)
c)

1

Služby ostatních komisionářů (CPC 621)
Velkoobchod
Velkoobchod s motorovými vozidly,
motocykly a sněžnými motorovými skútry a
jejich díly a příslušenstvím (část CPC 61111,
část CPC 6113 a část CPC 6121)
Velkoobchod s telekomunikačními
koncovými zařízeními (část CPC 7542)
Ostatní velkoobchod (CPC 622, s výjimkou
velkoobchodu s energetickými produkty 1)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BG, FR, PL, RO: Bez závazků pro distribuci tabáku a tabákových výrobků.
IT: Státní tabákový monopol pro velkoobchod.
BG, FI, PL, RO: Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů.
SE: Bez závazků pro maloobchod s alkoholickými nápoji.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Bez závazků pro distribuci farmaceutických výrobků.
BG, HU, PL: Bez závazků pro služby obchodování s komoditami.
FR: Pro služby komisionářů, bez závazků pro obchodníky a makléře působící na 17 trzích
národního zájmu s čerstvými potravinami. Bez závazků pro velkoobchod s farmaceutickými
výrobky.
MT: Bez závazků pro služby komisionářů.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: V případě
maloobchodu bez závazků s výjimkou zásilkového prodeje.

Tyto služby, které zahrnují CPC 62271, spadají pod 14.D ENERGETICKÉ SLUŽBY.
XXX 37

Odvětví nebo pododvětví
C.

D.

1
2

Popis výhrad

Maloobchod 1
Maloobchod s motorovými vozidly,
motocykly a sněžnými motorovými skútry a
jejich díly a příslušenstvím (část CPC 61112,
část CPC 6113 a část CPC 6121)
Maloobchod s telekomunikačními koncovými
zařízeními (část CPC 7542)
Maloobchod s potravinami (CPC 631)
Maloobchod s ostatními (neenergetickými)
výrobky, s výjimkou maloobchodu s
farmaceutickými, zdravotnickými a
ortopedickými výrobky 2 (CPC 632, s
výjimkou 63211 a 63297)
Franchising (CPC 8929)

Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají pod 1.B. a 1.F l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY. Nezahrnuje maloobchod s energetickými produkty,
který spadá pod 14.E. a 14.F. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Maloobchodní prodej farmaceutických, zdravotnických a ortopedických výrobků spadá pod 1.A k) ODBORNÉ SLUŽBY.
XXX 38

Odvětví nebo pododvětví
5.

SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
(pouze soukromě financované služby)

A.

Služby v oblasti primárního vzdělávání (CPC
921)

Popis výhrad

Pro způsob 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.

B.

Služby v oblasti sekundárního vzdělávání
(CPC 922)

Pro způsob 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Bez závazků.
Pro způsob 2
CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
Pro způsob 1 a 2
LV: Bez závazků pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání souvisejících s odborným
sekundárním vzděláváním pro zdravotně postižené studenty (CPC 9224).
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Odvětví nebo pododvětví
C.

Služby v oblasti postsekundárního vzdělávání
(CPC 923)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
FR: Podmínka státní příslušnosti. Singapurští státní příslušníci však mohou obdržet povolení
příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří mají být oprávněni vydávat
státem uznávané diplomy.
Pro způsob 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
Pro způsob 1 a 2
CZ, SK: Bez závazků pro služby postsekundárního vzdělávání, s výjimkou postsekundárního
odborného vzdělávání (CPC 92310).

D.

Služby v oblasti vzdělávání dospělých (CPC
924)

Pro způsob 1 a 2
CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
Pro způsob 1
AT: Bez závazků pro služby v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím rozhlasového a
televizního vysílání.
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Odvětví nebo pododvětví
E.

Ostatní služby v oblasti vzdělávání (CPC 929)

Popis výhrad
Pro způsob 1 a 2
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SI, SE, UK: Bez závazků.
Pro způsob 1
HR: Žádné pro korespondenční vzdělávání nebo vzdělávání přes telekomunikace.

6.
A.
B.
a)
b)
C.

1
2

SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Služby týkající se odpadních vod (CPC
9401) 1
Odpadové hospodářství
s pevným/nebezpečným odpadem, kromě
přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
Likvidace odpadu (CPC 9402)
Sanitární a podobné služby (CPC 9403)
Ochrana ovzduší a klimatu (CPC 9404) 2

Pro způsob 1
EU: Bez závazků, s výjimkou poradenských služeb.
Pro způsob 2
Žádné.

Odpovídá službám souvisejícím s odpadními vodami.
Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.
XXX 41

Odvětví nebo pododvětví
D.
a)
E.
F.
a)
G.

1

Popis výhrad

Sanace půdy a vod
Úprava a sanace kontaminované/znečištěné
půdy a vody (část CPC 94060) 1
Snižování hluku a vibrací (CPC 9405)
Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny
Služby ochrany přírody a krajiny (část CPC
9406)
Jiné služby v oblasti životního prostředí a
přidružené služby (CPC 94090)

Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.
XXX 42

Odvětví nebo pododvětví
7.

FINANČNÍ SLUŽBY

A.

Pojišťovací služby a služby související s
pojištěním

Popis výhrad
Pro způsob 1 a 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez
závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s:
a)
námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část
z následujícího: dopravované zboží, vozidla dopravující zboží a veškeré závazky z toho
vyplývající a
b)
zbožím v mezinárodním tranzitu.
AT: Reklamní činnost a zprostředkování jménem dceřiné společnosti, která není usazená v Unii,
nebo pobočky, která není usazená v Rakousku (s výjimkou zajištění nebo retrocese), jsou
zakázány. Povinné pojištění letecké dopravy, s výjimkou pojištění mezinárodní obchodní
letecké přepravy, je možné uzavřít pouze s dceřinou společností, která je usazena v Unii, nebo
pobočkou, která je usazena v Rakousku. Z pojistného u pojistných smluv (s výjimkou zajištění
nebo retrocese), které jsou uzavřeny s dceřinou společnosti, která není usazena v Unii, nebo
pobočkou, která není usazena v Rakousku, se platí vyšší daň. Je možné udělit výjimku.

XXX 43

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
DK: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze se společnostmi, které jsou usazeny v
Unii. Žádné osoby ani společnosti (včetně pojišťovacích společností) nemohou pro obchodní
účely v Dánsku napomáhat při přímém pojišťování osob s trvalým pobytem v Dánsku, dánských
plavidel nebo majetku v Dánsku, vyjma pojišťovacích společností, které mají licenci podle
dánského práva nebo od příslušných dánských orgánů.
DE: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze u dceřiné společnosti usazené v Unii
nebo u pobočky usazené v Německu. Pokud zahraniční pojišťovna zřídila v Německu pobočku,
může v Německu uzavírat pojistné smlouvy, které se vztahují k mezinárodní dopravě, pouze
prostřednictvím takové pobočky.
FR: Pojištění rizik, která se vztahují k pozemní dopravě, mohou uzavírat pouze pojišťovací
společnosti usazené v Unii.
PL: Bez závazků, s výjimkou zajištění, retrocese a pojištění zboží v mezinárodním obchodě.
PT: Pojištění letecké a námořní dopravy vztahující se na zboží, letadlo, loď a odpovědnost
mohou sjednávat pouze společnosti usazené v Unii. V Portugalsku mohou tato pojištění
zprostředkovávat pouze osoby nebo společnosti usazené v Unii.
RO: Zajištění na mezinárodním trhu je povoleno, jen pokud zajištěné riziko nelze umístit na
domácím trhu.

XXX 44

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez
závazků pro zprostředkovávání přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s:
a)
námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část
z následujícího: dopravované zboží, vozidla dopravující zboží a veškeré závazky z toho
vyplývající a
b)
zbožím v mezinárodním tranzitu.
BG: Bez závazků pro přímé pojištění, s výjimkou služeb, které zahraniční dodavatelé dodávají
zahraničním osobám na území Bulharska. Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako
takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Bulharsku, nesmí uzavírat
zahraniční pojišťovny přímo. Zahraniční pojišťovací společnost může uzavírat pojistné smlouvy
pouze prostřednictvím pobočky v Unii. Bez závazků pro pojištění vkladů a podobné režimy
náhrad a pro režimy povinného pojištění.
CY, LV, MT: Bez závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik
souvisejících s:
a)
námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část
z následujícího: dopravované zboží, vozidla dopravující zboží a veškeré závazky z toho
vyplývající a
b)
zbožím v mezinárodním tranzitu.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LT: Bez závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s:
a)
námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část
z následujícího: dopravované zboží, vozidla dopravující zboží a veškeré závazky z toho
vyplývající a
b)
zbožím v mezinárodním tranzitu, s výjimkou pozemní dopravy, kdy se riziko nachází v
Litvě.
LV, LT, PL, BG: Bez závazků pro zprostředkování pojištění.
FI: Pouze pojistitelé, kteří mají správní ústředí v Unii nebo pobočku ve Finsku, mohou nabízet
služby přímého pojištění (včetně soupojištění). Poskytování služeb pojišťovacích makléřů je
podmíněno existencí trvalého místa podnikání v Unii.
HU: Pojišťovací společnosti neusazené v Unii mohou na území Maďarska poskytovat přímé
pojištění pouze prostřednictvím pobočky, která je v Maďarsku zapsána v obchodním rejstříku.
IT: Bez závazků pro povolání pojistných matematiků. Dopravní pojištění zboží, pojištění
vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Itálii, mohou uzavírat
pouze pojišťovny, které jsou usazené v Unii. Tato výhrada se nevztahuje na mezinárodní
dopravu zahrnující dovoz do Itálie.
SE: Poskytování přímého pojištění je povoleno pouze prostřednictvím poskytovatele
pojišťovacích služeb, který je k tomu ve Švédsku oprávněn, pokud takový zahraniční
poskytovatel služby a švédská pojišťovací společnost patří stejné skupině společností nebo mezi
sebou uzavřely dohodu o spolupráci.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
ES: Na služby pojistných matematiků se vztahuje požadavek trvalého pobytu a tříleté praxe v
oboru.
Pro způsob 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE,
SI, UK: Bez závazků pro zprostředkování.
BG: V případě přímého pojištění smí bulharské fyzické a právnické osoby a zahraniční osoby
podnikající na území Bulharska uzavírat pojistné smlouvy ohledně jejich činnosti v Bulharsku v
pouze s poskytovateli, kteří mají licenci pro pojišťovací činnosti v Bulharsku. Pojistné náhrady
plynoucí z těchto smluv se vyplácejí v Bulharsku. Bez závazků pro pojištění vkladů a podobné
režimy náhrad a pro režimy povinného pojištění.
HR: Bez závazků pro služby přímého pojištění a zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou
a)
životního pojištění: pro poskytování životního pojištění cizincům, kteří mají bydliště v
Chorvatsku;
b)
neživotního pojištění:
i)
pro poskytování neživotního pojištění jiného než pojištění odpovědnosti z provozu
automobilu cizincům, kteří mají bydliště v Chorvatsku;
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
ii)

–

pojištění osobní odpovědnosti nebo pojištění majetku, které není v Chorvatské
republice dostupné;
–
společnosti nakupující pojištění v zahraničí v souvislosti s investicemi
v zahraničí včetně vybavení pro tyto činnosti;
–
zajištění návratnosti zahraničních půjček (kolaterální pojištění);
–
pojištění osob a majetku, pokud jde o zcela vlastněné podniky a společné
podniky, jež provádějí ekonomickou činnost v zahraničí, je-li to v souladu s
předpisy dané země nebo to vyžaduje zápis v dané zemi;
–
lodě v procesu výstavby a opravy, pokud je to uvedeno ve smlouvě uzavřené
se zahraničním klientem (kupcem);
c)
námořní, letecké a jiné dopravy.
IT: Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se
jedná o rizika v Itálii, mohou uzavírat pouze pojišťovny, které jsou usazené v Unii. Tato výhrada
se nevztahuje na mezinárodní dopravu zahrnující dovoz do Itálie.

XXX 48

Odvětví nebo pododvětví
B.

Bankovní a ostatní finanční služby (kromě
pojištění)
Všechna níže uvedená pododvětví

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Bez
závazků, s výjimkou poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro
poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.
BE: Pro poskytování poradenských investičních služeb se vyžaduje usazení v Belgii.
BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.
CY: Bez závazků, s výjimkou pro obchodování s převoditelnými cennými papíry, pro
poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další
pomocné služby kromě zprostředkování.
EE: Pro přijímání vkladů je požadováno povolení estonského orgánu pro finanční dozor a zápis
podle estonského zákona jako akciová společnost, dceřiná společnost nebo pobočka.
EE: Pro provádění správy investičních fondů se požaduje zřízení specializované správcovské
společnosti a pouze společnosti, které mají sídlo na území Unie, mohou jednat jako depozitář
aktiv investičních fondů.
HR: Bez závazků, s výjimkou půjček, finančního leasingu, plateb a převodů peněz, záruk a
závazků, peněžního makléřství, poskytování a převodu finančních informací a poradenských a
dalších pomocných finančních služeb kromě zprostředkování.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LT: Pro výkon správy podílových fondů a investičních společností se požaduje zřízení
specializované správcovské společnosti a pouze společnosti se sídlem v Unii smí jednat jako
depozitář aktiv investičních fondů.
IE: Pro poskytování investičních služeb nebo investičního poradenství v Irsku je zapotřebí buď
a) povolení v Irsku, pro které je obvykle nutné, aby subjekt byl zapsán v obchodním rejstříku
nebo aby se jednalo o osobní společnost nebo o samostatného obchodníka, v každém případě
musí mít společnost správní ústředí / sídlo v Irsku (v některých případech povolení nemusí být
vyžadováno – např. pokud poskytovatel služeb ze Singapuru nemá v Irsku žádnou komerční
přítomnost nebo služba není poskytována soukromým osobám), nebo b) povolení v jiném
členském státě Unie v souladu se směrnicí Unie o investičních službách.
IT: Bez závazků pro „promotori di servizi finanziari“ (prodejce finančních služeb).
LV: Bez závazků, s výjimkou pro účast v emisích všech druhů cenných papírů, pro poskytování
finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby
kromě zprostředkování.
LT: Pro správu penzijního fondu se požaduje komerční přítomnost.
MT: Bez závazků, s výjimkou pro přijímání vkladů, půjčky všech druhů, pro poskytování
finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby
kromě zprostředkování.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
PL: Pro poskytování a převod finančních informací, zpracování finančních údajů a souvisejícího
softwaru, požadavek používat veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného
operátora.
RO: Bez závazků pro finanční leasing, pro obchodování s nástroji peněžního trhu, devizami,
deriváty, nástroji využívajícími směnné kurzy a úrokové míry, převoditelnými cennými papíry a
jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, pro účast v emisích všech druhů cenných
papírů a správu aktiv a platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv. Služby týkající
se plateb a peněžních převodů smí být prováděny výhradně prostřednictvím banky usazené v
Rumunsku.
SI:
a)
Účast na emisích pokladničních poukázek, správě penzijního fondu: Bez závazků.
b)
Všechna ostatní pododvětví, s výjimkou účasti na emisích pokladničních poukázek, správy
penzijního fondu, poskytování a převodu finančních informací, poradenských a jiných
pomocných finančních služeb: Bez závazků, s výjimkou přijetí úvěrů (výpůjčky všech
druhů) a přijetí záruk a závazků od zahraničních úvěrových institucí domácími
právnickými osobami a výlučnými vlastníky. Zahraniční osoby smí nabízet zahraniční
cenné papíry pouze prostřednictvím tuzemských bank a obchodníka s cennými papíry.
Členové slovinské burzy musí být zapsáni v obchodním rejstříku ve Slovinsku nebo být
pobočkou zahraničních investičních společností nebo bank.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
Pro způsob 2
BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.
PL: Pro poskytování a převod finančních informací, zpracování finančních údajů a souvisejícího
softwaru, požadavek používat veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného
operátora.

8.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (pouze
soukromě financované služby)

A.

Ústavní zdravotní péče (nemocniční služby)
(CPC 9311)
Ústavní zdravotní péče jiná než nemocniční
služby (CPC 93193)

C.

Pro způsob 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT,
RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

D.

Sociální péče
(CPC 933)

Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
BE: Bez závazků, s výjimkou pro léčebny, zotavovny a domovy důchodců.
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Odvětví nebo pododvětví
9.

CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ
SLUŽBY

A.

Ubytování, stravování a pohostinství,
cateringové služby (CPC 641, CPC 642 a
CPC 643)
s výjimkou cateringových služeb v oblasti
letecké dopravy

Popis výhrad

Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI,
SE, UK: Bez závazků, s výjimkou cateringových služeb.
HR: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

B.

Služby cestovních agentur a kanceláří (včetně
delegátů) (CPC 7471)

Pro způsob 1
BG, HU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

C.

Průvodcovské služby (CPC 7472)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
10.

REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
SLUŽBY (jiné než audiovizuální služby)

A.

Zábavní služby (včetně divadel, hudebních
skupin, cirkusů a diskoték) (CPC 9619)

Popis výhrad

Pro způsob 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.
BG: Bez závazků s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, kapel a hudebních souborů
(CPC 96191); služeb spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců
(CPC 96192) a pomocných divadelních služeb (CPC 96193).
EE: Bez závazků pro ostatní zábavní služby (CPC 96199), s výjimkou služeb kin.
LT, LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin (část CPC 96199).

B.

Služby zpravodajských a tiskových agentur
(CPC 962)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Bez závazků.
Pro způsob 2
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.
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C.

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní
služby (CPC 963)

Pro způsob 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

D.

Služby v oblasti sportu (CPC 9641)

Pro způsob 1 a 2
AT: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
Pro způsob 1
CY, EE: Bez závazků.

E.

Služby související s provozem rekreačních
parků a pláží (CPC 96491)

Pro způsob 1 a 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
11.

DOPRAVNÍ SLUŽBY

A.
a)

Námořní doprava
Mezinárodní osobní doprava (CPC 7211, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže 1)
Mezinárodní nákladní doprava (CPC 7212, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže 2)

b)

1

2

Popis výhrad
Pro způsob 1 a 2
Žádné.

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
XXX 56

B.
a)
b)

1

2

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Vnitrozemská vodní doprava
Osobní doprava (CPC 7221, s výjimkou
vnitrostátní kabotáže 1)
Nákladní doprava (CPC 7222, s výjimkou
vnitrostátní kabotáže 2)

Pro způsob 1 a 2
EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské
vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní
práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se
týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.
AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní
příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro
většinu výkonných ředitelů, představenstvo a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti v
obchodním rejstříku nebo trvalé usazení v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních
podílů podniku vlastnit občané Unie.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
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Odvětví nebo pododvětví
C.
a)
b)

Železniční doprava
Osobní doprava (CPC 7111)
Nákladní doprava (CPC 7112)

Popis výhrad
Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

D.
a)
b)

E.

Silniční doprava
Osobní doprava (CPC 7121 a CPC 7122)
Nákladní doprava (CPC 7123, s výjimkou
přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro
vlastní potřebu 1)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.

Potrubní přeprava zboží kromě paliv 2 (CPC
7139)

Pro způsob 1:
EU: Bez závazků.

Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsob 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
SI, SE, UK: Bez závazků.

1
2

Součást CPC 71235, spadá pod KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY pod 2.A. Poštovní a kurýrní služby
Potrubní přeprava paliv spadá pod 14.B. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

12.

POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ 1

A.
a)
b)
c)

Pomocné služby v námořní dopravě
Skladování (část CPC 742)
Služby celního odbavení 2
Služby skladování a úschovy kontejnerů 3

1

Nezahrnuje údržbu a opravy dopravních prostředků a zařízení, které spadají pod 1.F l) 1. až 1.F l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.
„Službami celního odbavení“ se rozumí činnosti, které spočívají v provádění celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu nákladů
jménem jiné osoby, ať už je tato činnost hlavní činností poskytovatele služeb nebo je běžným doplňkem jeho hlavní činnosti.
„Službami skladování a úschovy kontejnerů“ se rozumí činnosti spočívající v skladování kontejnerů, ať již v přístavních oblastech nebo ve
vnitrozemí, s ohledem na jejich nakládání/vykládání, opravy a připravení pro nalodění.
Bez závazků v důsledku technické neproveditelnosti.

2
3
4

Pro způsob 1
EU: Bez závazků 4 pro tlačné a vlečné služby.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků pro pronájem plavidel s
posádkou. SE: Žádné s výjimkou pro tlačné/vlečné lodě a pronájem plavidel s posádkou, kde má
SE omezení týkající se kabotáže a vlajky.
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Odvětví nebo pododvětví
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1

2

Popis výhrad

Služby námořních agentur 1
HR: Bez závazků kromě služeb agentur zabývajících se přepravou nákladu.
Námořní zasilatelské nákladní služby 2
Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7213)
Pro způsob 2
Tlačné a vlečné služby (CPC 7214)
Žádné.
Podpůrné služby v námořní dopravě (část
CPC 745)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

„Službami námořních agentur“ se rozumí činnosti spočívající v zastupování obchodních zájmů jedné nebo více lodních linek nebo rejdařství v
rámci určité geografické oblasti, a to za tímto účelem:
marketing a prodej služeb v námořní dopravě a souvisejících služeb, od cenových nabídek po fakturaci a vystavování konosamentů jménem
společností, získávání a opětovný prodej nezbytných souvisejících služeb, příprava dokumentace a poskytování obchodních informací;
jednání jménem společností, organizování přivolání lodě nebo převzetí nákladu, je-li to vyžadováno.
„Námořními zasilatelskými nákladními službami“ se rozumí činnosti, které spočívají v organizaci a sledování odesílání zásilek jménem lodních
zasilatelů, opatřování dopravních a souvisejících služeb, přípravou dokumentace a poskytováním obchodních informací.
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Odvětví nebo pododvětví
B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní
dopravy
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)
Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7223)
Tlačné a vlečné služby (CPC 7224)
Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní
dopravě (část CPC 745)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
Pro způsob 1 a 2
EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské
vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní
práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se
týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.
EU: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.
HR: Bez závazků.
Pro způsob 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI: Bez závazků pro pronájem
plavidel s posádkou. SE: Žádné s výjimkou pro tlačné/vlečné lodě a pronájem plavidel s
posádkou, kde má SE omezení týkající se kabotáže a vlajky.
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Odvětví nebo pododvětví
C.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pomocné služby v železniční dopravě
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)
Tlačné a vlečné služby (CPC 7113)
Podpůrné služby v železniční dopravě
(CPC 743)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
Pro způsob 1
EU: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.
HR: Bez závazků kromě služeb agentur zabývajících se přepravou nákladu.
Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
D.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pomocné služby v silniční dopravě
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)
Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC
7124)
Podpůrné služby v silniční dopravě (CPC 744)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem
užitkových vozidel s řidičem.
HR: Bez závazků s výjimkou služeb agentur zabývajících se přepravou nákladu a podpůrných
služeb v silniční dopravě, jež podléhají povolení.
Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
F.
a)

Popis výhrad

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy
Pro způsob 1
1
zboží kromě paliv
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
Skladování zboží kromě paliv přepravovaných SI, SE, UK: Bez závazků.
potrubími (část CPC 742)
Pro způsob 2
Žádné.

13.

OSTATNÍ SLUŽBY V DOPRAVĚ

Poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy

1

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI,
SK: Žádné, aniž jsou dotčena omezení uvedená na seznamu závazků týkající se jakéhokoli
konkrétního způsobu dopravy.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají pod 14.C. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

14.

ENERGETICKÉ SLUŽBY

A.

Služby související s těžbou (CPC 883) 1

Pro způsob 1 a 2
Žádné.

B.

Potrubní přeprava paliv (CPC 7131)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
SI, SE, UK: Bez závazků.

1

Zahrnují se tyto služby poskytované na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava lokality,
instalace vrtných souprav, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem,
kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení
vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování
(tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání.
Nezahrnuje přípravu lokality pro těžbu zdrojů jiných než ropy a plynu (CPC 5115), která spadá pod 3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
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Odvětví nebo pododvětví
C.

Skladování paliv přepravovaných potrubími
(část CPC 742)

Popis výhrad
Pro způsob 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
SI, SE, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

D.

E.

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a
plynnými palivy a podobnými výrobky (CPC
62271)
a velkoobchod s elektřinou, párou a teplou
vodou

Pro způsob 1
EU: Bez závazků pro velkoobchod s elektřinou, párou a teplou vodou.

Maloobchod s pohonnými hmotami (CPC
613)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.

Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
F.

Maloobchod s topným olejem, plynem v
lahvích, uhlím a dřevem (CPC 63297)
a maloobchod s elektřinou, plynem (jiným než
v lahvích), párou a teplou vodou

Popis výhrad
Pro způsob 1
EU: Bez závazků pro maloobchod s elektřinou, plynem (jiným než v lahvích), párou a teplou
vodou.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: V případě
maloobchodu s topným olejem, plynem v lahvích, uhlím a dřevem bez závazků, s výjimkou
zásilkového prodeje (žádné pro zásilkový prodej).
Pro způsob 2
Žádné.

G.

Služby související s rozvodem energií
(CPC 887)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků, s výjimkou poradenských služeb (žádné pro poradenské služby).
Pro způsob 2
Žádné.

15.

OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

a)

Praní, čištění a barvení (CPC 9701)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví
b)

Kadeřnické služby (CPC 97021)

Popis výhrad
Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

c)

Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

d)

Ostatní kosmetické služby j.n. (CPC 97029)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

e)

Lázeňské služby a masáže (jiné než
Pro způsob 1
terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační EU: Bez závazků.
služby v oblasti péče o tělo a nikoli
z léčebných nebo rehabilitačních důvodů 1
Pro způsob 2
(CPC ver. 1.0 97230)
Žádné.

f)

Telekomunikační propojovací služby (CPC
7543)

1

Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají pod 1.A h) Ambulantní a zubní zdravotní péče, 1.A j) 2. Služby poskytované zdravotními
sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní péče (8.A a 8.C).

Pro způsob 1 a 2
Žádné.
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Dodatek 8-A-2

UNIE
SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 8.12
(SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ)
(USAZOVÁNÍ)
1.

V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny ekonomické činnosti liberalizované podle
článku 8.12 (Seznam specifických závazků) a prostřednictvím výhrad jsou stanovena omezení
přístupu na trh a národního zacházení, která se vztahují na podniky a podnikatele ze
Singapuru v těchto činnostech. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:
a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém Unie závazek přijímá,
a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.

Usazování v odvětvích a pododvětvích, na která se vztahuje tato dohoda a která nejsou v níže
uvedeném seznamu zmíněna, není předmětem závazků.
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2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví:
a)

výrazem „ISIC rev 3.1“ se rozumí Mezinárodní standardní klasifikace všech
ekonomických činností publikovaná Statistickou komisí OSN v Statistical Papers,
Series M, N° 4, ISIC REV 3.1, 2002;

b)

výrazem „CPC“ se rozumí Centrální klasifikace produkce uvedená v poznámce pod
čarou 23 k článku 8.21 (Počítačové služby) a

c)

výrazem „CPC ver. 1.0“ se rozumí Centrální klasifikace produkce publikovaná
Statistickou komisí OSN v Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů,
technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují
omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 8.10 (Přístup na trh) a
8.11 (Národní zacházení). Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální
služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky
včetně jazykového přezkoušení, nediskriminační požadavek, že některé činnosti nesmějí být
vykonávány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního
historického a uměleckého zájmu) se na podniky a podnikatele ze Singapuru vztahují v
každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.

4.

V souladu s čl. 8.1 (Cíl a oblast působnosti) odst. 2 písm. a) nejsou v níže uvedeném seznamu
zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.
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5.

Odchylně od článku 8.10 (Přístup na trh) není nutné uvádět v následujícím seznamu závazků
o usazování nediskriminační požadavky, pokud jde o typ právní formy podniku, aby byly
zachovány nebo přijaty Unií.

6.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto
nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.

7.

Pojmem „investor“ zmíněným v tomto seznamu závazků se rozumí pojem „podnikatel“
vymezený v čl. 8.8 (Definice) písm. c).

8.

V případě, že Unie zachová výhradu, která vyžaduje, aby dodavatelem služeb byl občan,
státní příslušník, osoba s trvalým bydlištěm nebo osoba s bydlištěm na jejím území, jako
podmínku pro dodávání služeb na jejím území, výhrada uvedená na seznamu závazků v
dodatku 8-A-3 podle článku 8.13 (Oblast působnosti a definice), pokud jde o dočasný pohyb
fyzických osob, funguje v uplatnitelné míře jako výhrada s ohledem na závazky o usazování
přijaté v tomto dodatku v souladu s článkem 8.12 (Seznam specifických závazků).

9.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:
AT

Rakousko

BE

Belgie

BG Bulharsko
CY Kypr
CZ

Česká republika
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DE

Německo

DK Dánsko
EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT Malta
NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO Rumunsko
SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK Spojené království
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Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

1

Popis výhrad
Nemovitosti
Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LT,
MT, PL, RO, SI, SK: Žádné
AT: Nabývání, koupě nebo nájem nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami
vyžaduje povolení příslušných orgánů jednotlivých zemí (Länder), které zváží, zda nejsou
dotčeny důležité ekonomické, sociální nebo kulturní zájmy.
BG: Zahraniční fyzické a právnické osoby nemohou nabývat vlastnictví pozemků (a to ani skrze
pobočku). Bulharské právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí nemohou nabývat
vlastnictví zemědělské půdy.
Zahraniční právnické osoby a cizí státní občané s trvalým bydlištěm v zahraničí mohou nabývat
vlastnictví budov a omezených vlastnických práv 1 k nemovitostem jen se svolením ministerstva
financí. Povinnost požádat o povolení se nevztahuje na osoby, jež v Bulharsku uskutečnily
investice.
Cizí státní občané s trvalým bydlištěm v zahraničí, zahraniční právnické osoby a společnosti, v
nichž zahraniční účast zajišťuje většinu při přijímání rozhodnutí nebo může přijetí rozhodnutí
zablokovat, mohou nabývat práv k vlastnictví nemovitostí v určitých geografických oblastech,
jež určí Rada ministrů, jen s povolením.

Bulharské majetkové právo uznává tato omezená vlastnická práva: právo užívání, právo stavby, právo na zřízení nadstaveb a služebnosti.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
CY: Bez závazků.
CZ: Zemědělské a lesní pozemky mohou nabývat zahraniční fyzické a právnické osoby s
trvalým pobytem v České republice. Zvláštní úprava se týká zemědělských a lesních pozemků
ve vlastnictví státu.
DK: Omezení nabývání nemovitostí fyzickými a právnickými osobami, které nejsou rezidenty.
Omezení týkající se koupě zemědělských nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými
osobami.
EE: Bez závazků pro nabývání zemědělské a lesní půdy 1.
EL: Podle zákona č. 1892/90 musí každý občan pro nabytí pozemků v pohraničních oblastech
získat povolení ministerstva obrany. Podle správní praxe jsou povolení pro přímé investice bez
obtíží udělována.
FI: (Ålandské ostrovy): Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a
práv právnických osob nabývat na Ålandských ostrovech nemovitostí a držet je bez povolení
příslušných ostrovních orgánů. Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství
Åland, a práv kterékoli právnické osoby usadit se a poskytovat služby bez povolení příslušných
orgánů Ålandských ostrovů.

1

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HR: Bez závazku, pokud jde o nabývání nemovitostí poskytovateli služeb, kteří nejsou usazeni a
nejsou zapsáni v obchodním rejstříku v Chorvatsku. Nabývání nemovitostí nezbytných pro
poskytování služeb společnostmi usazenými a zapsanými v obchodním rejstříku v Chorvatsku
jako právnické osoby je povoleno. Nabývání nemovitostí nezbytných pro poskytování služeb
pobočkami je podmíněno souhlasem ministerstva spravedlnosti. Zemědělskou půdu mohou
nabývat zahraniční právnické a fyzické osoby.
HU: Omezení nabývání pozemků a nemovitostí zahraničními investory 1.
IE: Pro nabytí jakéhokoli podílu na irských pozemcích domácími nebo zahraničními
společnostmi nebo cizími státními příslušníky je nezbytný předchozí písemný souhlas
pozemkové komise. Pokud se jedná o pozemky k průmyslovému využití (jinému než
zemědělskému), upouští se od tohoto požadavku, pokud je za tímto účelem předloženo
osvědčení ministerstva pro podnikání a zaměstnanost. Toto ustanovení se nevztahuje na
pozemky uvnitř městských hranic.
IT: Koupě nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami podléhá podmínce
vzájemnosti.
LV: Bez závazků pro nabývání pozemků; propachtování půdy nepřesahující 99 let je povoleno.
LT: Bez závazků pro nabývání pozemků 2.

1
2

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
MT: Nadále se uplatňují požadavky maltských právních předpisů a předpisů týkajících se
nabývání nemovitostí.
PL: K přímému i nepřímému nabývání nemovitostí cizinci (fyzickými nebo zahraničními
právnickými osobami) je nezbytné povolení. Bez závazků, pokud jde o získávání státem
vlastněného majetku (tj. předpisy, jimiž se řídí proces privatizace).
RO: Fyzické osoby, jež nemají rumunské státní občanství a nemají v Rumunsku trvalý pobyt,
jakož i právnické osoby, jež nemají rumunskou státní příslušnost ani ústředí v Rumunsku,
nemohou nabývat vlastnictví jakéhokoliv druhu pozemků právními úkony mezi živými.
SI: Právnické osoby usazené ve Slovinsku a se zahraniční kapitálovou účastí mohou nabývat
nemovitosti na území Slovinska. Pobočky 1 zřízené ve Slovinsku zahraničními osobami mohou
nabývat pouze nemovitého majetku, s výjimkou pozemků, který je nutný pro vykonávání
hospodářských činností, pro něž jsou tyto pobočky zřízeny.
SK: Omezení týkající se nabývání nemovitého majetku zahraničními fyzickými a právnickými
osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím zřízení slovenských
právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Bez závazků pro pozemky.

1

Podle zákona o obchodních společnostech není pobočka zřízená ve Slovinsku považována za právnickou osobu, ale pokud jde o její provoz, je
zacházení s ní stejné jako u dceřiné společnosti, což je v souladu s čl. XXVIII písm. g) GATS.
XXX 77

Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad
Výkonní ředitelé a auditoři
AT: Výkonní ředitelé poboček právnických osob musí mít trvalý pobyt v Rakousku. Fyzické
osoby, které v právnické osobě nebo pobočce odpovídají za dodržování rakouského obchodního
zákoníku, musí mít trvalé bydliště v Rakousku.
FI: Cizinec, který je činný jako soukromý podnikatel, potřebuje ke své činnosti povolení a musí
mít trvalé bydliště v Unii. Ve všech odvětvích kromě telekomunikačních služeb se na výkonné
ředitele společností s ručením omezeným vztahují podmínky státní příslušnosti a požadavky
trvalého pobytu. U telekomunikačních služeb platí pro výkonného ředitele požadavek trvalého
pobytu.
FR: Výkonný ředitel průmyslové, obchodní nebo řemeslné činnosti potřebuje zvláštní povolení,
pokud nemá povolení k pobytu.
RO: Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být rumunští státní občané.
SE: Výkonný ředitel právnické osoby nebo pobočky musí mít trvalý pobyt ve Švédsku.

XXX 78

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Veřejné služby
EU: Ekonomické činnosti, které se považují za veřejné služby na celostátní nebo místní úrovni,
mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým
provozovatelům 1. 2

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Typy usazení
EU: Zacházení udělované dceřiným společnostem (singapurských společností), které jsou
zřízeny podle práva členského státu Unie a mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní
provozovnu v Unii, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě Unie
singapurskými společnostmi 3.

1

2
3

Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro
každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícím způsobem
uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli.
Toto omezení se nevztahuje na oblast telekomunikačních služeb a na počítačové a související služby.
V souladu s článkem 54 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou tyto dceřiné společnosti považovány za právnické osoby Unie. V míře, v jaké
mají stálou a účinnou vazbu s hospodářstvím Evropské unie, využívají vnitřní trh Unie, který mimo jiné zahrnuje svobodu usadit se a poskytovat
služby ve všech členských státech Unie.
XXX 79

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení.
EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalý pobyt v Unii.
FI: Singapurec, který provozuje živnost jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné
společnosti, potřebuje k této činnosti povolení a musí mít trvalý pobyt v Unii. V případě všech
odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů
představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu; některým společnostem
však mohou být uděleny výjimky. V případě telekomunikačních služeb se pro polovinu
zakladatelů a polovinu členů představenstva vyžaduje trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická
osoba, vztahuje se na ni také požadavek na sídlo. Pokud singapurská organizace hodlá podnikat
či provozovat obchodní činnost zřízením pobočky ve Finsku, vyžaduje se povolení k obchodní
činnosti. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od
singapurské organizace nebo fyzické osoby, jež není občanem Finska.
IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením
k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti.

XXX 80

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční
mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje.
PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné závazky. Singapurští
investoři mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní
společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě osobní společnosti s ručením
neomezeným a komanditní společnosti).
RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů
obchodních společností musí být rumunští občané, pokud společenská smlouva nebo stanovy
společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být
rumunští státní občané.

XXX 81

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
SE: Singapurská společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět
svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a
odděleným účetnictvím. Stavební projekty trvající dobu kratší než jeden rok jsou osvobozeny
od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost
s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli.
Zakladatel či zakladatelé musí mít buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo být švédskou právnickou
osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý
společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zřízení všech ostatních typů
právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady má trvalý pobyt ve Švédsku. Cizinci nebo
švédští státní příslušníci, kteří nemají ve Švédsku trvalý pobyt a přejí si ve Švédsku provádět
obchodní činnosti, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního orgánu zástupce s
trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky
trvalého pobytu je možné upustit, lze-li prokázat, že v daném případě není tato podmínka
nezbytná.
SK: Singapurská fyzická osoba, jež má být zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná
jednat jménem podnikatele, musí předložit povolení k pobytu na Slovensku.

XXX 82

Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

1

Popis výhrad
Investice
DK: Zřizování poboček zahraničních společností ze zemí mimo Unii závisí na tom, zda
příslušná země k tomu dala souhlas v mezinárodní dohodě. Maloobchodní plánování je v
Dánsku upraveno zákonem o plánování a jsou stanovena kritéria pro velikost a umístění
maloobchodních prodejen. Pravidla o velikosti a umístění jsou založena pouze na
environmentálním hledisku. Zahraniční maloobchodní podnik proto k investování v Dánsku
nepotřebuje zvláštní oprávnění či povolení.
ES: Investice zahraničních vládních institucí a zahraničních veřejných subjektů 1 ve Španělsku
přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo
zahraničními vládními institucemi vyžadují předchozí souhlas vlády.
BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30
%, je pro převod těchto podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti
týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná za
podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční
investoři a bulharské právnické osoby s většinovou singapurskou účastí potřebují povolení pro:

Takové investice by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy těchto subjektů.
XXX 83

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
a)

průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního
šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a
b)
nabývání většinové majetkové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z
činností uvedených pod písmenem a).
FR: Pro Singapurce platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv
ve stávajícím francouzském podniku nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze
tato ustanovení:
–
investice nepřesahující 7,6 milionů EUR do francouzských podniků s obratem maximálně
76 milionů eur se povolují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření,
že tyto podmínky jsou splněny;
–
po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je konkludentně uděleno povolení
pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství
nevyužije své právo investici odložit.
Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou
hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného
veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje
zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá povolení k trvalému pobytu.

XXX 84

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
FI: Nabývání akcií singapurskými vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu
hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než
1 000 zaměstnanců, obrat převyšující 168 milionů EUR nebo rozvahu celkem 1 převyšující
168 milionů EUR) podléhá schválení finských orgánů. Toto schválení může být odmítnuto
pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast
telekomunikačních služeb.
HU: Bez závazků pro singapurskou účast v nově privatizovaných společnostech.
IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací
práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po
dobu pěti let ode dne vstupu této dohody v platnost může nabývání velkých podílů základního
kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a
energetiky, podléhat schválení příslušnými orgány.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

1

Zeměpisné oblasti
FI: Na Ålandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají
občanství Åland, nebo právnických osob bez povolení příslušných orgánů Ålandských ostrovů.

Úhrn aktiv nebo úhrn dluhů plus kapitál.
XXX 85

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

1.

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST,
LESNICTVÍ

A.

Zemědělství, myslivost (ISIC rev 3.1: 011,
012, 013, 014, 015) s výjimkou poradenských
a konzultačních služeb 1

AT, HR, HU, MT, RO, SI: Bez závazků pro zemědělské činnosti.
CY: Účast singapurských investorů je povolena pouze do výše 49 %.
FR: Zakládání zemědělských podniků singapurskými státními příslušníky a nabývání vinic
singapurskými investory je podmíněno povolením.
IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství singapurskými rezidenty podléhá povolení.

B.

Lesnictví a těžba dřeva (ISIC rev 3.1: 020) s
výjimkou poradenských a konzultačních
služeb 2

BG: Bez závazků pro těžbu dřeva.

2.

Rybolov a akvakultura (ISIC rev.3.1: 0501,
0502) s výjimkou poradenských a
konzultačních služeb 3

Bez závazků.

1

Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu spadají pod 6.F f) a 6.F g) PODNIKATELSKÉ
SLUŽBY.
Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu spadají pod 6.F f) a 6.F g) PODNIKATELSKÉ
SLUŽBY.
Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu spadají pod 6.F f) a 6.F g) PODNIKATELSKÉ
SLUŽBY.

2
3

XXX 86

Odvětví nebo pododvětví
3.
A.
B.
C.
D.

1
2
3

Těžba a dobývání 1
Těžba černého a hnědého uhlí a lignitu; těžba
rašeliny (ISIC rev 3.1: 10)
Těžba ropy a zemního plynu 2 (ISIC rev 3.1:
1110)
Těžba rud (ISIC rev 3.1: 13)
Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14)

Popis výhrad
EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované 3 fyzickými nebo právnickými osobami ze
zemí mimo Unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Unie. Bez
závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku). Bez
závazků pro těžbu ropy a zemního plynu.

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Nezahrnuje služby související s těžbou na základě honoráře nebo smlouvy na ropných a plynových polích, které spadají pod 19.A
ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou nebo právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická nebo právnická osoba
(jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti
v právnické osobě se považuje za kontrolu.
XXX 87

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

4.

Zpracovatelský průmysl 1

A.

Výroba potravinářských výrobků a nápojů
(ISIC rev 3.1: 15)

Žádné

B.

Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1:
16)

Žádné

C.

Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17)

Žádné

D.

Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin
(ISIC rev 3.1: 18)

Žádné

E.

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží);
výroba brašnářských a sedlářských výrobků a
obuvi (ISIC rev 3.1: 19)

Žádné

F.

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a
korkových výrobků, kromě nábytku; výroba
proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev
3.1: 20)

Žádné

1

Tento sektor nezahrnuje poradenství související se zpracovatelským průmyslem, které spadá pod 6.F h) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.
XXX 88

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

G.

Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev
3.1: 21)

H.

Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti.
nosičů 1 (ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou
HR: Požadavek trvalého pobytu.
vydavatelství a tisku na základě honoráře
nebo smlouvy 2)

I.

Výroba koksárenských produktů
(ISIC rev 3.1: 231)

1

Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah.
Vydavatelství a tisk na základě honoráře nebo smlouvy spadá pod 6.F p) PONIKATELSKÉ SLUŽBY.

2

Žádné.

Žádné.

XXX 89

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

J.

Výroba rafinovaných ropných produktů 1
(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované 2 fyzickými nebo právnickými osobami ze
zemí mimo Unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Unie. Bez
závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).

K.

Výroba chemických látek a chemických
přípravků kromě výbušnin (ISIC rev 3.1: 24, s
výjimkou výroby výbušnin)

Žádné.

L.

Výroba pryžových a plastových výrobků
(ISIC rev 3.1: 25)

Žádné.

M.

Výroba ostatních nekovových minerálních
výrobků (ISIC rev 3.1: 26)

Žádné.

N.

Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27)

Žádné.

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou nebo právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická nebo právnická osoba
(jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti
v právnické osobě se považuje za kontrolu.

2
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

O.

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení (ISIC rev
3.1: 28)

Žádné.

P.

Výroba strojů a zařízení

a)

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
(ISIC rev 3.1: 291)

Žádné.

b)

Výroba strojů a zařízení pro speciální účely,
kromě zbraní a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921,
2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Žádné.

c)

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
j.n. (ISIC rev 3.1: 293)

Žádné.

d)

Výroba kancelářských strojů, účtovacích
strojů a počítačů (ISIC rev 3.1: 30)

Žádné.

XXX 91

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

e)

Výroba elektrických strojů a zařízení j.n.
(ISIC rev 3.1: 31)

Žádné.

f)

Výroba rozhlasových, televizních a
komunikačních zařízení a přístrojů (ISIC rev
3.1: 32)

Žádné.

Q.

Výroba zdravotnických, přesných, optických a Žádné.
časoměrných přístrojů (ISIC rev 3.1: 33)

R.

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů
(ISIC rev 3.1: 34)

Žádné.

S.

Výroba ostatních (nevojenských) dopravních
prostředků a zařízení (ISIC rev 3.1: 35, s
výjimkou výroby válečných lodí, válečných
letadel a jiných dopravních prostředků a
zařízení pro vojenské účely)

Žádné.

XXX 92

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

T.

Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n.
(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Žádné.

U.

Recyklace (ISIC rev 3.1: 37)

Žádné.

5.

VÝROBA; PŘENOS A ROZVOD
ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A TEPLÉ
VODY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 1 (s
výjimkou výroby elektřiny z jaderných
zdrojů)

A.

Výroba elektřiny; přenos a rozvod elektřiny
pro vlastní potřebu (část ISIC rev 3.1: 4010) 2

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Nezahrnuje provozování elektrických přenosových a distribučních soustav na základě honoráře nebo smlouvy, které spadají pod
ENERGETICKÉ SLUŽBY.

2

EU: Bez závazků.

XXX 93

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

B.

Výroba plynu; rozvod plynných paliv
prostřednictvím sítí pro vlastní potřebu (část
ISIC rev 3.1: 4020) 1

EU: Bez závazků.

C.

Výroba páry a teplé vody; rozvod páry a teplé
vody pro vlastní potřebu (část ISIC rev 3.1:
4030) 2

EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované 3 fyzickými nebo právnickými osobami ze
zemí mimo Unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Unie. Bez
závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).

6.

PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

A.

Odborné služby

1

Nezahrnuje dopravu zemního plynu a plynných paliv plynovodem, přenos a rozvod plynu na základě honoráře nebo smlouvy a prodej zemního
plynu a plynných paliv, které spadají pod ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Nezahrnuje přenos a rozvod páry a teplé vody na základě honoráře nebo smlouvy a prodej páry a teplé vody, které spadají pod ENERGETICKÉ
SLUŽBY.
Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou nebo právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická nebo právnická osoba
(jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti
v právnické osobě se považuje za kontrolu.

2
3

XXX 94

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

a)

Právní služby 1 (CPC 861) 2

1

Vzhledem k postupnému procesu liberalizace singapurského trhu právních služeb se Singapur ještě nemůže zavázat k rozšíření přístupu na trh v
tomto sektoru. Smluvní strany za účelem poskytnutí dalšího přístupu na trh přezkoumají své závazky v právních službách nejpozději dva roky po
vstupu této dohody v platnost. Smluvní strany mohou na základě rozhodnutí ve Výboru pro obchod službami, investice a veřejné zakázky
zřízeném podle článku 16.2 (Specializované výbory) změnit v tomto ohledu seznamy kterékoli ze smluvních stran.
Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí nebo mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení.
Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva Unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou
poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj
vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního
práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů,
používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti
pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské
země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Unie musí být v zásadě
poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Unie a jednají osobně nebo jejich
prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou
členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře
v příslušném členském státě Unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v Unii, protože zahrnuje
výkon unijního práva a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou
plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém
je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

2

AT: U singapurských právníků (kteří musí být v Singapuru plně kvalifikovaní) nesmí účast na
vlastním majetku společnosti a podíl na provozních výsledcích kterékoli právní firmy překročit
25 %. Nesmí mít rozhodující vliv při rozhodování.

XXX 95

Odvětví nebo pododvětví
s výjimkou právního poradenství a služeb
právní dokumentace a osvědčení
poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni
výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři,
„huissiers de justice“ nebo jiní „officiers
publics et ministériels“

Popis výhrad
BE: Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány
kvóty.
FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du
Conseil d'Etat“ podléhá kvótám.
DK: Podíly dánské právnické firmy mohou vlastnit pouze právníci s dánskou licencí k výkonu
činnosti a právnické firmy, které mají sídlo v Dánsku. Členy správní rady nebo vedení dánské
právnické firmy mohou být pouze právníci s dánskou licencí k výkonu činnosti. Získání dánské
licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.
FR: Některé druhy právních forem („association d'avocats“ a „société en participation
d'avocat“) jsou vyhrazeny právníkům, kteří jsou ve Francii plnoprávnými členy profesní
komory. Alespoň 75 % společníků vlastnících 75 % podílů v právnické firmě, která poskytuje
služby v souvislosti s francouzským právem nebo s unijním právem, musí být ve Francii
plnoprávnými členy profesní komory.
HR: Zastupovat strany před soudem mohou pouze členové chorvatské advokátní komory
(chorvatský titul „odvjetnici“). Členství v advokátní komoře je podmíněno občanstvím.
HU: Obchodní přítomnost by měla mít formu osobní společnosti s maďarským advokátem
(ügyvéd) nebo advokátní kanceláří (ügyvédi iroda) nebo zastoupení.

XXX 96

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
PL: Zahraniční právníci mohou působit pouze ve formě osobní společnosti s ručením
neomezeným a komanditní společnosti, unijní právníci mají k dispozici i ostatní typy právních
forem.

b)

1. Účetnické služby (CPC 86212, jiné než
auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a
CPC 86220)

AT: U singapurských účetních (kteří musí být oprávněni podle singapurského práva), kteří
nejsou členy rakouských profesních sdružení, nesmí účast na vlastním majetku a podíl na
provozních výsledcích kteréhokoli rakouského právního subjektu překročit 25 %.
CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném
pododvětví.
DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských autorizovaných účetních, musí
získat povolení dánské agentury pro obchod a společnosti.

b)

2. Auditorské služby (CPC 86211 a 86212,
jiné než účetnické služby)

AT: U singapurských auditorů (kteří musí být oprávněni podle singapurského práva), kteří
nejsou členy rakouských profesních sdružení, nesmí účast na vlastním majetku a podíl na
provozních výsledcích kteréhokoli rakouského právního subjektu překročit 25 %.
CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném
pododvětví.
CZ a SK: Nejméně 60 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích práv je vyhrazeno pro
státní příslušníky.
DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských autorizovaných účetních, musí
získat povolení dánské agentury pro obchod a společnosti.

XXX 97

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HR: Žádné kromě toho, že audit mohou provádět pouze právnické osoby.
LV: V obchodní společnosti autorizovaných auditorů musí více než 50 % kapitálu nebo
hlasovacích práv vlastnit autorizovaní auditoři nebo obchodní společnosti autorizovaných
auditorů z Unie.
LT: Auditorům nebo auditorským společnostem z Unie by mělo patřit nejméně 75 % akcií.
SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech společnostech
s ručením omezeným, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku.
Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo společníky ve společnostech, které provádějí
kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Titul „schválený auditor“ nebo „oprávněný auditor“
mohou užívat pouze auditoři, kterým bylo uděleno schválení nebo oprávnění ve Švédsku a
auditoři kooperativních hospodářských svazů a určitých jiných podniků, kteří nejsou
certifikovanými nebo schválenými účetními, musí být rezidenty Evropského hospodářského
prostoru, pokud vláda nebo orgán státní správy jmenovaný vládou v jednotlivém případě
nestanoví jinak. Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

XXX 98

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

c)

Daňové poradenství (CPC 863) 1

AT: U singapurských daňových poradců (kteří musí být oprávněni podle singapurského práva)
nesmí účast na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kteréhokoli rakouského
právního subjektu překročit 25 %. To platí pouze pro nečleny rakouských profesních sdružení.
CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném
pododvětví.

d)
e)

Architektonické služby
a
Urbanistické služby a služby v oblasti
krajinářské architektury (CPC 8671 a CPC
8674)

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí singapurští investoři
jednat ve spojení s domácími investory nebo jako jejich subdodavatelé.
LV: Pokud jde o architektonické služby, jsou pro získání licence k provozování obchodní
činnosti s plnou zákonnou odpovědností a oprávněním přijímat odpovědnost za projekty nutná
tříletá praxe v oboru projektování v Lotyšsku a vysokoškolské vzdělání.
FR: Poskytování pouze prostřednictvím SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en
commandite par actions) nebo SCP.

1

Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, která spadají pod 1.A.a) Právní služby.
XXX 99

Odvětví nebo pododvětví
f)
g)
h)

Popis výhrad

Inženýrské služby
a
Integrované inženýrské služby (CPC 8672
a CPC 8673)

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí singapurští investoři
jednat ve spojení s domácími investory nebo jako jejich subdodavatelé.

Ambulantní (včetně služeb psychologů) a
zubní zdravotní péče (CPC 9312 a část CPC
85201)

CY, EE, FI, MT: Bez závazků.
AT: Bez závazků, s výjimkou služeb zubních lékařů, psychologů a psychoterapeutů, a žádné pro
služby zubních lékařů, psychology a psychoterapeuty.
DE: Test ekonomické potřebnosti, jsou-li lékaři a zubní lékaři oprávněni ošetřovat pojištěnce
systémů veřejného pojištění. Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubařů v daném regionu.
FR: Singapurští investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société
civile professionnelle“, investoři z Unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.
LV: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubařů v daném regionu.

XXX 100

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
BG, LT: Poskytování služeb podléhá povolení vystavenému na základě plánu zdravotních
služeb podle potřeb, přičemž se bere v úvahu počet obyvatelstva a poskytovaná ambulantní a
zubní zdravotní péče.
SI: Bez závazků pro sociální medicínu, sanitární, epidemiologické, lékařské / ekologické služby,
dodávání krve, krevních přípravků a transplantátů a pitvu.
UK: Usazení lékařů v rámci národní zdravotní služby podléhá plánování počtu lékařského
personálu.

i)

Veterinární služby (CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Bez závazků.
BG: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.
HU: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: podmínky na trhu práce v daném odvětví.
FR: Poskytování služeb výhradně prostřednictvím „société d’exercice libéral“ nebo „société
civile professionnelle“.
PL: Cizinci mohou požádat o povolení k provozování praxe.

XXX 101

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

j)

1. Služby porodních asistentek (část CPC
93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Bez závazků.
FR: Singapurští investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société
civile professionnelle“, investoři z Unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.
LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném
pododvětví.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.

j)

2. Služby poskytované zdravotními sestrami,
AT: Zahraniční investoři mohou působit pouze v těchto činnostech: zdravotní sestry,
rehabilitačními pracovníky a zdravotníky (část rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu.
CPC 93191)
BG, MT: Bez závazků.
FI, SI: Bez závazků pro rehabilitační pracovníky a ostatní zdravotníky.
FR: Singapurští investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société
civile professionnelle“, investoři z Unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném
pododvětví.
LV: Test ekonomické potřebnosti pro zahraniční fyzioterapeuty a zdravotníky. Hlavní kritéria:
zaměstnanost v daném regionu.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.

k)

Maloobchod s farmaceutickými výrobky a
maloobchod se zdravotnickými a
ortopedickými výrobky (CPC 63211)
a jiné služby poskytované lékárníky 1

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Bez závazků.
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Na povolení se vztahuje test
ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a zeměpisná hustota stávajících lékáren.

B.

Počítačové a související služby (CPC 84)

Žádné.

1

Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům
uplatňovaným v členských státech Unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech je lékárníkům
vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
XXX 103

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

C.

Služby výzkumu a vývoje 1

a)

Služby výzkumu a vývoje v oblasti přírodních
věd (CPC 851)

EU: Pro veřejně financované služby výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo
povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Unie a právnickým osobám z
Unie, jež mají ústředí v Unii.

b)

Služby výzkumu a vývoje v oblasti
společenských a humanitních věd (CPC 852,
s výjimkou služeb psychologů) 2

Žádné

c)

Služby interdisciplinárního výzkumu a vývoje
(CPC 853)

EU: Pro veřejně financované služby výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo
povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Unie a právnickým osobám z
Unie, jež mají ústředí v Unii.

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Část CPC 85201 uvedená pod 6.A h) Ambulantní a zubní zdravotní péče.

2

XXX 104

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

D.

Služby v oblasti nemovitostí 1

a)

Vztahující se k vlastním nebo pronajatým
nemovitostem (CPC 821)

Žádné kromě DK: Titul „realitní makléř“ mohou používat pouze osoby, které byly přijaty do
registru realitních makléřů. Ustanovení čl. 25 odst. 2 zákona o prodeji nemovitostí uvádí
podmínky týkající se osob, které mohou být zapsány do tohoto registru. Kromě jiného zákon
požaduje, aby byl uchazeč dánským rezidentem nebo rezidentem Unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarska. Dále musí být posouzeny některé požadavky týkající
se teoretických a praktických znalostí uchazečů v souladu s pokyny dánského úřadu pro
podnikání a výstavbu. Zákon o prodeji nemovitostí je použitelný pouze ve vztahu k dánským
spotřebitelům. Na možnost cizinců kupovat/prodávat majetek v Dánsku se mohou vztahovat jiné
právní předpisy, např. požadavky na trvalé bydliště.

b)

Na základě honoráře nebo smlouvy (CPC
822)

Žádné.

1

Dané služby jsou služby realitních makléřů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a
právnickými osobami.
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E.

Služby pronájmu/leasingu bez obsluhy

a)

Týkající se plavidel (CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily
pod vlajkou státu usazení.
LT: Plavidla musí vlastnit litevské fyzické osoby nebo společnosti usazené v Litvě.
SE: V případě singapurských vlastnických práv k plavidlu je nutné předložit důkaz
převládajícího švédského vlivu na provoz, aby se plavidlo mohlo plavit pod švédskou vlajkou.

b)

Týkající se letadel (CPC 83104)

EU: Letadla, která používají letečtí dopravci z Unie, musí být registrována v členském státě
Unie, jenž dopravci udělil licenci, nebo jinde v Unii. Letadlo musí vlastnit buď fyzické osoby
splňující konkrétní podmínky státní příslušnosti, nebo právnické osoby splňující zvláštní
požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly (včetně státní příslušnosti ředitelů).
Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy nebo za výjimečných okolností.

c)

Týkající se ostatních dopravních prostředků
(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

Žádné.
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Popis výhrad

d)

Týkající se ostatních strojů a zařízení (CPC
83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC
83109)

Žádné.

e)

Týkající se výrobků pro osobní potřebu a pro
domácnost (CPC 832)

Žádné, kromě:
BE, FR: bez závazků pro CPC 83202.

f)

Pronájem telekomunikačních zařízení (CPC
7541)

Žádné

F.

Ostatní podnikatelské služby

a)

Reklamní služby (CPC 871)

Žádné.

b)

Průzkum trhu a veřejného mínění (CPC 864)

Žádné.

c)

Poradenství v oblasti řízení (CPC 865)

Žádné.

d)

Služby související s poradenstvím v oblasti
řízení (CPC 866)

HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).
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e)

Technické zkoušky a analýzy 1 (CPC 8676)

Žádné kromě SK: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v
obchodním rejstříku).

f)

Poradenské a konzultační služby v oblasti
zemědělství, myslivosti a lesnictví (část
CPC 881)

Žádné.

g)

Poradenské a konzultační služby související s
rybolovem (část CPC 882)

Žádné.

h)

Poradenské a konzultační služby v oblasti
zpracovatelského průmyslu (část CPC 884
a část CPC 885)

Žádné.

i)

Služby zprostředkování a zajišťování
zaměstnanců

i)

1. Vyhledávání vedoucích pracovníků (CPC
87201)

1

Na technické zkoušky a analýzy, které jsou povinné pro udělení povolení k prodeji či k používání (např. kontroly vozidel, inspekce potravin), se
vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.
ES: Státní monopol.
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i)

2. Služby zaměstnanosti (CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Bez závazků.
BE, ES, FR, IT: Státní monopol.
DE: Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: situace a vývoj na
trhu práce.

i)

3. Služby zajišťování podpůrného
administrativního personálu (CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.
IT: Státní monopol.

i)

4. Služby modelingových agentur (část
CPC 87209)

Žádné.

i)

5. Zajišťování domácího pomocného
personálu, jiných obchodních nebo
průmyslových pracovníků, ošetřovatelů a
jiných zaměstnanců (CPC 87204, 87205,
87206 a 87209)

Všechny členské státy s výjimkou HU: Bez závazků.
HU: Žádné.

j)

1. Pátrací služby (CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
SI: Bez závazků.
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j)

2. Bezpečnostní služby (CPC 87302, CPC
87303, CPC 87304 a CPC 87305)

DK: Požadavek státní příslušnosti a trvalého pobytu pro členy správní rady. Bez závazků pro
služby letištní ostrahy.
HR: Bez závazků.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licence může být udělena pouze státním
příslušníkům a zapsaným vnitrostátním organizacím.
ES: Přístup podléhá předchozímu povolení. Při udělení povolení bere Rada ministrů v úvahu
takové podmínky, jako jsou způsobilost, profesionální bezúhonnost a nezávislost, přiměřenost
ochrany poskytované v zájmu bezpečnosti obyvatelstva a veřejného pořádku.

k)

Související služby vědeckého a technického
poradenství 1 (CPC 8675)

FR: Pro služby těžby a průzkumu je u zahraničních investorů požadováno zvláštní povolení.

l)

1. Údržba a opravy plavidel (část CPC 8868)

Žádné.

1

Na některé činnosti související s těžbou (např. nerostů, ropy a plynu) se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.
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l)

2. Údržba a opravy železničních dopravních
prostředků (část CPC 8868)

LV: Státní monopol.
SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní
terminálovou infrastrukturu. Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.

l)

3. Údržba a opravy motorových vozidel,
motocyklů, sněžných motorových skútrů a
silničních dopravních prostředků (CPC 6112,
CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní
terminálovou infrastrukturu. Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.

l)

4. Údržba a opravy letadel a jejich dílů (část
CPC 8868)

Žádné.
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Popis výhrad

l)

5. Údržba a opravy kovodělných výrobků,
strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě
dopravních a kancelářských) a výrobků pro
osobní potřebu a pro domácnost 1 (CPC 633,
CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 a CPC 8866)

Žádné.

m)

Služby úklidu budov (CPC 874)

Žádné.

n)

Fotografické služby (CPC 875)

Žádné.

o)

Balicí služby (CPC 876)

Žádné.

1

Údržba a opravy dopravních prostředků a zařízení (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadají pod 6.F. l) 1. až 6.F l) 4. Údržba a opravy
kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů (CPC 845) spadají pod 6.B. Počítačové a související služby.
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Popis výhrad

p)

Tisk a vydavatelství (CPC 88442)

LT, LV: Právo zakládat vydavatelství mají pouze právnické osoby zapsané v domácím
obchodním rejstříku (zřizování poboček není povoleno).
PL: Požadavek státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů.
HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a redakční radu.

q)

Konferenční služby (část CPC 87909)

Žádné.

r)

1. Překladatelské a tlumočnické služby (CPC
87905)

DK: Bez závazků
PL: Bez závazků pro poskytování služeb soudních tlumočníků.
BG, HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.
HR: Bez závazků pro překladatelské a tlumočnické služby pro/před soudy v Chorvatsku.

r)

2. Návrhy interiérů a ostatní specializované
návrhářské služby (CPC 87907)

Žádné.
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r)

3. Služby inkasních agentur (CPC 87902)

IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.
DK: Služby agentur pro vymáhání dluhů jsou upraveny zákonem č. 319 ze dne 14. května 1997
(v posledním znění) o vymáhání dluhů. Zákon obsahuje řadu podmínek pro poskytování služeb
vymáhání dluhů v Dánsku.
Kromě jiného zákon stanoví pravidla pro oprávnění pro inkasisty dluhů, schválení pracovníků
zapojených do inkasování dluhů, ustanovení týkající inkasa pohledávek a zrušení oprávnění pro
inkasisty dluhů.

r)

4. Služby související s poskytováním
informací o solventnosti zákazníků (CPC
87901)

BE: V případě databází spotřebitelských úvěrů platí pro investory podmínka státní příslušnosti.
IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.

r)

5. Kopírovací a rozmnožovací služby (CPC
87904) 1

Žádné.

r)

6. Telekomunikační poradenské služby (CPC
7544)

Žádné.

r)

7. Záznamové telefonní služby (CPC 87903)

Žádné.

1

Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají pod 6.F p).
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7.

KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A.

Poštovní a kurýrní služby (Služby vztahující
se k manipulaci 1 s poštovními zásilkami 2,
zasílanými adresátům doma i v zahraničí,
podle následujícího seznamu pododvětví:
i)
Manipulace s adresovanými písemnými
sděleními na jakémkoli druhu fyzických
nosičů 3, včetně hybridních poštovních
služeb a adresných reklamních zásilek;
ii) Manipulace s adresovanými balíky a
balíčky 4;

1

„Manipulací“ se rozumí celní odbavení, třídění, doprava a dodání.
„Poštovními zásilkami“ se rozumí zásilky, s nimiž nakládá jakýkoli typ komerčního provozovatele, soukromého či veřejného.
Např. dopisy, pohlednice.
Zahrnuje knihy a katalogy.

2
3
4

Žádné.
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Popis výhrad

iii)

Manipulace s tiskovinami, na nichž je
uveden adresát 1;
iv) Manipulace se zásilkami uvedenými v
bodech i) až iii), pokud jsou doporučené
nebo pojištěné;
v)
Expresní doručovací služby 2 pro zásilky
uvedené v bodech i) až iii);
vi) Manipulace s neadresovanými zásilkami
a
vii) Výměna dokumentů 3.

1
2
3

Časopisy, noviny, periodika.
Expresní doručovací služby mohou kromě větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě
původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky, možnost změny určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.
Poskytování prostředků, včetně dodání prostorů pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, které umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této
služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní zásilky. „Poštovními zásilkami“ se rozumí zásilky, s nimiž nakládá jakýkoli typ
komerčního provozovatele, soukromého či veřejného.
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Popis výhrad

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena,
pokud spadají do rozsahu služeb, které mohou
být vyhrazené pro listovní zásilky, jejichž
cena je nižší než pětinásobek úřední základní
sazby, za předpokladu, že váží méně než 100
gramů 1, a pro službu doporučených zásilek,
používaných při soudních a správních
řízeních.)
(část CPC 751, část CPC 71235 2 a část CPC
73210 3)

1
2
3

„Listovní zásilkou“ se rozumí sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, které má být dopraveno nebo dodáno na adresu,
kterou odesilatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny a časopisy se nepovažují za listovní zásilky.
Jakákoli pozemní přeprava poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu.
Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
XXX 117

Odvětví nebo pododvětví
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B.

Telekomunikační služby
Tyto služby nezahrnují ekonomickou činnost,
jejímž předmětem je poskytování obsahu, k
jehož přepravě jsou nutné telekomunikační
služby.

a)

Všechny služby, jejichž předmětem je přenos
a příjem signálů jakýmikoli
elektromagnetickými prostředky 1, s výjimkou
rozhlasového a televizního vysílání 2

1

Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají pod 6.B.
Počítačové a související služby.
Rozhlasové a televizní vysílání je vymezeno jako nepřerušený řetězec vysílání po drátě či bezdrátově bez ohledu na umístění původního vysílání
vyžadovaný pro příjem a/nebo zobrazení signálů zvukových a/nebo obrazových programů u veřejnosti či jakékoli její části, ale nezahrnuje
spojení mezi provozovateli.
Z důvodu vyjasnění zachovávají některé členské státy Unie u některých telekomunikačních operátorů účast státu. Tyto členské státy si vyhrazují
právo zachovat tuto účast státu i v budoucnosti. Nejedná se o omezení přístupu na trh. V Belgii jsou účast vlády a hlasovací práva ve společnosti
Belgacom volně upravena v rámci legislativních pravomocí, tj. v současné době podle zákona ze dne 21. března 1991 o reformě státem
vlastněných hospodářských podniků.

2

3

Žádné 3.
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8.

STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ Žádné.
SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513,
CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a
CPC 518)

9.

DISTRIBUČNÍ SLUŽBY (s výjimkou
distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného
válečného materiálu)
Všechna níže uvedená pododvětví 1

A.

Služby komisionářů

1

Na distribuci chemických výrobků, farmaceutických výrobků, výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a chirurgické přístroje, léčiva a
předměty pro lékařské účely, vojenského vybavení a drahých kovů (a kamenů) a v některých členských státech Evropské unie též na distribuci
tabáku a tabákových výrobků a alkoholických nápojů se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

AT: Bez závazků pro distribuci pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a
toxických látek. V případě distribuce farmaceutických a tabákových výrobků mohou být
výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Unie a
právnickým osobám z Unie, jež mají ústředí v Unii.
FI: Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů a farmaceutických výrobků.
HR: Bez závazků pro distribuci tabáku a tabákových výrobků.
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a)

Služby komisionářů v oblasti motorových
vozidel, motocyklů a sněžných motorových
skútrů a jejich dílů a příslušenství (část CPC
61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Žádné.

b)

Služby ostatních komisionářů (CPC 621)

Žádné.

B.

Velkoobchod

a)

Velkoobchod s motorovými vozidly,
motocykly a sněžnými motorovými skútry a
jejich díly a příslušenstvím (část CPC 61111,
část CPC 6113 a část CPC 6121)

Žádné.

b)

Velkoobchod s telekomunikačními
koncovými zařízeními (část CPC 7542)

Žádné.
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c)

Ostatní velkoobchod (CPC 622, s výjimkou
velkoobchodu s energetickými produkty 1)

FR, IT: Státní tabákový monopol.
FR: Povolení velkoobchodních lékáren podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria:
počet obyvatel a zeměpisná hustota stávajících lékáren.

C.

Maloobchod 2
Maloobchod s motorovými vozidly,
motocykly a sněžnými motorovými skútry a
jejich díly a příslušenstvím (část CPC 61112,
část CPC 6113 a část CPC 6121)
Maloobchod s telekomunikačními koncovými
zařízeními (část CPC 7542)

ES, FR, IT: Státní tabákový monopol.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Povolení pro obchodní domy (v případě FR pouze pro nákupní
střediska) podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a
dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytvoření
nových pracovních příležitostí.
IE, SE: Bez závazků pro maloobchod s alkoholickými nápoji.

1

Tyto služby, které zahrnují CPC 62271, spadají pod 19.D ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají pod 6.B. a 6.F l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.
Nezahrnuje maloobchod s energetickými produkty, který spadá pod 19.E. a 19.F. ENERGETICKÉ SLUŽBY.

2
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Maloobchod s potravinami (CPC 631)
Maloobchod s ostatními (neenergetickými)
výrobky, s výjimkou maloobchodu s
farmaceutickými, zdravotnickými a
ortopedickými výrobky 1 (CPC 632, s
výjimkou 63211 a 63297)

SE: Povolení dočasného obchodu s oděvy, obuví a potravinami, které nejsou konzumovány
v místě prodeje, může být podmíněno testem ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: dopad na
stávající obchody v dotyčné zeměpisné oblasti.

D.

Franchising (CPC 8929)

Žádné.

10.

SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
(pouze soukromě financované služby)

A.

Služby v oblasti primárního vzdělávání (CPC
921)
Služby v oblasti sekundárního vzdělávání
(CPC 922)
Služby v oblasti postsekundárního vzdělávání
(CPC 923)
Služby v oblasti vzdělávání dospělých (CPC
924)

B.
C.
D.

1

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese.
AT: Bez závazků pro služby vysokoškolského vzdělávání a v oboru vzdělávání dospělých
prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
BG: Bez závazků pro poskytování služeb základního a/nebo středoškolského vzdělání
zahraničními fyzickými osobami a sdruženími a pro poskytování služeb vysokoškolského
vzdělávání.

Maloobchodní prodej farmaceutických, zdravotnických a ortopedických výrobků spadá pod 6.A k) ODBORNÉ SLUŽBY.
XXX 122

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady. Bez závazků pro dodávku
služeb vysokoškolského vzdělávání kromě služeb postsekundárního technického a odborného
vzdělávání (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
EL: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady na základních a středních školách.
Bez závazků pro vysokoškolské vzdělávací instituce, které udělují státem uznané tituly.
ES, IT: Test ekonomické potřebnosti pro zřízení soukromých univerzit s právem udělovat
uznané diplomy a tituly. Příslušný postup zahrnuje stanovisko Parlamentu. Hlavní kritéria: počet
obyvatel a hustota stávajících zařízení.
HR: Bez závazků pro služby v oblasti primárního vzdělávání (CPC 921). Pro služby v oblasti
sekundárního vzdělávání: Žádné pro právnické osoby.
HU, SK: Počet zřizovaných škol mohou omezit místní orgány (nebo v případě vysokých škol a
jiných vysokoškolských institucí ústřední orgány), které udělují licence.

XXX 123

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LV: Bez závazků pro služby sekundárního technického a odborného vzdělávání pro zdravotně
postižené studenty (CPC 9224)
SI: Bez závazků pro základní školy. Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady na
středních a vysokých školách.

E.

Ostatní služby v oblasti vzdělávání (CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SI, SE, UK: Bez závazků.
CZ, SK: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese. Podmínka
státní příslušnosti u většiny členů správní rady.

11.

SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ 1
Služby týkající se odpadních vod (CPC
9401) 2
Odpadové hospodářství
s pevným/nebezpečným odpadem, kromě
přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
Likvidace odpadu (CPC 9402)

Žádné.

A.
B.
a)

1
2

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Odpovídá službám souvisejícím s odpadními vodami.
XXX 124

Odvětví nebo pododvětví
b)
C.
D.
a)
E.
F.
a)
G.

1
2

Popis výhrad

Sanitární a podobné služby (CPC 9403)
Ochrana ovzduší a klimatu (CPC 9404) 1
Sanace půdy a vod
Úprava a sanace kontaminované/znečištěné
půdy a vody (část CPC 9406) 2
Snižování hluku a vibrací (CPC 9405)
Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny
Služby ochrany přírody a krajiny (část CPC
9406)
Jiné služby v oblasti životního prostředí a
přidružené služby (CPC 9409)

Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.
Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.
XXX 125

Odvětví nebo pododvětví
12.

FINANČNÍ SLUŽBY

A.

Pojišťovací služby a služby související s
pojištěním

Popis výhrad
AT: Licence na zřízení pobočky singapurské pojišťovny se neudělí, pokud pojistitel v Singapuru
nemá právní formu, která odpovídá akciové společnosti nebo sdružení vzájemného pojištění
nebo je s nimi srovnatelná.
BG, ES: Před zřízením pobočky nebo agentury v Bulharsku nebo Španělsku s cílem poskytovat
určité druhy pojištění musí singapurský pojistitel mít oprávnění poskytovat stejné typy pojištění
v Singapuru po dobu alespoň pěti let.
EL: Právo usazování se netýká vytváření zastoupení nebo jiné stálé obchodní přítomnosti
pojišťovacích společností, ledaže jsou takové kanceláře zřízeny jako agentura, pobočka nebo
správní ústředí.
FI: Alespoň polovina zakladatelů a členů představenstva a dozorčí rady pojišťovny musí mít
trvalý pobyt v Unii, pokud příslušné orgány neudělí výjimku. Singapurští pojistitelé nemohou ve
Finsku získat licenci, která by jejich pobočku oprávnila k poskytování povinného penzijního
pojištění.
IT: Povolení zřídit pobočky závisí v konečné fázi na vyhodnocení orgánů dozoru.

XXX 126

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
BG, PL: U zprostředkovatelů pojištění se vyžaduje zapsání v místním rejstříku (zřizování
poboček není povoleno).
PT: Ke zřízení pobočky v Portugalsku musí singapurské pojišťovny prokázat předchozí
pracovní zkušenosti za období alespoň pěti let. Přímé zřizování poboček není povoleno v
případě zprostředkování pojištění, které je vyhrazeno společnostem, jež jsou založeny v souladu
s právními předpisy členského státu Unie.
SK: Singapurští státní příslušníci mohou založit pojišťovací společnost ve formě akciové
společnosti nebo mohou v oblasti pojištění podnikat prostřednictvím svých dceřiných
společností, jež mají na Slovensku sídlo (zřizování poboček není povoleno).
SI: Zahraniční investoři nemohou mít podíly v pojišťovacích společnostech, které se nacházejí v
privatizaci. Členství ve vzájemné pojišťovací instituci je omezeno na společnosti usazené ve
Slovinsku (zřizování poboček není povoleno) a domácí fyzické osoby. Pro provádění
poradenské činnosti a likvidaci škod se vyžaduje zápis v obchodním rejstříku ve formě
právnické osoby (zřizování poboček není povoleno).
SE: Společnosti pojistného makléřství, které nejsou ve Švédsku zapsány v obchodním rejstříku,
se mohou usadit pouze ve formě pobočky.

XXX 127

Odvětví nebo pododvětví
B.

Bankovní a ostatní finanční služby (kromě
pojištění)

Popis výhrad
EU: Pouze společnosti se sídlem na území Unie mohou být činné jako depozitáři aktiv
investičních fondů. Zřízení specializované správcovské společnosti se správním ústředím a
sídlem v témže členském státě Unie je požadováno pro provádění činností správy podílových
fondů a investičních společností.
BG: Služby v oblasti penzijního pojištění musí být poskytovány prostřednictvím podílu v
pojišťovací společnosti zapsané v obchodním rejstříku (zřizování poboček není povoleno).
Trvalý pobyt v Bulharsku je požadován u předsedy správní rady a předsedy představenstva.
CY: Pouze členové (makléři) kyperské burzy mohou provádět podnikatelské činnosti vztahující
se k obchodování s cennými papíry makléřem na Kypru. Makléřská firma může být
zaregistrována jako člen kyperské burzy, pouze pokud byla zřízena a zaregistrována v souladu
s kyperským zákonem o obchodních společnostech (zřizování poboček není povoleno).
HR: Žádné, s výjimkou platebních a zúčtovacích služeb, které jako jediná v Chorvatsku
poskytuje Centrální depozitní agentura (CDA). Služby CDA jsou poskytovány nerezidentům na
nediskriminačním základě.

XXX 128

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HU: Pobočky singapurských institucí nesmí poskytovat služby v oblasti správy aktiv pro
soukromé penzijní fondy nebo správy rizikového kapitálu. Představenstvo finanční instituce by
mělo zahrnovat nejméně dva členy, kteří jsou maďarskými občany, rezidenty ve smyslu
příslušných devizových předpisů a mají trvalý pobyt v Maďarsku po dobu nejméně jednoho
roku.
IE: V případě kolektivních investičních programů vytvořených jako podílové fondy a jiné
společnosti s proměnným kapitálem (vyjma podniků pro kolektivní investování do
převoditelných cenných papírů, SKIPCP) musí být správce majetku/depozitář a správcovská
společnost zapsáni v obchodním rejstříku v Irsku nebo v jiném členském státě EU (zřizování
poboček není povoleno). V případě investiční osobní společnosti s ručením omezeným musí být
nejméně jeden veřejný společník zapsán v Irsku v obchodním rejstříku. Aby se subjekt v Irsku
mohl stát členem burzy cenných papírů, musí mít buď a) v Irsku povolení, k čemuž je třeba, aby
byl subjekt zapsán v obchodním rejstříku nebo aby byl osobní společností se správním ústředím
/ sídlem v Irsku, nebo b) povolení v jiném členském státě Unie podle směrnice Unie o
investičních službách.

XXX 129

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
IT: Pro oprávnění k provozu systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v Itálii je u
společností požadován zápis v obchodním rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno).
Pro oprávnění k výkonu správy centrálních depozitních služeb v oblasti cenných papírů v Itálii
je u společností požadován zápis v obchodním rejstříku v Itálii (zřizování poboček není
povoleno). V případě kolektivních investičních programů, vyjma SKIPCP harmonizovaných
podle předpisů Unie, se vyžaduje, aby správce majetku/depozitář byl zapsán v obchodním
rejstříku v Itálii nebo v jiném členském státě Unie a byl v Itálii usazen prostřednictvím pobočky.
U správcovských společností SKIPCP, které nejsou harmonizovány podle předpisů Unie, je též
požadován zápis v obchodním rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). Pouze banky,
pojišťovací společnosti, investiční společnosti a správcovské společnosti SKIPCP, které jsou
harmonizovány podle předpisů Unie, se sídlem v Unii a SKIPCP zapsané v Itálii v obchodním
rejstříku mohou vykonávat činnosti správy penzijních fondů. Pro výkon podomního prodeje
musí zprostředkovatelé využívat oprávněné finanční prodejce, kteří mají trvalý pobyt na území
členského státu Unie. Zastoupení zahraničních zprostředkovatelů nesmí vykonávat činnosti
zaměřené na poskytování investičních služeb.

XXX 130

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LT: Pro účely správy aktiv se požaduje založení specializované správcovské společnosti
(zřizování poboček není povoleno). Jako depozitáři aktiv mohou působit jen společnosti se
sídlem v Litvě.
PT: Správu penzijních fondů mohou zajišťovat pouze specializované společnosti, které jsou v
Portugalsku za tímto účelem zapsány v obchodním rejstříku, a pojišťovací společnosti usazené v
Portugalsku, které jsou oprávněny podnikat v oblasti životního pojištění, nebo subjekty
oprávněné ke správě penzijních fondů v ostatních členských státech EU (bez závazků pro
zřizování přímých poboček ze zemí mimo Unii).
RO: Pobočky zahraničních institucí nesmí poskytovat služby v oblasti správy aktiv.
SK: Investiční služby na Slovensku mohou být poskytovány bankami, investičními společnosti,
investičními fondy a obchodníky s cennými papíry, kteří mají právní formu akciové společnosti
se základním kapitálem podle zákona (zřizování poboček není povoleno).
SI: Bez závazků pro účast v bankách, které se nacházejí v privatizaci, a pro soukromé penzijní
fondy (nepovinné penzijní fondy).
SE: Zakladatelem spořitelny je fyzická osoba, která je rezidentem v Unii.

XXX 131

Odvětví nebo pododvětví
13.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 1 (pouze
soukromě financované služby)

A.

Ústavní zdravotní péče (nemocniční služby)
(CPC 9311)
Sanitní služby (CPC 93192)
Ústavní zdravotní péče jiná než nemocniční
služby (CPC 93193)
Sociální péče (CPC 933)

B.
C.
D.

1

Popis výhrad

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do zdravotní a sociálně sítě je nutná koncese. Může
být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně,
dopravní infrastruktura, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení a vytvoření nových pracovních
příležitostí.
AT, SI: Bez závazků pro sanitní služby.
BG: Bez závazků pro ústavní zdravotní péči (nemocniční služby), pro sanitní služby a ústavní
zdravotní péči jinou než nemocniční služby.
CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Bez závazků.
HU: Bez závazků pro sociální péči.
PL: Bez závazků pro sanitní služby, ústavní zdravotní péči jinou než nemocniční služby a pro
sociální péči.
BE, UK: Bez závazků pro sanitní služby, ústavní zdravotní péči jinou než nemocniční služby a
pro sociální péči jinou, než jsou léčebny, zotavovny a domovy důchodců.

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
XXX 132

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.

14.

CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ
SLUŽBY

A.

Ubytování, stravování a pohostinství,
cateringové služby (CPC 641, CPC 642 a
CPC 643)
s výjimkou cateringových služeb v oblasti
letecké dopravy

BG: Je požadován zápis v obchodním rejstříku (zřizování poboček není povoleno).
IT: Test ekonomické potřebnosti je uplatňován v případě barů, kaváren a restaurací. Hlavní
kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.
HR: Umístění v chráněných oblastech zvláštního historického a uměleckého zájmu a v rámci
národních a přírodních parků podléhá povolení vlády Chorvatské republiky, jehož vydání může
být zamítnuto.

B.

Služby cestovních agentur a kanceláří (včetně
delegátů) (CPC 7471)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
PT: Požadavek založení obchodní společnosti se sídlem v Portugalsku (pro pobočky bez
závazků).

C.

Průvodcovské služby (CPC 7472)

Žádné.

XXX 133

Odvětví nebo pododvětví
15.

REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
SLUŽBY (jiné než audiovizuální služby)

A.

Zábavní služby (včetně divadel, hudebních
skupin, cirkusů a diskoték) (CPC 9619)

Popis výhrad

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.
BG: Bez závazků s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, kapel a hudebních souborů
(CPC 96191), služeb spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců (CPC
96192) a pomocných divadelních služeb (CPC 96193).
EE: Bez závazků pro ostatní zábavní služby (CPC 96199), s výjimkou služeb kin.
LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin (část CPC 96199).

XXX 134

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

B.

Služby zpravodajských a tiskových agentur
(CPC 962)

FR: Zahraniční účast ve francouzských společnostech vydávajících publikace ve francouzském
jazyce nesmí být vyšší než 20 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve společnosti. Tiskové
agentury: Bez závazků, s tou výjimkou, že singapurské tiskové agentury mohou ve Francii
zřizovat pobočky nebo kanceláře pouze za účelem shromažďování zpráv. Pro upřesnění je třeba
uvést, že tyto pobočky nebo kanceláře zprávy nesmí distribuovat.
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Bez závazků.
PT: Zpravodajské společnosti, které jsou v obchodním rejstříku v Portugalsku zapsány jako
„Sociedade Anónima“, musí mít kapitál společnosti ve formě akcií na jméno.

C.

Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní
služby 1 (CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
AT, LT: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě knihoven, archivů, muzeí a jiných
kulturních služeb je nutná koncese nebo licence.

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
XXX 135

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

D.

Služby v oblasti sportu (CPC 9641)

AT, SI: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

E.

Služby související s provozem rekreačních
parků a pláží (CPC 96491)

Žádné.

16.

DOPRAVNÍ SLUŽBY

A.

Námořní doprava 1

1

Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě přístavních služeb a jiných námořních dopravních služeb vyžadujících použití
veřejného prostranství.
XXX 136

Odvětví nebo pododvětví
a)
b)

Mezinárodní osobní doprava (CPC 7211, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže 1)
Mezinárodní nákladní doprava (CPC 7212, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže 2)

Popis výhrad
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK,
SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod
vlajkou státu usazení.

B.

Vnitrozemská vodní doprava

1

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.

2

XXX 137

a)
b)

1

2

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Osobní doprava (CPC 7221, s výjimkou
vnitrostátní kabotáže 1)
Nákladní doprava (CPC 7222, s výjimkou
vnitrostátní kabotáže 2)

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské
vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní
práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se
týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod
vlajkou státu usazení.
SK: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje
vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Unie a jiným přístavem
nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a
končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Unie.
XXX 138

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní
příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro
správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti v obchodním rejstříku nebo
trvalé usazení v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané
Unie.
HR: Bez závazků.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
HU: V určitém podniku může být požadována účast státu.
FI: Služby mohou poskytovat pouze plavidla plující pod finskou vlajkou.

C.
a)
b)

Železniční doprava 1
Osobní doprava (CPC 7111)
Nákladní doprava (CPC 7112)

1

Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě železničních dopravních služeb vyžadujících použití veřejného prostranství.

BG, SK: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním
rejstříku).
HR: Bez závazků.

XXX 139

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

D.

Silniční doprava 1

a)

Osobní doprava (CPC 7121 a CPC 7122)

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.

EU: Zahraniční investoři nemohou zajišťovat dopravní služby uvnitř členského státu (kabotáž),
s výjimkou pronájmu nepravidelné služby autobusů s řidiči.
EU: Test ekonomické potřebnosti pro taxislužby. Hlavní kritéria: počet stávajících provozoven a
dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytvoření
nových pracovních příležitostí.
AT: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských
států Unie a právnickým osobám z Unie, které mají své ústředí v Unii.
BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských
států Unie a právnickým osobám z Unie, které mají své ústředí v Unii. Bez závazků pro
zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku). FI, LV: Požaduje se
povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.
LV a SE: Požadavek, aby usazené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.
ES: Test ekonomické potřebnosti pro CPC 7122. Hlavní kritéria: místní poptávka.

XXX 140

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
IT, PT: Test ekonomické potřebnosti pro pronájem limuzín. Hlavní kritéria: počet stávajících
provozoven a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky
a vytvoření nových pracovních příležitostí.
ES, IE, IT: Test ekonomické potřebnosti pro služby meziměstské autobusové dopravy. Hlavní
kritéria: počet stávajících provozoven a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení,
dopad na dopravní podmínky a vytvoření nových pracovních příležitostí.
FR: Bez závazků pro služby meziměstské autobusové dopravy.

b)

Nákladní doprava 1 (CPC 7123, s výjimkou
přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro
vlastní potřebu 2)

1

Na veřejné služby se v některých členských státech vztahuje horizontální omezení.
Součást CPC 71235, spadá pod 2.A Poštovní a kurýrní služby v rámci KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB v dodatku 8-A-1.

2

AT, BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům
členských států Unie a právnickým osobám z Unie, které mají své ústředí v Unii.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
FI, LV: Požaduje se povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.
LV a SE: Požadavek, aby usazené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.
IT, SK: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: místní poptávka.

XXX 141

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

E.

Potrubní přeprava zboží kromě paliv 12 (CPC
7139)

17.

POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ 3

A.
a)

Pomocné služby v námořní dopravě 4
Skladování (část CPC 742)

1

Potrubní přeprava paliv spadá pod 19.B. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Nezahrnuje údržbu a opravy dopravních prostředků a zařízení, které spadají pod 6.F l) 1. až 6.F l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.
Na přístavní služby a jiné pomocné služby vyžadující použití veřejného prostranství a na tlačné a vlečné služby se vztahuje horizontální omezení
pro veřejné služby.

2
3
4

AT: Výhradní práva mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských států Unie a
právnickým osobám z Unie, které mají své ústředí v Unii.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod
vlajkou státu usazení.

XXX 142

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

b)
c)
d)

Služby celního odbavení 1
Služby skladování a úschovy kontejnerů 2
Služby námořních agentur 3

IT: Test ekonomické potřebnosti 4 pro služby manipulace s nákladem v námořní dopravě. Hlavní
kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení a
vytvoření nových pracovních příležitostí. Požadavek trvalého pobytu pro „raccomandatorio
marittimo“.

1

„Službami celního odbavení“ se rozumí činnosti, které spočívají v provádění celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu nákladů
jménem jiné osoby, ať už je tato činnost hlavní činností poskytovatele služeb nebo je běžným doplňkem jeho hlavní činnosti.
„Službami skladování a úschovy kontejnerů“ se rozumí činnosti spočívající v skladování kontejnerů, ať již v přístavních oblastech nebo ve
vnitrozemí, s ohledem na jejich nakládání/vykládání, opravy a připravení pro nalodění.
„Službami námořních agentur“ se rozumí činnosti spočívající v zastupování obchodních zájmů jedné nebo více lodních linek nebo rejdařství v
rámci určité geografické oblasti, a to za tímto účelem:
marketing a prodej služeb v námořní dopravě a souvisejících služeb, od cenových nabídek po fakturaci a vystavování konosamentů jménem
společností, získávání a opětovný prodej nezbytných souvisejících služeb, příprava dokumentace a poskytování obchodních informací;
jednání jménem společností, organizování přivolání lodě nebo převzetí nákladu, je-li to vyžadováno.
Toto opatření je nediskriminační.

2
3

4

XXX 143

Odvětví nebo pododvětví
e)
f)
g)
h)
i)

1

Námořní zasilatelské nákladní služby 1
Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7213)
Tlačné a vlečné služby (CPC 7214)
Podpůrné služby v námořní dopravě (část
CPC 745)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (včetně
cateringových služeb) (část CPC 749)

Popis výhrad
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku). V
případě služeb námořních agentur mají singapurská rejdařství právo zřizovat pobočky, které
mohou působit jako zástupci jejich hlavní kanceláře. Pomocné služby v oblasti námořní
dopravy, které vyžadují použití plavidel, mohou být poskytovány pouze plavidly
provozovanými pod bulharskou vlajkou. Podmínka státní příslušnosti.
HR: Bez závazků pro služby celního odbavení, služby skladování a úschovy kontejnerů, služby
námořních agentur a námořní zasilatelské nákladní služby. Pro služby při manipulaci s
nákladem, skladování, ostatní podpůrné a pomocné služby (včetně cateringových služeb), tlačné
a vlečné služby a podpůrné služby v námořní dopravě: žádné, s výjimkou toho, že zahraniční
právnická osoba musí zřídit v Chorvatsku společnost, které by měla být přístavním orgánem
udělena koncese, a to na základě zadávacího řízení. Počet poskytovatelů služeb může být
omezen v důsledku omezení kapacity přístavu.

„Námořními zasilatelskými nákladními službami“ se rozumí činnosti, které spočívají v organizaci a sledování odesílání zásilek jménem lodních
zasilatelů, opatřování dopravních a souvisejících služeb, přípravou dokumentace a poskytováním obchodních informací.
XXX 144

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (ne pobočky).
FI: Služby mohou poskytovat pouze plavidla plující pod finskou vlajkou.

B.
a)
b)
c)

1

Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní
dopravy 1
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské
vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní
práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se
týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod
vlajkou státu usazení.

Na přístavní služby a jiné pomocné služby vyžadující použití veřejného prostranství a na tlačné a vlečné služby se vztahuje horizontální omezení
pro veřejné služby.
XXX 145

Odvětví nebo pododvětví
d)
e)
f)
g)

Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7223)
Tlačné a vlečné služby (CPC 7224)
Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní
dopravě (část CPC 745)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní
příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro
správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti nebo stálá provozovna v
Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Unie, s
výjimkou skladování, služeb agentur zabývajících se přepravou nákladu a inspekcí před
nakládkou.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
Účast v bulharské společnosti je omezena na 49 %.
HU: V určitém podniku může být požadována účast státu, s výjimkou skladování.
FI: Služby mohou poskytovat pouze plavidla plující pod finskou vlajkou.
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (ne pobočky).
HR: Bez závazků.

XXX 146

Odvětví nebo pododvětví
C.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

Pomocné služby v železniční dopravě 1
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)
Tlačné a vlečné služby (CPC 7113)
Podpůrné služby v železniční dopravě
(CPC 743)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
Účast v bulharské společnosti je omezena na 49 %.
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (ne pobočky).
HR: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.

Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě, že služby vyžadují použití veřejného prostranství.
XXX 147

Odvětví nebo pododvětví
D.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

Pomocné služby v silniční dopravě 1
Manipulace s nákladem (část CPC 741)
Skladování (část CPC 742)
Služby agentur zabývajících se přepravou
nákladu (část CPC 748)
Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC
7124)
Podpůrné služby pro silniční dopravní
prostředky (CPC 744)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC
749)

Popis výhrad
AT: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem může být povolení uděleno pouze státním
příslušníkům členských států Unie a právnickým osobám z Unie, které mají své ústředí v Unii.
Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu
nebo osobní společnost.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním rejstříku).
Účast v bulharské společnosti je omezena na 49 %. Podmínka státní příslušnosti.
FI: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem se vyžaduje povolení, které se neuděluje
vozidlům registrovaným v zahraničí.
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (ne pobočky).
MT: Podmínka státní příslušnosti.
HR: Bez závazků pro pronájem užitkových vozidel s řidičem.

Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě, že služby vyžadují použití veřejného prostranství.
XXX 148

Odvětví nebo pododvětví
F.
a)
18.

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy
Žádné kromě AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.
1
zboží kromě paliv
Skladování zboží kromě paliv přepravovaných
potrubími 2 (část CPC 742)
OSTATNÍ SLUŽBY V DOPRAVĚ

Poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy

1
2

Popis výhrad

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI,
SK: Žádné, aniž jsou dotčena omezení uvedená na seznamu závazků týkající se jakéhokoli
konkrétního způsobu dopravy.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají pod 19.C. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

19.

ENERGETICKÉ SLUŽBY

A.

Služby související s těžbou 1 (CPC 883) 2

Žádné.

B.

Potrubní přeprava paliv 3 (CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK,
SI, SE, UK: Bez závazků.

1

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Zahrnují se tyto služby poskytované na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava lokality,
instalace vrtných souprav, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem,
kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení
vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování
(tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání.
Nezahrnuje přípravu lokality pro těžbu zdrojů jiných než ropy a plynu (CPC 5115), která spadá pod 8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.

2

3
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

C.

Skladování paliv přepravovaných potrubími 1
(část CPC 742)

PL: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností
kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis v obchodním
rejstříku).

D.

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a
plynnými palivy a podobnými výrobky (CPC
62271)
a velkoobchod s elektřinou, párou a teplou
vodou 2

EU: Bez závazků pro velkoobchod s elektřinou, párou a teplou vodou.

E.

Maloobchod s pohonnými hmotami (CPC
613)
Maloobchod s topným olejem, plynem v
lahvích, uhlím a dřevem (CPC 63297)
a maloobchod s elektřinou, plynem (jiným než
v lahvích), párou a teplou vodou 3

EU: Bez závazků pro maloobchod s pohonnými hmotami, elektřinou, plynem (jiným než v
lahvích), párou a teplou vodou.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: V případě maloobchodu s topným olejem, plynem v lahvích,
uhlím a dřevem podléhá povolení pro obchodní domy (v případě FR pouze pro velké obchody)
testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a dopad na ně, hustota
obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytvoření nových pracovních
příležitostí.

F.

1
2
3

Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

G.

Služby související s rozvodem energií 1
(CPC 887)

20.

OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

a)

Praní, čištění a barvení (CPC 9701)

Žádné

b)

Kadeřnické služby (CPC 97021)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické
potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet podniků. Hlavní kritéria: počet obyvatel a
hustota stávajících zařízení.

c)

Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické
potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet podniků. Hlavní kritéria: počet obyvatel a
hustota stávajících zařízení.

1

Kromě poradenských služeb se horizontální omezení uplatňuje na veřejné služby.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SE, UK: Bez závazků s výjimkou poradenských služeb a žádné pro poradenské služby.
SI: Bez závazků, s výjimkou služeb souvisejících s rozvodem plynu, a žádné pro rozvod plynu.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

d)

Ostatní kosmetické služby j.n. (CPC 97029)

e)

Žádné.
Lázeňské služby a masáže (jiné než
terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační
služby v oblasti péče o tělo a nikoli
z léčebných nebo rehabilitačních důvodů 12
(CPC ver. 1.0 97230)

f)

Telekomunikační propojovací služby (CPC
7543)

1

Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají pod 6.A h) Ambulantní a zubní zdravotní péče, 6.A j) 2. Služby poskytované zdravotními
sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní péče (13.A a 13.C).
Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě lázeňských služeb a jiných než terapeutických masáží poskytovaných v oblasti
veřejných služeb, jako jsou určité vodní zdroje.

2

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické
potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet podniků. Hlavní kritéria: počet obyvatel a
hustota stávajících zařízení.

Žádné.
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Dodatek 8-A-3

UNIE
SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ V SOULADU S ČLÁNKY 8.14
(KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI A STÁŽISTÉ-ABSOLVENTI)
A 8.15 (PRODEJCI PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB)
(KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI A STÁŽISTÉ-ABSOLVENTI A PRODEJCI
PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB)
1.

V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedeny ekonomické činnosti liberalizované podle
článku 8.7 (Seznam specifických závazků) a 8.12 (Seznam specifických závazků), na něž se
vztahují omezení týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů v souladu s články
8.14 (Klíčoví zaměstnanci a stážisté-absolventi) a 8.15 (Prodejci podnikatelských služeb), a
tato omezení jsou specifikována. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:
a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, na které se omezení vztahují, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsána uplatňovaná omezení.

Unie nepřijímá žádné závazky pro klíčové zaměstnance v ekonomických činnostech, které
nejsou liberalizovány (zůstávají bez závazků) podle článku 8.12 (Seznam specifických
závazků).
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2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví:
a)

výrazem „ISIC rev 3.1“ se rozumí Mezinárodní standardní klasifikace všech
ekonomických činností publikovaná Statistickou komisí OSN v Statistical Papers,
Series M, N° 4, ISIC REV 3.1, 2002;

b)

výrazem „CPC“ se rozumí Centrální klasifikace produkce uvedená v poznámce pod
čarou 23 k článku 8.21 (Počítačové služby) a

c)

výrazem „CPC ver. 1.0“ se rozumí Centrální klasifikace produkce publikovaná
Statistickou komisí OSN v Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Závazky týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů se neuplatňují v případech,
kdy zamýšlený účel nebo účinek jejich dočasné přítomnosti narušuje nebo jinak ovlivňuje
výsledek jakéhokoli pracovněprávního sporu nebo vyjednávání.

4.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů,
technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují
omezení ve smyslu článků 8.14 (Klíčoví zaměstnanci a stážisté-absolventi) a 8.15 (Prodejci
podnikatelských služeb). Tato opatření (např. potřeba získání licence, potřeba uznání
kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky včetně jazykového
přezkoušení, trvalého pobytu nebo sídla na území, kde je ekonomická činnost vykonávána) se
na klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy ze Singapuru vztahují v každém případě, a to i
tehdy, když nejsou uvedena.
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5.

Všechny požadavky právních předpisů Unie, které se týkají vstupu, pobytu, práce a sociálního
zabezpečení platí i nadále, včetně předpisů, které se týkají doby pobytu, minimálních mezd i
kolektivního vyjednání mezd, i v případě, že nejsou uvedeny v níže uvedeném seznamu.

6.

V souladu s čl. 8.1 (Cíl a oblast působnosti) odst. 2 písm. a) nejsou v níže uvedeném seznamu
zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.

7.

Níže uvedeným seznamem není dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak
je popsáno v seznamu závazků týkajících se usazování.

8.

V odvětvích, ve kterých jsou uplatňovány testy ekonomické potřebnosti, bude jejich hlavním
kritériem posouzení příslušné situace na trhu v členském státě Unie nebo regionu, kde má být
služba poskytována, včetně zohlednění počtu stávajících poskytovatelů služeb a dopadu na
tyto poskytovatele.

9.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto
nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.

10.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:
AT

Rakousko

BE

Belgie

BG Bulharsko
CY Kypr
CZ

Česká republika
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DE

Německo

DK Dánsko
EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT Malta
NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO Rumunsko
SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK Spojené království
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Test ekonomické potřebnosti
BG, HU: U stážistů-absolventů jsou požadovány testy ekonomické potřebnosti. 1

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Rozsah převodu osob v rámci společnosti
BG: Počet osob převedených v rámci společnosti nesmí přesáhnout 10 % průměrného ročního
počtu občanů Unie zaměstnaných v příslušné bulharské právnické osobě. Je-li zaměstnáno méně
než 100 osob, počet osob převedených v rámci společnosti může pod podmínkou povolení
přesáhnout 10 % celkového počtu zaměstnanců.
HU: Bez závazků pro fyzickou osobu, která je společníkem v singapurské právnické osobě.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Stážisti-absolventi
Pro AT, DE, ES, FR, HU musí mít stáž vztah k obdrženému vysokoškolskému vzdělání.

1

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
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Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad
Výkonní ředitelé a auditoři
AT: Výkonní ředitelé poboček právnických osob musí mít trvalý pobyt v Rakousku. Fyzické
osoby, které v právnické osobě nebo pobočce odpovídají za dodržování rakouského obchodního
zákoníku, musí mít trvalé bydliště v Rakousku.
FI: Cizinec, který je činný jako soukromý podnikatel, potřebuje ke své činnosti povolení a musí
mít trvalé bydliště v Unii. Ve všech odvětvích kromě telekomunikačních služeb se na výkonné
ředitele společností s ručením omezeným vztahují požadavky pobytu. U telekomunikačních
služeb platí pro výkonného ředitele požadavek trvalého pobytu.
FR: Výkonný ředitel průmyslové, obchodní nebo řemeslné činnosti potřebuje zvláštní povolení,
pokud nemá povolení k pobytu.
RO: Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být rumunští státní občané.
SE: Výkonný ředitel právnické osoby nebo pobočky musí mít trvalý pobyt ve Švédsku.
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Odvětví nebo pododvětví
VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad
Uznávání
EU: Unijní směrnice o vzájemném uznávání diplomů se vztahuje pouze na občany Unie. Právo
poskytovat regulované odborné služby v jednom členském státě Unie nezaručuje právo
poskytovat je v jiném členském státě 1.

4.

Zpracovatelský průmysl 2

H.

Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných
nosičů (ISIC rev 3.1: 22), s výjimkou
vydavatelství a tisku na základě honoráře
nebo smlouvy 3

6.

PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

A.

Odborné služby

1

Aby státní příslušníci zemí mimo Unii získali uznání své kvalifikace na úrovni celé Unie, je nezbytná dohoda o vzájemném uznávání sjednaná
podle článku 8.16 (Vzájemné uznávání profesních kvalifikací).
Tento sektor nezahrnuje poradenství související se zpracovatelským průmyslem, které spadá pod 6.F h) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.
Vydavatelství a tisk na základě honoráře nebo smlouvy spadá pod 6.F p) PONIKATELSKÉ SLUŽBY.

2
3

IT: Podmínka státní příslušnosti pro vydavatele.
HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.
PL: Podmínka státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů.
SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské nebo tiskařské
společnosti.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

a)

Právní služby (CPC 861) 1

1

Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí nebo mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení.
Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva Unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou
poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj
vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního
práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů,
používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti
pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské
země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Unie musí být v zásadě
poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Unie a jednají osobně nebo jejich
prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou
členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře
v příslušném členském státě Unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v Unii, protože zahrnuje
výkon unijního práva a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou
plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém
je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro
praxi v oblasti vnitrostátního práva (Unie a členského státu) je podmíněno státní příslušností. V
případě ES může příslušný orgán udělit výjimky.
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Odvětví nebo pododvětví
s výjimkou právního poradenství a služeb
právní dokumentace a osvědčení
poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni
výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři,
„huissiers de justice“ nebo jiní „officiers
publics et ministériels“

Popis výhrad
BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je
podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před
„Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány kvóty.
BG: Singapurští právníci smí poskytovat služby právního zastoupení pouze singapurským
státním příslušníkům a pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. Pro
právní mediační služby se požaduje trvalý pobyt.
FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du
Conseil d'Etat“ podléhá kvótám a podmínce státní příslušnosti.
HR: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno
státní příslušností (chorvatské občanství a občanství členského státu EU).
HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s
požadavkem na trvalý pobyt. V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností
omezen na poskytování právního poradenství, které musí být poskytováno na základě smlouvy o
spolupráci uzavřené s maďarským právním zástupcem nebo právnickou firmou.

XXX 162

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
LV: Požadavek státní příslušnosti pro autorizované advokáty, kterým je vyhrazeno zastupování
v trestních věcech.
DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí k výkonu
praxe. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.
LU: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování právních služeb v oblasti lucemburského
práva a unijního práva.
SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu
„advokat“, je podmíněno požadavkem trvalého pobytu.

b)

1. Účetnické služby (CPC 86212, jiné než
auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a
CPC 86220)

FR: Poskytování účetnických služeb je podmíněno rozhodnutím ministerstva hospodářství,
financí a průmyslu po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Požadavek trvalého pobytu
nesmí překročit pět let.

XXX 163

Odvětví nebo pododvětví
b)

2. Auditorské služby (CPC 86211 a 86212,
jiné než účetnické služby)

Popis výhrad
AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů
stanovených v konkrétních rakouských předpisech (např. v zákoně o akciových společnostech,
zákoně o burze, v bankovním zákoně apod.).
DK: Požadavek trvalého pobytu.
ES: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory, jednatele, ředitele a společníky
společností, na které se nevztahuje osmá směrnice EHS o právu společností.
HR: Poskytovat auditorské služby mohou pouze certifikovaní auditoři, kteří jsou držiteli licence
formálně uznávané chorvatskou komorou auditorů.
FI: Požadavek trvalého pobytu u alespoň jednoho auditora finské společnosti s ručením
omezeným.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro jednatele, ředitele a společníky společností, na které se
nevztahuje osmá směrnice EHS o právu společností. Požadavek trvalého pobytu pro nezávislé
auditory.
SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech společnostech
s ručením omezeným, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku.
Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

XXX 164

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

c)

Daňové poradenství (CPC 863) 1

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.
BG, SI: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.
HU: Požadavek trvalého pobytu.

d)

Architektonické služby
a
Urbanistické služby a služby v oblasti
krajinářské architektury (CPC 8671 a CPC
8674)

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku
trvalý pobyt.
BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví. Na
urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury se vztahuje podmínka státní
příslušnosti.
EL, HR, HU, SK: Požadavek trvalého pobytu.
FR: Používání profesního označení odborníky s kvalifikací ze třetí země je možné pouze v
rámci dohod o vzájemném uznávání.

Inženýrské služby
a
Integrované inženýrské služby (CPC 8672
a CPC 8673)

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku
trvalý pobyt.
BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.
HR, SK: Požadavek trvalého pobytu.
EL, HU: Požadavek trvalého pobytu (pro CPC 8673 se požadavek trvalého pobytu vztahuje
pouze na stážisty-absolventy).

e)

f)
g)

1

Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, která spadají pod 6.A a) Právní služby.
XXX 165

Odvětví nebo pododvětví
h)

Ambulantní (včetně služeb psychologů) a
zubní zdravotní péče (CPC 9312 a část CPC
85201)

Popis výhrad
CZ, IT, SK: Požadavek trvalého pobytu.
CZ, RO, SK: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.
BE, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení
příslušných orgánů.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.
DE: Podmínka státní příslušnosti, od které může být výjimečně upuštěno v zájmu veřejného
zdraví.
DK: Pro výkon určité funkce může být uděleno omezené povolení až na dobu 18 měsíců a je pro
ně požadován trvalý pobyt.
FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.
LV: Pro vykonávání lékařského povolání cizinci se vyžaduje povolení od místních
zdravotnických orgánů na základě ekonomické potřebnosti lékařů a zubních lékařů v daném
regionu.
PL: K výkonu lékařské profese cizinci je požadováno povolení. Zahraniční lékaři mají omezená
hlasovací práva v profesních komorách.
PT: Požadavek trvalého pobytu pro psychology.

XXX 166

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

i)

Veterinární služby (CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Podmínka státní příslušnosti.
CZ a SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu.
IT: Požadavek trvalého pobytu.
PL: Požadavek státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k provozování praxe.

j)

1. Služby porodních asistentek (část CPC
93191)

AT: Za účelem zřízení odborné praxe v Rakousku musí dotyčná osoba před otevřením této
odborné praxe vykonávat dané povolání nejméně tři roky.
BE, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení
příslušných orgánů.
CY, EE, RO: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.
FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.
IT: Požadavek trvalého pobytu.
LV: Podléhá ekonomické potřebnosti závisející na celkovém počtu porodních asistentek v
daném regionu s povolením od místních zdravotnických orgánů.
PL: Podmínka státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k provozování praxe.

XXX 167

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
SK: Požadavek trvalého pobytu.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.

j)

2. Služby poskytované zdravotními sestrami,
AT: Zahraniční poskytovatelé služeb mohou působit pouze v těchto činnostech: zdravotní
rehabilitačními pracovníky a zdravotníky (část sestry, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu. Za
CPC 93191)
účelem zřízení odborné praxe v Rakousku musí dotyčná osoba před otevřením této odborné
praxe vykonávat dané povolání nejméně tři roky.
BE, FR, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení
příslušných orgánů.
SK: Požadavek trvalého pobytu.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.
CY, CZ, EE, RO, SK: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.

XXX 168

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad
HU: Podmínka státní příslušnosti.
DK: Pro výkon určité funkce může být uděleno omezené povolení až na dobu 18 měsíců a je pro
ně požadován trvalý pobyt.
CY, CZ, EL, IT: S výhradou testu ekonomické potřebnosti: rozhodnutí závisí na volných
místech a nedostatku personálu v regionu.
LV: Podléhá ekonomické potřebnosti závisející na celkovém počtu zdravotních sester v daném
regionu s povolením od místních zdravotnických orgánů.

k)

Maloobchod s farmaceutickými výrobky a
maloobchod se zdravotnickými a
ortopedickými výrobky (CPC 63211)
a jiné služby poskytované lékárníky 1

FR: Podmínka státní příslušnosti. Avšak v rámci stanovených kvót je možný přístup
singapurských státních příslušníků, pokud má poskytovatel služby francouzský diplom farmacie.
DE, EL, SK: Podmínka státní příslušnosti.
HU: Podmínka státní příslušnosti, s výjimkou maloobchodu s farmaceutickými výrobky a
maloobchodu se zdravotnickými a ortopedickými výrobky (CPC 63211).
IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.
SK: Požadavek trvalého pobytu.

1

Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům
uplatňovaným v členských státech Unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech je lékárníkům
vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
XXX 169

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

D.

Služby v oblasti nemovitostí 1

a)

Vztahující se k vlastním nebo pronajatým
nemovitostem (CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.
LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

b)

Na základě honoráře nebo smlouvy (CPC
822)

DK: Požadavek trvalého pobytu, pokud z něj neudělí výjimku dánská agentura pro obchod a
společnosti.
FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.
LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

E.

Služby pronájmu/leasingu bez obsluhy

e)

Týkající se výrobků pro osobní potřebu a pro
domácnost (CPC 832)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

f)

Pronájem telekomunikačních zařízení (CPC
7541)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

F.

Ostatní podnikatelské služby

e)

Technické zkoušky a analýzy (CPC 8676)

1

Dané služby jsou služby realitních makléřů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a
právnickými osobami.

IT, PT: Požadavek trvalého pobytu pro biology a chemické analytiky.
SK: Požadavek trvalého pobytu.

XXX 170

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

f)

Poradenské a konzultační služby v oblasti
zemědělství, myslivosti a lesnictví (část
CPC 881)

IT: Požadavek trvalého pobytu pro agronomy a „periti agrari“.

j)

2. Bezpečnostní služby (CPC 87302, CPC
87303, CPC 87304 a CPC 87305)

BE: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro řídící pracovníky.
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek
trvalého pobytu.
DK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery a služby letištní
ostrahy.
ES, PT: Podmínka státní příslušnosti pro specializované zaměstnance.
FR: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele a ředitele.
IT: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro získání povolení nezbytného
pro služby bezpečnostní ochrany a převozu cenin.

k)

Související služby vědeckého a technického
poradenství (CPC 8675)

BG: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.
DE: Podmínka státní příslušnosti pro veřejně jmenované geodety.
FR: Podmínka státní příslušnosti pro zeměměřičské práce vztahující se ke stanovení
majetkových práv a k pozemkovému právu.
IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

XXX 171

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

l)

1. Údržba a opravy plavidel (část CPC 8868)

MT: Podmínka státní příslušnosti.

l)

2. Údržba a opravy železničních dopravních
prostředků (část CPC 8868)

LV: Podmínka státní příslušnosti.

l)

3. Údržba a opravy motorových vozidel,
motocyklů, sněžných motorových skútrů a
silničních dopravních prostředků (CPC 6112,
CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

EU: V případě údržby a oprav motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů se
na odborníky a stážisty-absolventy vztahuje podmínka státní příslušnosti.

XXX 172

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

l)

5. Údržba a opravy kovodělných výrobků,
strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě
dopravních a kancelářských) a výrobků pro
osobní potřebu a pro domácnost 1 (CPC 633,
CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 a CPC 8866)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy, s výjimkou:
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pro CPC 633, 8861,
8866;
BG pro opravy výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost (s výjimkou klenotů): CPC 63301,
63302, část 63303, 63304, 63309;
AT pro CPC 633, 8861–8866;
EE, FI, LV, LT pro CPC 633, 8861–8866;
CZ, SK pro CPC 633, 8861–8865 a
SI pro CPC 633, 8861, 8866.

m)

Služby úklidu budov (CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.

n)

Fotografické služby (CPC 875)

HR, LV: Podmínka státní příslušnosti pro specializované fotografické služby.
PL: Podmínka státní příslušnosti pro služby leteckého snímkování.

p)

Tisk a vydavatelství (CPC 88442)

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.
SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské nebo tiskařské
společnosti.

1

Údržba a opravy dopravních prostředků a zařízení (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadají pod 6.F. l) 1. až 6.F l) 4. Údržba a opravy
kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů (CPC 845) spadají pod 6.B. Počítačové a související služby.
XXX 173

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

q)

Konferenční služby (část CPC 87909)

SI: Podmínka státní příslušnosti.

r)

1. Překladatelské a tlumočnické služby (CPC
87905)

FI: Požadavek trvalého pobytu pro certifikované překladatele.
DK: Požadavek trvalého pobytu pro autorizované veřejné překladatele a tlumočníky, pokud z
něj neudělí výjimku dánská agentura pro obchod a společnosti.

r)

3. Služby inkasních agentur (CPC 87902)

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

r)

4. Služby související s poskytováním
informací o solventnosti zákazníků (CPC
87901)

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

r)

5. Kopírovací a rozmnožovací služby (CPC
87904) 1

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

8.

STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.
SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513,
CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a
CPC 518)

1

Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají pod 6.F p).
XXX 174

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

9.

DISTRIBUČNÍ SLUŽBY (s výjimkou
distribuce zbraní, střeliva a válečného
materiálu)

C.

Maloobchod 1

c)

Maloobchod s potravinami (CPC 631)

10.

SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
(pouze soukromě financované služby)

A.

Služby v oblasti primárního vzdělávání (CPC
921).

1

Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají pod 6.B. a 6.F l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY. Nezahrnuje maloobchod s energetickými produkty,
který spadá pod 19.E. a 19.F. ENERGETICKÉ SLUŽBY.

FR: Podmínka státní příslušnosti pro trafikanty (tj. buraliste).

FR: Podmínka státní příslušnosti. Singapurští státní příslušníci však mohou obdržet povolení
příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem
uznávané diplomy.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.

XXX 175

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

B.

Služby v oblasti sekundárního vzdělávání
(CPC 922).

FR: Podmínka státní příslušnosti. Singapurští státní příslušníci však mohou obdržet povolení
příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem
uznávané diplomy.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.
LV: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování služeb středoškolského technického a
odborného vzdělávání pro zdravotně postižené studenty (CPC 9224)

C.

Služby v oblasti postsekundárního vzdělávání
(CPC 923).

FR: Podmínka státní příslušnosti. Singapurští státní příslušníci však mohou obdržet povolení
příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.
CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti pro služby vysokoškolského vzdělávání, s výjimkou
vyššího technického a odborného vzdělávání (CPC 92310).
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem
uznávané diplomy.
DK: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.
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Odvětví nebo pododvětví
12.

FINANČNÍ SLUŽBY

A.

Pojišťovací služby a služby související s
pojištěním

Popis výhrad
AT: Vedení pobočky se musí skládat ze dvou fyzických osob s trvalým pobytem v Rakousku.
EE: V případě přímého pojištění může řídící orgán pojišťovací akciové společnosti s účastí
singapurského kapitálu zahrnovat singapurské státní příslušníky, jejichž účast bude úměrná k
singapurské účasti a v žádném případě nepřesáhne polovinu členů řídícího orgánu. Vedoucí
managementu dceřiné společnosti nebo nezávislé společnosti musí mít trvalý pobyt v Estonsku.
ES: Požadavek trvalého pobytu pro povolání pojistného matematika (nebo případně dvouletá
praxe).
HR: Požadavek trvalého pobytu.
IT: Požadavek trvalého pobytu pro povolání pojistného matematika.
FI: Výkonní ředitelé a nejméně jeden auditor pojišťovací společnosti musí mí trvalý pobyt v
Unii, pokud příslušné orgány neudělí výjimku. Jednatel singapurské pojišťovací společnosti
musí mít místo trvalého pobytu ve Finsku, pokud společnost nemá správní ústředí v Unii.
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Odvětví nebo pododvětví
B.

Bankovní a ostatní finanční služby (kromě
pojištění)

Popis výhrad
BG: Trvalý pobyt v Bulharsku je požadován u vrcholového vedení a u agenta pověřeného
určitými vedoucími funkcemi.
FI: Výkonný ředitel a nejméně jeden auditor úvěrové instituce musí mít trvalý pobyt v Unii,
pokud orgán pro finanční dozor neudělí výjimku. Makléř (jednotlivá osoba) pro obchod
s deriváty musí mít trvalý pobyt v Unii.
IT: Podmínka trvalého pobytu na území členského státu EU pro „promotori di servizi finanziari“
(prodejce finančních služeb).
HR: Požadavek trvalého pobytu. Správní rada řídí činnost úvěrové instituce z území Chorvatské
republiky. Alespoň jeden člen správní rady musí být schopný plynně mluvit a psát chorvatsky.
LT: Alespoň jeden manažer musí být občanem Unie.
PL: Požadavek státní příslušnosti nejméně jednoho člena vrcholového vedení banky.
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Odvětví nebo pododvětví
13.
A.
B.
C.
E.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (pouze
soukromě financované služby)
Ústavní zdravotní péče (nemocniční služby)
(CPC 9311)
Sanitní služby (CPC 93192)
Ústavní zdravotní péče jiná než nemocniční
služby (CPC 93193)
Sociální péče (CPC 933)

14.

CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ
SLUŽBY

A.

Ubytování, stravování a pohostinství,
cateringové služby (CPC 641, CPC 642 a
CPC 643)
s výjimkou cateringových služeb v oblasti
letecké dopravy

Popis výhrad
FR: Pro přístup k vedoucím funkcím je nezbytné povolení. Zohledňuje se dostupnost domácích
manažerů.
LV: Test ekonomické potřebnosti pro lékaře, zubní lékaře, porodní asistentky, zdravotní sestry,
fyzioterapeuty a zdravotnický personál.
PL: K výkonu lékařského povolání cizinci je požadováno povolení. Zahraniční lékaři mají
omezená hlasovací práva v profesních komorách.
HR: Všechny osoby, které poskytují služby přímo pacientům / léčí pacienty, musí získat licenci
od profesní komory.

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu a/nebo obcí) na základním kapitálu
bulharské společnosti přesahuje 50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet
manažerů, kteří jsou bulharskými státními občany.
HR: Požadavek státní příslušnosti pro pohostinství a cateringové služby v domácnostech a
venkovských usedlostech.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

B.

Služby cestovních agentur a kanceláří (včetně
delegátů) (CPC 7471)

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu a/nebo obcí) na základním kapitálu
bulharské společnosti přesahuje 50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet
manažerů, kteří jsou bulharskými státními občany.
HR: Pozice vedoucího kanceláře vyžaduje schválení ministerstva cestovního ruchu.

C.

Průvodcovské služby (CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Podmínka státní příslušnosti.

15.

REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
SLUŽBY (jiné než audiovizuální služby)

A.

Zábavní služby (včetně divadel, hudebních
skupin, cirkusů a diskoték) (CPC 9619)

FR: Pro přístup k vedoucím funkcím je nezbytné povolení. Žádá-li se o povolení na více než dva
roky, podléhá podmínce státní příslušnosti.
Umělci získali pracovní smlouvu od oprávněného zábavního podniku. Pracovní povolení se
vydává na období, které nepřesahuje devět měsíců, a je obnovitelné po dobu trvání smlouvy.
Zábavní podnik musí zaplatit odvod Mezinárodní organizaci pro migraci.
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Odvětví nebo pododvětví
16.

DOPRAVNÍ SLUŽBY

A.

Námořní doprava

a)

Mezinárodní osobní doprava (CPC 7211, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže)
Mezinárodní nákladní doprava (CPC 7212, s
výjimkou vnitrostátní kabotáže)

b)

Popis výhrad

EU: Podmínka státní příslušnosti pro posádky plavidel.
AT: Podmínka státní příslušnosti pro většinu výkonných ředitelů.

D.

Silniční doprava

a)

Osobní doprava (CPC 7121 a CPC 7122)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu
nebo osobní společnost.
DK, HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

b)

Nákladní doprava (CPC 7123, s výjimkou
přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro
vlastní potřebu 1)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu
nebo osobní společnost.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.
HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.

1

Součást CPC 71235, spadá pod 2.A Poštovní a kurýrní služby v rámci KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB v dodatku 8-A-1.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

E.

Potrubní přeprava zboží kromě paliv 1 (CPC
7139)

17.

POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ 2

A.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pomocné služby v námořní dopravě
Skladování (část CPC 742)
Služby celního odbavení
Služby skladování a úschovy kontejnerů
Služby námořních agentur
Námořní zasilatelské nákladní služby
Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7213)

1

Potrubní přeprava paliv spadá pod 19.B. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Nezahrnuje údržbu a opravy dopravních prostředků a zařízení, které spadají pod 6.F l) 1. až 6.F l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

2

AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.

AT: Podmínka státní příslušnosti pro většinu výkonných ředitelů.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.
DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.
IT: Požadavek trvalého pobytu pro „raccomandatorio marittimo“.
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Odvětví nebo pododvětví
g)
h)
i)
D.
d)

Popis výhrad

Tlačné a vlečné služby (CPC 7214)
Podpůrné služby v námořní dopravě (část
CPC 745)
Ostatní podpůrné a pomocné služby (kromě
cateringových služeb) (část CPC 749)
Pomocné služby v silniční dopravě
Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC
7124)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu
nebo osobní společnost.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.
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Odvětví nebo pododvětví
F.
a)

Popis výhrad

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy
AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.
1
zboží kromě paliv
Skladování zboží kromě paliv přepravovaných
potrubími (část CPC 742)

19.

ENERGETICKÉ SLUŽBY

A.

Služby související s těžbou (CPC 883) 2

1

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají pod 19.C. ENERGETICKÉ SLUŽBY.
Zahrnují se tyto služby poskytované na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava lokality,
instalace vrtných souprav, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem,
kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení
vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování
(tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání.
Nezahrnuje přípravu lokality pro těžbu zdrojů jiných než ropy a plynu (CPC 5115), která spadá pod 8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

2

SK: Požadavek trvalého pobytu.
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Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

20.

OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

a)

Praní, čištění a barvení (CPC 9701)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

b)

Kadeřnické služby (CPC 97021)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

c)

Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

d)

Ostatní kosmetické služby j.n. (CPC 97029)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
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Odvětví nebo pododvětví
e)

Popis výhrad

Lázeňské služby a masáže (jiné než
EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační
služby v oblasti péče o tělo a nikoli
z léčebných nebo rehabilitačních důvodů 1
(CPC ver. 1.0 97230)

________________

1

Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají pod 6.A h) Ambulantní a zubní zdravotní péče, 6.A j) 2. Služby poskytované zdravotními
sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní péče (13.A a 13.C).
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PŘÍLOHA 8-B

SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ SINGAPURU

JEDINÝ ČLÁNEK
Seznam specifických závazků Singapuru je uveden v dodatcích 8-B-1 až 8-B-2.
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Dodatek 8-B-1

SINGAPUR
SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ
VYSVĚTLIVKY
1.

Klasifikace odvětví služeb v tomto seznamu vychází z prozatímní Centrální klasifikace
produkce (CPC) Statistické komise OSN z roku 1991, pokud není uvedeno jinak, a to tak, že
chybí číslo CPC. Pořadí odráží seznam odvětvové klasifikace služeb uvedený v dokumentu
GATT MTN.GNS/W/120 ze dne 10. července 1991. Sepsání seznamu specifických závazků
se řídí pokyny uvedenými v dokumentech GATT MTN.GNS/W/164 ze dne 3. září 1993 a
MTN.GNS/W/164/Add.1 ze dne 30. listopadu 1993.

2.

Uvedení „**“ u jednotlivých kódů CPC označuje, že specifický závazek pro tento kód se
nevztahuje na celkovou škálu služeb zahrnutých pod tento kód.

3.

Klasifikace odvětví usazování v tomto seznamu je založena na Mezinárodní standardní
klasifikaci všech ekonomických činností (ISIC) Revize 3 Statistické komise OSN. Je-li to
nezbytné a vhodné, Singapur může upřesnit rozsah pokrytí závazku v případě, že závazek
neodpovídá přesně systému klasifikace.
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4.

V níže uvedeném seznamu závazků (dále jen „tento seznam“) jsou uvedena odvětví služeb
liberalizovaná podle článků 8.7 (Seznam specifických závazků) a 8.12 (Seznam specifických
závazků) a prostřednictvím výhrad jsou stanovena omezení přístupu na trh a národního
zacházení, která se vztahují na služby a dodavatele služeb z Unie v těchto odvětvích. Tento
seznam se skládá z těchto prvků:
a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém Singapur závazek
přijímá, a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují;

b)

v druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady k článku 8.5 (Přístup na trh) a
článku 8.10 (Přístup na trh) v odvětví nebo pododvětví uvedeném v prvním sloupci;

c)

ve třetím sloupci jsou popsány uplatňované výhrady k článku 8.6 (Národní zacházení) a
článku 8.11 (Národní zacházení) v odvětví nebo pododvětví uvedeném v prvním sloupci
a

d)

ve čtvrtém odstavci jsou popsány specifické závazky ohledně opatření ovlivňujících
přeshraniční poskytování služeb a usazování v odvětvích služeb, které nepodléhají
zápisu do seznamu podle článku 8.5 (Přístup na trh) a článku 8.10 (Přístup na trh) a
článku 8.6 (Národní zacházení) a článku 8.11 (Národní zacházení).

5.

Odchylně od článku 8.10 (Přístup na trh) není nutné uvádět v tomto seznamu nediskriminační
požadavky, pokud jde o typ právní formy podniku, aby byly zachovány nebo přijaty
Singapurem.
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6.

Tento seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů,
technických norem a licenčních požadavků, pokud tato opatření nepředstavují omezení
přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článku 8.5 (Přístup na trh) a článku 8.10
(Přístup na trh) a článku 8.6 (Národní zacházení) a článku 8.11 (Národní zacházení). Tato
opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání
kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového
přezkoušení, a potřeba trvalého pobytu nebo sídla na území, na kterém je ekonomická činnost
vykonávána) se na služby a poskytovatele služeb z Unie vztahují v každém případě, a to i
tehdy, když nejsou uvedena.

7.

V souladu s čl. 8.1 (Cíl a oblast působnosti) odst. 2 písm. a) se tento seznam nevztahuje na
subvence ani podpory poskytované smluvní stranou, včetně státem podporovaných úvěrů,
záruk a pojistek.
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Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo
pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY/OMEZENÍ
VŠECHNA
ODVĚTVÍ
UVEDENÁ
V TOMTO
SEZNAMU

i)
ii)

Úvěry v singapurských dolarech, které poskytují místní finanční instituce a finanční instituce se zahraničním
vlastnictvím nerezidentům, společnostem kontrolovaným nerezidenty a rezidentům pro použití mimo Singapur, musí být
předem schválené MAS.
Finanční instituce neposkytnou úvěrové facility v SGD nerezidentským finančním subjektům, pokud je důvod se
domnívat, že výnosy z nich by se mohly použít pro měnovou spekulaci s SGD.

Bez závazků pro opatření týkající se činností, které lze provádět na pevnině, nebo využití půdy, též včetně politik v oblasti
územního plánování, využívání půdy a urbanistického plánování.
Bez závazků pro opatření týkající se nemovitostí. Patří sem mimo jiné opatření týkající se vlastnictví, prodeje, koupě,
výstavby a správy nemovitostí.
Bez závazků pro opatření týkající se:
i)
úplného nebo částečného přenesení služeb dodávaných při výkonu vládní moci na soukromý sektor;
ii) odprodeje majetkové účasti v podniku, který je zcela ve vlastnictví singapurské vlády, nebo aktiv takového podniku a
iii) odprodeje majetkové účasti v podniku, který je v částečném vlastnictví singapurské vlády, nebo aktiv takového podniku.
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Způsoby dodání:
Odvětví nebo
pododvětví

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Bez závazků pro opatření v souvislosti s prodejem správce a provozovatele letišť.
Jednotliví investoři s výjimkou singapurské vlády podléhají následujícím omezením, pokud jde o vlastnictví majetkové účasti
v níže uvedených podnicích a/nebo jejich nástupnických subjektech:
i)
Singapore Technologies Engineering: 15 %
ii) Singapore Power, Power Grid, Power Supply, Power Gas: 10 %
iii) PSA Corporation: 5 %
iv) Singapore Airlines: 5 %
Pro účely tohoto seznamu zahrnuje vlastnictví majetkové účasti investora v těchto podnicích a/nebo jejich nástupnických
subjektech přímé i nepřímé vlastnictví.
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Způsoby dodání:
Odvětví nebo
pododvětví

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Úhrn zahraniční držby akcií společnosti PSA Corporation a/nebo nástupnického subjektu podléhá omezení ve výši 49 %.
„Úhrn zahraniční držby akcií“ se vymezuje jako celkový počet akcií, které vlastní:
i)
jakákoli fyzická osoba, která není singapurským občanem;
ii) jakákoli korporace, která je nejvýše z 50 % vlastněna singapurským občanem nebo singapurskou vládou a/nebo
iii) jakýkoli jiný podnik, který nevlastní ani nekontroluje singapurská vláda.
Bez závazků pro opatření v souvislosti s ponecháním si kontrolního podílu singapurskou vládou ve společnosti Singapore
Technologies Engineering (dále jen „společnost“) a/nebo v nástupnických subjektech, včetně mimo jiné kontroly nad
jmenováním a odvoláním členů správní rady, prodejem vlastního kapitálu a zrušením společnosti.
Bez závazků pro opatření týkající se zbraní a výbušnin, včetně výroby, použití, prodeje, skladování, přepravy, dovozu, vývozu
a držení zbraní a výbušnin.
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Způsoby dodání:
Odvětví nebo
pododvětví

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
1), 2), 3), 4) Specifické závazky ohledně
přístupu na trh v rámci jakéhokoli odvětví
nebo pododvětví prostřednictvím
jakéhokoli způsobu dodání nelze vykládat
tak, že by měly přednost před omezeními
stanovenými v odvětví finančních služeb

1
2

3) Komerční přítomnost

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

V případě, že osoba, na kterou se
vztahuje registrační povinnost podle
zákona o registraci podnikatelských
subjektů (kap. 32, 2001, revidované
znění), nebo v případě jakékoli
korporace ředitelé nebo tajemník
korporace, není obvykle rezidentem v
Singapuru, musí být jmenován místní
manažer 1. 2

Osobami, které jsou způsobilé ke jmenování do takové funkce, jsou především občané Singapuru, osoby s trvalým pobytem v Singapuru a
držitelé EntrePass (všichni musí mít místní adresu).
Po ukončení revize singapurského zákona o registraci podnikatelských subjektů bude do tohoto seznamu zapracována jakákoli změna tohoto
zákona, kterou se případně zruší jakákoli omezení pro podnikání prováděné zcela online.
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Způsoby dodání:
Odvětví nebo
pododvětví

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Seznam nezahrnuje opatření týkající se způsobilosti nebo kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a
požadavků a postupů týkajících se žádostí o pracovní průkaz. Tato opatření (např. potřeba získat uznávanou kvalifikaci nebo
potřeba splňovat určité požadavky týkající se platu nebo zkušeností), přestože nejsou níže uvedena, se v každém případě
vztahují na klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy z EU. Stážisti-absolventi z EU mohou podléhat testům trhu práce.
Závazky týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů se neuplatňují v případech, kdy zamýšlený účel nebo účinek
jejich dočasné přítomnosti narušuje nebo jinak ovlivňuje výsledek jakéhokoli pracovněprávního sporu nebo vyjednávání.
4) Přítomnost fyzické osoby bez závazků,
kromě závazku uvedeného v oddíle D
(Dočasná přítomnost fyzických osob za
účelem obchodu) a s výhradou
specifických omezení pro jednotlivá
odvětví.

4) Bez závazků

Stážisti-absolventi (SA)
Bez závazků pro níže uvedená odvětví
nebo pododvětví:
Finanční služby
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Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY/OMEZENÍ PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ
1.

PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

A.

Odborné služby

Služby mezinárodní obchodní
arbitráže v souvislosti s
mezinárodním právem, zahraničním
právem a singapurským právem
(86190)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
Pokud jde o činnost v oblasti
mezinárodní obchodní arbitráže,
právníci EU se mohou účastnit
mezinárodních obchodních
rozhodčích řízení v Singapuru, jak
to povoluje zákon o právnické
profesi (kap. 161).

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
Pokud jde o činnost v oblasti
mezinárodní obchodní arbitráže,
právníci EU se mohou účastnit
mezinárodních obchodních
rozhodčích řízení v Singapuru, jak
to povoluje zákon o právnické
profesi (kap. 161).
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Právní služby (kromě služeb
mezinárodní obchodní arbitráže v
souvislosti s mezinárodním právem
a právních služeb v souvislosti s
právem mateřské země) (861**)

1) Žádné, s výjimkou platných
požadavků na registraci
2) Žádné
3) Žádné, s výjimkou platných
požadavků na registraci
4) Bez závazků, kromě případů
uvedených v horizontálním oddíle a
s výhradou platných požadavků na
registraci

1) Žádné, s výjimkami uvedenými
ve sloupci týkajícím se přístupu na
trh.
2) Žádné
3) Žádné, s výjimkami uvedenými
ve sloupci týkajícím se přístupu na
trh.
4) Bez závazků, kromě případů
uvedených v horizontálním oddíle a
s výhradou platných požadavků na
registraci
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Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Právní služby v souvislosti se
singapurským právem 1 (861**)

1) Žádné, s výjimkou toho, že
poskytovat právní služby v
souvislosti se singapurským právem
smějí pouze osoby, které byly
přijaty do singapurské advokátní
komory, jsou registrovanými členy
singapurského sdružení advokátů a
jsou držiteli platného certifikátu
povolujícího vykonávat praxi.

1) Žádné, s výjimkami uvedenými
ve sloupci týkajícím se přístupu na
trh.
2) Žádné
3) Žádné, s výjimkami uvedenými
ve sloupci týkajícím se přístupu na
trh.
4) Bez závazků

1

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Vzhledem k postupnému procesu liberalizace singapurského trhu právních služeb se Singapur ještě nemůže zavázat k rozšíření přístupu na trh v
tomto sektoru. Smluvní strany za účelem poskytnutí dalšího přístupu na trh přezkoumají své závazky v právních službách nejpozději dva roky po
vstupu dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem v platnost. Výbor pro obchod může v tomto ohledu změnit seznamy kterékoli ze stran.
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Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

2) Žádné
3) Poskytovat právní služby v
souvislosti se singapurským
právem, smějí pouze osoby, které
byly přijaty do singapurské
advokátní komory, jsou
registrovanými členy singapurského
sdružení advokátů a jsou držiteli
platného certifikátu povolujícího
vykonávat praxi.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Právnické firmy EU mohou
poskytovat právní služby v
souvislosti se singapurským právem
pouze prostřednictví společné
právní firmy (Joint Law Venture)
nebo formální právnické aliance
(Formal Law Alliances) se
singapurskou právnickou firmou, a
to pouze v rozsahu povoleném
právními předpisy, které se vztahují
na společné právnické firmy a
formální právnické aliance, s
výhradou podmínek a požadavků
týkajících se společných
právnických firem a formálních
právnických aliancí. Singapur však
tyto podmínky a omezení pozmění
ve prospěch právnických firem EU
takto:
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
i)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

minimální počet právníků
EU, kteří jsou rezidenty v
Singapuru, které právnická
firma EU musí zachovat v
rámci společné právní firmy
nebo formální právnické
aliance, se sníží z pěti na tři,
přičemž alespoň dva z nich
musí být partnery s
majetkovou účastí nebo členy
správní rady právnické firmy
EU;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
ii)

iii)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

minimální příslušná praxe
požadovaná u tří právníků EU
uvedených v bodě i) je
stanovena souhrnně na 15 let,
a ne jako pět let praxe pro
každého z právníků EU;
minimální požadovaná
příslušná praxe pro právníky
EU pracující ve společné
právnické firmě, kteří chtějí
požádat o povolení vykonávat
právní praxi, pokud jde o
singapurské právo, podle
zákona o právnické profesi, se
sníží z pěti let na 3 roky.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle
Pokud jde o činnost v oblasti
mezinárodní obchodní arbitráže,
právníci EU se mohou účastnit
mezinárodních obchodních
rozhodčích řízení v Singapuru, jak
to povoluje zákon o právnické
profesi (kap. 161).
Účetnické a auditorské služby,
kromě finančních auditorských
služeb (862**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Finanční auditorské služby (86211)

1) Žádné, s výjimkou toho, že
autorizovaní účetní znalci musí být
obvykle rezidenty v Singapuru nebo
alespoň jeden z partnerů firmy musí
být obvykle rezidentem v
Singapuru
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné, s výjimkou toho, že
autorizovaní účetní znalci musí být
obvykle rezidenty v Singapuru nebo
alespoň jeden z partnerů firmy musí
být obvykle rezidentem v
Singapuru
2) Žádné
3) Jako u způsobu 1)
4) Bez závazků

Služby daňového poradenství (863)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Architektonické služby (8671)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Inženýrské služby (8672)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Integrované inženýrské
služby (8673)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 205

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby v oblasti krajinářské
architektury (86742 )

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Ambulantní zdravotní péče
(93121 a 93122)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
Počet nových zahraničních lékařů
registrovaných každý rok může být
omezen v závislosti na celkovém
počtu stávajících lékařů.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Zubní zdravotní péče (93123)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
Počet nových zahraničních zubních
lékařů registrovaných každý rok
může být omezen v závislosti na
celkovém počtu stávajících zubních
lékařů.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Veterinární služby (932)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 207

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby poskytované porodními
asistentkami, zdravotními sestrami,
rehabilitačními pracovníky a
ostatními zdravotníky (93191**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

B.

Počítačové a související služby

Počítačové a související služby (84)
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby výzkumu a vývoje v oblasti
přírodních věd (851)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby výzkumu a vývoje v oblasti
sociálních a humanitních věd,
kromě právního výzkumu (852**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby interdisciplinárního
výzkumu a vývoje (853)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

C.

Služby výzkumu a vývoje
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Pronájem nebo leasing vztahující se
k vlastním nebo pronajatým
nebytovým nemovitostem (82102)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby správy bytových a
nebytových nemovitostí na základě
honoráře nebo smlouvy (82201,
82202)

1) Žádné, s výjimkou toho, že na
rekreačním ostrově Sentosa a jeho
vodních cestách může provádět
developerskou činnost a spravovat
je pouze společnost Sentosa
Development Corporation.
S výhradou schválení je však
soukromým developerům povoleno
provádět stavební činnost na
specifických pozemcích na ostrově
Sentosa pro komerční, obytné a
rekreační účely.

1) Žádné, s výjimkou toho, že na
rekreačním ostrově Sentosa a jeho
vodních cestách může provádět
developerskou činnost a spravovat
je pouze společnost Sentosa
Development Corporation.
S výhradou schválení je však
soukromým developerům povoleno
provádět stavební činnost na
specifických pozemcích na ostrově
Sentosa pro komerční, obytné a
rekreační účely.

D. Služby v oblasti nemovitostí

XXX 210

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

2) Žádné
3) Žádné, s výjimkou toho, že na
rekreačním ostrově Sentosa a jeho
vodních cestách může provádět
developerskou činnost a spravovat
je pouze společnost Sentosa
Development Corporation. S
výhradou schválení je však
soukromým developerům povoleno
provádět stavební činnost na
specifických pozemcích na ostrově
Sentosa pro komerční, obytné a
rekreační účely.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

2) Žádné
3) Žádné, s výjimkou toho, že na
rekreačním ostrově Sentosa a jeho
vodních cestách může provádět
developerskou činnost a spravovat
je pouze společnost Sentosa
Development Corporation. S
výhradou schválení je však
soukromým developerům povoleno
provádět stavební činnost na
specifických pozemcích na ostrově
Sentosa pro komerční, obytné a
rekreační účely.
4) Bez závazků

XXX 211

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
E.

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Omezení národního zacházení

Služby pronájmu/leasingu bez obsluhy

Služby pronájmu nebo leasingu bez
obsluhy týkající se plavidel (83103)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Pronájem nebo leasing osobních
vozů, nákladních dopravních
prostředků a ostatních pozemních
dopravních prostředků bez obsluhy
(83101, 83102,
83105)

1) Žádné, s výjimkou toho, že
pronájem osobních vozů,
nákladních dopravních prostředků a
ostatních pozemních dopravních
prostředků bez obsluhy
singapurskými rezidenty za účelem
použití těchto vozidel v Singapuru
je zakázán
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné, s výjimkou toho, že
pronájem vozidel, která jsou
registrovaná v zahraničí,
singapurskými rezidenty pro použití
v Singapuru je zakázán
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 212

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Leasing nebo pronájem ostatních
strojů a zařízení (83106-83109)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Leasing nebo pronájem výrobků
1) Žádné
pro osobní potřebu a pro domácnost 2) Žádné
(832)
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

F.

Ostatní podnikatelské služby

Reklamní služby (871)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 213

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Průzkum trhu a veřejného mínění
(864)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Poradenství v oblasti řízení (865)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby související s poradenstvím v
oblasti řízení (866)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 214

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Technické zkoušky a analýzy,
kromě zkoušek a analýz:
automobilů
klasifikačních společností
zvířat, rostlin a produktů získaných
ze zvířat a rostlin (8676**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Technické zkoušky a analýzy
automobilů (8676**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 215

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Technické zkoušky a analýzy
zvířat, rostlin a produktů získaných
ze zvířat a rostlin (8676**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Služby související se zemědělstvím,
myslivostí, lesnictvím a rybolovem,
kromě:
zajišťování smluvních
zemědělských pracovních sil;
požární ochrany;
lesnických služeb včetně
odstraňování škod na lesích a
služeb souvisejících s těžbou dřeva,

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 216

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby související s těžbou (883,
5115)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby související se
zpracovatelským průmyslem
(884 a 885, kromě 88442)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

ale včetně poradenství pro lesnické
služby, včetně lesnických služeb a
služeb souvisejících s těžbou dřeva
(881**, 882**)

XXX 217

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Doprava, distribuce, maloobchod a
služby související s rozvodem
plynu potrubím

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné, s výjimkou obchodu a
maloobchodu se zemním plynem
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků

Maloobchod s elektřinou

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků, s výjimkou
dodávek elektřiny nad pět MW
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků

XXX 218

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Přeprava paliv (7131)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků

Geologické, geofyzikální a ostatní
vědecké průzkumné služby (86751)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků

Služby zprostředkování a
zajišťování zaměstnanců (872)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 219

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
G.

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Omezení přístupu na trh a
národního zacházení
Všechny závazky v tomto odvětví
podléhají zákonu o soukromých
bezpečnostních službách (PSIA).
Zákon stanoví, že cizinci nesmějí
pracovat jako soukromí
detektivové, ale mohou se podílet
na správě společnosti.
1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1)
Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Pátrací a bezpečnostní služby

Soukromé pátrací služby (87301**)

XXX 220

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Poradenské služby v oblasti
bezpečnosti (87302)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Monitorování poplachových
zařízení (87303)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 221

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby neozbrojené stráže
(87305**)

Omezení přístupu na trh a
národního zacházení
Všechny závazky v tomto odvětví
podléhají zákonu o soukromých
bezpečnostních službách (PSIA).
Zákon stanoví, že:
–
cizincům je povoleno zřizovat
agentury nabízející služby
neozbrojené stráže, musí však
zaregistrovat společnost s
místní účastí;
–
jinými slovy, nejméně dva
ředitelé musí být
singapurskými občany nebo
osobami s trvalým pobytem v
Singapuru;

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 222

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

–

zahraniční ředitelé musí
předložit certifikát o trestní
bezúhonnosti vydaný v jejich
zemi původu nebo učinit
přísežné prohlášení před
místním soudním komisařem
pro vzetí do přísahy;
–
cizinci nesmějí pracovat jako
stráž, ale mohou se podílet na
správě společnosti.
1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

XXX 223

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Údržba a opravy prostředků a
zařízení (s výjimkou námořních
plavidel, letadel nebo ostatních
dopravních prostředků a zařízení)
(633, 8861-8866**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Úklid budov (874)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Fotografické služby (875)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 224

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Balicí služby (876)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Pořádání konferencí a výstav
(87909**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby sekretariátu (87909**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 225

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Záznamové telefonní služby
(87903)
S výjimkou služeb, které vyžadují
povolení a které jsou upraveny
zákonem o singapurském úřadu pro
rozhlasové a televizní vysílání

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Kopírovací a rozmnožovací služby
(87904)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Překladatelské a tlumočnické
služby (87905)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 226

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Specializované návrhářské služby
(87907)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1) Na základě obchodních ujednání
s licencovaným provozovatelem
(licencovanými provozovateli)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné

2.

KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A.

Poštovní a kurýrní služby

Poštovní služby
1.
Základní služby listovních
zásilek –

XXX 227

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
služby doručování psaní 1
(jiných než expresních psaní)
s maximální hmotností 500 g
z jednoho místa do druhého
včetně služeb souvisejících s
přijímáním,
shromažďováním, tříděním,
odesíláním, expedicí a
doručením takových psaní a
jakýchkoli jiných služeb,
které s těmito službami
souvisejí a které se poskytují
ve spojení s kteroukoli z nich.

1

2

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

2) Žádné
3) Všichni poskytovatelé služeb
musí být zapsáni v obchodním
rejstříku jako společnosti podle
zákona o společnostech (kap. 50) 2
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

4) Bez závazků

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

„Psaním“ se rozumí jakékoli sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, které má být dopraveno a doručeno (jinak než
elektronicky) konkrétnímu adresátovi nebo na adresu, kterou odesilatel uvedl na samotném psaní nebo na jeho obale, a zahrnuje jakoukoli
poštovní zásilku obsahující takové sdělení, nezahrnuje však knihy, katalogy, noviny nebo časopisy.
Podmínky související s bezpečností v žádném případě nesmějí představovat svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci vůči provozovatelům z
EU nebo zastřené omezování usazování nebo přeshraničního poskytování služeb.
XXX 228

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

2.

Expresní služby listovních
zásilek – služby doručování
expresních psaní (včetně
místních expresních psaní 1 a
mezinárodních expresních
psaní 2) s maximální
hmotností 500 g z jednoho
místa do druhého včetně
služeb souvisejících s
přijímáním,
shromažďováním, tříděním,
odesíláním, expedicí a
doručením takových psaní a
jakýchkoli jiných služeb,
které s těmito službami
souvisejí a které se poskytují
ve spojení s kteroukoli z nich.

1) Na základě obchodních ujednání
s licencovaným provozovatelem
(licencovanými provozovateli)
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1

„Místním expresním psaním“ se rozumí psaní pocházející od odesilatele v Singapuru a určené k doručení v rámci Singapuru v tentýž pracovní
den.
„Mezinárodním expresním psaním“ se rozumí psaní – i) pocházející od odesilatele v Singapuru a určené k doručení do místa určení mimo
Singapur rychleji, než je zveřejněná standardní rychlost doručení pro letecké listovní zásilky vypravené držitelem licence pro poskytování
veřejných poštovních služeb; nebo ii) pocházející od odesilatele mimo Singapur a určené k doručení v tentýž pracovní den v Singapuru.

2

XXX 229

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
B.

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Kurýrní služby

Kurýrní služby
Kurýrní služby v souvislosti s
dokumenty, balíky a balíčky, kromě
psaní (výše vymezených) s
maximální hmotností 500 g.
C.

Telekomunikační služby 1

1

Do telekomunikačních služeb nepatří rozhlasové a televizní vysílání, jímž se rozumí služby spočívající v nepřerušeném řetězci vysílání po drátě
či bezdrátově vyžadovaném pro příjem a/nebo zobrazení signálů zvukových a/nebo obrazových programů u veřejnosti či jakékoli její části.

Poznámky
Počet udělených licencí bude omezen pouze v důsledku fyzických překážek a omezených zdrojů, jako je
dostupnost kmitočtového spektra a pozemků.

XXX 230

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

1.

1) Na základě obchodních ujednání
s licencovaným provozovatelem
(licencovanými provozovateli)
2) Žádné
3) Všichni poskytovatelé služeb
musí být zapsáni v obchodním
rejstříku jako společnosti podle
zákona o společnostech (kap. 50)
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

a)
b)

1
2

Základní telekomunikační
služby 1, včetně dalšího
prodeje (založeného na
infrastruktuře a na službách):
veřejné komutované telefonní
služby 2 (místní a
mezinárodní)
služby pronajatých okruhů
(místní a mezinárodní)

Základní telekomunikační služby mohou být poskytovány prostřednictvím satelitních technologií.
Včetně hlasových, datových a faxových služeb.
XXX 231

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
2.

a)
b)
c)
d)

1

Mobilní služby 1, včetně
dalšího prodeje (založeného
na infrastruktuře a na
službách):
veřejná mobilní datová služba
(PMDS)
veřejná služba svazkových
rádiových sítí (PTRS)
veřejná služba rádiového
pagingu (PRPS)
veřejná mobilní telefonní
služba (PCMTS)

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

1) Na základě obchodních ujednání
s licencovaným provozovatelem
(licencovanými provozovateli)
2) Žádné
3) Všichni poskytovatelé služeb
musí být zapsáni v obchodním
rejstříku jako společnosti podle
zákona o společnostech (kap. 50)
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Mobilní služby mohou být poskytovány prostřednictvím satelitních technologií.
XXX 232

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

3.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

–
–
–
–
–

Služby sítě s přidanou
hodnotou (VAN, value-added
network)
Patří sem tyto služby:
elektronická pošta
hlasová pošta
vyhledávání informací a
vyhledávání v databázích online
elektronická výměna dat
zpracování informací a/nebo
dat on-line

XXX 233

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
3.

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Stavební služby
zahrnují:
–
Obecné stavební práce pro
budovy (CPC 512)
–
Obecné stavební práce pro
inženýrské stavitelství (CPC
513)
–
Instalační a montážní práce
(CPC 514 a 516)
–
Kompletační a dokončovací
práce (CPC 517)
–
Ostatní (CPC 511 a 515 a
518)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 234

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
4.

DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

A.

Služby komisionářů

Služby komisionářů, kromě prodeje
na základě honoráře nebo smlouvy,
farmaceutických, zdravotnických a
kosmetických výrobků (621**,
kromě 62117)

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Horizontální omezení přístupu na
trh a národního zacházení
Pokud není uvedeno jinak,
distribuční služby týkající se
jakéhokoli produktu, na který se
vztahuje zákaz dovozu nebo
neautomatické udělování dovozních
licencí, jsou z oblasti působnosti
těchto závazků vyloučeny.
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 235

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Prodej farmaceutických,
zdravotnických a kosmetických
výrobků, které nejsou určeny pro
singapurský trh, na základě
honoráře nebo smlouvy (62117**)

Horizontální omezení přístupu na
trh a národního zacházení
Pokud není uvedeno jinak,
distribuční služby týkající se
jakéhokoli produktu, na který se
vztahuje zákaz dovozu nebo
neautomatické udělování dovozních
licencí, jsou z oblasti působnosti
těchto závazků vyloučeny.
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 236

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Prodej farmaceutických,
zdravotnických a kosmetických
výrobků, které jsou určeny pro
singapurský trh, na základě
honoráře nebo smlouvy (62117**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

B.

Velkoobchod

XXX 237

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Velkoobchod kromě velkoobchodu
s farmaceutickými a
zdravotnickými výrobky a
chirurgickými a ortopedickými
nástroji (622**)

Horizontální omezení přístupu na
trh a národního zacházení
Pokud není uvedeno jinak,
distribuční služby týkající se
jakéhokoli produktu, na který se
vztahuje zákaz dovozu nebo
neautomatické udělování dovozních
licencí, jsou z oblasti působnosti
těchto závazků vyloučeny.
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 238

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Velkoobchod s farmaceutickými a
zdravotnickými výrobky a
chirurgickými a ortopedickými
nástroji (62251 a 62252)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

C.

Maloobchod

XXX 239

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Nepotravinářský maloobchod,
kromě farmaceutických a
zdravotnických výrobků (632**)

Horizontální omezení přístupu na
trh a národního zacházení
Pokud není uvedeno jinak,
distribuční služby týkající se
jakéhokoli produktu, na který se
vztahuje zákaz dovozu nebo
neautomatické udělování dovozních
licencí, jsou z oblasti působnosti
těchto závazků vyloučeny.
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 240

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Maloobchod s potravinami, nápoji a
tabákem, kromě maloobchodu s
tabákovými výrobky a
maloobchodu s alkoholickými
nápoji (6310*)

Horizontální omezení přístupu na
trh a národního zacházení
Pokud není uvedeno jinak,
distribuční služby týkající se
jakéhokoli produktu, na který se
vztahuje zákaz dovozu nebo
neautomatické udělování dovozních
licencí, jsou z oblasti působnosti
těchto závazků vyloučeny.
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 241

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Maloobchod s farmaceutickými,
zdravotnickými a ortopedickými
výrobky (63211)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Prodej motorových vozidel
Pouze:
Velkoobchod s motorovými vozidly
(61111)
Maloobchod s motorovými vozidly
(61112)
Prodej dílů a příslušenství
motorových vozidel (61130)
Prodej motocyklů a sněžných
motorových skútrů a jejich dílů a
příslušenství (61210)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 242

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
D.

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

4) Přítomnost fyzických osob

Franchising

Franchisingové služby (8929**)

5.

2) Spotřeba v zahraničí

SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Služby v oblasti primárního
vzdělávání (921**)

Bez závazků pro způsob 1–4 pro
poskytování služeb v oblasti
předškolního a primárního
vzdělávání pro singapurské občany
včetně služeb v oblasti sportovního
vzdělávání. Jinak:
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Bez závazků pro způsob 1–4 pro
poskytování služeb v oblasti
předškolního a primárního
vzdělávání pro singapurské občany
včetně služeb v oblasti sportovního
vzdělávání. Jinak:
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 243

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby v oblasti všeobecného
sekundárního a vyššího
sekundárního vzdělávání (9221**,
9222**)

Bez závazků pro způsob 1–4 pro
poskytování služeb v oblasti
všeobecného sekundárního a
vyššího sekundárního vzdělávání
(platí pouze pro školy typu „junior
college“ a centra předuniverzitního
vzdělávání v rámci singapurského
vzdělávacího systému) pro
singapurské občany včetně služeb v
oblasti sportovního vzdělávání.
Jinak:
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Bez závazků pro způsob 1–4 pro
pro poskytování služeb v oblasti
všeobecného sekundárního a
vyššího sekundárního vzdělávání
(platí pouze pro školy typu „junior
college“ a centra předuniverzitního
vzdělávání v rámci singapurského
vzdělávacího systému) pro
singapurské občany včetně služeb v
oblasti sportovního vzdělávání.
Jinak:
1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 244

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby v oblasti postsekundárního
technického a odborného
vzdělávání (pouze vzdělávací
instituce financované z jiných než
veřejných zdrojů) (92230*, 92240*,
92310)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Ostatní služby v oblasti
postsekundárního vzdělávání,
kromě odborné přípravy lékařů
(pouze místní terciární instituce 1
mohou poskytovat bakalářské a
magisterské studijní programy pro
odbornou přípravu lékařů v
Singapuru) (92390**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Místní terciární instituce jsou terciární instituce zřízené na základě parlamentního zákona nebo instituce určené ministerstvem školství.
XXX 245

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby v oblasti vzdělávání
dospělých (92400)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Ostatní služby v oblasti vzdělávání
(92900)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 246

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
6.

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Služby v souvislosti s odpadními
vodami (94010)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků

XXX 247

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Sběr odpadu kromě nakládání s
nebezpečným odpadem (94020*)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné s výjimkou toho, že
subjekt provádějící sběr odpadu
musí být zapsán v obchodním
rejstříku v Singapuru.
Počet veřejných subjektů
provádějících sběr odpadu je
omezen počtem zeměpisných
sektorů v Singapuru.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 248

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Likvidace odpadu kromě provozu
skládek a nakládání s nebezpečným
odpadem (94020*)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné s výjimkou toho, že
společnost musí být zapsána v
obchodním rejstříku v Singapuru
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Nakládání s nebezpečným
odpadem, včetně sběru, likvidace a
zpracování nebezpečného odpadu
(94020*)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné s výjimkou toho, že
společnost musí být zapsána v
obchodním rejstříku v Singapuru.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 249

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Sanace a podobné služby (94030)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby čištění výfukových plynů
(94040)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 250

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby v souvislosti s omezováním
hluku (94050)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby ochrany přírody a krajiny
(94060)

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků s výjimkou
poradenských služeb.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 251

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

7.

FINANČNÍ SLUŽBY

Poznámka
Na všechny závazky v tomto seznamu se vztahují horizontální závazky v singapurském seznamu specifických
závazků. Na všechny závazky v tomto seznamu se také vztahují požadavky na vstup, kritéria přiznání,
vnitrostátní právo, pokyny, pravidla a předpisy, podmínky Měnového úřadu Singapuru (MAS, Monetary
Authority of Singapore) nebo případně jiného příslušného orgánu nebo instituce v Singapuru, pokud neobcházejí
závazky, které Singapur tímto přijal. Na právnické osoby dodávající finanční služby se vztahují nediskriminační
omezení týkající se právní formy 1.

A.

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POJIŠTĚNÍM

1

Například partnerství a podniky jednotlivců obvykle nejsou přijatelnými právními formami pro depozitní finanční instituce v Singapuru.
Samotnou touto poznámkou nemá být dotčen ani jinak omezen výběr poskytovatele finančních služeb druhé strany mezi pobočkami nebo
dceřinými společnostmi.
XXX 252

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

a)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení. Při
posuzování možnosti povolení
vstupu pojistitelů do investičního
programu Centrálního penzijního
fondu (Central Provident Fund
Investment Scheme (CPFIS))
posuzuje správní rada Centrálního
penzijního fondu tyto faktory:
a)
zda má pojistitel
prokazatelnou minimálně
roční praxi jako registrovaný
pojistitel v Singapuru;

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

Služby v oblasti životního
pojištění včetně anuity,
invalidního důchodu,
úrazového a zdravotního
pojištění

XXX 253

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
b)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

zda pojistitel zaměstnává
minimálně tři pracovníky
správy fondu, z nichž jeden
musí mít alespoň pětiletou
praxi v oblasti správy fondů.
Zbývající dva pracovníci
mohou mít pouze dvouletou
praxi v oblasti správy fondů,
pokud:
i)
jsou plně
kvalifikovanými
autorizovanými
finančními analytiky
(Chartered Financial
Analyst (CFA)) nebo
ii) jsou členy Společnosti
pojistných matematiků
nebo

XXX 254

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

iii)

c)

jsou držiteli certifikátu
z oblasti financí a
investic uděleného
Ústavem pojistných
matematiků nebo
iv) mají ekvivalentní
kvalifikaci od
kteréhokoli profesního
pojistně-matematického
subjektu uznaného v
Singapuru, a
zda pojistitel spravuje v
Singapuru fondy v hodnotě
minimálně 500 milionů SGD.

XXX 255

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Pro účely tohoto omezení pojem
„pracovníci správy fondu“ zahrnuje
správce portfolií, výzkumné
analytiky a obchodníky.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
b)

Služby v oblasti neživotního
pojištění včetně invalidního
důchodu, krátkodobého
úrazového a zdravotního
pojištění a pojistek pro případ
zneužití důvěry, pojistek na
splnění smlouvy a podobných
smluv o záruce

1) Bez závazků s tou výjimkou, že
pojistitelé, kteří mají autorizaci
nebo licenci na poskytování služeb
v oblasti neživotního pojištění v
Evropské unii, mohou poskytovat
pojištění námořních, leteckých a
přepravních rizik („MAT“)
zahrnující pojištění rizik
souvisejících s:

1) Jak je uvedeno ve sloupci
přístupu na trh.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 256

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

i)

námořní dopravou, obchodní
leteckou dopravou, vysíláním
strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně
satelitů), přičemž takové
pojištění kryje všechno nebo
část z následujícího:
dopravované zboží, vozidla
dopravující zboží a veškeré
závazky z toho vyplývající a
ii) zbožím v mezinárodním
tranzitu.
2) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení.

XXX 257

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Žádné s výjimkou toho, že povinné
pojištění odpovědnosti z provozu
motorových vozidel a pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání je možné koupit
jedině u pojišťoven majících
licenci 1 v Singapuru.
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
c)

Zajištění a retrocese

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1

Udělení licence se vyjadřuje registrací pojišťoven a pojišťovacích makléřů podnikajících v oblasti pojišťovnictví v Singapuru a je jí rovnocenné,
jak stanoví singapurské vnitrostátní právo o pojištění.
XXX 258

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

d)

1) Bez závazků s tou výjimkou, že
makléři, kteří mají autorizaci nebo
licenci ke zprostředkování „MAT“
a zajištění v EU, mohou takové
služby dodávat.
2) Umístění domácích rizik mimo
Singapur ze strany makléřů podléhá
schválení MAS, s výjimkou
zajišťovacích rizik a pojišťovacích
rizik souvisejících s odpovědností z
provozu plavidel vlastníků lodí
pojištěných u sdružení pro pojištění
rizik rejdařů, nebo s námořním,
leteckým nebo přepravním
podnikáním pojištěným u
schváleného pojistitele MAT.

1) Jak je uvedeno ve sloupci
přístupu na trh.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Zprostředkování pojištění
včetně služeb makléřů a
agentur

XXX 259

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.
e)

Pomocné služby související s
pojišťovnictvím včetně
pojistně-matematických
služeb, služeb odhadců škod a
havarijních komisařů a
poradenství

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

XXX 260

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

B.

BANKOVNÍ A OSTATNÍ
FINANČNÍ SLUŽBY

Poznámka
Na všechny závazky v tomto seznamu se vztahují horizontální závazky v singapurském seznamu specifických
závazků. Na všechny závazky v tomto seznamu se také vztahují požadavky na vstup, kritéria přiznání,
vnitrostátní právo, pokyny, pravidla a předpisy, podmínky Měnového úřadu Singapuru (MAS, Monetary
Authority of Singapore) nebo případně jiného příslušného orgánu nebo instituce v Singapuru, pokud neobcházejí
závazky, které Singapur tímto přijal. Na právnické osoby dodávající finanční služby se vztahují nediskriminační
omezení týkající se právní formy 1.

1

Například partnerství a podniky jednotlivců obvykle nejsou přijatelnými právními formami pro depozitní finanční instituce v Singapuru.
Samotnou touto poznámkou nemá být dotčen ani jinak omezen výběr poskytovatele finančních služeb druhé strany mezi pobočkami nebo
dceřinými společnostmi.
XXX 261

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Dodatečné závazky

a)
Přijímání vkladů a jiných
splatných peněžních prostředků od
veřejnosti

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení.
Přijímat vklady mohou pouze
instituce mající licenci nebo
schválené jako banky, obchodní
banky a finanční společnosti. Toto
opatření není diskriminační.
Zahraniční banky mohou
provozovat svou činnost pouze z
jednoho sídla (s výjimkou operací
oddělení pro vypořádání obchodů
(back-office)), pokud v tomto
seznamu není uvedeno jinak.
Nemohou mimo své prostory
zřizovat bankomaty a sítě
bankomatů a nové vedlejší
pobočky, pokud v tomto seznamu
není uvedeno jinak. Toto rovněž
představuje omezení národního
zacházení.

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Komerční banky
Jak je uvedeno ve sloupci týkajícím
se přístupu na trh.

Komerční banky
Pokud se Singapur zaváže vůči
zemím, jiným než jsou Spojené
státy americké, s alespoň jednou
plnou bankovní licencí s privilegii
banky oprávněné poskytovat
všechny služby (QFB), nabídnout
jednu nebo více nových plných
bankovních licencí s privilegii QFB
po dni, kdy tato dohoda vstoupí v
platnost, bude tento počet dalších
nových plných bankovních licencí s
privilegii QFB nabídnut EU. Kromě
EU mají jednu nebo více plných
bankovních licencí s privilegii QFB
pouze Austrálie, Čína, Indie,
Malajsie a Spojené státy americké.

Obchodní banky
Jak je uvedeno ve sloupci týkajícím
se přístupu na trh.
Finanční společnosti
Jak je uvedeno ve sloupci týkajícím
se přístupu na trh.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 262

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Umístění bank a přemístění bank a
vedlejších poboček je možné
provést pouze s předchozím
souhlasem MAS. Toto omezení se
nebude uplatňovat jako způsob
svévolné nebo neodůvodněné
diskriminace vůči bankám z EU
nebo zastřeného omezování
obchodu službami za účelem
zajištění konkurenční výhody pro
místní subjekty.

XXX 263

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky
Pokud Singapur povolí zahraniční
bance s privilegii QFB jiné než
bance z USA, aby měla více než 50
lokalit pro poskytování služeb
zákazníkům, mělo by být stejné
privilegium uděleno také bankám s
privilegii QFB z EU s významnou
základnou.

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Žádné, s výjimkou těchto služeb
elektronického retailového
bankovnictví: otevírání účtů
novými zákazníky 1, přijímání
vkladů, vydávání zákonných
platidel (bankovek a mincí) a
žádosti o nezajištěné úvěrové
facility 2. Tato opatření nesmí být
diskriminační, svévolná a nesmí
zahrnovat žádný test ekonomické
potřebnosti. Za účelem upřesnění je
třeba uvést, že žádné z těchto
opatření se nevztahuje na
velkoobchodní banky, offshore
banky a obchodní banky.

1
2

Toto omezení nevylučuje možnost, aby se část těchto transakcí mohla uskutečňovat online.
Toto omezení nevylučuje možnost, aby se část těchto transakcí mohla uskutečňovat online.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Pro účely tohoto omezení služby
elektronického bankovnictví
poskytují místa přístupu
nevytvořená bankou, jako je
mobilní osobní retailové
bankovnictví, domácí internetové
retailové bankovnictví a další
technologie, které se mohou
vyvinout.
Zřízení a provoz komerčních
zahraničních bank, obchodních
bank a finančních společností
rovněž podléhá omezením
uvedeným v rámci činností B a) až
l) a těmto omezením:

XXX 265

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Komerční banky
Zahraničním bankám nebude
udělena žádná nová plná bankovní
(Full Bank) licence, pokud v
dodatečných závazcích není
uvedeno jinak.
Jakákoli banka EU s privilegii
banky oprávněné poskytovat
všechny služby (Qualifying Full
Bank („QFB“)) bude moci zřídit až
dalších 25 lokalit pro poskytování
služeb zákazníkům (z nichž až 10
může být zřízeno v podobě
poboček) nad rámec stávajícího
limitu 25 lokalit pro poskytování
služeb zákazníkům pouze v
případě, že MAS rozhodne, že
banka EU má v Singapuru
významnou základnu.

XXX 266

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Při rozhodování o tom, zda má
banka EU v Singapuru významnou
základnu, MAS posoudí tyto
faktory:
a)
banka EU musí mít
přinejmenším zapsané v
rejstříku své operace
retailového bankovnictví;
b)
v radě místní dceřiné
společnosti banky EU musí
prostou většinu představovat
singapurští státní příslušníci,
osoby s trvalým pobytem
b j ji h k bi
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
c)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

MAS má za prokázané, že
banka EU a případně místní
dceřiná společnost slouží
obsáhlému spektru místní
komunity v Singapuru a v
zásadě respektuje klíčové
iniciativy kteréhokoli z
celoodvětvových sdružení;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
d)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

MAS má za prokázané, že
banka EU je odhodlána
přispět k finanční stabilitě a
rozvoji Singapuru v
dlouhodobém horizontu.
MAS například vezme do
úvahy počet osob, které banka
EU zaměstnává v Singapuru,
a její odhodlání podporovat
finanční stabilitu Singapuru;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh
e)

f)

1

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Singapur je jedním z
významných trhů banky EU a
významně se podílí na zisku a
aktivech globální bankovní
skupiny banky EU 1;
hlavní linie podnikání mají
ústředí v Singapuru a klíčové
osoby s rozhodovací
pravomocí, pokud jde o linie
podnikání, jsou rezidenty v

„Globální bankovní skupinou banky EU“ se rozumí mateřská společnost banky EU (nebo případně banka EU, pokud není vlastněná nebo
kontrolovaná mateřskou společností) a její skupina společností, které jsou konsolidované podle účetních standardů v jurisdikci, v rámci které je
mateřská společnost zapsána v obchodním rejstříku nebo usazena.
XXX 270

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Aby se předešlo jakékoli
pochybnosti, místní dceřiná
společnost musí mít plnou bankovní
licenci s privilegii QFB a je
subjektem, kterému by bylo
umožněno zřídit až 25 dalších
lokalit pro poskytování služeb
zákazníkům (z nichž až 10 může
být zřízeno v podobě pobočky).

XXX 271

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

QFB může po předchozím
schválení ze strany MAS vstoupit
do jakéhokoli ujednání s místní
bankou za účelem zajištění přístupu
do sítě bankomatů, aby držitel karty
QFB mohl čerpat hotovost ze svého
účtu kreditní karty nebo tzv. charge
karty podle konkrétní situace.
Pokud žádost o schválení předloží
tato QFB, bude bez dalšího
uděleno, s výhradou podmínek,
které MAS může stanovit.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

QFB může poskytovat debetní
služby v rámci sítě na elektronický
převod peněz v místě prodeje
(EFTPOS).
Velkoobchodní banky
Každá z 12 bank EU s licencí
velkoobchodní banky po předložení
žádosti MAS získá povolení k
provozu až dvou lokalit pro
poskytování služeb zákazníkům.
Singapur se zavazuje k přezkumu
možnosti zvýšit počet bank s
možností využívat lokalit pro
poskytování služeb zákazníkům,
j k il
t t
ž t
k t
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Měnový úřad Singapuru a/nebo
jeho nástupnický subjekt udělí v
období od 1. ledna 2013 do 31.
prosince 2014 nejvýše 20 nových
licencí pro velkoobchodní banky.
Množstevní omezení počtu licencí
pro velkoobchodní banky budou
pro banky EU s operacemi v
Singapuru nebo bez nich odstraněna
tři roky po vstupu této dohody v
platnost a těmto bankám může být
přímo povoleno působit jako
velkoobchodní banky.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Velkoobchodní banky nesmějí:
a)
přijímat vklady v
singapurských dolarech
vázané na výpověď v hodnotě
nižší než 250 000 SGD;
b)
vést spořicí účty v
singapurských dolarech bez
předchozího souhlasu MAS;
c)
vést úročené běžné účty v
singapurských dolarech pro
fyzické osoby, které jsou
singapurskými rezidenty;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
d)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

vydávat dluhopisy v
singapurských dolarech a
převoditelné vkladové
certifikáty, pokud nejsou
splněny požadavky týkající se
minimální doby splatnosti,
minimální hodnoty nebo třídy
investorů obsažené v
pokynech pro provoz
velkoobchodních bank
vydaných Měnovým úřadem
Singapuru nebo jeho
nástupnickým subjektem.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Offshore banky
Offshore banky nesmějí:
a)
poskytovat úvěrové facility
nebankovním rezidentům
Singapuru v singapurských
dolarech, které kdykoli
jednorázově přesahují
celkovou částku 500 milionů
SGD;
b)
nabízet spořicí účet;
c)
přijímat jakékoli vklady
vázané na výpověď nebo vést
spořicí účty v singapurských
dolarech od nebankovních
rezidentů Singapuru;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
d)

e)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

vést běžné účty pro
nebankovní rezidenty, jestliže
tyto účty nejsou nabízeny:
i)
v souvislosti s
úvěrovými facilitami,
které byly zákazníkovi
poskytnuty, nebo
v souvislosti s jinými
obchodními
záležitostmi se
zákazníkem, nebo
ii) zákazníkům správního
ústředí banky;
vést úročené běžné účty v
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
f)

g)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

vést spořicí účty v
singapurských dolarech pro
nebankovní nerezidenty
Singapuru;
přijímat vklady v
singapurských dolarech
vázané na výpověď v hodnotě
nižší než 250 000 SGD od
nebankovních nerezidentů
Singapuru;
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
h)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

vydávat dluhopisy v
singapurských dolarech a
převoditelné vkladové
certifikáty, pokud nejsou
splněny požadavky týkající se
minimální doby splatnosti,
minimální hodnoty nebo třídy
investorů obsažené v
pokynech pro provoz offshore
bank vydaných Měnovým
úřadem Singapuru nebo jeho
nástupnickým subjektem.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Žádná zahraniční osoba, jež jedná
sama nebo v dohodě s jinými
osobami, nepřevezme kontrolu nad
žádnou bankou či společností
zapsanou v obchodním rejstříku v
Singapuru, která patří do třídy
finančních institucí, které byly
schváleny jako finanční holdingové
společnosti podle článku 28 zákona
o Měnovém úřadu Singapuru
(MAS) nebo jsou schváleny, určeny
nebo jinak regulovány jako finanční
holdingové společnosti podle jiných
právních předpisů.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Singapur nebude požadovat, aby ve
správní radě banky EU
představovali více než prostou
většinu státní příslušníci Singapuru,
osoby s trvalým pobytem v
Singapuru nebo jejich kombinace.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Dříve než určitá osoba, jež jedná
sama nebo ve spojení s jinými
osobami, může získat nepřímou
kontrolu a akcie nebo kontrolu na
základě držby akcií s hlasovacími
právy ve výši nejméně 5 %, 12 %,
20 % nad bankou nebo finanční
holdingovou společností, které jsou
zapsány v obchodním rejstříku v
Singapuru, musí mít souhlas
ministra; totéž platí v případě, že
má dojít k fúzi banky nebo finanční
holdingové společnosti, které jsou
zapsány v obchodním rejstříku v
Singapuru, nebo k jejich převzetí
jiným subjektem.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Ministr může souhlas s
překročením mezních hodnot
podmínit splněním určitých
požadavků, které jsou považovány
za nezbytné, aby se zabránilo
získání nepřípustné kontroly,
ochránily veřejné zájmy a zajistila
integrita finančního systému.
Zahraniční osoba je osoba, která:
v případě fyzické osoby není
občanem Singapuru a
v případě korporace není
kontrolována občany Singapuru.
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Obchodní banky
Obchodní banky mohou provozovat
svou činnost pouze z jednoho sídla
(s výjimkou operací oddělení pro
vypořádání obchodů (back-office)).
Toto opatření není diskriminační.
Umístění a přemístění obchodních
bank je možné provést pouze s
předchozím souhlasem MAS. Toto
omezení se neuplatní jako způsob
svévolné nebo neodůvodněné
diskriminace vůči obchodním
bankám z EU nebo zastřeného
omezování obchodu službami za
účelem zajištění konkurenční
výhody pro místní subjekty.

XXX 285

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Obchodní banky mohou na základě
oprávnění od MAS inkasovat
peněžní prostředky v cizích měnách
od rezidentů a nerezidentů, vést
spořicí účty v cizích měnách pro
nerezidenty a inkasovat peněžní
prostředky v singapurských
dolarech od svých akcionářů a
společností kontrolovaných jejich
akcionáři, bankami a finančními
společnostmi. Toto opatření není
diskriminační.

XXX 286

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Finanční společnosti
Nebudou uděleny žádné nové
licence pro finanční společnosti.
Bez závazků pro zahraniční akvizici
akcií ve finančních společnostech a
převod nebo prodej zahraniční
držby akcií ve stávajících
finančních společnostech
zahraničním stranám.

XXX 287

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Všechny finanční společnosti,
místní i v zahraničním vlastnictví,
mohou provozovat činnost pouze v
singapurských dolarech. Způsobilé
finanční společnosti mohou na
základě předchozího souhlasu MAS
rovněž obchodovat s cizími
měnami, zlatem nebo jinými
vzácnými kovy a nabývat akcie,
podíly nebo dluhové/konvertibilní
cenné papíry v cizí měně.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 288

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

b)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení:
i)
Bez závazků pro zřizování
peněžních automatů mimo
vlastní prostory pro
vydavatele kreditních karet a
tzv. charge karet jako
prostředek k obcházení
množstevních omezení lokalit
pro poskytování služeb
zákazníkům.

1) Žádné
2) Žádné
3) Jak je uvedeno ve sloupci
přístupu na trh.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

Půjčky všech typů, včetně
spotřebitelského úvěru,
hypotečního úvěru,
faktoringu a financování
obchodní transakce

XXX 289

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Finanční instituce, které
poskytují nerezidentským
finančním subjektům úvěrové
facility v singapurských
dolarech v hodnotě
převyšující 5 milionů SGD na
jeden subjekt nebo organizují
pro nerezidenty kapitál nebo
vydávání dluhopisů v
singapurských dolarech, musí
zajistit, aby se v případě, že
se výnosy v singapurských
dolarech mají použít mimo
Singapur, před čerpáním nebo
úhradou v zahraničí vyměnily
nebo převedly na cizí měnu.

XXX 290

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Finanční subjekty
neposkytnou úvěrové facility
v SGD nerezidentským
finančním subjektům, pokud
je důvod se domnívat, že
výnosy z nich by se mohly
použít pro měnovou spekulaci
s SGD.
Pojem „nerezidentský“ se
používá podle definice v
oznámení MAS č. 757
vydaném podle zákona o
bankovnictví.
Úvěry v singapurských
dolarech poskytované
offshore bankami v Singapuru
rezidentům nepřesáhnou
úhrnem 500 milionů SGD.

XXX 291

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Offshore banky by neměly
používat činnosti finančního
leasingu nebo svých
obchodních bank ve spojení
za účelem obcházení limitu
stanoveného pro úvěry ve
výši 500 milionů SGD.
ii) Zřizování úvěrových
společností, které neprovádějí
činnosti vyžadující souhlas
MAS, je povoleno.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle
c)

Finanční leasing

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 292

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

d)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení.
Provozovny provádějící remitence,
s výjimkou případů, kdy remitence
provádějí banky a obchodní banky,
musí být většinově vlastněné
singapurskými občany (tj.
vlastnictví více než 50 % akcií).
Bankovní směnky mohou vydávat
pouze banky.
Omezení uvedená v B b) 3 výše se
rovněž vztahují na činnosti uvedené
v B d).
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

Služby týkající se plateb a
převodů peněz, včetně
úvěrových, platebních a
podobných karet, šeků a
bankovních směnek

XXX 293

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

e)

Záruky a závazky

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

f)

Obchodování na vlastní účet
nebo na účet zákazníků na
burzovním trhu, na
mimoburzovním trhu nebo
jinak s:
nástroji peněžního trhu
(včetně šeků, směnek,
vkladových certifikátů),

1) Bez závazků s výjimkou
obchodování s produkty uvedenými
v B f) na vlastní účet. Obchodování
s nástroji peněžního trhu, devizami,
devizovými a úrokovými nástroji
lze provádět pouze s finančními
institucemi.
2) Žádné

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné kromě pro činnosti
uvedené výše v B b).
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

–

XXX 294

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

–
–
–

3) Nabídka derivátů týkajících se
singapurského dolaru podléhá
požadavku zmíněnému v B b) 3 i).
Směnárny s výjimkou případů, kdy
směnárenskou činnost provádějí
banky a obchodní banky a finanční
společnosti, musí být ve
většinovém vlastnictví
singapurských občanů (tj.
vlastnictví více než 50 % akcií).
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

–
–

devizami,
deriváty včetně futures a opcí,
devizovými a úrokovými
nástroji včetně swapů a dohod
o úrokové míře,
převoditelnými cennými
papíry,
jinými převoditelnými
nástroji a finančními aktivy
včetně ryzího zlata

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

XXX 295

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

g)

Účast na emisi všech druhů
cenných papírů, včetně
upisování a umísťování v roli
prostředníka a poskytování
služeb souvisejících
s takovými emisemi

1) Bez závazků s výjimkou účasti
na emisích cenných papírů na
vlastní účast a upisování a
umísťování cenných papírů
prostřednictvím makléřských
společností, bank nebo obchodních
bank v Singapuru.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné kromě pro činnosti
uvedené výše v B b).
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

h)

Peněžní makléřství

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 296

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

i)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Tato opatření představují rovněž
omezení národního zacházení.
Žádné, s těmito výjimkami:
a)
Poskytovat správcovské
depozitní služby v případě
zaknihovaných cenných
papírů může pouze ústřední
depozitář Central Depository
Pte Ltd a/nebo jeho
následnický subjekt.

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

Správa aktiv, například
správa hotovosti nebo
portfolia, všechny formy
správy kolektivního
investování, správa
penzijního fondu,
správcovské, depozitní
a svěřenecké služby

XXX 297

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
b)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Při posuzování umožnění
vstupu společností
spravujících fondy do
investičního programu
Centrální penzijního fondu
(Central Provident Fund
Investment Scheme (CPFIS))
posuzuje správní rada
Centrálního penzijního fondu
tyto faktory:

XXX 298

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
i)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

zda má společnost
spravující fondy
prokazatelnou
minimálně roční praxi
jako držitel licence na
poskytování služeb v
oblasti kapitálových
trhů podle zákona o
cenných papírech a
futures, kap. 289 (nebo
rovnocenné licence
podle zákona o odvětví
cenných papírů (zákon
č. 15 z roku 1986)), v
rámci odvětví správy
fondů v Singapuru,
přičemž skupina jako
celek musí mít
prokazatelnou tříletou
praxi ve správě fondů;

XXX 299

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh
ii)

iii)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

zda společnost
spravující fondy
spravuje v Singapuru
fondy v hodnotě
minimálně 500 milionů
SGD a
zda společnost
spravující fondy
zaměstnává minimálně
tři správce fondů, z
nichž jeden musí mít
alespoň pětiletou praxi
v oblasti správy fondů.

XXX 300

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Pro účely tohoto omezení pojem
„správce fondu“ zahrnuje správce
portfolií, výzkumné analytiky a
obchodníky.
Zřizování a provozování trhů s
cennými papíry a futures jako
provozovatelů burz, vyňatých burz
nebo uznaných obchodních systémů
podléhá udělení oprávnění, včetně
splnění podmínek pro oprávnění,
Měnovým úřadem Singapuru
a/nebo jeho nástupnickým
subjektem.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 301

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

j)

Služby vypořádání a
clearingu související s
finančními aktivy, včetně
cenných papírů, derivátů
a jiných obchodovatelných
nástrojů

1) Bez závazků s výjimkou
poskytování služeb vypořádání a
clearingu finančních aktiv, které
jsou kotovány pouze na
zahraničních burzách.
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

k)

Poradenské a ostatní
pomocné finanční služby,
včetně úvěrové reference
a analýzy, investičního a
portfoliového průzkumu a
poradenství, poradenství pro
akvizice a restrukturalizaci a
strategii korporací

1) V případě investičního a
portfoliového průzkumu a
poradenství je poskytování služeb
pro veřejnost podmíněno komerční
přítomností.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

XXX 302

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

l)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle.

Poskytování a předávání
finančních informací a
zpracovávání finančních
údajů a s tím spojeného
programového vybavení
poskytovateli jiných
finančních služeb

8. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
A.

Ústavní zdravotní péče (nemocniční služby)

Ústavní zdravotní péče (nemocniční
služby) kromě:
i)
poskytování zdravotní péče
ústavy zdravotní péče
vlastněnými nebo
kontrolovanými vládními
institucemi a
ii) investic do ústavů zdravotní
péče vlastněných nebo
kontrolovaných vládními
institucemi (93110 **)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 303

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
B.

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Ostatní služby související se zdravotní péčí

Sanitní služby kromě:
i)
poskytování zdravotní péče
ústavy zdravotní péče
vlastněnými nebo
kontrolovanými vládními
institucemi a
ii) investic do ústavů zdravotní
péče vlastněných nebo
kontrolovaných vládními
institucemi (93192 **)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Nemocnice s akutní péčí,
pečovatelské domy a
rekonvalescenční domovy
vymezené zákonem o soukromých
nemocnicích a zdravotnických
klinikách (kap. 248) provozované
na komerční bázi
(93193**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 304

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

C.

Horizontální omezení přístupu na trh a národního zacházení
Z oblasti působnosti těchto závazků jsou vyloučeny služby zákonného dohledu uvedené v příloze k dodatku.

Sociální péče (933)

Sociální služby v pobytových
zařízeních pro seniory a zdravotně
postižené (93311)
Sociální služby v pobytových
zařízeních pro děti a ostatní osoby
(93312)

Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné s výjimkou toho, že
celkový počet zařízení/provozoven
služeb provozovaných neziskovými
poskytovateli služeb, které jsou z
části financovány státem, je omezen
na základě hlavního plánu státem
financované sociální péče v
Singapuru.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné, s výjimkou toho, že si
Singapur ponechává možnost
rozhodnout podle svého uvážení,
zda nerezidentský dodavatel může
shánět obchody nebo provádět
aktivní marketing v Singapuru.
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 305

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Sociální služby bez ubytování
(9332)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné s výjimkou toho, že
celkový počet zařízení/provozoven
služeb provozovaných neziskovými
poskytovateli služeb, které jsou z
části financovány státem, je omezen
na základě hlavního plánu státem
financované sociální péče v
Singapuru.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné, s výjimkou toho, že si
Singapur ponechává možnost
rozhodnout podle svého uvážení,
zda nerezidentský dodavatel může
shánět obchody nebo provádět
aktivní marketing v Singapuru.
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 306

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

9.

CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

A.

Hotely a restaurace (včetně cateringu)

Ubytování v hotelích a podobných
zařízeních (641)

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 307

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Stravovací služby, kromě
poskytování jídel ve stravovacích
zařízeních provozovaných vládními
institucemi 1 (642**)
Služby podávání nápojů k okamžité
spotřebě 2
(643**)

1) Žádné s výjimkou toho, že žádat
pro svou osobu o licenci k
provozování stravovacího zařízení
v místech, jako jsou pouliční
prodejní centra, restaurace a
kavárny, mohou pouze singapurští
státní příslušníci nebo osoby s
trvalým pobytem v Singapuru.
2) Žádné

1) Žádné s výjimkou toho, že žádat
pro svou osobu o licenci k
provozování stravovacího zařízení
v místech, jako jsou pouliční
prodejní centra, restaurace a
kavárny, mohou pouze singapurští
státní příslušníci nebo osoby s
trvalým pobytem v Singapuru.
2) Žádné

1
2

Kromě stravovacích služeb poskytovaných v rámci služeb letecké a námořní dopravy.
Kromě stravovacích služeb poskytovaných v rámci služeb letecké a námořní dopravy.
XXX 308

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

3) Žádné s výjimkou toho, že žádat
pro svou osobu o licenci k
provozování stravovacího zařízení
v místech, jako jsou pouliční
prodejní centra, restaurace a
kavárny, mohou pouze singapurští
státní příslušníci nebo osoby s
trvalým pobytem v Singapuru.
Pokud chce zahraniční dodavatel
služby poskytovat cateringové
služby, a to dodávání jídel a/nebo
nápojů, v Singapuru, musí být v
Singapuru zapsán v obchodním
rejstříku jako společnost s ručením
omezeným a požádat o licenci pro
stravovací zařízení vystavenou na
jméno této společnosti.
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

3) Žádné s výjimkou toho, že žádat
pro svou osobu o licenci k
provozování stravovacího zařízení
v místech, jako jsou pouliční
prodejní centra, restaurace a
kavárny, mohou pouze singapurští
státní příslušníci nebo osoby s
trvalým pobytem v Singapuru.
Pokud chce zahraniční dodavatel
služby poskytovat cateringové
služby, a to dodávání jídel a/nebo
nápojů, v Singapuru, musí být v
Singapuru zapsán v obchodním
rejstříku jako společnost s ručením
omezeným a požádat o licenci pro
stravovací zařízení vystavenou na
jméno této společnosti.
4) Bez závazků

XXX 309

Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
B.

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

Služby cestovních agentur a kanceláří

Služby cestovních agentur a
kanceláří (7471)

C.

2) Spotřeba v zahraničí

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby (7472)

XXX 310

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

10.

REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

A.

Zábavní služby (včetně
divadel, hudebních skupin a
cirkusů) (9619)

C.

Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby knihoven (96311)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby muzeí, včetně ochrany
kulturních památek a historických
staveb (9632)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 311

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby archivů kromě služeb
uvedených v zákoně o singapurské
radě pro národní dědictví (National
Heritage Board) (9631**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

D.

Sportovní a ostatní rekreační služby

Sportovní a rekreační služby,
kromě služeb souvisejících s
hazardními hrami a sázením
(964**)
11.

DOPRAVNÍ SLUŽBY

A.

Námořní doprava

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

XXX 312

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Dodatečné závazky

Mezinárodní doprava (nákladní a
osobní) kromě kabotáže (7211 **,
7212**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné, kromě registrace lodí
plujících pod singapurskou vlajkou
podle zákona o obchodní lodní
dopravě (kap. 179) 1
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle;
bez závazků pro převedení posádek
lodí v rámci společnosti.

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné, kromě registrace lodí
plujících pod singapurskou vlajkou
podle zákona o obchodní lodní
dopravě (kap. 179) 2
4) Bez závazků

V souladu s rozhodnutími
Negociační skupiny WTO o
námořních dopravních službách se
následující služby, pokud se na ně
jinak nevztahuje povinnost
zakotvená v čl. XXVIII písm. c)
bodě ii) Všeobecné dohody o
obchodu službami v příloze 1B
Dohody o zřízení Světové obchodní
organizace, zpřístupní
provozovatelům mezinárodní
námořní dopravy za přiměřených a
nediskriminačních podmínek:

1
2

Podmínkou registrace lodi plující pod singapurskou vlajkou je, že jejím vlastníkem je singapurský občan (jsou singapurští občané) nebo
společnost registrovaná (společnosti registrované) v Singapuru se splaceným kapitálem v minimální výši 50 000 SGD.
Podmínkou registrace lodi plující pod singapurskou vlajkou je, že jejím vlastníkem je singapurský občan (jsou singapurští občané) nebo
společnost registrovaná (společnosti registrované) v Singapuru se splaceným kapitálem v minimální výši 50 000 SGD.
XXX 313

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost
Omezení národního zacházení

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky
–
–
–
–
–
–
–
–
–

XXX 314

pronájem plavidel s
posádkou,
tažné a vlečné služby,
dodávky zásob, paliva a vody,
odvoz odpadu a likvidace
balastní vody z vypouštění
nádrží,
služby kapitána přístavu,
navigační služby,
zařízení pro nouzové opravy,
kotvení a
ostatní provozní služby na
pobřeží nezbytné pro provoz
plavidla, včetně komunikace,
dodávek vody a elektrické
energie.

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Pomocné služby v námořní dopravě
Služby námořních agentur 1 (748**)

1

„Službami námořních agentur“ (či „službami agentur zprostředkujících lodní dopravu“) se rozumí činnosti spočívající v zastupování obchodních
zájmů jedné nebo více lodních linek nebo rejdařství v rámci určité geografické oblasti, a to za tímto účelem:
marketing a prodej služeb v námořní dopravě a souvisejících služeb, od cenových nabídek po fakturaci a vystavování konosamentů jménem
společností, získávání a opětovný prodej nezbytných souvisejících služeb, příprava dokumentace a poskytování obchodních informací;
jednání jménem společností, organizování přivolání lodě nebo převzetí nákladu, je-li to vyžadováno. Toto pododvětví však nezahrnuje žádné ze
služeb spadajících do „služeb manipulace s nákladem v námořní dopravě“, „služeb skladování a úschovy kontejnerů“, „námořních zasilatelských
nákladních služeb“ a „služeb celního odbavení“.
XXX 315

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Zprostředkovatelské služby
v námořní dopravě (748**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Mezinárodní služby vlečení
(7214**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

XXX 316

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Skladování (742**)

1) Bez závazků
2) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
3) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
3) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

XXX 317

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Služby skladování a úschovy
kontejnerů 1

1) Bez závazků
2) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
3) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
3) Žádné s výjimkou takových
služeb poskytovaných
provozovateli veřejných terminálů
v přístavech
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

„Službami skladování a úschovy kontejnerů“ se rozumí činnosti spočívající ve skladování kontejnerů s ohledem na jejich nakládání/vykládání,
opravy a připravení pro nalodění.
XXX 318

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Námořní zasilatelské nákladní
služby 1 (748, 749)

1) Může být vyžadována registrace
kanceláře.
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Pronájem plavidel s posádkou
(7213)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

„Námořními zasilatelskými nákladními službami“ se rozumí činnosti, které spočívají v organizaci a sledování odesílání zásilek jménem lodních
zasilatelů, prostřednictvím opatřování dopravních a souvisejících služeb, přípravou dokumentace a poskytováním obchodních informací, včetně
celního odbavení. Celním odbavením se rozumí činnosti, které spočívají v provádění celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu
nákladů jménem jiné osoby, ať už je tato činnost hlavní činností poskytovatele služeb nebo je běžným doplňkem jeho hlavní činnosti, vyloučen je
však výkon zákonných pravomocí celními úředníky.
XXX 319

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Ostatní podpůrné a pomocné služby
(včetně cateringových služeb)
(749**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

Údržba a opravy plavidel (8868**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

B.

Železniční doprava

Údržba a opravy prostředků a
zařízení městské a příměstské
železniční dopravy
(8868**)

XXX 320

4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Pronájem osobních vozů s obsluhou
(71222)
Pronájem autobusů a autokarů
s obsluhou (71223)
Pronájem užitkových nákladních
vozidel s obsluhou (71240)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Nákladní doprava:
a)
chlazeného zboží (71231)
b)
kapalných nebo plynných
látek (71232)
c)
nákladu uloženého v
kontejnerech (71233)
d)
nábytku (71234)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

C. Silniční doprava
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Opravy a údržba motorových
vozidel (61120)
Opravy a údržba dílů motorových
vozidel (88**)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, jak je uvedeno v
horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Služby související s provozováním
parkovišť (74430)

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, jak je uvedeno v
horizontálním oddíle

1) Žádné
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

Odvětví nebo pododvětví
D.

Omezení přístupu na trh

3) Komerční přítomnost

4) Přítomnost fyzických osob

Omezení národního zacházení

Pomocné služby ve všech druzích dopravy kromě námořní dopravy

Skladování, včetně služeb
skladování a úschovy kontejnerů
(742)

12.

2) Spotřeba v zahraničí

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků kromě skladovacích
služeb pro pozemní dopravu
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Bez závazků kromě skladovacích
služeb pro pozemní dopravu
4) Bez závazků

OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ (95, 97, 98, 99)

Praní, čištění a barvení (9701)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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Dodatečné závazky

Způsoby dodání:

1) Přeshraniční dodávání

2) Spotřeba v zahraničí

3) Komerční přítomnost

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního zacházení

Kadeřnické, kosmetické a podobné
služby (9702)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků

Pohřební a kremační služby a
služby pohřebních ústavů kromě
údržby hřbitovů, péče o hroby a
pohřebiště (97030**)

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků, kromě výjimek
uvedených v horizontálním oddíle

1) Bez závazků
2) Žádné
3) Žádné
4) Bez závazků
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4) Přítomnost fyzických osob
Dodatečné závazky

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY/OMEZENÍ PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ
A.

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

a)

Zemědělství, myslivost a související činnosti (ISIC rev
3: 011, 012, 013, 014, 015)

Bez závazků pro opatření týkající se chovu prasat.

b)

Lesnictví, těžba dřeva a související činnosti (ISIC rev 3:
020)

Žádné

Žádné

B.

RYBOLOV

a)

Rybolov, provoz rybích líhní a rybích farem; činnosti
související s rybolovem (ISIC rev 3: 050)

Žádné

Žádné

C.

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

a)

Těžba černého a hnědého uhlí a lignitu; těžba rašeliny
(ISIC rev 3: 101, 102, 103)

Žádné

Žádné

b)

Těžba ropy a zemního plynu; činnosti související s
těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů
(ISIC rev 3: 111, 112)

Žádné

Žádné

c)

Těžba uranových a thoriových rud (ISIC rev 3: 120)

Žádné

Žádné
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Dodatečné závazky

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

Dodatečné závazky

d)

Těžba rud (ISIC rev 3: 131, 132)

Žádné

Žádné

e)

Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3: 141, 142)

Bez závazků pro opatření týkající se dobývání.

D.

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Bez závazků pro opatření týkající se výroby jakýchkoli výrobků, uvedených na listině
v zákoně o kontrole výroby, za účelem prodeje nebo pro jiné komerční účely.
Toto omezení se vztahuje na celou sekci „D. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL“.

a)

Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3:
151, 152, 153, 154 kromě výroby žvýkaček, 155 kromě
1551 a 1553)

Žádné

Žádné

b)

Výroba textilií (ISIC rev 3: 171, 172, 173)

Žádné

Žádné

c)

Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin (ISIC rev
3: 181, 182)

Žádné

Žádné

d)

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba
brašnářských výrobků. Výroba sedlářských výrobků,
postrojů a obuvi (ISIC rev 3: 191, 192)

Žádné

Žádné
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Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

Dodatečné závazky

e)

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových
výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a
slaměných výrobků (ISIC rev 3: 201, 202)

Žádné

Žádné

f)

Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3: 210)

Žádné

Žádné

g)

Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
(ISIC rev 3: 221, 222, 223)

Bez závazků pro opatření v souvislosti s vydáváním tištěných médií.
Tištěnými médii se rozumí jakákoli publikace obsahující zprávy, zpravodajství, zprávy
o událostech nebo jakékoli poznámky, postřehy nebo komentáře související s nimi
nebo s jinými záležitostmi veřejného zájmu, vytištěné v jakémkoli jazyce a vydané za
účelem prodeje nebo bezplatné distribuce v intervalech nepřesahujících jeden týden.

h)

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (ISIC
rev 3: 231, 232)

Žádné

Žádné

i)

Výroba chemických látek a chemických přípravků
(ISIC rev 3: 24, s výjimkou výroby výbušnin)

Žádné

Žádné

j)

Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3:
251, 252)

Žádné

Žádné
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Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

k)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
(ISIC rev 3: 261, 269)

Žádné

Žádné

l)

Výroba základních kovů (ISIC rev 3: 271 s výjimkou
výroby tažených ocelových výrobků, 272, 273)

Žádné

Žádné

m)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
kromě strojů a zařízení (ISIC rev 3: 281 s výjimkou
výroby jaderných reaktorů, 289)

Žádné

Žádné

n)

Výroba strojů a zařízení j. n. (ISIC rev 3: 291, 292 s
výjimkou výroby zbraní a střeliva, 293)

Žádné

Žádné

o)

Výroba kancelářských a účtovacích strojů a zařízení a
počítačů (ISIC rev 3: 300)

Žádné

Žádné

p)

Výroba elektrických strojů a zařízení j.n. (ISIC rev 3:
311, 312, 313, 314, 315, 319)

Žádné

Žádné
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Dodatečné závazky

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

q)

Výroba rozhlasových, televizních a komunikačních
zařízení a přístrojů (ISIC rev 3: 321, 322, 323)

Žádné

Žádné

r)

Výroba zdravotnických, přesných, optických a
časoměrných přístrojů (ISIC rev 3: 331, 332, 333)

Žádné

Žádné

s)

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (ISIC rev
3: 341, 342, 343)

Žádné

Žádné

t)

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
(ISIC rev 3: 351, 352, 353, 359)

Žádné

Žádné

u)

Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n. (ISIC rev
3: 361, 369)

Žádné

Žádné

v)

Recyklace (ISIC rev 3: 371, 372)

Žádné

Žádné
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Dodatečné závazky

Odvětví nebo pododvětví
E.

DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

a)

Elektřina a plyn (ISIC rev 3: 401, 402)

Omezení přístupu na trh

Omezení národního
zacházení

Žádné, s těmito výjimkami:
a)
Výrobci elektrické energie prodávají elektřinu
pouze prostřednictvím singapurského
velkoobchodního trhu s elektřinou a nesmějí ji
prodávat přímo spotřebitelům.
Množství elektrické energie dodávané kumulativně
výrobci elektrické energie se sídlem mimo Singapur
na singapurský velkoobchodní trh s elektřinou
nepřesáhne 600 MW.
b)
Pouze společnost SP Services Ltd a/nebo její
nástupnický subjekt smí dodávat elektřinu:
i)
všem domácnostem jakožto spotřebitelům
elektřiny;
ii) všem spotřebitelům elektřiny jiným než
domácnostem, jejichž průměrná měsíční
spotřeba je nižší než 10 000 kWh, a
iii) spotřebitelům, jimž je dodávána elektřina o
jednofázovém nízkém napětí.
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Dodatečné závazky

Odvětví nebo pododvětví

Omezení přístupu na trh
c)

d)
e)

Omezení národního
zacházení

Držitelem licence na přenos podle definice zákona
o elektřině je pouze společnost PowerAssets Ltd
a/nebo její nástupnický subjekt.
Společnost PowerAssets Ltd a/nebo její
nástupnický subjekt je jediným vlastníkem a
provozovatelem elektrické přenosové a distribuční
sítě v Singapuru.
Pouze společnost City Gas Ltd a/nebo její
nástupnický subjekt smí vyrábět a maloobchodně
prodávat vyrobený plyn.
Pouze společnost Power Gas Ltd a/nebo její
nástupnický subjekt smí přepravovat a distribuovat
vyrobený plyn a zemní plyn.
Společnost Power Gas Ltd a/nebo její nástupnický
subjekt je jediným vlastníkem a provozovatelem
plynovodu v Singapuru.
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Dodatečné závazky

PŘÍLOHA K DODATKU 8-B-1:
DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYLOUČENÝCH
ZE SEZNAMU SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ SINGAPURU
1.

Služby zákonného dohledu s ubytováním pro tyto druhy zákazníků (9331):
a)

ženy a dívky zadržované na bezpečném místě podle článku 160 Charty žen (kap. 353)
(93312);

b)

děti zadržované na bezpečném místě podle článku 8 zákona o dětech a mladistvých
(kap. 38) (93312);

c)

děti a mladiství zadržovaní na bezpečném místě podle čl. 44 odst. 1 písm. f) zákona o
dětech a mladistvých nebo podmínečně ve schválené škole 1 podle čl. 44 odst. 1 písm. g)
zákona o dětech a mladistvých (93319);

d)

děti a mladiství umístění v domovech za účelem zákonného dohledu podle čl. 49 bodu
ii) zákona o dětech a mladistvých (93312);

e)

osoby, kterým byl dán podmíněný trest s povinností pobytu ve schválené instituci podle
článku 12 zákona o podmíněném prominutí trestu pachatelů (kap. 252) (93319).

1

Pojem „schválená škola“ uvedený v čl. 44 odst. 1 písm. g) zákona o dětech a mladistvých
označuje nápravné zařízení pro mladistvé a ne běžnou vzdělávací instituci. Mladiství
pachatelé jsou zadržováni ve „schválené škole“ především za účelem nápravy a ne kvůli
formálnímu vzdělávání.
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2.

Služby zákonného dohledu bez ubytování pro tyto druhy zákazníků (9332):
a)

děti a mladiství umístění pod dohled ustanoveného sociálního kurátora podle čl. 49
bodu i) zákona o dětech a mladistvých (93329);

b)

osoby, kterým byl dán podmíněný trest bez povinnosti pobytu ve schválené instituci
podle článku 5 zákona o podmíněném prominutí trestu pachatelů (93329).
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Dodatek 8-B-2

SINGAPUR
SEZNAM SPECIFICKÝCH ZÁVAZKŮ – DODATEK O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH
A.

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Na všechny závazky v tomto seznamu se vztahují horizontální závazky v singapurském seznamu
specifických závazků. Na všechny závazky v tomto seznamu se také vztahují požadavky na vstup,
kritéria přiznání, vnitrostátní právo, pokyny, pravidla a předpisy, podmínky Měnového úřadu
Singapuru (MAS, Monetary Authority of Singapore) nebo případně jiného příslušného orgánu nebo
instituce v Singapuru, pokud neobcházejí závazky, které Singapur tímto přijal. Na právnické osoby
dodávající finanční služby se vztahují nediskriminační omezení týkající se právní formy 1.

1

Například partnerství a podniky jednotlivců obvykle nejsou přijatelnými právními formami
pro depozitní finanční instituce v Singapuru. Samotnou touto poznámkou nemá být dotčen ani
jinak omezen výběr poskytovatele finančních služeb druhé strany mezi pobočkami nebo
dceřinými společnostmi.
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Související s pojištěním
1.

Singapur požaduje registraci produktů nebo schválení pojistných produktů pouze v případě
produktů životního pojištění 1, produktů souvisejících s Centrálním penzijním fondem a
produktů spojených s investicemi. V případě, že je požadována registrace nebo schválení
produktu, Singapur povolí uvedení produktu na trh, který tak bude Singapur považovat za
schválený, pokud tento produkt nebude v přiměřené době zamítnut, přičemž se Singapur
vynasnaží rozhodnout do 30 dní. Singapur nebude trvat na omezení počtu nebo četnosti
zavádění produktů. Tento specifický závazek neplatí v případě, kdy finanční instituce Unie
usiluje o dodání nové finanční služby podle článku 8.53 (Nové finanční služby).

Související se správou portfolia
2.

a)

Singapur způsobem, který je konzistentní s článkem 8.49 (Oblast působnosti a definice),
povolí, aby dodavatel finanční služby (jiný než investiční společnost nebo pojišťovací
společnost) organizovaný mimo jeho území mohl poskytovat investiční poradenství a
služby správy portfolia s výjimkou 1) správcovských služeb a 2) svěřeneckých služeb a
3) prováděcích služeb, které nesouvisí se správou programů kolektivního investování,
vedoucímu programu kolektivního investování, pokud tento vedoucí:

1

i)

má sídlo na území Singapuru a

ii)

je ve spojení s dodavatelem finanční služby.

Produkty životního pojištění v tomto případě zahrnují úrazové a zdravotní pojistky jiné než
krátkodobé a rizikové životní pojistky na období delší než pět let.
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b)

Pro účely tohoto odstavce:
i)

„program kolektivního investování“ je vymezen ve smyslu článku 2 zákona o
cenných papírech a futures (kap. 289) a

ii)

pojmem „ve spojení“ se rozumí korporace ve spojení vymezená v článku 6 zákona
o společnostech (kap. 50).

Související s kreditními kartami a tzv. charge kartami
3.

Singapur posoudí žádosti o přístup do sítí bankomatů provozovaných místními bankami v
Singapuru pro kreditní karty a tzv. charge karty vydané nebankovními subjekty
kontrolovanými osobami Evropské unie. V případě schválení takových žádostí bude poté
vydávajícím nebankovním subjektům povoleno, aby jednaly o přístupu do sítí bankomatů
provozovaných místními bankami za komerčních podmínek.

B.

OSTATNÍ

1.

a)

Výhradně v kontextu budoucí liberalizace svého bankovního pododvětví a ne pro účely
poskytování ochrany místním poskytovatelům finančních služeb v rámci bankovního
pododvětví může Singapur uložit nová opatření, která nejsou v souladu, na základě
doložky nejvyšších výhod. Mezi taková opatření může mimo jiné patřit:
i)

požadavky týkající se složení správních rad bank a finančních společností a
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ii)

omezení počtu lokalit finančních společností pro poskytování služeb zákazníkům,

a to pod podmínkou, že žádné z takových nesouladných opatření neodchýlí od závazků
přijatých Singapurem v oddíle finančních služeb jeho seznamu specifických závazků
liberalizovat množstevní omezení počtu licencí nebo lokalit pro poskytování služeb
zákazníkům pro banky Unie nebo stanovit lhůty pro zpřístupnění jakékoli sítě
bankomatů v Singapuru bankám Unie.
b)

Pokud se dodavatel finančních služeb z Unie rozhodne neúčastnit se budoucí
liberalizace zmíněné v písmenu a), Singapur neuplatní žádné nové související
nesouladné opatření, ani nepodnikne žádnou protiakci vůči tomuto dodavateli
finančních služeb.

c)

Pokud Singapur uloží jakékoli nové nesouladné opatření zmíněné v písmenu a):
i)

uvědomí Unii o svém záměru alespoň tři měsíce před zavedením příslušného
opatření;

ii)

konzultuje s Unií příslušné opatření a náležitě uváží názory vyjádřené Evropskou
unií v tomto ohledu a
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iii)

provede kompenzační vyrovnání v oddíle finančních služeb svého seznamu
specifických závazků, pokud jde o stejnou třídu dodavatele finančních služeb v
bankovním pododvětví, která byla dotčena uvedeným opatřením, a to tak, že
obecná úroveň závazků je příznivější pro obchod v bankovním pododvětví, než
tomu bylo před přijetím nového opatření 1.

d)

Písmeno a) se neuplatní na žádné závazky, které Singapur přijme v souvislosti s dalšími
licencemi a lokalitami pro poskytování služeb zákazníkům.

________________

1

Má se za to, že kompenzační vyrovnání se nepovažuje za nepřiměřené jen z toho důvodu, že
obecná úroveň závazků po zavedení nového opatření není výrazně příznivější pro obchod v
bankovním pododvětví, než tomu bylo před přijetím tohoto opatření.
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