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PŘÍLOHA 8-A
SPOLUPRÁCE V OBLASTI FINANČNÍ REGULACE

Spolupráce v oblasti regulace
1.

Strany vzájemně spolupracují na dvoustranné úrovni a v rámci mezinárodních orgánů s cílem
dále posilovat celosvětovou finanční stabilitu, spravedlivé a účinné trhy a ochranu investorů,
vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární
povinnost (v této příloze dále jen „spolupráce v oblasti regulace“).

2.

Při spolupráci v oblasti regulace strany vycházejí ze zásad a obezřetnostních norem, které
byly dohodnuty na vícestranné úrovni, a dodržují zásady stanovené v odstavcích 5 až 12
provedených v rámci stanoveném v odstavcích 19 až 21.

Rozsah spolupráce v oblasti regulace
3.

Pokud se strany nedohodnou jinak, týká se spolupráce v oblasti regulace celé oblasti
finančních služeb, která zahrnuje též účetní a auditorské rámce.
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4.

Touto přílohou není dotčeno rozdělení pravomocí a výkon pravomocí orgánů stran
zabývajících se regulací a dohledem. Strany uznávají, že by jejich spolupráce v oblasti
regulace měla náležitě zohledňovat rozdílné tržní struktury a podnikatelské modely, které
mohou mezi stranami v oblasti finančních služeb existovat.

Zásady spolupráce v oblasti regulace
5.

Každá strana vynaloží veškeré úsilí, aby na svém území zajistila provádění a uplatňování
mezinárodně dohodnutých norem pro regulaci a dohled v oblasti finančních služeb. K těmto
mezinárodně dohodnutým normám se mimo jiné řadí normy a zásady vydané Basilejským
výborem pro bankovní dohled, Mezinárodní asociací dozorců v pojišťovnictví, Mezinárodní
organizací komisí pro cenné papíry a Radou pro finanční stabilitu.

6.

Strany vynaloží veškeré úsilí, aby dosáhly vzájemné slučitelnosti svých rámců pro regulaci
finančních služeb a dohled nad těmito službami, a to způsobem, který podporuje cíle uvedené
v odstavcích 1 a 2.
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7.

Aniž jsou dotčeny její vlastní legislativní postupy, vynaloží každá strana veškeré úsilí na to,
aby druhé straně poskytla příležitost být včas informována o plánovaných regulačních
iniciativách v oblasti finančních služeb, které mohou být pro tuto druhou stranu relevantní, a
aby se k nim mohla vyjádřit.

8.

Je-li to možné, mohou se strany opírat o pravidla a dohled druhé strany. Tím není dotčena
skutečnost, že si každá strana pro zajištění důvěryhodnosti zachovává právo posoudit systém
regulace a dohledu druhé strany podle svých vlastních pravidel, a to zejména kritéria
důvěryhodnosti. Pro účely takového posuzování nemůže strana požadovat, aby pravidla a
dohled druhé strany byly totožné s jejími vlastními pravidly a dohledem, ale při svém
posuzování vychází z výsledků regulace.

9.

Strany se vzájemně informují o tom, jak zajišťují účinný dohled a prosazování pravidel pro
uplatňování mezinárodně dohodnutých norem nebo jakýchkoli jiných pravidel, zejména v
oblastech, kde se jedna ze stran opírá o rámec pro regulaci a dohled druhé strany.

10.

Každá strana při vytváření svých plánovaných regulačních iniciativ v oblasti finančních
služeb náležitě zohlední dopady, jež daná iniciativa může mít na účastníky trhu a na
pravomoci druhé strany.
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11.

Každá strana přezkoumá jakékoli opatření, na které byla upozorněna zvláštní písemnou
žádostí druhé strany a které může mít vliv na schopnost účastníků trhu poskytovat finanční
služby na území stran, s cílem zajistit, aby bylo opatření, pokud možno, vzájemně slučitelné.

12.

Každá strana může kdykoliv od svého rozhodnutí opírat se o rámec pro regulaci a dohled
druhé strany odstoupit a vrátit se k používání a prosazování svých vlastních pravidel, pokud
pravidla a dohled druhé strany již nejsou ve výsledku ekvivalentní, pokud druhá strana svá
pravidla neprosazuje účinně nebo pokud druhá strana při dohledu nad finančními institucemi
dostatečně nespolupracuje. Dříve než se strany vrátí k používání a prosazování svých
vlastních pravidel, záležitost vzájemně náležitým způsobem zkonzultují.

Společné fórum Evropské unie a Japonska pro finanční regulaci
13.

Ke dni vstupu této dohody v platnost strany založí společné fórum Evropské unie a Japonska
pro finanční regulaci (v této příloze dále jen „fórum“).

…[Příloha 8-A]/cs 4

14.

Úkolem fóra je řídit spolupráci stran v oblasti regulace. Konkrétně fórum hodnotí pokrok a
plánuje budoucí spolupráci v oblasti regulace. Fórum dodržuje zásady spolupráce v oblasti
regulace stanovené v odstavcích 5 až 12 provedených v rámci stanoveném v
odstavcích 19 až 21.

15.

Fórum je složeno ze zástupců Evropské komise a vlády Japonska, včetně Agentury pro
finanční služby, kteří jsou na technické úrovni pověřeni otázkami regulace finančních služeb.
Aniž je dotčeno právo každé strany rozhodovat o složení svého zastoupení v rámci fóra, může
každá strana požádat druhou stranu, aby přizvala zástupce jiných orgánů zabývajících se
finanční regulací nebo dohledem na území druhé strany s cílem přispět k diskusím v rámci
fóra a k přípravným pracím v záležitostech týkajících se činnosti daných orgánů zabývajících
se finanční regulací nebo dohledem. Druhá strana by takovou žádost měla vyřídit kladně.

16.

Jednáním fóra budou společně předsedat vyšší úředníci z Evropského komise a japonské
Agentury pro finanční služby.

17.

Každá strana fóra určí kontaktní místo pro usnadňování spolupráce v oblasti regulace. Fórum
může zřizovat odborné pracovní skupiny pro zkoumání konkrétních otázek.
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18.

Jednání fóra se konají střídavě v Japonsku v Tokiu a v Belgii v Bruselu alespoň jednou ročně
a kdykoli to členové fóra považují za nezbytné.

Rámec spolupráce v oblasti regulace
19.

Fórum vypracuje a uplatňuje rámec spolupráce v oblasti regulace, jehož účelem je provedení
zásad stanovených v odstavcích 5 až 12.

20.

Rámec spolupráce v oblasti regulace obsahuje:
a)

mechanismus výměny informací a konzultací s druhou stranou ve vhodných formách
ohledně plánovaných regulačních iniciativ, aniž jsou dotčeny právní a správní postupy
jednotlivých stran;

b)

pokyny ohledně používání rámce pro regulaci a dohled druhé strany, pokud možno
uzpůsobené pro jednotlivé konkrétní oblasti finanční regulace;

c)

postup, kterým je přezkoumáváno opatření uvedené v odstavci 11, na které byla strana
upozorněna zvláštní žádostí druhé strany;
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d)

pokyny pro řízení fóra;

e)

postup technické mediace uvedený v odstavcích 22 až 26; a

f)

pokud je tak dohodnuto, jakákoli další ujednání na podporu spolupráce v oblasti
regulace.

21.

Rámec spolupráce v oblasti regulace může rovněž obsahovat zvláštní ujednaní na podporu
spolupráce při přeshraničním dohledu a prosazování.

Technická mediace
22.

Ustanovení této přílohy nejsou předmětem řešení sporů podle kapitoly 21.

23.

Aniž je dotčen odstavec 22 může každá strana písemně požádat druhou stranu, aby zahájila
postup technické mediace ve věci zásad spolupráce v oblasti regulace, které jsou uvedeny v
odstavcích 5 až 12. Tento postup technické mediace může být zahájen pouze poté, co se
strany dohodnou na jejím použití v konkrétní záležitosti.
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24.

Jakmile se strany dohodnou na zahájení postupu podle odstavce 23, zřídí fórum pracovní
skupinu pro technickou mediaci. Tato pracovní skupina se skládá ze zástupců každé strany a
jejím předsedou je mediátor s odpovídající praxí, kterého jmenuje fórum a který musí být na
obou stranách nezávislý.

25.

Předseda jmenovaný podle odstavce 24 předloží zprávu s výsledky technické mediace
spolupředsedům fóra.

26.

Strany se zavazují, že budou veškeré spory plynoucí z této přílohy řešit v dobré víře.

______________
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PŘÍLOHA 8-B
LISTINY ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍ SE KAPITOLY 8
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PŘÍLOHA I
VÝHRADY TÝKAJÍCÍ SE STÁVAJÍCÍCH OPATŘENÍ
Listina závazků Evropské unie

Úvodní poznámky
1.

Listina závazků Evropské unie stanoví podle článků 8.12 a 8.18 výhrady, jež Evropská unie
přijala s ohledem na stávající opatření, jež nejsou v souladu s povinnostmi uloženými podle:
a)

článku 8.7 nebo 8.15;
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b)

článku 8.8 nebo 8.16;

c)

článku 8.9 nebo 8.17;

d)

článku 8.10 nebo

e)

článku 8.11.

2.

Výhradami strany nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle GATS.

3.

Každá výhrada obsahuje následující části:
a)

v části „Odvětví“ se uvádí obecně odvětví, jehož se výhrada týká;

b)

v části „Pododvětví“ se uvádí konkrétní pododvětví, jehož se výhrada týká;
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c)

v části „Klasifikace ekonomických činností“ se případně uvádí činnost, jíž se výhrada
týká, podle Centrální klasifikace produkce (CPC) Mezinárodní standardní klasifikace
ekonomických činností (ISIC) Rev. 3.1, nebo jak je jinak výslovně popsána v dané
výhradě;

d)

v části „Druh výhrady“ se upřesňuje povinnost podle odstavce 1, jíž se výhrada týká;

e)

v části „Úroveň státní správy“ se uvádí úroveň státní správy, na niž se uplatňuje
opatření, jehož se výhrada týká;

f)

v části „Opatření“ se uvádějí právní předpisy či jiná opatření, jichž se výhrada týká,
které jsou případně upřesněny v části „Popis“. Opatření uvedené v části „Opatření“:
i)

je opatření, jak bylo k datu vstupu této dohody v platnost změněno, zachováno
nebo opětovně zavedeno;

ii)

zahrnuje podřízené opatření přijaté či zachované na základě nadřazeného opatření
a v souladu s ním a
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iii)

zahrnuje právní předpisy či jiná opatření, jimiž se na úrovni členského státu
provádí směrnice; a

g)

v části „Popis“ se uvádějí nesouladné aspekty stávajících opatření, jichž se výhrada
týká. Mohou se v ní rovněž stanovit závazky pro liberalizaci.

4.

Při výkladu výhrady musí být zohledněny všechny její části. Výhrada musí být vykládána s
přihlédnutím k příslušným povinnostem podle oddílů, jichž se týká. Pokud:
a)

je část „Opatření“ upřesněna pomocí závazku v oblasti liberalizace v části „Popis“, má
takto upřesněná část „Opatření“ přednost před všemi ostatními částmi a

b)

část „Opatření“ není takto upřesněna, má přednost před ostatními částmi, pokud však
není rozpor mezi částí „Opatření“ a jinými celkově posuzovanými částmi tak podstatný
a významný, že by nebylo část „Opatření“ rozumné upřednostnit; v takovém případě
mají v rozsahu daného rozporu přednost dotčené jiné části.
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5.

Pro účely listiny závazků Evropské unie se výrazem „ISIC Rev 3.1“ rozumí Mezinárodní
standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN (International
Standard Industrial Classification of all Economic Activities), Statistical Papers, řada M, č. 4,
ISIC Rev. 3.1, 2002.

6.

Výhrada přijatá na úrovni Evropské unie se týká opatření Evropské unie a členského státu
Evropské unie na úrovni ústředních orgánů státní správy nebo opatření státní správy v rámci
členského státu Evropské unie, pokud není některý členský stát Evropské unie z výhrady
vyloučen. Výhrada přijatá členským státem Evropské unie se týká opatření státní správy na
ústřední, regionální nebo místní úrovni dotčeného členského státu. Pro účely výhrad Belgie
zahrnuje ústřední úroveň státní správy federální vládu a vlády regionů a společenství, neboť
každá z nich disponuje rovnocennou legislativní pravomocí. Pro účely výhrad Evropské unie
a jejích členských států se regionální úrovní státní správy ve Finsku rozumí Ålandské ostrovy.
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7.

Tato listina závazků se vztahuje pouze na území Evropské unie v souladu s čl. 1.3 odst. 1
písm. a) a je relevantní pouze v kontextu obchodních vztahů Evropské unie a jejích členských
států s Japonskem. Nejsou jí dotčena práva a povinnosti členských států vyplývající z práva
Evropské unie.

8.

Níže uvedený seznam výhrad 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
8.7, 8.8, 8.15 a 8.16. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální
služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky
včetně jazykového přezkoušení a jakékoli nediskriminační požadavky, že některé činnosti
nemohou být provozovány v chráněných zónách nebo oblastech) se uplatní v každém případě,
a to i tehdy, když nejsou uvedena.
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9.

Pro upřesnění je třeba uvést, že v případě Evropské unie platí, že povinnost udělit národní
zacházení nezahrnuje požadavek rozšířit na japonské fyzické nebo právnické osoby zacházení
udílené v členském státě podle SFEU nebo podle jakéhokoli opatření přijatého podle dané
smlouvy, včetně provádění v členských státech:
i)

fyzickým osobám nebo rezidentům členského státu nebo

ii)

právnickým osobám založeným nebo organizovaným podle práva jiného členského
státu nebo Evropské unie, jež mají sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání v
členském státě.

Takové národní zacházení se uděluje právnickým osobám, jež jsou založeny nebo
organizovány podle práva členského státu nebo Evropské unie a mají sídlo, správní ústředí
nebo hlavní místo podnikání v členském státě, jakož i těm, jež jsou vlastněny fyzickými nebo
právnickými osobami z Japonska nebo jsou těmito fyzickými nebo právnickými osobami
kontrolovány.
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10.

Pro upřesnění je třeba uvést, že nediskriminační opatření nepředstavují omezení přístupu ve
smyslu článků 8.7 a 8.15, pokud jde o:
a)

opatření vyžadující oddělení vlastnictví infrastruktury od vlastnictví zboží nebo služeb
poskytovaných prostřednictvím této infrastruktury v zájmu spravedlivé hospodářské
soutěže, například v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací;

b)

opatření omezující koncentraci vlastnictví v zájmu spravedlivé hospodářské soutěže;

c)

opatření usilující o ochranu a zachování přírodních zdrojů a životního prostředí, včetně
omezení dostupnosti, počtu a rozsahu udělovaných koncesí a uložení moratoria či
zákazu;

d)

opatření omezující počet udělených povolení z důvodu technických či fyzikálních
překážek, například telekomunikačního spektra a frekvencí, nebo
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e)

opatření vyžadující, aby určité procento akcionářů, vlastníků, partnerů nebo vedoucích
pracovníků podniku mělo kvalifikaci pro výkon určité profese, jako je právník nebo
účetní, nebo tuto profesi vykonávalo.

11.

Opatření týkající se kabotáže v námořní dopravě nejsou v této listině závazků uvedena, neboť
jsou vyloučena z působnosti kapitoly 8 oddílu B na základě čl. 8.6 odst. 2 písm. a) a z
působnosti kapitoly 8 oddílu C na základě čl. 8.14 odst. 2 písm. a).

12.

V níže uvedeném seznamu výhrad jsou použity tyto zkratky:
EU

Evropská unie včetně všech členských států

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG Bulharsko
CY Kypr
CZ

Česká republika

DE

Německo

DK Dánsko
EE

Estonsko

EL

Řecko

ES

Španělsko
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FI

Finsko

FR

Francie

HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LT

Litva

LU

Lucembursko

LV

Lotyšsko

MT Malta
NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO Rumunsko
SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovenská republika

UK Spojené království
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Seznam výhrad:
Výhrada č. 1 – Všechna odvětví
Výhrada č. 2 – Odborné služby (všechny profese kromě zdravotnických)
Výhrada č. 3 – Odborné služby (zdravotní péče a maloobchodní prodej léčivých přípravků)
Výhrada č. 4 – Služby v oblasti výzkumu a vývoje
Výhrada č. 5 – Služby v oblasti nemovitostí
Výhrada č. 6 – Podnikatelské služby
Výhrada č. 7 – Komunikační služby
Výhrada č. 8 – Distribuční služby
Výhrada č. 9 – Služby v oblasti vzdělávání
Výhrada č. 10 – Environmentální služby
Výhrada č. 11 – Finanční služby
Výhrada č. 12 – Zdravotní a sociální péče
Výhrada č. 13 – Cestovní ruch a související služby
Výhrada č. 14 – Rekreační, kulturní a sportovní služby
Výhrada č. 15 – Služby v dopravě a pomocné služby v dopravě
Výhrada č. 16 – Činnosti v oblasti energetiky
Výhrada č. 17 – Zemědělství, rybářství a výroba
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Výhrada č. 1 – Všechna odvětví
Odvětví:

Všechna odvětví

Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Zákaz výkonnostních požadavků

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní správy:

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)
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Popis:
a)

Druh usazení
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení:
EU: Všechny společnosti nebo firmy založené v souladu s právními předpisy členského státu
Evropské unie, jež mají sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání v Evropské unii,
včetně společností a firem usazených v členských státech Evropské unie japonskými
investory, mohou využívat zacházení uděleného podle článku 54 SFEU. Takové zacházení se
neudílí pobočkám ani agenturám společností nebo firem usazených mimo Evropskou unii.
Zacházením udíleným společnostem nebo firmám založeným japonskými investory v souladu
se zákony členského státu Evropské unie, jež mají sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo
podnikání v Evropské unii, nejsou dotčeny podmínky či povinnosti, které mohly být takovým
společnostem nebo firmám v souladu s oddílem B uloženy, když se usazovaly v Evropské
unii, a jež nadále platí.
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Opatření:
EU: Smlouva o fungování Evropské unie.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
EU (týká se též regionální úrovně státní správy): Kterýkoli členský stát může při prodeji či
převodu svých majetkových podílů ve stávajícím státním podniku nebo vládním subjektu
poskytujícím zdravotní či sociální péči nebo služby v oblasti vzdělávání (CPC 93, 92) nebo
aktiv takového podniku či subjektu zakázat či uložit omezení vlastnictví takových podílů nebo
aktiv a zamezit vlastníkům takových podílů nebo aktiv kontrolovat výsledný podnik
prostřednictvím japonských podnikatelů nebo jejich podniků. Pokud jde o takový prodej nebo
jiný převod, může členský stát Evropské unie přijmout či zachovat jakékoli opatření, jež se
týká státní příslušnosti vrcholného vedení nebo členů správních rad, a také jakékoli opatření
omezující počet poskytovatelů.
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Pro účely této výhrady:
i)

se jakékoli opatření zachované nebo přijaté po dni vstupu této dohody v platnost, které v
době prodeje nebo jiného převodu zakazuje nebo ukládá omezení ohledně vlastnictví
majetkových podílů nebo aktiv nebo ukládá podmínku státní příslušnosti nebo ukládá
omezení počtu poskytovatelů, jak je popsáno v této výhradě, považuje za stávající
opatření a

ii)

„státním podnikem“ se rozumí podnik ve vlastnictví členského státu Evropské unie
nebo jím kontrolovaný prostřednictvím vlastnických podílů a zahrnuje také podniky
založené po dni vstupu této dohody v platnost výhradně pro účely prodeje nebo převodu
majetkových podílů nebo aktiv stávajícího státního podniku nebo vládního subjektu.

Opatření:
EU: Stanoveno ve výše uvedené části „Popis“.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh:
V AT: K provozování pobočky musí korporace z jiných zemí než z Evropského
hospodářského prostoru (EHP) jmenovat alespoň jednu osobu odpovědnou za její
zastupování, která je rakouským rezidentem. Vedoucí pracovníci (generální ředitelé, fyzické
osoby) odpovědní za dodržování rakouského živnostenského zákona (Gewerbeordnung) musí
mít bydliště v Rakousku.
Opatření:
AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2);
GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2) a
Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).
V BG: Zahraniční právnické osoby, nejsou-li usazeny podle právních předpisů členského
státu Evropské unie nebo členského státu EHP, smí podnikat a vykonávat činnosti, jsou-li v
Bulharské republice usazeny ve formě společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Ke zřízení
poboček je nutné povolení.
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Zastoupení zahraničních podniků musí být registrována v bulharské obchodní a průmyslové
komoře a nesmí provozovat hospodářskou činnost; mohou pouze propagovat svého vlastníka
a jednat jako zástupce či agent.
Opatření:
BG: Obchodní zákoník, článek 17a a
zákon o podpoře investic, článek 24.
V EE: Zahraniční společnost musí jmenovat ředitele pobočky. Ředitel pobočky musí být
fyzickou osobou se způsobilostí k právním úkonům. Alespoň jeden ředitel pobočky musí mít
pobyt v EHP nebo ve Švýcarské konfederaci.
Opatření:
EE: Äriseadustik (obchodní zákoník) § 385.
Ve FI: Alespoň jeden ze společníků ve veřejné obchodní společnosti nebo jeden ze
společníků v komanditní společnosti musí mít pobyt v EHP nebo, je-li společníkem právnická
osoba, musí být usazena v EHP (pobočky nejsou povoleny). Registrační orgán může udělit
výjimku.
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Soukromé subjekty mohou provozovat obchodní činnost, pokud mají pobyt v EHP.
Pokud zahraniční organizace ze země mimo EHP hodlá podnikat či obchodovat zřízením
pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu.
Podmínku pobytu v EHP musí splňovat alespoň jeden z řádných a jeden ze zastupujících
členů správní rady a výkonný ředitel. Registrační orgán může udělit jednotlivým
společnostem výjimku.
Opatření:
FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (zákon o právu na provádění obchodní činnosti)
(122/1919), s. 1;
Osuuskuntalaki (zákon o družstvech) 1488/2001;
Osakeyhtiölaki (zákon o společnostech s ručením omezeným) (624/2006) a
Laki luottolaitostoiminnasta (zákon o úvěrových institucích) (121/2007).
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Ve SE: Zahraniční společnost, která se ve Švédsku neusadila jako právnická osoba nebo která
podniká prostřednictvím obchodního zástupce, musí provádět své obchodní operace
prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím.
Výkonný ředitel pobočky a jeho náměstek, pokud je jmenován, musí být rezidenty EHP.
Fyzická osoba, která není rezidentem EHP a která provozuje obchodní činnost ve Švédsku,
jmenuje a zapíše do obchodního rejstříku zástupce, který je rezidentem, odpovědného za
provádění obchodní činnosti ve Švédsku. Pro operace ve Švédsku se vedou oddělené účty.
Příslušný orgán může v jednotlivých případech udělit výjimku z požadavků týkajících se
zřízení pobočky a pobytu. Stavební projekty, které trvají méně než jeden rok, prováděné
společností usazenou mimo EHP nebo fyzickou osobou s pobytem mimo EHP, jsou
osvobozeny od požadavků na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s pobytem.
Švédskou společnost s ručením omezeným může založit fyzická osoba, která je rezidentem v
EHP, švédská právnická osoba nebo právnická osoba, která byla vytvořena v souladu s
právními předpisy státu EHP a která má své sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo
podnikání v EHP. Partnerství může být zakladatelem pouze tehdy, pokud jsou všichni
vlastníci s neomezeným osobním ručením rezidenty EHP. Zakladatelé s pobytem mimo EHP
mohou požádat příslušný orgán o povolení.
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V případě společností s ručením omezeným a kooperativních hospodářských sdružení musí
být alespoň 50 % členů správní rady, alespoň 50 % zástupců členů správní rady, výkonný
ředitel, náměstek výkonného ředitele a alespoň jedna z případných osob s podpisovým
právem za společnost rezidenty EHP. Příslušný orgán může povolit výjimky z tohoto
požadavku. Pokud žádný ze zástupců společnosti nebo sdružení není rezidentem ve Švédsku,
musí správní rada jmenovat a registrovat osobu s pobytem ve Švédsku, která byla zmocněna k
převzetí úředních dodání jménem společnosti nebo sdružení.
Obdobné podmínky platí pro zakládání všech dalších typů právnických osob.
Opatření:
SE: Lag om utländska filialer m.m (zákon o kancelářích zahraničních poboček) (1992:160);
Aktiebolagslagen (zákon o společnostech) (2005:551);
zákon o kooperativních hospodářských sdruženích (1987:667) a
zákon o evropských uskupeních hospodářského zájmu (1994:1927).
Na SK: Zahraniční fyzická osoba, jež má být zapsána v obchodním rejstříku jako osoba
oprávněná jednat jménem podnikatele, musí předložit povolení k pobytu na Slovensku.
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Opatření:
SK: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (§ 21) a
zákon č. 404/2011 Sb. o pobytu cizinců (§ 22 a 32).
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, zákaz výkonnostních požadavků:
V BG: Usazené společnosti mohou státní příslušníky třetích zemí zaměstnávat pouze na
pozicích, které nevyžadují bulharskou státní příslušnost, pokud celkový počet zaměstnaných
státních příslušníků třetích zemí v dané společnosti za posledních 12 měsíců není vyšší než
10 % průměrného počtu bulharských státních příslušníků, státních příslušníků ostatních
členských států Evropské unie, států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace najatých na základě pracovní smlouvy.
Státní příslušníci třetích zemí nemohou být zaměstnáni na pozicích vyžadujících bulharskou
státní příslušnost. Před zaměstnáním státních příslušníků třetích zemí je požadován test
ekonomické potřebnosti.
Opatření:
BG: Zákon o migraci a mobilitě pracovních sil (článek 7).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční
mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje. Ve všech odvětvích kromě právních služeb
mohou investoři ze zemí mimo Evropskou unii podnikat a vykonávat ekonomické činnosti
pouze ve formě komanditní společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s
ručením omezeným a akciové společnosti, zatímco domácí společnosti mají přístup také k
formám neobchodních komanditních společností (veřejná obchodní společnost a osobní
společnost s ručením neomezeným).
Opatření:
PL: Zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání, články 13.3 a 95.1.
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b)

Nabývání nemovitostí
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení:
V AT (týká se regionální úrovně státní správy): Nabývání, nákup a pronájem nebo leasing
nemovitostí fyzickými osobami a podniky, které nejsou z Evropské unie, vyžaduje povolení
příslušných regionálních orgánů (Länder). Povolení je uděleno, pouze pokud se má za to, že je
nabytí ve veřejném (zejména hospodářském, sociálním a kulturním) zájmu.
Opatření:
AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;
Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;
NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;
OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;
Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;
Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;
Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996;
Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004 a
Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh:
V CZ: Zemědělské a lesní pozemky mohou nabývat zahraniční fyzické osoby s trvalým
pobytem v České republice a podniky usazené v České republice.
Zvláštní úprava se týká zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu. Státní
zemědělské pozemky mohou nabývat pouze čeští státní občané, obce a veřejné vysoké školy
(pro účely vzdělávání a výzkumu). Právnické osoby (bez ohledu na formu nebo sídlo) mohou
nabývat státní zemědělské pozemky od státu pouze tehdy, pokud je stavba, kterou již vlastní,
na něm umístěna, nebo pokud je tento pozemek nezbytný k užívání této stavby. Nabývat
státní lesy mohou pouze obce a veřejné vysoké školy.
Opatření:
CZ: Zákon č. 95/1999 Sb. (o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z
vlastnictví státu na jiné osoby) a
zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.
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V DK: Fyzické osoby, které nejsou ani dříve nebyly dánskými rezidenty po celkovou dobu
pěti let, musí podle dánského zákona o nabývání nemovitostí k nabytí vlastnického práva k
nemovitostem v Dánsku získat povolení Ministerstva spravedlnosti. To platí i pro právnické
osoby, které nejsou v Dánsku registrovány. V případě fyzických osob bude nabytí nemovitosti
povoleno, pokud bude žadatel nemovitost využívat jako své trvalé bydliště. V případě
právnických osob, které nejsou v Dánsku registrovány, bude nabytí nemovitosti obecně
povoleno, pokud je nabytí podmínkou pro podnikatelské činnosti kupujícího subjektu.
Povolení se rovněž vyžaduje, pokud žadatel bude nemovitost využívat jako druhé bydlení.
Takové povolení bude vydáno, pouze pokud je žadatel na základě celkového a konkrétního
posouzení považován za osobu se zvláště silnými vazbami na Dánsko.
Povolení podle zákona o nabývání nemovitostí je udělováno pouze k nabytí konkrétní
nemovitosti.
Nabývání zemědělské půdy fyzickými či právnickými osobami rovněž reguluje dánský zákon
o zemědělských podnicích, který v případě nabývání zemědělského nemovitého majetku
ukládá omezení pro všechny osoby, ať už Dány nebo cizince. Jakákoli fyzická či právnická
osoba, která si přeje nabýt zemědělskou nemovitost, musí tudíž splňovat i požadavky tohoto
zákona.
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Opatření:
DK: Dánský zákon o nabývání nemovitostí (zákon č. 265 ze dne 31. března 2014 o nabývání
nemovitostí, v konsolidovaném znění);
prováděcí nařízení pro oblast nabývání (prováděcí nařízení č. 764 ze dne 18. září 1995) a
zákon o zemědělských podnicích (zákon č. 26 ze dne 14. ledna 2015, v konsolidovaném
znění).
V HR: Zahraniční společnosti mohou nabývat nemovitosti k poskytování služeb, pouze
pokud jsou usazeny v Chorvatsku a zapsány v obchodním rejstříku jako právnické osoby. K
nabývání nemovitostí nezbytných pro poskytování služeb pobočkami je nutné povolení
Ministerstva spravedlnosti. Cizinci nesmí nabývat zemědělskou půdu.
Opatření:
HR: Zákon o vlastnictví a jiných věcných právech (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 a 153/09);
zákon o zemědělské půdě (OG 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 a 63/11), článek 2;
zákon o majetkových a jiných vlastnických právech, články 354 až 358.b;
zákon o zemědělské půdě a
všeobecný zákon o správním řízení.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Kypřané nebo osoby kyperského původu a také státní příslušníci členského státu
Evropské unie mohou na Kypru neomezeně nabývat jakýkoli majetek. Pokud cizinci nemají
povolení Rady ministrů, nemohou nemovitosti nabývat jinak než prostřednictvím mortis
causa. Pokud nabytí nemovitosti cizincem přesahuje rozsah nezbytný k postavení domu nebo
provozovny nebo jinak přesahuje rozlohu dvou donumů (2 676 metrů čtverečních), podléhají
veškerá povolení udělená Radou ministrů podmínkám, omezením a kritériím stanoveným v
nařízeních Rady ministrů a schválení Sněmovny reprezentantů. Za cizince se považuje každá
osoba, která není občanem Kyperské republiky, včetně společnosti se zahraniční kontrolou.
Pojem nezahrnuje cizince kyperského původu ani zahraniční manžele či manželky občanů
Kyperské republiky.
Opatření:
CY: Zákon o nabývání nemovitostí (cizinci) (kapitola 109), ve znění zákonů č. 52 z roku
1969, 55 z roku 1972, 50 z roku 1990, 54(I) z roku 2003 a 161(I) z roku 2011.
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V EL: Zahraniční fyzické či právnické osoby potřebují diskreční povolení Ministerstva
obrany, aby mohly nabývat nemovitosti v pohraničních oblastech buď přímo, nebo
kapitálovou účastí ve společnosti, která není kótována na řecké burze a vlastní v těchto
oblastech nemovitosti, nebo při jakékoli změně akcionářů takové společnosti.
Opatření:
EL: Zákon 1892/1990, ve znění článku 114 zákona 3978/2011, v kombinaci, pokud jde o
použití, s rozhodnutím Ministerstva obrany 110/3/330340/Σ.120/7-4-14.
V HU: Nerezidenti mohou nakupovat nemovitosti, pokud získají povolení příslušného
správního orgánu odpovědného za zeměpisnou oblast, v níž se nemovitost nachází.
Opatření:
HU: Nařízení vlády č. 251/2014 (X. 2.) o nabývání nemovitého majetku, jiného než
zemědělské půdy nebo lesů, cizími státními příslušníky; a
zákon LXXVIII z roku 1993 (odstavec 1/A).
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Na MT: Státní příslušníci jiných zemí než členských států Evropské unie nemohou nabývat
nemovitý majetek ke komerčním účelům. Společnosti, jejichž akcie jsou z 25 % (či více) v
držení subjektů mimo Evropskou unii, musí získat povolení příslušného orgánu (ministra
odpovědného za finance) k nákupu nemovitého majetku ke komerčním nebo podnikatelským
účelům. Příslušný orgán stanoví, zda je navrhovaná akvizice prospěšná pro maltské
hospodářství.
Opatření:
MT: Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act (zákon o nemovitém majetku
(jeho nabývání nerezidenty)) (kapitola 246) a
Protokol č. 6 Smlouvy o přistoupení k EU o nabývání rekreačních objektů na Maltě.
V PL: K přímému i nepřímému nabytí nemovitostí cizinci je nezbytné povolení. Povolení se
vydává na základě správního rozhodnutí ministra odpovědného za vnitřní záležitosti se
souhlasem ministra národní obrany a v případě zemědělských nemovitostí také se souhlasem
ministra pro zemědělství a rozvoj venkova.
Opatření:
PL: Zákon ze dne 24. března 1920 o nabývání nemovitostí cizinci (sbírka zákonů z roku
2016, bod 1061, ve znění pozdějších předpisů).

…[Příloha 8-B]/cs 30

Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod:
V LV: Státní příslušníci Japonska mohou nabývat pozemky ve městech prostřednictvím
společností zapsaných v obchodním rejstříku v Lotyšsku nebo v jiných členských státech
Evropské unie:
i)

pokud více než 50 % jejich základního kapitálu vlastní státní příslušníci členských států
Evropské unie, lotyšská vláda nebo obec, a to zvlášť či dohromady;

ii)

pokud více než 50 % jejich základního kapitálu vlastní fyzické osoby a společnosti ze
třetích zemí, s nimiž Lotyšsko uzavřelo dvoustranné dohody o podpoře a reciproční
ochraně investic schválené lotyšským parlamentem před 31. prosincem 1996;

iii)

pokud více než 50 % jejich základního kapitálu vlastní fyzické osoby a společnosti ze
třetích zemí, s nimiž Lotyšsko uzavřelo dvoustranné dohody o podpoře a reciproční
ochraně investic po 31. prosinci 1996, pokud jsou v takových dohodách stanovena práva
lotyšských fyzických osob a společností na nabývání pozemků v příslušné třetí zemi;
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iv)

pokud více než 50 % jejich základního kapitálu vlastní společně osoby uvedené v
bodech i) až iii) nebo

v)

pokud se jedná o veřejné akciové společnosti a jejich akcie jsou kótovány na burze.

Umožní-li Japonsko lotyšským státním příslušníkům a podnikům nákup nemovitostí ve
městech na jeho území, umožní Lotyšsko japonským státním příslušníkům a podnikům
nakupovat nemovitosti v lotyšských městech za stejných podmínek, jaké platí pro lotyšské
státní příslušníky.
Opatření:
LV: Zákon o pozemkové reformě ve městech Lotyšské republiky, oddíly 20 a 21.
V RO: Cizí státní příslušníci, osoby bez státní příslušnosti a právnické osoby (kromě státních
příslušníků členského státu Evropské unie a státních příslušníků členského státu EHP) mohou
nabývat vlastnických práv k pozemkům za podmínek regulovaných mezinárodními
dohodami, a to na základě vzájemnosti. Cizí státní příslušníci, osoby bez státní příslušnosti a
právnické osoby nesmí nabývat vlastnických práv k pozemkům za příznivějších podmínek,
než jaké se vztahují na státní příslušníky členského státu Evropské unie a právnické osoby
usazené v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie.
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Opatření:
RO: Zákon 17/2014 o některých opatřeních, která upravují nákup a prodej zemědělských
pozemků mimo město, a
zákon č. 268/2001 o privatizaci společností vlastnících veřejně nebo soukromě vlastněné
pozemky státu určené k zemědělskému využití a o zřízení státního pozemkového úřadu, ve
znění pozdějších změn.
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod:
V DE: Nabývání nemovitostí může podléhat určitým podmínkám vzájemnosti.
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Opatření:
DE: Uvozovací zákon k občanskému zákoníku (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuche, EGBGB).
Ve ES: Zahraniční investice do činností přímo souvisejících s investicemi do nemovitostí v
souvislosti s diplomatickými misemi států, které nejsou členskými státy Evropské unie, musí
být administrativně schváleny španělskou Radou ministrů, není-li v platnosti reciproční
dohoda o liberalizaci.
Opatření:
ES: Královský dekret 664/1999 ze dne 23. dubna 1999 týkající se zahraničních investic.
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Výhrada č. 2 – Odborné služby (všechny profese kromě zdravotnických)
Odvětví –

Odborné služby – právní služby; služby patentových zástupců,

pododvětví:

zástupců v oblasti průmyslového vlastnictví, advokátů v oblasti
duševního vlastnictví; účetnické služby; auditorské služby, služby
daňového poradenství, architektonické služby a služby územního
plánování, inženýrské a integrované inženýrské služby

Klasifikace

CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, část 879

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
a)

Právní služby (část CPC 861)
V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že podle úvodních poznámek, konkrétně podle bodu 9,
mohou požadavky týkající se registrace v právnické komoře zahrnovat požadavek získat v
hostitelské zemi diplom v oboru právo nebo odpovídající diplom, absolvovat určitou stáž pod
dohledem právníka s licencí nebo mít při členství kancelář nebo poštovní adresu v jurisdikci
právnické komory. Pokud jsou tyto požadavky nediskriminační, neuvádějí se.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt
(komerční přítomnost) v EHP nebo ve Švýcarsku. Poskytování právních služeb, pokud jde o
mezinárodní právo veřejné a právo své domovské země, je možné pouze na přeshraničním
základě. Poskytování právních služeb prostřednictvím komerční přítomnosti je povoleno
pouze právníkům se státní příslušností v EHP nebo ve Švýcarsku. Zahraničním právníkům
(kteří musí být plně kvalifikovaní ve své domovské zemi) se povoluje kapitálová účast a podíl
na provozních výsledcích kterékoli právní firmy do výše 25 %; zbytek musí být v držení plně
kvalifikovaných právníků z EHP nebo právníků ze Švýcarské konfederace a pouze tito mohou
uplatňovat rozhodující vliv při rozhodování právní firmy.

…[Příloha 8-B]/cs 36

Opatření:
AT: Rechtsanwaltsordnung (advokátní řád) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, články 1 a 21c.
V BE: K plnoprávnému přijetí do komory, které je nezbytnou podmínkou pro poskytování
právních služeb v oblasti belgického vnitrostátního práva, včetně zastupování před soudy, je
vyžadován pobyt. Zahraniční právník může být plnoprávně přijat do komory, splní-li
požadavek na pobyt po dobu nejméně šesti let od data podání žádosti o registraci, za určitých
podmínek tří let. Musí mít osvědčení vydané belgickým ministrem zahraničních věcí, v jehož
rámci vnitrostátní právo nebo mezinárodní dohoda umožňuje vzájemnost (podmínka
vzájemnosti). Zastupování před „Cour de Cassation“ podléhá kvótě.
Opatření:
BE: Belgický soudní řád (články 428–508); královský výnos ze dne 24. srpna 1970.
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V BG (též pokud jde o zacházení podle nejvyšších výhod): Poskytování právních služeb,
pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a členského státu), včetně zastupování
před soudy, je vyhrazeno státním příslušníkům členského státu Evropské unie nebo cizím
státním příslušníkům, kteří jsou kvalifikovanými právníky a jsou držiteli diplomu, který je
opravňuje k výkonu profese v členském státě Evropské unie. Platí nediskriminační požadavky
na právní formu. Zahraniční právníci mohou jako advokáti působit na základě rozhodnutí
nejvyšší rady komory a musí být registrováni v jednotném rejstříku zahraničních právníků.
Podniky musí být registrovány v Bulharsku jako advokátní partnerství („advokatsko
sadružie“) nebo advokátní kancelář („advokatsko družestvo“). Název advokátní kanceláře
může zahrnovat pouze jména registrovaných partnerů. Při zastupování před soudy musí
zahraniční advokáty doprovázet bulharský advokát. Pro právní mediační služby se požaduje
trvalý pobyt. V Bulharsku může být úplné národní zacházení týkající se usazování a
provozování společností, stejně jako poskytování služeb, rozšířeno pouze na společnosti, které
jsou usazeny v zemích, s nimiž byly nebo budou uzavřeny bilaterální dohody o vzájemné
právní pomoci, a na státní příslušníky těchto zemí.
Opatření:
BG: Zákon o advokacii; zákon o mediaci a zákon o notářích a notářské činnosti.
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Na CY: K poskytování právních služeb, včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní
příslušnost a pobyt (komerční přítomnost) v EHP nebo ve Švýcarsku. Partnery nebo akcionáři
nebo členy správní rady advokátní kanceláře na Kypru se mohou stát pouze advokáti zapsaní
u advokátní komory. Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
CY: Zákon o advokacii (kapitola 2), ve znění zákonů č. 42 z roku 1961, 20 z roku 1963, 46 z
roku 1970, 40 z roku 1975, 55 z roku 1978, 71 z roku 1981, 92 z roku 1983, 98 z roku 1984,
17 z roku 1985, 52 z roku 1985, 9 z roku 1989, 175 z roku 1991, 212 z roku 1991, 9(I) z roku
1993, 56(I) z roku 1993, 83(I) z roku 1994, 76(I) z roku 1995, 103(I) z roku 1996, 79(I) z
roku 2000, 31(I) z roku 2001, 41(I) z roku 2002, 180(I) z roku 2002, 117(I) z roku 2003,
130(I) z roku 2003, 199(I) z roku 2004, 264(I) z roku 2004, 21(I) z roku 2005, 65(I) z roku
2005, 124(I) z roku 2005, 158(I) z roku 2005, 175(I) z roku 2006, 117(I) z roku 2007, 103(I) z
roku 2008, 109(I) z roku 2008, 11(I) z roku 2009, 130(I) z roku 2009, 4(I) z roku 2010, 65(I)
z roku 2010, 14(I) z roku 2011, 144(I) z roku 2011, 116(I) z roku 2012 a 18(Ι) z roku 2013.
V CZ: Platí nediskriminační požadavky na právní formu. K poskytování právních služeb v
oblasti práva Evropské unie a práva členského státu Evropské unie, včetně zastupování před
soudy, je zapotřebí plnoprávné členství v advokátní komoře. K poskytování právních služeb,
pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a členského státu), včetně zastupování
před soudy, se vyžaduje státní příslušnost v EHP nebo ve Švýcarsku a pobyt v České
republice.
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Opatření:
CZ: Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.
V DE: Do komory mohou být přijati a právní služby v oblasti vnitrostátního práva mohou
poskytovat pouze právníci kvalifikovaní v EHP nebo Švýcarsku. K získání plnoprávného
členství v komoře se vyžaduje komerční přítomnost. Příslušné komory mohou udělit výjimky.
Zahraniční právníci (s jinou kvalifikací než z EHP a Švýcarska) mohou nabýt pouze
menšinový podíl, chtějí-li mít komerční přítomnost ve formě Anwalts-GmbH nebo AnwaltsAG. Zahraniční právníci mohou nabízet právní služby týkající se zahraničního práva, pokud
prokáží odborné znalosti; pro poskytování právních služeb je v Německu požadována
registrace.
Opatření:
DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; spolkový zákon o právnících);
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) a
§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).
V DK: Na výkon právních služeb na základě titulu „advokat“ se vztahují podmínky. V
případě právních firem platí nediskriminační požadavky na právní formu. Kromě toho 90 %
akcií dánské právní firmy musí vlastnit právníci s dánskou licencí, právníci kvalifikovaní v
členském státě Evropské unie a registrovaní v Dánsku nebo právní firmy registrované v
Dánsku.
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Opatření:
DK: Lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. Oktober 2016 (zákon č. 1257 ze dne 13. října 2016 o
organizaci soudnictví).
V EE: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování v trestních řízení před nejvyšším soudem, se vyžaduje
pobyt (komerční přítomnost). Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
EE: Advokatuuriseadus (zákon o avokátní komoře);
notariaadiseadus (zákon o notářích);
kohtutäituri seadus (zákon o soudních vykonavatelích), tsiviilkohtumenetluse seadustik
(občanský soudní řád);
halduskohtumenetluse seadus (jednací řád správního soudu);
kriminaalmenetluse seadustik (zákon o trestním řízení soudním) a
väiäirteomenetluse seadustik (zákon o přestupkovém řízení).
V EL: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt
(komerční přítomnost) v EHP nebo ve Švýcarsku.
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Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
EL: Nový advokátní kodex č. 4194/2013.
Ve ES: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost v EHP nebo ve
Švýcarsku. Příslušné orgány mohou udělit výjimky týkající se státní příslušnosti. Platí
nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001,
článek 13.1ª.
Ve FI: Pro používání profesního titulu „advokát“ (finsky „asianajaja“ nebo švédsky
„advokat“) se vyžaduje pobyt v EHP nebo ve Švýcarsku a členství v advokátní komoře.
Právní služby, a to rovněž v oblasti finského vnitrostátního práva, mohou poskytovat i osoby,
jež nejsou členy komory.
Opatření:
FI: Laki asianajajista (zákon o advokátech) (496/1958), odd. 1 a 3 a
Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (soudní řád).
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Ve FR: K získání plnoprávného členství v komoře, které je nezbytnou podmínkou pro
poskytování právních služeb v oblasti francouzského vnitrostátního práva, včetně zastupování
před soudy, je vyžadován pobyt nebo usazení. Platí nediskriminační požadavky na právní
formu. V případě právnické firmy poskytující služby v oblasti francouzského práva nebo
práva Evropské unie mohou být uplatněna kvantitativní omezení týkající se držení podílů a
hlasovacích práv v souvislosti s profesní činností partnerů. Zastupování před „Cour de
Cassation“ a „Conseil d'Etat“ podléhá kvótě.
Opatření:
FR: Loi du 31 décembre 1971, článek 56, loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de
société des professions libérales, loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, článek 7.
V HR: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost členského
státu Evropské unie. V řízeních týkajících se mezinárodního práva mohou být strany před
rozhodčími soudy a soudy ad hoc zastoupeny zahraničními právníky, kteří jsou členy
advokátních komor svých domovských zemí.
Opatření:
HR: Zákon o advokacii (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11).

…[Příloha 8-B]/cs 43

V HU: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt
(komerční přítomnost) v EHP nebo ve Švýcarsku.
Zahraniční právníci mohou poskytovat právní poradenství v oblasti práva své domovské země
a mezinárodního práva ve spolupráci s maďarským právním zástupcem nebo právní firmou.
Komerční přítomnost by měla mít formu osobní společnosti s maďarským advokátem
(ügyvéd) nebo advokátní kanceláří (ügyvédi iroda).
Opatření:
HU: Zákon XI z roku 1998 o advokátech.
V IE: K poskytování právních služeb, pokud jde o irské vnitrostátní právo, včetně
zastupování před soudy, se vyžaduje pobyt (komerční přítomnost). Platí nediskriminační
požadavky na právní formu.
Opatření:
IE: Solicitors Acts 1954-2011.
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V IT: K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a
členského státu), včetně zastupování před soudy, se vyžaduje pobyt (komerční přítomnost).
Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
IT: Královský dekret 1578/1933, článek 17 zákona o právní profesi.
V LT: (Též pokud jde o zacházení podle nejvyšších výhod) K poskytování právních služeb,
pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie a členského státu), včetně zastupování
před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt (komerční přítomnost) v EHP nebo ve
Švýcarsku.
Platí nediskriminační požadavky na právní formu. Právní zástupci z cizích zemí mohou
vystupovat jako obhájci u soudu pouze v souladu s dvoustrannými dohodami o vzájemné
právní pomoci.
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K poskytování právních služeb v oblasti práva Evropské unie a práva členského státu
Evropské unie, včetně zastupování před soudy, je zapotřebí plnoprávné členství v advokátní
komoře. K poskytování právních služeb, pokud jde o vnitrostátní právo (právo Evropské unie
a členských států), se může vyžadovat komerční přítomnost v některé z právních forem, které
jsou podle vnitrostátního práva povoleny, na nediskriminačním základě. Některé právní formy
mohou být vyhrazeny pouze pro právníky, kteří jsou členy komory, rovněž na
nediskriminačním základě. Do komory mohou být přijati, a právní služby v oblasti
vnitrostátního práva tudíž mohou poskytovat pouze státní příslušníci členského státu EHP
nebo Švýcarské konfederace. Právní zástupci z cizích zemí mohou vystupovat jako obhájci
u soudu pouze v souladu s dvoustrannými dohodami o právní pomoci.
Opatření:
LT: Zákon o advokátní komoře Litevské republiky ze dne 18. března 2004 č. IX-2066
naposledy pozměněný dne 17. listopadu 2011 č. XI-1688.
V LU: K poskytování právních služeb, pokud jde o lucemburské vnitrostátní právo, včetně
zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt (komerční přítomnost) v EHP
nebo ve Švýcarsku.
Rada advokátní komory může na základě vzájemnosti upustit od podmínky státní příslušnosti
pro cizí státní příslušníky. Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
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Opatření:
LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
V LV (též pokud jde o zacházení podle nejvyšších výhod): K poskytování právních služeb,
pokud jde o lotyšské vnitrostátní trestní právo, včetně zastupování před soudy, se vyžaduje
státní příslušnost v EHP nebo ve Švýcarsku. Právní zástupci z cizích zemí mohou vystupovat
jako obhájci u soudu pouze v souladu s dvoustrannými dohodami o vzájemné právní pomoci.
Pro advokáty z Evropské unie nebo zahraniční advokáty jsou v platnosti zvláštní požadavky.
Účast v soudním řízení v trestních věcech je například povolena pouze ve spojení s
advokátem z Lotyšské společnosti autorizovaných advokátů. Platí nediskriminační požadavky
na právní formu.
Opatření:
LV: Trestní právo procesní, oddíl 79 a zákon o advokacii Lotyšské republiky, oddíl 4.
Na MT: K poskytování právních služeb, pokud jde o maltské vnitrostátní právo, včetně
zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt (komerční přítomnost) v EHP
nebo ve Švýcarsku.
Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
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Opatření:
MT: Code of Organisation and Civil Procedure (zákoník o organizaci soudů a civilním řízení)
(kapitola 12).
V NL: Titul „advocate“ mohou používat pouze právníci s místní licencí zapsaní v
nizozemském rejstříku. Namísto používání plného titulu „advocate“ musí (neregistrovaní)
zahraniční právníci pro účely provádění své činnosti v Nizozemsku uvést profesní organizaci
své země.
Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
NL: Advocatenwet (zákon o advokátech).
V PL: Zahraniční právníci se mohou usazovat pouze ve formě veřejné obchodní společnosti,
komanditní společnosti nebo komanditní společnosti na akcie.
Opatření:
PL: Zákon ze dne 5. července 2002 o poskytování právní pomoci zahraničními právníky v
Polské republice, článek 19.
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V PT (též pokud jde o zacházení podle nejvyšších výhod): K praktikování portugalského
vnitrostátního práva se vyžaduje pobyt (komerční přítomnost). Podmínkou zastupování před
soudy je plnoprávné členství v advokátní komoře. Cizinci, kteří jsou držiteli diplomu z
jakékoli právnické fakulty v Portugalsku, se mohou v portugalské advokátní komoře (Ordem
dos Advogados) registrovat za stejných podmínek jako portugalští státní příslušníci, pokud
jejich vlastní země poskytuje na základě vzájemnosti stejné zacházení portugalským státním
příslušníkům.
Ostatní cizinci, kteří jsou držiteli diplomu v oboru právo, který uznala portugalská právnická
fakulta, se mohou v advokátní komoře registrovat, pokud absolvují požadovanou stáž a složí
závěrečnou a přijímací zkoušku. K poskytování právních služeb se může vyžadovat komerční
přítomnost v některé z právních forem, které jsou podle vnitrostátního práva povoleny, na
nediskriminačním základě. V Portugalsku mohou poskytovat právní služby pouze právní
firmy, jejichž podíly patří výhradně právníkům, kteří jsou členy portugalské advokátní
komory.
Opatření:
PT: Zákon 15/2005, články 203, 194;
stanovy portugalské advokátní komory (Estatuto da Ordem dos Advogados) a legislativní
nařízení 229/2004, články 5, 7–9;
legislativní nařízení 88/2003, články 77 a 102;
stanovy profesního sdružení veřejných právních poradců (Estatuto da Câmara dos
Solicitadores), ve znění zákona 49/2004, zákona 14/2006 a legislativního nařízení č.
226/2008;
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Zákon 78/2001, články 31, 4;
nařízení o mediaci v oblasti rodinného a pracovního práva (nařízení 282/2010);
zákon 21/2007 o mediaci v trestním právu, článek 12;
zákon 32/2004 (ve znění legislativního nařízení 282/2007 a zákona 34/2009) o insolvenčních
správcích, články 3 a 5 a
legislativní nařízení 54/2004, článek 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de
insolvência) a další.
V RO: Platí nediskriminační požadavky na právní formu. Zahraniční právník nesmí
vystupovat ústně ani písemně před soudem a jinými soudními orgány, kromě případů
mezinárodních arbitráží.
Opatření:
RO: Zákon o advokacii;
zákon o mediaci a
zákon o notářích a notářské činnosti.
Ve SE: K přijetí do advokátní komory a používání titulu „advokat“ je požadován pobyt v
EHP nebo Švýcarsku.
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Předsednictvo Švédské advokátní komory může udělit výjimku. K praktikování švédského
vnitrostátního práva není přijetí do advokátní komory nezbytné. Člen Švédské advokátní
komory nesmí být zaměstnán jinou osobou než členem advokátní komory nebo společností
člena advokátní komory. Člena advokátní komory však může zaměstnat zahraniční advokátní
společnost, pokud má dotčená společnost sídlo v zemi v rámci Evropské unie, EHP nebo
Švýcarska. Na základě výjimky udělené předsednictvem Švédské advokátní komory může
člena Švédské advokátní komory zaměstnat i právní firma mimo Evropskou unii. Členové
provádějící svou praxi ve formě společnosti nebo partnerství nemohou mít jiný cíl ani
nemohou provozovat jiné podnikání než advokátní praxi. Spolupráce s jinými advokátními
podniky je povolena, avšak spolupráci se zahraničními podniky lze provozovat pouze na
základě povolení předsednictva Švédské advokátní komory.
Pouze člen advokátní komory smí přímo či nepřímo či prostřednictvím společnosti vykonávat
advokátní praxi, vlastnit akcie společnosti nebo stát se partnerem. Členem či zastupujícím
členem předsednictva nebo zástupcem výkonného ředitele či oprávněným signatářem nebo
tajemníkem společnosti či partnerství se může stát pouze člen advokátní komory.
Opatření:
SE: Rättegångsbalken (švédský občanský soudní řád) (1942:740) a
kodex chování Švédské advokátní komory přijatý dne 29. srpna 2008.
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Ve SI: Zastupování klientů před soudem za úplatu je podmíněno komerční přítomností v
Republice Slovinsko. Zahraniční právník, který má právo provozovat právní praxi v cizí zemi,
může poskytovat právní služby nebo provozovat právní praxi za podmínek stanovených v
článku 34a zákona o advokacii, pokud je splněna podmínka faktické vzájemnosti. Splnění
podmínky vzájemnosti ověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Komerční přítomnost pro
advokáty jmenované Slovinskou advokátní komorou je vyhrazena pouze individuálnímu
vlastnictví s ručením omezeným, právnickým firmám s ručením omezeným nebo právnickým
firmám s ručením neomezeným. Činnosti právní firmy se omezují na poskytování právních
služeb. Partnery v právnické firmě mohou být pouze advokáti.
Opatření:
SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS ze
dne 21. 5. 2009 (zákon o advokacii, neoficiální konsolidované znění připravené Slovinským
parlamentem, ze dne 21. 5. 2009).
Na SK: K poskytování právních služeb, pokud jde o slovenské vnitrostátní právo, včetně
zastupování před soudy, se vyžaduje státní příslušnost a pobyt (komerční přítomnost) v EHP
nebo ve Švýcarsku.
Platí nediskriminační požadavky na právní formu.
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Opatření:
SK: Zákon 586/2003 Sb., o advokacii, § 2 a 12.
V UK: K poskytování některých služeb v oblasti vnitrostátního práva Spojeného království
může příslušný profesní nebo regulační orgán vyžadovat pobyt (komerční přítomnost). Platí
nediskriminační požadavky na právní formu.
Opatření:
UK: V Anglii a Walesu: Solicitors Act 1974, Administration of Justice Act 1985 and the
Legal Services Act 2007. Ve Skotsku: the Solicitors (Scotland) Act 1980 and the Legal
Services (Scotland) Act 2010. V Severním Irsku: the Solicitors (Northern Ireland) Order
1976. Kromě toho zahrnují opatření použitelná v jednotlivých jurisdikcích požadavky
stanovené profesními a regulačními orgány.
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b)

Patentoví zástupci, zástupci v oblasti průmyslového vlastnictví, advokáti v oblasti
duševního vlastnictví (část CPC 879, 861, 8613)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG, CY, EE a LT: K poskytování služeb patentových zástupů je vyžadována státní
příslušnost v EHP nebo ve Švýcarsku.
V DE: Do komory mohou být přijati, a služby patentových zástupců v Německu v oblasti
vnitrostátního práva mohou tudíž poskytovat pouze patentoví zástupci kvalifikovaní v
Německu. Zahraniční patentoví zástupci mohou nabízet právní služby týkající se zahraničního
práva, pokud prokáží odborné znalosti; pro poskytování právních služeb je v Německu
požadována registrace. Zahraniční patentoví zástupci (s jinou kvalifikací než z EHP a
Švýcarska) nemohou zakládat firmy společně se vnitrostátními patentovými zástupci.
Zahraniční patentoví zástupci (jiní než z EHP a Švýcarska) mohou mít komerční přítomnost
pouze ve formě Patentanwalts-GmbH nebo Patentanwalt-AG a mohou držet pouze menšinový
podíl.
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V EE, FI a HU: K poskytování služeb patentových zástupců je vyžadován pobyt v EHP, v
Estonsku trvalý pobyt.
Ve ES a PT: K poskytování služeb zástupů v oblasti průmyslového vlastnictví je vyžadována
státní příslušnost v EHP.
V IE: K poskytování služeb patentových zástupců nebo advokátů v oblasti duševního
vlastnictví je vyžadován pobyt v EHP, komerční přítomnost v EHP a stanovené vzdělání a
odborná kvalifikace. Pokud jde o právní formu, požaduje se, aby alespoň jeden z ředitelů,
partnerů, manažerů nebo zaměstnanců společnosti byl v Irsku registrován jako patentový
zástupce nebo advokát v oblasti duševního vlastnictví. Pokud jde o přeshraniční základ,
požaduje se státní příslušnost EHP a komerční přítomnost v EHP, hlavní místo podnikání v
členském státě EHP a kvalifikace podle právních předpisů některého členského státu EHP.
Ve SI: Držitel zapsaných práv (patentů, ochranných známek a ochrany průmyslového vzoru)
nebo žadatel o tato práva, který není slovinským rezidentem, musí mít patentového zástupce
nebo zástupce pro věci ochranné známky a ochrany průmyslového vzoru registrovaného ve
Slovinsku pro hlavní účel doručování písemností, oznamování atd.
Opatření:
BG: Článek 4 nařízení o zástupcích v oblasti duševní vlastnictví.
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CY: Zákon o advokacii (kapitola 2), ve znění zákonů č. 42 z roku 1961, 20 z roku 1963, 46 z
roku 1970, 40 z roku 1975, 55 z roku 1978, 71 z roku 1981, 92 z roku 1983, 98 z roku 1984,
17 z roku 1985, 52 z roku 1985, 9 z roku 1989, 175 z roku 1991, 212 z roku 1991, 9(I) z roku
1993, 56(I) z roku 1993, 83(I) z roku 1994, 76(I) z roku 1995, 103(I) z roku 1996, 79(I) z
roku 2000, 31(I) z roku 2001, 41(I) z roku 2002, 180(I) z roku 2002, 117(I) z roku 2003,
130(I) z roku 2003, 199(I) z roku 2004, 264(I) z roku 2004, 21(I) z roku 2005, 65(I) z roku
2005, 124(I) z roku 2005, 158(I) z roku 2005, 175(I) z roku 2006, 117(I) z roku 2007, 103(I) z
roku 2008, 109(I) z roku 2008, 11(I) z roku 2009, 130(I) z roku 2009, 4(I) z roku 2010, 65(I)
z roku 2010, 14(I) z roku 2011, 144(I) z roku 2011, 116(I) z roku 2012 a 18(Ι) z roku 2013.
DE: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO).
EE: Patendivoliniku seadus (zákon o patentových zástupcích) § 2, § 14.
ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, články
155–157.
FI: Tavaramerkkilaki (zákon o ochranných známkách) (7/1964);
zákon o schválených advokátech v oblasti průmyslového vlastnictví (22/2014) a
Laki kasvinjalostajanoikeudesta (zákon o právech šlechtitelů rostlin) 1279/2009 a
Mallioikeuslaki (zákon o zapsaných průmyslových vzorech) 221/1971.
HU: Zákon XXXII z roku 1995 o patentových zástupcích.

…[Příloha 8-B]/cs 56

IE: Section 85 and 86 of the Trade Marks Act 1996, as amended;
Rule 51 of the Trade Marks Rules 1996, as amended;
Section 106 and 107 of the Patent Act 1992, as amended; a
Register of Patent Agent Rules S.I. 580 of 2015.
LT: Zákon o ochranných známkách ze dne 10. října 2000 č. VIII-1981;
zákon o průmyslových vzorech ze dne 7. listopadu 2002 č. IX-1181;
patentový zákon ze dne 18. ledna 1994 č. I-372;
zákon o právní ochraně topografií polovodičových výrobků ze dne 16. června 1998 a
nařízení o patentových zástupcích, schválené nařízením vlády Litevské republiky ze dne 20.
května 1992 č. 362 (naposledy pozměněné dne 8. listopadu 2004 č. 1410).
PT: Legislativní nařízení 15/95, ve znění zákona 17/2010, Portaria 1200/2010, článek 5 a
Portaria 239/2013, a
zákon 9/2009.
SI: Zakon o industrijski lastnini (zákon o průmyslovém vlastnictví), Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 51/06 –
úřední konsolidované znění a 100/13).
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c)

Účetnické služby (CPC 8621, jiné než auditorské služby, 86213, 86219, 86220)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Kapitálové podíly a hlasovací práva zahraničních účetních kvalifikovaných podle
práva své domovské země nesmí v rakouském podniku přesáhnout 25 %. Poskytovatel služby
musí mít v EHP kancelář nebo sídlo (CPC 862).
Ve FR: Poskytování účetnických služeb zahraničním poskytovatelem služeb je podmíněno
rozhodnutím ministra hospodářství, financí a průmyslu po dohodě s ministrem zahraničních
věcí. Poskytování pouze prostřednictvím SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en
commandite par actions), AGC (Association de gestion et comptabilité) nebo SCP (Société
civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220).
V IT: Do profesního rejstříku se mohou zapsat pouze osoby, jež jsou italskými rezidenty,
nebo společnosti se sídlem v Itálii; zápis do rejstříku je podmínkou k poskytování účetnických
služeb (CPC 86213, 86219, 86220).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Na CY: Přístup je vyhrazen fyzickým osobám. Je požadováno povolení, na které se vztahuje
test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví. Profesní
sdružení (partnerství) fyzických osob jsou povolena.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
Ve SI: K poskytování účetnických služeb je požadováno usazení v Evropské unii (CPC
86213, 86219, 86220).
Opatření:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (zákon o profesi účetních a auditorů, BGBl. I Nr.
58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4 a
Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.
CY: Zákon 42(I)/2009.
FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, články 3, 7, 7ter, 7quinquies, 27 a 42bis.
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IT: Legislativní nařízení 139/2005 a
zákon 248/2006.
SI: Zákon o auditu (ZRev-2), Úřední věstník RS č. 65/2008;
zákon o společnostech (ZGD-1), Úřední věstník RS č. 42/2006 a
zákon o službách na vnitřním trhu, Úřední věstník RS č. 21/10.
d)

Auditorské služby (CPC 86211, 86212, jiné než účetnické služby)
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V EU: Příslušné orgány členského Evropské unie mohou uznat odbornou kvalifikaci auditora,
který je státním příslušníkem Japonska nebo jakékoli třetí země, a povolit mu tak provádět v
Evropské unii povinný audit na základě vzájemnosti (CPC 8621).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V BG: Mohou platit nediskriminační požadavky na právní formu.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, vrcholné vedení a správní
rady a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na SK: Audit může ve Slovenské republice vykonávat pouze podnik, v němž je alespoň 60 %
kapitálových podílů či hlasovacích práv vyhrazeno státním příslušníkům Slovenské republiky
nebo členských států Evropské unie.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Kapitálové podíly a hlasovací práva zahraničních auditorů kvalifikovaných podle
práva své domovské země nesmí v rakouském podniku přesáhnout 25 %. Poskytovatel služby
musí mít v EHP kancelář nebo sídlo.
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V DE: Auditorské společnosti („Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“) mohou existovat pouze
v právních formách, které jsou přípustné v Evropské unii nebo v EHP. Veřejné obchodní
společnosti a obchodní společnosti s ručením omezeným mohou být uznány jako
„Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“, pokud jsou uvedeny na seznamu obchodních partnerství
v obchodním rejstříku na základě jejich svěřenských činností, článek 27 WPO. Auditoři ze
třetích zemí registrovaní v souladu s článkem 134 WPO však mohou provádět povinný audit
roční účetní závěrky či poskytovat konsolidované účetní závěrky ve společnosti, jejíž ústředí
se nachází mimo Evropskou unii a jejíž převoditelné cenné papíry jsou nabízeny k
obchodování na regulovaném trhu.
V DK: Poskytovat služby povinného auditu mohou pouze auditoři s dánským povolením. K
povolení je nutný pobyt v členském státě Evropské unie nebo v členském státě EHP.
Hlasovací práva ve schválených společnostech auditorů a auditorských společnostech, které
nejsou schválené v souladu s předpisem provádějícím osmou směrnici Rady 84/253/EHS ze
dne 10. dubna 1984, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o povinném auditu, nesmí
přesahovat 10 % hlasovacích práv.
Ve FI: Alespoň jeden auditor finské společnosti s ručením omezeným a společností, jež mají
povinnost provádět audit, musí mít pobyt v EHP. Auditor musí být osoba nebo auditorská
firma s místní licencí.
Ve FR: Pokud jde o povinné audity: poskytování prostřednictvím jakékoli společnosti, kromě
SNC (Société en nom collectif) a SCS (Société en commandite simple).
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V HR: Poskytovat služby auditu mohou pouze právnické osoby usazené v Chorvatsku nebo
fyzické osoby, jež jsou chorvatskými rezidenty.
Ve SE: Pouze auditoři schválení ve Švédsku a auditní firmy registrované ve Švédsku mohou
provádět povinný audit, je požadován pobyt v EHP nebo ve Švýcarsku. Titul „schválený
auditor“ a „oprávněný auditor“ mohou užívat pouze auditoři, kterým bylo uděleno schválení
nebo oprávnění ve Švédsku. Auditoři kooperativních hospodářských sdružení a některých
jiných podniků, kteří nejsou certifikovanými nebo schválenými účetními, musí být rezidenty v
EHP, pokud vláda nebo orgán státní správy jmenovaný vládou v konkrétním případě
nestanoví jinak.
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
Ve ES: Auditoři provádějící povinný audit musí splňovat podmínku státní příslušnosti
členského státu Evropské unie. Tato výhrada se nevztahuje na audit společností ze zemí, které
nejsou členy Evropské unie, kótovaných na španělském regulovaném trhu.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Na CY: Přístup je vyhrazen fyzickým osobám. Je požadováno povolení, na které se vztahuje
test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví. Profesní
sdružení (partnerství) fyzických osob jsou povolena.
V PL: K poskytování auditorských služeb se vyžaduje usazení v Evropské unii. Platí
požadavky na právní formu.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BE: Je vyžadována stálá provozovna v Belgii, kde bude odborná činnost prováděna a kde
budou uchovány písemnosti, dokumenty a korespondence s ní související, a alespoň jeden
správce nebo vedoucí pracovník této provozovny musí být schválený auditor.
Ve SI: Požaduje se komerční přítomnost. Auditní subjekt ze třetí země může vlastnit podíly
nebo být společníkem slovinské auditorské společnosti, pokud podle práva země, v níž je
auditní subjekt ze třetí země zapsán v obchodním rejstříku, smí slovinské auditorské
společnosti vlastnit podíly nebo být společníky auditorské společnosti v dané zemi. Alespoň
jeden člen správní rady auditorské společnosti usazené ve Slovinsku musí mít trvalý pobyt ve
Slovinsku.
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Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V IT: Poskytování auditorských služeb fyzickými osobami je podmíněno pobytem.
V LT: K poskytování auditorských služeb se vyžaduje usazení v EHP.
Opatření:
EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních
účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách a
směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (zákon o profesi účetních a auditorů, BGBl. I Nr.
58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
BE: Zákon ze dne 22. července 1953, kterým se zakládá Institut podnikových auditorů a
zřizuje veřejný dohled nad povoláním podnikových auditorů, ve znění ze dne 30. dubna 2007.
BG: Zákon o nezávislém finančním auditu.
CY: Zákon o auditorech a povinném auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných
účetních závěrek z roku 2009 (zákon 42(I)/2009), ve znění zákona č. 163(I) z roku 2013.
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DE: Handelsgesetzbuch, HGB (obchodní zákoník) a Wirtschaftsprüferordnung, WPO
(auditorský řád).
DK: Revisorloven (dánský zákon o schválených auditorech a auditorských firmách), zákon č.
468 ze dne 17. června 2008.
ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nový zákon o auditu: zákon
22/2015 o finančním auditu).
FI: Tilintarkastuslaki (zákon o auditu) (459/2007), odvětvové předpisy požadující zapojení
auditorů s místní licencí.
FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, články 3, 7, 7ter, 7quinquies, 27 a 42bis.
HR: Zákon o auditu (OG 146/05, 139/08, 144/12), článek 3.
IT: Legislativní nařízení 58/1998, články 155, 158 a 161;
dekret prezidenta republiky 99/1998 a
legislativní nařízení 39/2010, článek 2.

…[Příloha 8-B]/cs 66

LT: Zákon o auditu ze dne 15. června 1999 č. VIII -1227 (nové znění ze dne 3. července 2008
č. X-1676).
PL: Zákon ze dne 11. května 2017 o povinných auditech, auditních firmách a veřejném
dohledu – sbírka zákonů z roku 2017, bod 1089.
SE: Revisorslagen (zákon o auditorech) (2001:883);
Revisionslag (zákon o auditu) (1999:1079);
Aktiebolagslagen (zákon o společnostech) (2005:551);
Lag om ekonomiska föreningar (zákon o kooperativních hospodářských sdruženích)
(1987:667) a
další předpisy, jimiž se regulují požadavky na využívání služeb schválených auditorů.
SI: Zákon o auditu (ZRev-2), Úřední věstník RS č. 65/2008 a
zákon o společnostech (ZGD-1), Úřední věstník RS č. 42/2006.
SK: Zákon č. 423/2015 Sb. o statutárním auditu.
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e)

Služby daňového poradenství (CPC 863, nezahrnuje právní poradenství a právní
zastupování v daňových záležitostech, které spadá pod právní služby)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Kapitálové podíly a hlasovací práva zahraničních daňových poradců kvalifikovaných
podle práva své domovské země nesmí v rakouském podniku přesáhnout 25 %. Poskytovatel
služby musí mít v EHP kancelář nebo sídlo.
V BG: Daňoví poradci musí mít státní příslušnost členského státu Evropské unie.
Na CY: Přístup je vyhrazen fyzickým osobám. Je požadováno povolení, na které se vztahuje
test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví. Profesní
sdružení (partnerství) fyzických osob jsou povolena.
Ve FR: Poskytování pouze prostřednictvím SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en
commandite par actions) nebo SCP (Société civile professionnelle).
V IT: Vyžaduje se pobyt.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V HU: K poskytování služeb daňového poradenství, pokud je poskytuje fyzická osoba
přítomná na území Maďarska, je zapotřebí pobyt v EHP.
Opatření:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (zákon o profesi účetních a auditorů, BGBl. I Nr.
58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
BG: Zákon o účetnictví;
zákon o nezávislém finančním auditu;
zákon o dani z příjmu fyzických osob a
zákon o dani z příjmu právnických osob.
CY: Zákon 42(I)/2009.
FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, články 3, 7, 7ter, 7quinquies, 27 a 42bis.
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HU: Zákon XCII z roku 2003 o pravidlech pro zdanění a
nařízení Ministerstva financí č. 26/2008 o vydávání licencí a registraci daňového poradenství.
IT: Legislativní nařízení 139/2005 a
zákon 248/2006.
f)

Architektonické služby a služby územního plánování, inženýrské a integrované
inženýrské služby (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
Ve FR: Architekt, který se chce usadit ve Francii za účelem poskytování architektonických
služeb, musí využít jedné z těchto právních forem (na nediskriminačním základě): SA et
SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et
participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société
d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) nebo SAS (Société
par actions simplifiée) nebo může podnikat jako jednotlivec nebo jako podílník v
architektonické kanceláři (CPC 8671).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: V případě architektonických a inženýrských projektů celostátního nebo regionálního
významu musí zahraniční investoři jednat ve spojení s domácími investory nebo jako jejich
subdodavatelé (CPC 8671, 8672, 8673). Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou
praxi v oboru stavebnictví. K poskytování služeb územního plánování a krajinářské
architektury je vyžadována státní příslušnost EHP (CPC 8674).
Na CY: Na poskytování architektonických služeb a služeb územního plánování, inženýrských
a integrovaných inženýrských služeb (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) se vztahuje podmínka
státní příslušnosti a pobytu.
V HU: K poskytování dále uvedených služeb, pokud je poskytuje fyzická osoba přítomná na
území Maďarska, je zapotřebí pobyt v EHP: architektonické služby, inženýrské služby (platí
pouze pro stážisty-absolventy), integrované inženýrské služby a služby krajinářské
architektury (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V CZ: Podmínka pobytu v EHP.
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V HR: Návrh či projekt vypracovaný zahraničním architektem, projektantem nebo územním
plánováčem musí být uznán (validován) oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v
Chorvatsku z hlediska souladu s chorvatským právem (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
V IT: Do profesního rejstříku se mohou zapsat pouze osoby, jež jsou italskými rezidenty,
nebo společnosti se sídlem v Itálii; zápis do rejstříku je podmínkou k poskytování
architektonických a inženýrských služeb (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Na SK: Do profesní komory se mohou zapsat pouze osoby, jež mají pobyt v EHP; zápis do
komory je podmínkou pro poskytování architektonických a inženýrských služeb (CPC 8671,
8672, 8673, 8674).
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – národní zacházení:
V BE: Poskytování architektonických služeb zahrnuje kontrolu provádění prací (CPC 8671,
8674). Zahraniční architekti s oprávněním ve své domovské zemi, kteří si přejí vykonávat
svou profesi příležitostně v Belgii, musí získat předchozí povolení rady komory architektů v
zeměpisné oblasti, v níž hodlají provozovat svou činnost.
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Opatření:
BE: Zákon ze dne 20. února 1939 o ochraně titulu architekta a
zákon ze dne 26. června 1963 o založení komory architektů, nařízení ze dne 16. prosince 1983
o etice přijaté Národní radou komory architektů (schváleno článkem 1 A.R. ze dne 18. dubna
1985, M.B., 8. května 1985).
BG: Zákon o územním rozvoji;
zákon o stavební komoře; a
zákon o komoře architektů a projektových inženýrů.
CY: Zákon 41/1962;
zákon 224/1990 a
zákon 29(i)/2001.
CZ: Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;
décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte
sous forme de société en participation;
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décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte
sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice
libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions
SELCA a
loi 77-2 du 3 janvier 1977, články 12, 13 a 14.
HR: Zákon o architektonických a projektantských činnostech v územním plánování a
stavebním řádu (OG 152/08, 49/11, 25/13) a
zákon o územním plánování ze dne 12. prosince 2013 (011-01/13-01/291).
HU: Zákon LVIII z roku 1996 o profesních komorách architektů a projektantů.
IT: Královský dekret 2537/1925, nařízení o profesi architekta a projektanta; zákon 1395/1923
a
dekret prezidenta republiky (D.P.R.) 328/2001.
SK: Zákon č. 138/1992 Sb. o architektech a stavebních inženýrech, § 3, 15, 15a, 17a, 18a.
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Výhrada č. 3 – Odborné služby (zdravotnické profese a maloobchodní prodej léčivých
přípravků)
Odvětví –

Odborné služby – lékařská péče (včetně péče psychologů) a

pododvětví:

zubařská péče; služby poskytované porodními asistentkami,
zdravotními sestrami, fyzioterapeuty a ostatními zdravotníky;
veterinární péče; maloobchod s léčivými přípravky, zdravotnickými
a ortopedickými výrobky a ostatní služby poskytované farmaceuty

Klasifikace

CPC 9312, 93191, 932, 63211

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
a)

Lékařská a zubařská péče, péče porodních asistentek, zdravotních sester, fyzioterapeutů
a ostatních zdravotníků (CPC 852, 9312, 93191)
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V IT: K poskytování služeb psychologa se vyžaduje státní příslušnost členského státu
Evropské unie, cizím státním příslušníkům lze provozování profese povolit na základě
vzájemnosti (část CPC 9312).
Opatření:
IT: Zákon 56/1989 o profesi psychologů.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Na poskytování lékařské a zubařské péče, péče porodních asistentek, zdravotních
sester, fyzioterapeutů a ostatních zdravotníků se vztahuje podmínka kyperské státní
příslušnosti a pobytu na Kypru.
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Opatření:
CY: Zákon o registraci lékařů (kapitola 250);
zákon o registraci zubních lékařů (kapitola 249);
zákon 75(I)/2013 – podologové;
zákon 33(I)/2008 – biomedicínští inženýři;
zákon 34(I)/2006 – ergoterapeuti;
zákon 9(I)/1996 – zubní technici;
zákon 68(I)/1995 – psychologové;
zákon 16(I)/1992; zákon 23(I)/2011 – radiologové/radioterapeuti;
zákon 31(I)/1996 – dietetici/odborníci na výživu;
zákon 140/1989 – fyzioterapeuti a
zákon 214/1988 – zdravotní sestry.
V DE (týká se též regionální úrovně státní správy): Na profesní registraci lze uložit zeměpisné
omezení, které platí stejně pro státní příslušníky jako pro ostatní.
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Lékaři (včetně psychologů, psychoterapeutů a zubních lékařů) se musí registrovat u
regionálních sdružení lékařů či zubních lékařů poskytujících péči v rámci povinného
zdravotního pojištění (kassenärztliche nebo kassenzahnärztliche Vereinigungen), pokud chtějí
poskytovat péči takto pojištěným pacientům. Tato registrace může být početně omezena, a to
podle počtu lékařů v regionu. Pro zubní lékaře toto omezení neplatí. Registrovat se musí
pouze lékaři, kteří poskytují péči v rámci povinného zdravotního pojištění. Mohou být
stanovena nediskriminační omezení právní formy usazení nutné k poskytování této péče (§ 95
SGB V).
Lékařskou a zubařskou péči a péči porodních asistentek mohou poskytovat pouze fyzické
osoby. Mohou platit požadavky na usazení.
Telemedicínu lze provádět pouze v rámci primární péče, pokud lékař pacienta nejprve osobně
vyšetřil. Může být omezen počet poskytovatelů služeb IKT (informačních a komunikačních
technologií), aby tak byla zajištěna interoperabilita, kompatibilita a nezbytné bezpečnostní
normy. Toto opatření se uplatňuje nediskriminačně (CPC 9312, 93191).
Opatření:
Bundesärzteordnung (spolkový předpis týkající se zdravotní péče);
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;
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Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (zákon o poskytování psychoterapeutické péče ze dne 16. 7.
1998);
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;
Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers;
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;
§ 7 Absatz 3 Musterberufsordnung fuer Aerzte (německý lékařský kodex);
§ 95, § 99 a násl. SGB V (kniha V o sociálním zabezpečení), povinné zdravotní pojištění;
§ 1 Absatz 2 a Absatz 5 Hebammengesetz (kodex porodních asistentek), § 291b SGB V
(kniha V o sociálním zabezpečení) o poskytovatelích e-zdravotnictví;
Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung ze dne 16. 3. 1995
(GBl. BW ze dne 17. 5. 1995, s. 314);
Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in Bayern
ze dne 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, s. 42);
Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker,
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner
Kammergesetz) ze dne 4. 9. 1978 (Berliner GVBl. s. 1937, po revizi s. 1980);
§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) ze dne 28. 4. 2003;
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Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker
(Heilberufsgesetz - HeilBerG) ze dne 12. 5. 2005;
§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) ze dne 9. 5. 2000;
§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) ze dne 7. 2. 2003;
Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches
Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) ze dne 24. 5. 1994 (SächsGVBl., s. 935);
Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen
Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland
(Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) ze dne 19. 11. 2007 a
Thüringer Heilberufegesetz ze dne 29. ledna 2002 (GVBl 2002, 125).
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b)

Veterinární péče (CPC 932)
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení:
V PL: K výkonu profese veterinárního lékaře na území Polska musí státní příslušníci států
mimo Evropskou unii složit zkoušku v polštině organizovanou polskou komorou
veterinárních lékařů.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
Ve FR: K poskytování veterinární péče je vyžadována státní příslušnost v EHP; od této
podmínky lze upustit na základě vzájemnosti. Společnost poskytující veterinární péči musí
využít některé ze tří právních forem: SEP (Société en participation), SCP (Société civile
professionnelle) a SEL (Société d'exercice liberal).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Na poskytování veterinární péče se uplatňuje požadavek státní příslušnosti a pobytu.
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V EL: K poskytování veterinární péče je vyžadována státní příslušnost v EHP nebo ve
Švýcarsku.
Ve ES: K výkonu profese je požadováno členství v profesním sdružení a státní příslušnost
členského státu Evropské unie; od této podmínky lze upustit na základě dvoustranné profesní
dohody. Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické osoby.
V HR: V Chorvatské republice mohou přeshraniční veterinární péči poskytovat pouze
právnické a fyzické osoby usazené za účelem provozování veterinární medicíny v členském
státě Evropské unie. V Chorvatské republice si veterinární praxi mohou zřídit pouze státní
příslušníci členského státu Evropské unie.
V HU: K poskytování veterinární péče se vyžaduje členství v maďarské veterinární komoře;
podmínkou členství v komoře je státní příslušnost v EHP. Na povolení usazení se vztahuje
test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: podmínky trhu práce v daném odvětví.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
V CZ: K poskytování veterinární péče je vyžadována fyzická přítomnost na území.
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V DE (týká se též regionální úrovně státní správy): Veterinární péči mohou poskytovat pouze
fyzické osoby. Telemedicínu lze provádět pouze v rámci primární péče, pokud veterinární
lékař pacienta nejprve osobně vyšetřil.
V DK a NL: Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické osoby.
V IE: Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické osoby nebo partnerství.
V IT a PT: K poskytování veterinární péče je vyžadován pobyt.
V LV: Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické osoby.
Ve SI: V Republice Slovinsko mohou přeshraniční veterinární péči poskytovat pouze
právnické a fyzické osoby usazené za účelem provozování veterinární medicíny v členském
státě Evropské unie.
Na SK: Do profesní komory se mohou zapsat pouze osoby, jež mají pobyt v EHP; zápis do
komory je podmínkou pro výkon profese. Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické
osoby.
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V UK: Veterinární péči mohou poskytovat pouze fyzické osoby nebo partnerství. K
poskytování veterinární péče se vyžaduje fyzická přítomnost. Veterinární péči mohou
poskytovat pouze veterinární lékaři, kteří jsou členy Královské koleje veterinárních lékařů
(RCVS).
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V AT: Veterinární péči mohou poskytovat pouze státní příslušníci členského státu EHP. Od
podmínky státní příslušnosti se upouští u státních příslušníků zemí mimo EHP, pokud má
Evropská unie s tímto státem uzavřenou dohodu o poskytování národního zacházení v oblasti
investic a přeshraničního obchodu s veterinární péčí.
Opatření:
AT: Tierärztegesetz (zákon o veterinárním lékařství), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).
CY: Zákon 169/1990.
CZ: Zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), § 58–63, 39 a
zákon č. 381/1991 Sb. (o Komoře veterinárních lékařů České republiky), § 4.
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DE: Spolkový kodex veterinárního lékařství (Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193).
Regionální úroveň:
Zákony jednotlivých spolkových zemí o lékařských profesních komorách (Heilberufs- und
Kammergesetze der Länder) a (z nich vycházející) Baden-Württemberg, Gesetz über das
Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (HeilberufeKammergesetz - HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995;
Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen
Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (HeilberufeKammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002;
Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.091978
(GVBl. S. 1937);
Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, Nr. 07, S.126);
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Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker
(Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149);
Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005
zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495);
Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der
Fassung vom 07.02.2003;
Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V
1993, S. 62);
Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000;
Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000
S. 403ff.);
Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978;
Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen,
Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches
Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.03.1998;
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Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994;
Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA)
vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832);
Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die
Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996
Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125); a
Profesní kodexy komor veterinárních lékařů (Berufsordnungen der Kammern).
DK: Zákon č. 1149 ze dne 12. září 2015 o veterinárních lékařích.
EL: Prezidentský dekret 38/2010, ministerské rozhodnutí 165261/IA/2010 (vládní věstník
2157/B).
ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales
de la Organización Colegial Veterinaria Española; články 62 a 64.
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FR: Code rural et de la pêche maritime, články L241-1; L241-2; L241-2-1.
HR: Veterinární zákon (OG 41/07, 55/11), články 89, 106.
HU: Zákon CXXVII z roku 2012 o maďarské veterinární komoře a o podmínkách
poskytování veterinární péče.
IE: Veterinary Practice Act 2005.
IT: Legislativní nařízení C.P.S. 233/1946, články 7–9 a
dekret prezidenta republiky (DPR) 221/1950, článek 7.
LV: Zákon o veterinárním lékařství.
NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).
PL: Zákon ze dne 21. prosince 1990 o profesi veterinárního lékaře a komorách veterinárních
lékařů.
PT: Legislativní nařízení 368/91 (Stanovy profesního sdružení veterinárních lékařů).
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SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Pravidla pro uznávání
odborných kvalifikací veterinárních lékařů), Uradni list RS, št. (Úřední věstník č.) 71/2008,
7/2011, 59/2014 in 21/2016, zákon o službách na vnitřním trhu, Úřední věstník RS č.
21/2010.
SK: Zákon č. 442/2004 Sb., o soukromých veterinárních lékařích, § 2.
UK: Veterinary Surgeons Act (1966).
c)

Maloobchod s léčivými přípravky, zdravotnickými a ortopedickými výrobky a ostatní
služby poskytované farmaceuty (CPC 63211)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, vrcholné vedení a správní
rady:
V AT: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků
veřejnosti mohou provádět pouze lékárny. Lékárnu mohou provozovat pouze státní příslušníci
členského státu EHP nebo Švýcarské konfederace. Lékárnu si mohou pronajímat a řídit pouze
státní příslušníci členského státu EHP nebo Švýcarské konfederace.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V EL: K provozování lékárny je zapotřebí státní příslušnost členského státu Evropské unie.
Ve FR: K provozování lékárny je zapotřebí státní příslušnost EHP nebo Švýcarské
konfederace. Zahraniční farmaceuti mohou získat povolení k usazení v rámci ročně
stanovených kvót.
V HU: K provozování lékárny je zapotřebí státní příslušnost EHP.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh:
Na CY: Na maloobchod s léčivými přípravky, zdravotnickými a ortopedickými výrobky a
ostatní služby poskytované farmaceuty (CPC 63211) se vztahuje podmínka státní příslušnosti.
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V DE: K získání licence farmaceuta nebo k otevření lékárny pro maloobchod s léčivými
přípravky a určitými zdravotnickými výrobky pro veřejnost je požadován pobyt. Státní
příslušníci jiných zemí nebo osoby, které nesložily německou zkoušku z farmacie, mohou
získat licenci pouze k převzetí lékárny, která již existovala v předchozích třech letech.
Celkový počet lékáren na osobu je omezen na jednu lékárnu a až tři pobočky. Maloobchodní
prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků pro veřejnost mohou
provádět pouze fyzické osoby.
V EL: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků pro
veřejnost mohou provádět pouze fyzické osoby, které mají licenci k provozování lékárny, a
společnosti založené takovými osobami.
Ve FR: Zřízení lékárny musí být povoleno a komerční přítomnost včetně prodeje léčivých
přípravků veřejnosti na dálku prostřednictvím služeb informační společnosti musí mít pouze
jednu z právních forem, které jsou nediskriminačně povoleny podle vnitrostátního práva:
anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL), société en noms
collectifs (SNC) nebo SARL.
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V IT: Profesi mohou vykonávat pouze fyzické osoby zapsané v rejstříku a také právnické
osoby ve formě partnerství, přičemž každý z partnerů společnosti musí být zapsán v
lékárnickém rejstříku. K zápisu do profesního lékárnického rejstříku je nutná státní příslušnost
členského státu Evropské unie nebo pobyt a výkon povolání v Itálii. Cizí státní příslušníci,
kteří mají nezbytnou kvalifikaci, mohou být do rejstříku zapsáni, pokud jsou občané země, s
níž má Itálie zvláštní dohodu povolující výkon povolání za podmínek vzájemnosti (D. Lgsl.
CPS 233/1946, články 7–9 a D.P.R. 221/1950, články 3 a 7). Nové lékárny mohou být
zřizovány na základě veřejné soutěže, stejně tak probíhá obsazování stávajících volných
lékáren. Veřejné soutěže se mohou účastnit pouze státní příslušníci členského státu Evropské
unie, kteří jsou zapsáni v lékárnickém rejstříku („albo“).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Ve ES: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků pro
veřejnost mohou provádět pouze fyzické osoby, které mají licenci k provozování lékárny.
Žádný farmaceut nemůže získat více než jednu licenci.
Ve ES, HR, HU, IT a PT: Usazení se povoluje na základě testu ekonomické potřebnosti.
Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota osídlení dané oblasti.
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V LU: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků pro
veřejnost mohou provádět pouze fyzické osoby.
Na MT: Na vydávání licencí k provozu lékáren se vztahují specifická omezení. Nikdo nesmí
mít v jakémkoli městě či obci více než jednu licenci na své jméno (čl. 5 odst. 1 nařízení o
licencích k provozu lékáren (LN279/07)), kromě případů, kdy se daného města či obce
netýkají žádné další žádosti (čl. 5 odst. 2 nařízení o licencích k provozu lékáren (LN279/07)).
V PT: V obchodních společnostech, kde kapitál zastupují akcie, se jedná o akcie na jméno.
Žádná osoba nesmí v tutéž dobu přímo či nepřímo vlastnit, provozovat nebo řídit více než
čtyři lékárny.
Ve SI: Síť lékáren ve Slovinsku sestává z veřejných farmaceutických institucí, které vlastní
obce, a ze soukromých farmaceutů s koncesí, kde většinovým vlastníkem musí být
profesionální farmaceut. Zásilkový prodej léčivých přípravků na lékařský předpis je zakázán.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení:
V LV: Hodlá-li zahraniční farmaceut či farmaceutický asistent, který získal vzdělání ve státě,
který není členským státem Evropské unie ani EHP, zahájit samostatnou praxi, musí pracovat
po dobu alespoň jednoho roku pod dohledem farmaceuta.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG a EE: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků
veřejnosti mohou provádět pouze lékárny.
V BG: Zásilkový prodej léčivých přípravků je zakázán. Farmaceuti musí splňovat podmínku
trvalého pobytu. Vedoucími lékáren musí být kvalifikovaní farmaceuti a mohou řídit pouze
jednu lékárnu, v níž sami pracují. Na počet lékáren vlastněných jednou osobou existuje kvóta.
V EE: Zásilkový prodej léčivých přípravků a také doručování léčivých přípravků
objednaných po internetu poštou nebo službou expresního doručování je zakázáno. Usazení se
povoluje na základě testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: hustota osídlení dané
oblasti.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Na SK: K získání licence farmaceuta nebo k otevření lékárny pro maloobchod s léčivými
přípravky a určitými zdravotnickými výrobky pro veřejnost je požadován pobyt.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V DK: Maloobchodní prodej léčivých přípravků a specifických zdravotnických výrobků pro
veřejnost mohou provádět pouze fyzické osoby, které mají licenci k provozování lékárny od
dánského úřadu pro zdravotnictví a léčivé přípravky.
Opatření:
AT: Apothekengesetz (zákon o lékárnách), RGBl. Nr. 5/1907 ve znění pozdějších předpisů,
§§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (zákon o léčivech), BGBl. Nr. 185/1983 ve znění pozdějších
předpisů, §§ 57, 59, 59a a
Medizinproduktegesetz (zákon o léčivých přípravcích), BGBl. Nr. 657/1996, ve znění
pozdějších předpisů, § 99.
BG: Zákon o léčivých přípravcích v humánní medicíně, články 146, 161, 195, 222 a 228.
CY: Zákon o léčivých přípravcích a jedech (kapitola 254).
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DE: § 2 paragraph 2, § 11a Apothekengesetz (německý zákon o lékárnách);
§§ 43 paragraph 1, 73 paragraph 1 Nr. 1a, Arzneimittelgesetz (německý zákon o léčivých
přípravcích) a
§ 11 Abs. 2 und 3 Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von
Medizinprodukten.
DK: Apotekerloven (dánský zákon o lékárnách) LBK nr. 1040 03/09/2014.
EE: Ravimiseadus (zákon o léčivých přípravcích), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) a a
Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (zákon o organizaci zdravotních služeb, RT I 2001,
50, 284).
EL: Zákon 5607/1932 ve znění zákonů 1963/1991 a 3918/2011.
ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (zákon
16/1997 ze dne 25. dubna, který reguluje služby lékáren), články 2, 3.1 a
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).
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FR: Code de la santé publique, články L4221-1, L4221-13, L5125-10 a
loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par
les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (zákon 90-1258 o
výkonu svobodných povolání ve formě společnosti) a lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015990 du 6 août 2015.
HR: Zákon o zdravotní péči (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
HU: Zákon XCVIII z roku 2006 o obecných ustanoveních ohledně spolehlivého a
ekonomicky proveditelného zásobování léčivými přípravky a zdravotnickými pomůckami a o
distribuci léčivých přípravků.
IT: Zákon 362/1991, články 1, 4, 7 a 9;
legislativní nařízení CPS 233/1946, články 7–9 a
dekret prezidenta republiky (D.P.R. 221/1950, články 3 a 7).
LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);
Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex
a041) a
règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997
relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).
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LV: Zákon o lékárnách, oddíl 38.
MT: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) (nařízení o licencích k provozu lékáren)
vydaná v rámci Medicines Act (zákona o léčivých přípravcích) (kapitola 458).
PT: Legislativní nařízení 307/2007, články 9, 14 a 15 a
nařízení 1430/2007.
SI: Zákon o farmaceutických službách (Úřední věstník RS, č. 85/2016) a
zákon o léčivých přípravcích (Úřední věstník RS, č. 17/2014).
SK: Zákon č. 362/2011 Sb., o lécích a zdravotnických pomůckách, § 35a a
zákon č. 578/2004 Sb., o poskytovatelích zdravotní péče, zdravotnických pracovnících a
profesních zdravotnických organizacích.
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Výhrada č. 4 – Služby v oblasti výzkumu a vývoje
Odvětví –

Služby v oblasti výzkumu a vývoje

pododvětví:
Klasifikace

CPC 851, 853

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
Popis:
EU: Pokud jde o veřejně financované služby v oblasti výzkumu a vývoje čerpající finanční
prostředky poskytované Evropskou unií na úrovni Evropské unie, mohou být výhradní práva
či povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým
osobám z Evropské unie, které mají v Evropské unii sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo
podnikání (CPC 851, 853).

…[Příloha 8-B]/cs 99

Pokud jde o veřejně financované služby v oblasti výzkumu a vývoje čerpající finanční
prostředky poskytované členským státem mohou být výhradní práva či povolení udělena
pouze státním příslušníkům dotčeného členského státu Evropské unie a právnickým osobám z
dotčeného členského státu, jež mají v tomto členském státě ústředí (CPC 851, 853).
Touto výhradou není dotčeno vyloučení veřejné zakázky nebo subvencí podle čl. 8.14 odst. 2
písm. c) a e) a čl. 8.12 odst. 5 a 6.
Opatření:
EU: Všechny stávající i budoucí rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace,
včetně pravidel pro účast v programu Horizont 2020 a nařízení týkajících se společných
technologických iniciativ, rozhodnutí podle článku 185 a Evropského inovačního a
technologického institutu (EIT), a také stávající a budoucí celostátní, regionální nebo místní
výzkumné programy.
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Výhrada č. 5 – Služby v oblasti nemovitostí
Odvětví –

Služby v oblasti nemovitostí

pododvětví:
Klasifikace

CPC 821, 822

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
Popis:
Na CY: Na poskytování služeb v oblasti nemovitostí se uplatňuje podmínka státní příslušnosti
a pobytu.
V CZ: Pro získání licence na poskytování služeb v oblasti nemovitostí je v České republice u
fyzických osob požadován pobyt a u právnických osob usazení.
V PT: U fyzických osob je požadován pobyt v EHP. U právnických osob je požadován zápis
do obchodního rejstříku v EHP.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh, národní zacházení:
V DK: Pokud jde o poskytování služeb v oblasti nemovitostí fyzickými osobami, jež jsou
přítomny na dánském území, označení „realitní makléř“ mohou užívat pouze oprávnění
realitní makléři, kteří jsou fyzickými osobami, jež byly zapsány do rejstříku realitních
makléřů vedeného dánským obchodním úřadem. Dotčený zákon vyžaduje, aby byl žadatel
dánským rezidentem nebo rezidentem Evropské unie, EHP nebo Švýcarska.
Zákon o prodeji nemovitostí se uplatňuje pouze při poskytování služeb v oblasti nemovitostí
spotřebitelům. Zákon o prodeji nemovitostí se navíc nevztahuje na leasing nemovitostí (CPC
822).
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V HR: K poskytování služeb v oblasti nemovitostí se vyžaduje komerční přítomnost v EHP.
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Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení, zacházení
podle nejvyšších výhod:
Ve SI: Umožní-li Japonsko slovinským státním příslušníkům a podnikům poskytovat služby
realitních makléřů, umožní Slovinsko japonským státním příslušníkům a podnikům
poskytovat služby realitních makléřů za stejných podmínek, budou-li splněny tyto požadavky:
dotčené subjekty nebo osoby mají oprávnění jednat jako realitní makléři v zemi původu,
podaly příslušné potvrzení o beztrestnosti v trestních řízeních a jsou zapsány do rejstříku
realitních makléřů na příslušném (slovinském) ministerstvu.
Opatření:
CY: Zákon o realitních makléřích 71(1)/2010.
CZ: Zákon o živnostenském podnikání.
DK: Lov om omsætning af fast ejendom, 2014 (zákon o prodeji nemovitostí).
HR: Zákon o zprostředkování nemovitostí (OG 107/07 a 144/12), článek 2.
PT: Legislativní nařízení 211/2004 (články 3 a 25), ve znění legislativního nařízení 69/2011.
SI: Zákon o realitních agenturách.
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Výhrada č. 6 – Podnikatelské služby
Odvětví –

Podnikatelské služby – pronájem nebo leasing bez obsluhy služby

pododvětví:

související s podnikovým poradenstvím; technické zkoušky
a analýzy; související vědecké a technické poradenství; služby v
oblasti zemědělství; bezpečnostní služby; služby umísťování
zaměstnanců; překladatelské a tlumočnické služby a jiné
podnikatelské služby

Klasifikace

ISIC Rev. 37, část CPC 612, část 621, část 625, 831, část 85990,

ekonomických

86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206,

činností:

87209, 87901, 87902, 87909, 88, část 893

Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní
správy:

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)
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Popis:
a)

Pronájem nebo leasing bez obsluhy (CPC 83103, CPC 831)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
Ve SE: K provozování plavidla plujícícho pod švédskou vlajkou je v případě zahraničních
vlastnických podílů nutné předložit důkaz dominantního švédského vlivu na provoz.
Dominantním švédským vlivem se rozumí, že loď je provozována ve Švédsku. Zahraniční
lodě mohou získat výjimku z tohoto pravidla, pokud jsou pronajaty nebo poskytnuty na
leasing švédským právnickým osobám prostřednictvím smlouvy o pronájmu bez posádky.
Aby mohla být výjimka udělena, je třeba smlouvu o pronájmu bez posádky předložit Švédské
námořní správě a je nutné prokázat, že pronajímatel přebírá plnou odpovědnost za provoz a
posádku pronajaté lodi nebo lodi na leasing. Smlouva musí být uzavřena alespoň na jeden až
dva roky (CPC 83103).
Opatření:
SE: Sjölagen (námořní zákoník) (1994:1009), kapitola 1, § 1.
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Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
Ve SE: Poskytovatelé služeb pronájmu nebo leasingu automobilů a některých terénních
vozidel („terrängmotorfordon“) bez řidiče, pronajatých nebo poskytnutých na leasing na dobu
kratší než jeden rok, jsou povinni určit osobu, která bude odpovědná mimo jiné za zajištění
toho, že podnikatelská činnost probíhá v souladu s platnými pravidly a předpisy a že jsou
dodržována pravidla bezpečnosti silničního provozu. Tato odpovědná osoba musí mít pobyt
ve Švédsku (CPC 831).
Opatření:
SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (zákon o pronájmu a leasingu aut).
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b)

Pronájem nebo leasing a ostatní podnikatelské služby týkající se letectví
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení,
zacházení podle nejvyšších výhod:
EU: Pokud jde o pronájem nebo leasing letadla bez posádky, podléhá letadlo používané
leteckým dopravcem z Evropské unie platným požadavkům na registraci letadel. Dohoda o
pronájmu nebo leasingu bez posádky, jejíž stranou je dopravce z Evropské unie, musí
splňovat požadavky práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva o letecké bezpečnosti,
jako je předchozí schválení a jiné podmínky vztahující se na používání letadel registrovaných
ve třetích zemích. Aby letadlo mohlo být registrováno, požaduje se, aby bylo vlastněno buď
fyzickými osobami splňujícími zvláštní podmínky státní příslušnosti, nebo podniky
splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly (CPC 83104).
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Pokud jde o služby v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS), nedostane-li se
leteckým dopravcům z Evropské unie ze strany poskytovatele služeb CRS podnikajícího
mimo Evropskou unii stejného (tedy nediskriminačního) zacházení jako v Evropské unii nebo
nedostane-li se poskytovatelům služeb CRS z Evropské unie ze strany leteckých dopravců
mimo Evropskou unii stejného zacházení jako v Evropské unii, lze přijmout opatření, aby
bylo uděleno stejné zacházení leteckým dopravcům mimo Evropskou unii ze strany
poskytovatelů služeb CRS podnikajících v Evropské unii nebo poskytovatelům služeb CRS
mimo Evropskou unii ze strany leteckých dopravců Evropské unie.
Opatření:
EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008
o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované
znění) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o
kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 2299/89.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh, národní zacházení:
V BE: Soukromé (osobní) letouny patřící fyzickým osobám, jež nejsou státními příslušníky
členského státu Evropské unie či EHP, mohou být registrovány, pouze pokud mají tyto osoby
bydliště či pobyt v Belgii nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku. Soukromé (osobní)
letouny patřící zahraničním právnickým osobám, jež nebyly založeny v souladu s právem
členského státu Evropské unie či EHP, mohou být registrovány, pouze pokud mají místa
působení, agenturu či kancelář v Belgii nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku (CPC
83104).
Opatření:
BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
c)

Služby související s podnikovým poradenstvím – rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602)
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V HU: K provádění mediace (jako jsou rozhodčí a smírčí řízení) je zapotřebí povolení
(prostřednictvím zápisu do rejstříku) ministra odpovědného za soudní systém; takové
povolení lze vydat pouze právnickým či fyzickým osobám, jež jsou usazeny v Maďarsku
nebo jsou jeho rezidenty.
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Opatření:
HU: Zákon LV z roku 2002 o mediaci.
d)

Technické zkoušky a analýzy (CPC 8676)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Podmínkou k poskytování služeb chemiků a biologů je státní příslušnost členského
státu Evropské unie.
Ve FR: Profese biologa je vyhrazena fyzickým osobám a je požadována státní příslušnost
EHP.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Pro přeshraniční poskytování technických zkoušek a analýz je požadováno usazení v
Bulharsku v souladu s bulharským obchodním zákoníkem a zápis v obchodním rejstříku.
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Osoba provádějící pravidelné kontroly technického stavu silničních nákladních vozidel by
měla být registrována v souladu s bulharským obchodním zákoníkem nebo se zákonem o
neziskových právnických osobách nebo být registrována v jiném členském státě Evropské
unie nebo zemi EHP.
Zkoušky a analýzy složení a čistoty ovzduší a vod smí provádět pouze bulharské Ministerstvo
životního prostředí a vod nebo jeho agentury ve spolupráci s Bulharskou akademií věd.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod:
V IT: Pokud jde o biology, chemické analytiky, agronomy a „periti agrari“, vyžaduje se pobyt
a zápis do profesního rejstříku. Státní příslušníci třetích zemí mohou být do rejstříku zapsáni
pod podmínkou vzájemnosti.
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Opatření:
BG: Zákon o technických požadavcích na produkty;
zákon o měření;
zákon o státní akreditaci úřadů posuzujících shodu;
zákon o čistotě ovzduší a
zákon o vodě, vyhláška č. 32 o pravidelné kontrole technického stavu silničních nákladních
vozidel.
CY: Zákon o registraci chemiků z roku 1988 (zákon 157/1988), ve znění zákona č. 24(I) z
roku 1992 a 20(I) z roku 2004, a
zákon 157/1988.
FR: Code de la Santé Publique, články L 6213-1 až 6213-6.
IT: Biologové, chemičtí analytici: zákon 396/1967 o profesi biologa a královský dekret
842/1928 o profesi chemického analytika.
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e)

Související vědecké a technické poradenství (CPC 8675)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod:
V IT: K zápisu do rejstříku geologů se vyžaduje pobyt nebo místo podnikání v Itálii; zápis do
rejstříku je podmínkou k provozování profese zeměměřiče či geologa, a tudíž k poskytování
služeb souvisejících s těžbou a provozem dolů atd. Je požadována státní příslušnost členského
státu EU, avšak cizinci se mohou do rejstříku zapsat pod podmínkou vzájemnosti.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Profesně kompetentní subjekt je osoba (fyzická nebo právnická), která může
vykonávat funkce související se zeměměřičstvím, geodézií a kartografií. Fyzická osoba
provádějící činnost v oblasti geodézie, zeměměřičství a kartografického studia pohybů
zemské kůry musí být usazena a musí mít státní příslušnost v EHP nebo ve Švýcarsku.
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Na CY: Na poskytování příslušných služeb se vztahuje podmínka státní příslušnosti.
Ve FR: Pokud jde o zeměměřičství, přístup pouze prostřednictvím SEL (anonyme, à
responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle),
SA a SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Pro služby těžby a průzkumu je
u zahraničních investorů požadováno zvláštní povolení.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V HR: Služby základního geologického, geodetického a báňského poradenství a související
poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí lze na území Chorvatska poskytovat
pouze společně s tuzemskými právnickými osobami nebo jejich prostřednictvím.
Opatření:
BG: Zákon o katastru a registru vlastnictví a
zákon o geodézii a kartografii.
CY: Zákon 224/1990.
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FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée
par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008.
HR: Nařízení o požadavcích pro vydávání povolení právnickým osobám k výkonu odborných
činností ochrany životního prostředí (OG č. 57/10), články 32–35.
IT: Geologové: zákon 112/1963, články 2 a 5; D.P.R. 1403/1965, článek 1.
f)

Služby v oblasti zemědělství (část CPC 88)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod:
V IT: Pokud jde o biology, chemické analytiky, agronomy a „periti agrari“, vyžaduje se pobyt
a zápis do profesního rejstříku. Státní příslušníci třetích zemí mohou být do rejstříku zapsáni
pod podmínkou vzájemnosti.

…[Příloha 8-B]/cs 115

Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V PT: Profese biologa, chemického analytika a agronoma je vyhrazena fyzickým osobám.
Opatření:
IT: Agronomové: zákon 3/1976 o profesi agronoma („periti agrari“): zákon 434/1968 ve
znění zákona 54/1991.
PT: Legislativní nařízení 119/92;
zákon 47/2011 a
legislativní nařízení 183/98.
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g)

Bezpečnostní služby (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V EE: U poskytování bezpečnostních služeb a u pracovníků bezpečnostní ochrany je
požadován pobyt.
V IT: Povolení nezbytné k poskytování služeb bezpečnostní ochrany a převozu cenin mohou
získat pouze státní příslušníci členského státu Evropské unie a jeho rezidenti.
V PT: Poskytování bezpečnostních služeb zahraničním poskytovatelem na přeshraniční bázi
není povoleno.
Pro specializované zaměstnance platí podmínka státní příslušnosti.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh:
V DK: Požadavek na pobyt pro osoby žádající o povolení poskytovat bezpečnostní služby a
pro vedoucí pracovníky a většinu členů správní rady právnické osoby, jež žádá o povolení
poskytovat bezpečnostní služby. Pobyt se však nevyžaduje, pokud tak vyplývá z
mezinárodních dohod nebo vyhlášek vydaných ministrem spravedlnosti.
Opatření:
DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.
EE: Turvaseadus (bezpečnostní zákon) § 21, § 43.
IT: Zákon o veřejné bezpečnosti (TULPS) 773/1931, články 133–141; královský dekret
635/1940, článek 257.
PT: Zákon 34/2013 a
nařízení 273/2013.
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h)

Služby umísťování zaměstnanců (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení (týká se též regionální úrovně státní správy):
V BE: Ve Vlámském regionu platí, že společnost, jež má své správní ústředí mimo EHP,
musí prokázat, že poskytuje služby umísťování zaměstnanců ve své zemi původu. Ve
Valonském regionu platí, že k poskytování služeb umísťování zaměstnanců je zapotřebí
specifický druh právní subjektivity (régulièrement constituée sous la forme d'une personne
morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un
Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Společnost, jež má své
správní ústředí mimo EHP, musí prokázat, že splňuje podmínky stanovené ve zmíněném
nařízení (například ohledně druhu právní subjektivity), a musí prokázat, že poskytuje služby
umísťování zaměstnanců ve své zemi původu. V Německojazyčném společenství platí, že
společnost, jež má své správní ústředí mimo EHP, musí prokázat, že poskytuje služby
umísťování zaměstnanců ve své zemi původu, a musí splňovat kritéria pro přijetí stanovená
ve zmíněném nařízení (CPC 87202).
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V DE: K získání licence k provozování agentury zprostředkující práci na dobu určitou (podle
odd. 3 odst. 3 až 5 zákona o agenturním zaměstnávání (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)) se
vyžaduje státní příslušnost členského státu Evropské unie nebo komerční přítomnost v
Evropské unii. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí může vydat nařízení ohledně
umísťování a náboru pracovníků, kteří nejsou z Evropské unie ani EHP, pro specifické
profese, např. zdravotnické a pečovatelské profese (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205,
87206, 87209).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
Ve ES: Před zahájením činnosti musí agentury pro umísťování zaměstnanců předložit čestné
prohlášení, že splňují požadavky stanovené ve stávajících právních předpisech (CPC 87201,
87202).
Opatření:
BE: Vlámský region: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering
van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.
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Valonský region: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences
de placement (nařízení ze dne 3. dubna 2009 o registraci agentur umísťování zaměstnanců),
článek 7, a
arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril
2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (rozhodnutí valonské
vlády ze dne 10. prosince 2009, kterým se provádí nařízení ze dne 3. dubna 2009 o registraci
agentur umísťování zaměstnanců), článek 4.
Německojazyčné společenství: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die
Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des
agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.
DE: § 1 and 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III§ 38
Beschäftigungsverordnung.
ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de
octubre).
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i)

Překladatelské a tlumočnické služby (CPC 87905)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
V BG: Úřední překlady dodávané překladatelskými agenturami musí být prováděny na
základě smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí.
Na CY: Pro poskytování úředních překladů a ověřování je nutný zápis do rejstříku
překladatelů. Podmínka státní příslušnosti.
V HU: Úřední překlady, úřední ověření překladů a ověřené kopie úředních dokladů v cizích
jazycích může poskytovat pouze maďarská Státní kancelář pro překlady a úředně ověřené
překlady (OFFI).
V PL: Soudními překladateli se mohou stát pouze fyzické osoby.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh, národní zacházení:
Ve FI: V případě akreditovaných překladatelů je požadován pobyt v EHP.
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V EE: Soudní překladatel musí být státním příslušníkem členského státu Evropské unie.
V HR: V případě akreditovaných překladatelů je požadována státní příslušnost EHP.
Opatření:
BG: Nařízení o legalizaci, ověřování a překladu dokumentů.
CY: Zákon o zřizování, registraci a regulaci služeb akreditovaných překladatelů v Kyperské
republice.
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EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16, (zákon o soudních překladatelích).
FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (zákon o akreditovaných překladatelích) (1231/2007), s.
2(1)).
HR: Nařízení o stálých soudních tlumočnících (OG 88/2008), článek 2.
HU: Vyhláška Rady ministrů č. 24/1986 o úředních překladech a tlumočení.
PL: Zákon ze dne 25. listopadu 2004 o profesi soudního překladatele nebo tlumočníka (sbírka
zákonů č. 273 bod 2702), článek 2.1.
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j)

Ostatní podnikatelské služby (část CPC 612, část 621, část 625, 87901, 87902, 88493, část
893, část 85990, 87909, ISIC 37)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
Ve SE: Zastavárny mohou být zřízeny pouze jako společnosti s ručením omezením nebo jako
pobočky (část CPC 87909).
Opatření:
SE: Zákon o zastavárnách (1995:1000).
V CZ: Autorizované obalové společnosti smí zajišťovat pouze služby zpětného odběru a
využití odpadu z obalů a musí být právnickou osobou založenou jako akciová společnost
(CPC 88493, ISIC 37).
Opatření:
CZ: Zákon č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech), § 16.
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V NL: K poskytování služeb puncování se vyžaduje komerční přítomnost v Nizozemsku.
Puncování výrobků ze vzácných kovů mohou v současné době provádět výhradně dva
nizozemské veřejné monopoly (část CPC 893).
Opatření:
NL: Waarborgwet 1986.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V PT: K poskytování služeb inkasních agentur a služeb souvisejících s poskytováním
informací o solventnosti zákazníků platí podmínka státní příslušnosti členského státu
Evropské unie (CPC 87901, 87902).
Opatření:
PT: Zákon 49/2004.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V CZ: Dražby lze provozovat na základě živnostenského oprávnění. K získání
živnostenského oprávnění (na pořádání dobrovolných veřejných dražeb) musí mít společnost
sídlo v České republice a fyzická osoba musí mí povolení k pobytu a jak společnost, tak
fyzická osoba musí být zapsány v obchodním rejstříku České republiky (část CPC 612, část
621, část 625, část 85990).
Opatření:
CZ: Zákon č. 455/1991 Sb.,
zákon o živnostenském podnikání a
zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
Ve SE: Hospodářský plán stavební společnosti musí potvrdit dvě osoby. Tyto osoby musí být
veřejně schváleny úřady EHP (CPC 87909).
Opatření:
SE: Zákon o stavebních družstvech (1991:614).
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Výhrada č. 7 – Komunikační služby
Odvětví –

Komunikační služby – poštovní a kurýrní služby

pododvětví:
Klasifikace

Část CPC 71235, část 73210, část 751

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
Poštovní a kurýrní služby (část CPC 71235, část CPC 73210, část 751)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
EU: Organizaci umisťování poštovních schránek na veřejných komunikacích, vydávání
poštovních známek a službu doporučených zásilek využívanou v soudním nebo správním
řízení lze omezit v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pro služby, na něž se vztahuje
povinnost všeobecných služeb, mohou být zřízeny licenční systémy. Tyto licence mohou
podléhat konkrétní povinnosti všeobecných služeb nebo finančnímu příspěvku do
vyrovnávacího fondu.
Opatření:
EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o
společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování
kvality služby, ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES.
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Výhrada č. 8 – Distribuční služby
Odvětví –

Distribuční služby – obecné, distribuce tabáku a alkoholických

pododvětví:

nápojů

Klasifikace

CPC 3546, část 621, 6222, 631, část 632

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
a)

Distribuční služby (CPC 3546, 631, 632 kromě 63211, 63297, 62276, část 621)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V PT: Zřízení některých maloobchodních provozoven a nákupních center podléhá režimu
zvláštních povolení. Týká se to nákupních center o hrubé pronajímatelné ploše nejméně 8 000
m2 a maloobchodních provozoven, jejichž obchodní plocha činí nejméně 2 000 m2, pokud se
nachází mimo nákupní centra. Hlavní kritéria: přínos k četnosti obchodních nabídek;
posouzení služeb pro zákazníky; kvalita pracovních míst a sociální odpovědnost podniků;
začlenění do prostředí obce; přínos k ekologické účinnosti (CPC 631, 632 kromě 63211,
63297).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Existuje podmínka státní příslušnosti pro farmaceutické zástupce v oblasti
distribučních služeb (CPC 62117).
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Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V LT: Distribuce pyrotechnického zboží podléhá licenci. Licenci mohou obdržet pouze
právnické osoby usazené v Evropské unii (CPC 3546).
Opatření:
CY: Zákon 74(i) 202.
LT: Zákon o dohledu nad oběhem pyrotechnického zboží pro civilní účely (23. března 2004.
č. IX-2074).
PT: Legislativní nařízení č. 10/2015 ze dne 16. ledna.
b)

Distribuce tabáku (část CPC 6222, 62228, část 6310, 63108)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
Ve FR: Státní monopol na velkoobchodní a maloobchodní prodej tabáku. Na prodejce
tabákových výrobků (buraliste) se vztahuje podmínka státní příslušnosti (část CPC 6222, část
6310).
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V AT: Žádost o povolení prodeje tabákových výrobků mohou podávat pouze fyzické osoby.
Přednost mají státní příslušníci členských států EHP (CPC 63108).
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Ve ES: Státní monopol na maloobchod s tabákem. Usazení podléhá podmínce státní
příslušnosti členského státu Evropské unie. Tabákové výrobky mohou prodávat pouze fyzické
osoby. Prodejce tabákových výrobků nemůže získat více jak jednu licenci (CPC 63108).
V IT: K distribuci a prodeji tabáku je zapotřebí licence. Licence se vydávají v zadávacím
řízení. Vydávání licencí podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel
a hustota stávajících prodejních míst (část CPC 6222, část 6310).
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Opatření:
AT: Zákon o tabákovém monopolu 1996, § 5 a § 27.
ES: Zákon 14/2013 ze dne 27. září 2014.
FR: Code général des impôts, článek 568 a články 276-279 přílohy 2 tohoto zákona.
IT: Legislativní nařízení 184/2003;
zákon 165/1962;
zákon 3/2003;
zákon 1293/1957;
zákon 907/1942 a
dekret prezidenta republiky (D.P.R.) 1074/1958.
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c)

Distribuce alkoholických nápojů (CPC 62226, 631)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Ve SE: Na maloobchodní prodej destilátů, vína a piva (kromě nealkoholického piva) má
státní monopol společnost Systembolaget AB. Za alkoholické nápoje se považují nápoje s
obsahem alkoholu více než 2,25 objemových procent. U piva musí být obsah alkoholu vyšší
než 3,5 objemových procent (část CPC 631).
Opatření:
SE: Zákon o alkoholických nápojích (2010:1622).
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Výhrada č. 9 – Služby v oblasti vzdělávání
Odvětví –

Služby v oblasti vzdělávání (soukromě financované)

pododvětví:
Klasifikace

CPC 921, 922, 923, 924

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Soukromě financované primární a sekundární vzdělávání mohou poskytovat pouze
bulharské podniky s povolením (vyžaduje se komerční přítomnost). Bulharské mateřské školy
a školy se zahraniční účastí mohou být zřízeny či transformovány na žádost sdružení,
korporací nebo podniků bulharských a zahraničních fyzických či právnických osob, které jsou
v Bulharsku řádně zaregistrovány, rozhodnutím Rady ministrů na návrh ministra školství,
mládeže a vědy. Mateřské školy a školy v zahraničním vlastnictví mohou být zřízeny či
transformovány na žádost zahraničních právnických osob v souladu s mezinárodními
dohodami a úmluvami a za dodržení výše uvedených ustanovení. Zahraniční vysoké školy
nemohou na území Bulharska zřizovat dceřiné společnosti. Zahraniční vysoké školy mohou
v Bulharsku otevřít fakulty, katedry, ústavy a koleje pouze v rámci struktury bulharských
vysokých škol a ve spolupráci s nimi (CPC 921, 922).
Ve SI: Soukromě financované základní školy mohou zakládat pouze slovinské fyzické či
právnické osoby. Poskytovatel služeb musí zřídit sídlo nebo kancelář pobočky (CPC 921).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V CZ a na SK: K podání žádosti o státní souhlas k provozu soukromě financované instituce
vysokoškolského vzdělávání se vyžaduje usazení v členském státě Evropské unie. Tato
výhrada se nevztahuje na služby sekundárního odborného vzdělávání (CZ CPC 92390, SK
CPC 92).
Ve ES a IT: K otevření soukromě financované univerzity, jež vydává uznávané diplomy či
tituly, se vyžaduje povolení. Uplatňuje se test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet
obyvatel a hustota stávajících zařízení.
Ve ES: K postupu se musí vyjádřit parlament.
V IT: Základem je tříletý studijní program a povolení vydávat státem uznávané diplomy
(CPC 923) mohou získat pouze italské právnické osoby.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, vrcholné vedení a správní rady a
přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V EL: Vlastníci a většina členů správní rady soukromě financovaných základních a středních
škol a také učitelé působící v soukromě financovaném primárním a sekundárním vzdělávání
musí mít státní příslušnost členského státu Evropské unie (CPC 921, 922). Vzdělávání na
univerzitní úrovni mohou poskytovat výlučně instituce, které jsou plně samosprávnými
veřejnoprávními právnickými osobami. Zákon 3696/2008 však umožňuje, aby rezidenti
Evropské unie (fyzické či právnické osoby) zřizovali soukromé instituce terciárního
vzdělávání, které vydávají diplomy, jež nejsou uznány za rovnocenné univerzitním diplomům
(CPC 923).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
V AT: Poskytování služeb soukromě financovaného vysokoškolského vzdělávání v oblasti
aplikovaných věd vyžaduje povolení příslušného orgánu, rady pro vysokoškolské vzdělávání
(Fachhochschulrat). Investor, který by chtěl nabízet studijní program v oblasti aplikovaných
věd, musí mít jako předmět svého hlavního podnikání poskytování takových programů a musí
předložit posouzení potřebnosti a průzkum trhu, aby byl navrhovaný studijní program
schválen. Příslušné ministerstvo může povolení zamítnout, pokud je zjištěno, že program není
v souladu s národními zájmy v oblasti vzdělávání. Žadatel o provozování soukromé vysoké
školy musí mít povolení příslušného orgánu (rakouská akreditační rada). Příslušné
ministerstvo může povolení zamítnout, pokud není rozhodnutí akreditačního orgánu v souladu
s národními zájmy v oblasti vzdělávání (CPC 923).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Ve FR: Učit v soukromě financované vzdělávací instituci mohou pouze státní příslušníci
členského státu Evropské unie (CPC 921, 922, 923). Japonští státní příslušníci však mohou
získat povolení příslušných odpovědných orgánů k výuce v institucích primárního,
sekundárního a postsekundárního vzdělávání. Japonští státní příslušníci mohou také získat
povolení příslušných odpovědných orgánů k usazení a provozování či řízení institucí
primárního, sekundárního či postsekundárního vzdělávání. Takové povolení se vydává na
základě uvážení.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na MT: Poskytovatelé služeb, kteří hodlají poskytovat soukromě financované postsekundární
vzdělávání nebo vzdělávání dospělých, musí získat licenci Ministerstva školství a
zaměstnanosti. Rozhodnutí, zda bude licence vydána, závisí na posouzení ministerstva (CPC
923, 924).
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Opatření:
AT: Zákon o univerzitách aplikovaných věd, BGBl I Nr. 340/1993 ve znění pozdějších
předpisů, § 2; zákon o soukromých univerzitách, BGBl. I Nr. 74/2011, ve znění pozdějších
předpisů, § 2 a
zákon o zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání, BGBl. Nr. 74/2011, ve znění
pozdějších předpisů, § 25 (3).
BG: Zákon o veřejném vzdělávání, článek 12 a
zákon o vysokoškolském vzdělávání, odstavec 4 doplňujících ustanovení.
CZ: Zákon č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), § 39 a
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
EL: Zákony 682/1977, 284/1968, 2545/1940, prezidentský dekret 211/1994 ve znění
prezidentského dekretu 394/1997, Ústava Helénské republiky, čl. 16 § 5 a zákon 3549/2007.
ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (zákon 6/2001 ze dne 21.
prosince o univerzitách), článek 4.
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FR: Code de l'éducation, články L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731-1 až 8.
IT: Královský dekret 1592/1933 (zákon o sekundárním vzdělávání);
zákon 243/1991 (příležitostné veřejné příspěvky soukromým univerzitám);
usnesení 20/2003 CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) a
dekret prezidenta republiky (DPR) 25/1998.
MT: Legal Notice 296 of 2012 (právní upozornění 296 z roku 2012).
SI: Zákon o organizaci a financování vzdělávání (Úřední věstník Slovinské republiky, č.
12/1996) a pozměňující akty, článek 40.
SK: Zákon č. 131/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 o vysokých školách a o změně a doplnění
některých zákonů.
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Výhrada č. 10 – Environmentální služby
Odvětví –

Environmentální služby – zpracování a recyklace použitých baterií

pododvětví:

a akumulátorů, starých vozidel a odpadu z elektrických a
elektronických zařízení; ochrana ovzduší a klimatu a služby čištění
výfukových a odpadních plynů

Klasifikace

Část CPC 9402, 9404

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
Popis:
Na SK: Ke zpracování a recyklaci použitých baterií a akumulátorů, odpadních olejů, starých
vozidel a odpadu z elektrických a elektronických zařízení se vyžaduje zápis do obchodního
rejstříku v členském státě Evropské unie nebo členském státě EHP (požadavek na pobyt) (část
CPC 9402).
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Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
Ve SE: Akreditaci k provádění kontroly výfukových plynů mohou mít pouze subjekty, jež
jsou usazené nebo mají sídlo ve Švédsku (CPC 9404).
Opatření:
SE: Zákon o vozidlech (2002:574).
SK: Zákon č. 79/2015 Sb., o odpadech.

…[Příloha 8-B]/cs 145

Výhrada č. 11 – Finanční služby
Odvětví –

Finanční služby – pojišťovnictví a bankovní služby

pododvětví:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
a)

Pojišťovnictví
V BG: Společnost penzijního pojištění musí být zřízena ve formě akciové společnosti s
licencí v souladu se zákoníkem sociálního pojištění a registrována podle obchodního zákoníku
nebo podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie (zřizování poboček není
povoleno). Zakladatelé a akcionáři společností penzijního pojištění mohou být právnické
osoby, jež nejsou rezidenty, registrované jako instituce sociálního pojištění, komerčního
pojištění nebo jiné finanční instituce podle vnitrostátních právních předpisů dotčeného státu,
pokud předloží bankovní reference od významné zahraniční banky potvrzené Bulharskou
národní bankou. Jednotlivci, kteří nejsou rezidenty, nemohou být zakladateli ani akcionáři
společností penzijního pojištění. Příjmy fondů doplňkového dobrovolného penzijního
pojištění, jakož i podobné příjmy přímo související s dobrovolným penzijním pojištěním
spravovaným osobami, jež jsou registrovány podle právních předpisů jiného členského státu
Evropské unie a jež mohou v souladu s dotčenými právními předpisy provádět operace
dobrovolného penzijního pojištění, nejsou v souladu s postupy stanovenými zákonem o dani z
příjmu právnických osob zdanitelné. Předseda správní rady, předseda představenstva,
výkonný ředitel a agent pověřený určitými vedoucími funkcemi musí mít trvalou adresu v
Bulharsku nebo mít tamtéž povolení k dlouhodobému pobytu.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Reklamní činnost a zprostředkování jménem dceřiné společnosti, která není usazena v
Evropské unii, nebo pobočky, která není usazena v Rakousku (s výjimkou zajištění nebo
retrocese), jsou zakázány.
V DE a LT: Pro poskytování přímého pojištění pojišťovacími společnostmi, které nejsou
usazeny v Evropské unii, je požadováno zřízení a povolení pobočky.
V DK: Žádné osoby ani společnosti (včetně pojišťoven) nemohou pro obchodní účely
napomáhat při přímém pojišťování osob, které sídlí v Dánsku, dánských plavidel nebo
majetku v Dánsku, vyjma pojišťoven, které mají licenci podle dánského práva nebo od
příslušných dánských orgánů.
V PL: U zprostředkovatelů pojištění se vyžaduje zápis do místního rejstříku (zřizování
poboček není povoleno).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: K získání licence na otevření pobočky musí mít zahraniční pojistitelé ve své domovské
zemi právní formu odpovídající akciové společnosti nebo sdružení vzájemného pojištění nebo
s nimi srovnatelnou. Vedení pobočky se musí skládat alespoň ze dvou fyzických osob s
pobytem v Rakousku.
V BG: Před zřízením pobočky nebo agentury s cílem poskytovat pojištění musí mít zahraniční
pojistitel nebo zajistitel oprávnění poskytovat stejné typy pojištění, jaké hodlá poskytovat v
Bulharsku, ve své zemi původu. Požadavek na pobyt pro členy řídícího orgánu a orgánu
dohledu pojišťoven/zajišťoven a pro každou osobu, jež je oprávněna řídit či zastupovat
pojišťovnu/zajišťovnu.
Ve ES: Před zřízením pobočky nebo agentury ve Španělsku s cílem poskytovat určité typy
pojištění musí mít zahraniční pojistitel oprávnění poskytovat stejné typy pojištění ve své zemi
původu alespoň po dobu pěti let.
V PT: Ke zřízení pobočky nebo agentury musí zahraniční pojišťovny prokázat předchozí
pracovní zkušenosti za období alespoň pěti let.
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V PT, ES a BG: Přímé zřizování poboček není povoleno v případě zprostředkování pojištění,
které je vyhrazeno společnostem, jež jsou založeny podle práva některého členského státu
Evropské unie.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V EL: Právo usazování se netýká vzniku zastoupení nebo jiné stálé komerční přítomnosti
pojišťoven, ledaže jsou taková zastoupení zřízena jako agentury, pobočky nebo správní
ústředí.
Pokud je o pouze o národní zacházení:
Ve SE: Společnosti zprostředkující pojištění, které nejsou v Evropské unii zapsány v
obchodním rejstříku, se zde mohou usadit pouze ve formě pobočky.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V IT: K provozování profese pojistného matematika se vyžaduje státní příslušnost členského
státu Evropské unie, cizím státním příslušníkům však lze provozování profese povolit na
základě vzájemnosti.
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Ve SE: Poskytování přímého pojištění je povoleno pouze prostřednictvím poskytovatele
pojišťovacích služeb, který je k tomu ve Švédsku oprávněn, pokud takový zahraniční
poskytovatel služeb a švédská pojišťovna patří ke stejné skupině společností nebo mezi sebou
uzavřeli dohodu o spolupráci.
Opatření:
AT: Zákon o dohledu nad pojišťovnami, §5 (1) 3 (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, §1 (2).
BG: Zákon o pojištění, články 12, 56 až 63, 65, 66 a čl. 80 odst. 4.
DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) v případě veškerého pojištění – provádí
Solventnost II; ve spojení s § 105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) pouze v
případě povinného pojištění odpovědnosti v letecké dopravě.
DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.
EL: Legislativní nařízení 400/1970.
ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), článek 36.

…[Příloha 8-B]/cs 151

IT: Článek 29 zákoníku soukromého pojištění (nařízení č. 209 ze dne 7. září 2005) a
zákon 194/1942, článek 4, zákon 4/1999 o rejstříku.
LT: Zákon o pojištění ze dne 18. září 2003 m. Nr. IX-1737, naposledy pozměněn dne 15.
prosince 2016, a
zákon č. XIII-98.
PL: Zákon o pojišťovnictví ze dne 22. května 2003 (sbírka zákonů 2003, č. 124, bod 1151) a
zákon o zprostředkování pojištění ze dne 22. května 2003 (sbírka zákonů 2003, č. 124, bod
1154), články 16 a 31.
PT: Článek 7 legislativního nařízení 94-B/98 a kapitola I oddíl VI legislativního nařízení 94B/98, čl. 34 odst. 6 a 7 a článek 7 legislativního nařízení 144/2006.
SE: Lag om försäkringsförmedling (zákon o zprostředkování pojištění) (2005:405) a
zákon o zahraničních pojišťovnách ve Švédsku (1998:293).
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b)

Bankovní a jiné finanční služby
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V HU: Společnosti mimo EHP mohou poskytovat finanční služby nebo provádět pomocné
činnosti související s finančními službami pouze prostřednictvím pobočky v Maďarsku.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Osoby, jež řídí a zastupují banku, musí být osobně přítomné na adrese vedení.
Finanční instituce musí mít hlavní místo podnikání na území Bulharska.
V HU: Alespoň dva členové správní rady úvěrové instituce musí být uznáni jako rezidenti ve
smyslu příslušných devizových pravidel a musí mít trvalý pobyt v Maďarsku po dobu
nejméně jednoho roku.
Pobočky společností ze zemí mimo EHP spravujících investiční fondy se nesmí zabývat
správou evropských investičních fondů a nesmí soukromým penzijním fondům poskytovat
služby v oblasti správy aktiv.
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V RO: Účastníci trhu jsou právnické osoby založené jako akciové společnosti podle
ustanovení zákona o společnostech. Alternativní systémy obchodování může řídit
provozovatel systému zřízený za podmínek popsaných výše nebo investiční firma, která má
povolení CNVM.
Ve SE: Zakladatelem spořitelny musí být fyzická osoba s pobytem v členském státě EHP.
Pokud jde pouze o přístup na trh:
V 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 jiných členských státech Evropské unie.
Přímé zřizování poboček ze zemí mimo Evropsku unii není povoleno.
Ve SI: Důchodové pojištění může poskytovat vzájemný penzijní fond (který nemá právní
subjektivitu, a je tudíž řízen pojišťovnou, bankou nebo penzijní společností), penzijní
společnost nebo pojišťovna. Důchodové pojištění mohou doplňkově nabízet také
poskytovatelé důchodového pojištění usazení v souladu s předpisy platnými v členských
státech Evropské unie.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V IT: Pro oprávnění k provozu platebního systému v oblasti cenných papírů nebo služeb
centrálního depozitáře cenných papírů se sídlem v Itálii je u společností požadován zápis do
obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). V případě kolektivních
investičních programů, vyjma subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů („SKIPCP“) harmonizovaných podle právních předpisů Evropské unie, se vyžaduje,
aby byl správce majetku nebo depozitář usazen v Itálii nebo v jiném členském státě Evropské
unie a měl v Itálii pobočku. U správcovských společností investičních fondů, které nejsou
harmonizovány podle právních předpisů Evropské unie, je též požadován zápis do
obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). Pouze banky, pojišťovací
společnosti, investiční společnosti a správcovské podniky SKIPCP, které jsou harmonizovány
podle právních předpisů Evropské unie, se sídlem v Evropské 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
pobyt na území členského státu Evropské unie. Kanceláře zastoupení zprostředkovatelů, kteří
nejsou z Evropské unie, nemohou provádět činnosti, jejichž cílem je poskytování investičních
služeb, včetně obchodování na vlastní účet a na účet zákazníků, investování a upisování
finančních nástrojů (vyžaduje se zřízení pobočky).
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Opatření:
BG: Zákon o úvěrových institucích, články 2 a 17;
zákoník sociálního pojištění, článek 121e a
měnový zákon, článek 3.
HU: Zákon CCXXXVII z roku 2013 o úvěrových institucích a finančních podnicích;
zákon CCXXXVII z roku 2013 o úvěrových institucích a finančních podnicích; a
zákon CXX z roku 2001 o kapitálovém trhu.
IT: Legislativní nařízení 58/1998, články 1, 19, 28, 30–33, 38, 69 a 80;
společné nařízení Italské národní banky a Consob ze dne 22. 2. 1998, články 3 a 41;
nařízení Italské národní banky ze dne 25. 1. 2005 a
hlava V, kapitola VII, oddíl II nařízení Consob 16190 ze dne 29. 10. 2007, články 17–21, 78–
81, 91–111.
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PT: Legislativní nařízení 12/2006, ve znění legislativního nařízení 180/2007, legislativní
nařízení 357-A/2007, nařízení 7/2007-R, ve znění nařízení 2/2008-R, nařízení 19/2008-R a
nařízení 8/2009.
RO: Zákon č. 297/2004 o kapitálových trzích, CNVM („Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare“) nařízení č. 2/2006 o regulovaných trzích a alternativních systémech obchodování.
SE: Sparbankslagen (zákon o spořitelnách) (1987:619), kapitola 2, § 1, část 2.
SI: Zákon o důchodovém a invalidním pojištění (Úřední věstník č. 102/15).

…[Příloha 8-B]/cs 157

Výhrada č. 12 – Zdravotní a sociální péče
Odvětví –

Zdravotní a sociální služby

pododvětví:
Klasifikace

CPC 931, 933

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
Popis:
V DE (týká se též regionální úrovně státní správy): Záchranné služby a „kvalifikované sanitní
služby“ zřizují a regulují jednotlivé spolkové země (Länder). Většina spolkových zemí
deleguje pravomoci v oblasti záchranných služeb obcím. Obce mohou upřednostnit neziskové
poskytovatele. Platí to stejně pro zahraniční jako pro domácí poskytovatele služeb (CPC 931,
933). Sanitní služby podléhají plánování, povolení a akreditaci. Telemedicínu lze provádět
pouze v rámci primární péče, pokud lékař pacienta nejprve osobně vyšetřil. Počet
poskytovatelů služeb IKT (informačních a komunikačních technologií) může být omezen, aby
tak byla zajištěna interoperabilita, kompatibilita a nezbytné bezpečnostní normy. Toto
opatření se uplatňuje nediskriminačně.
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Ve FR: Zahraniční investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice liberal“ a
„société civile professionnelle“, investoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy
právních forem. U lékařské a zubařské péče a péče porodních asistentek se vyžaduje
francouzská státní příslušnost. Přístup cizinců je však možný v rámci ročně stanovených kvót.
Lékařskou a zubařskou péči a péči porodních asistentek a zdravotních sester lze poskytovat
pouze prostřednictvím těchto forem: anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par
actions (SEL) nebo SCP. Pokud jde o služby nemocnic, sanitní služby, ústavní zdravotní péči
(jinou než nemocniční služby) a sociální služby, k výkonu řídicích funkcí je zapotřebí
povolení. V povolovacím procesu se bere v úvahu dostupnost místních vedoucích pracovníků.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Spolupráce lékařů za účelem poskytování ambulantní veřejné zdravotní péče, tzv.
společných praxí, může probíhat pouze v rámci právní formy Offene Gesellschaft/OG nebo
Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Společníky těchto společných praxí mohou být
pouze lékaři. Musí mít právo vykonávat samostatnou praxi, být registrováni v rakouské
lékařské komoře a aktivně vykonávat lékařské povolání. Jiné fyzické nebo právnické osoby
nemohou být společníky společných praxí a nemohou mít podíly na příjmech ani na ziscích
těchto praxí (část CPC 9312).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V HR: V konkrétních zeměpisných oblastech může zřizování soukromě financovaných
zařízení sociální péče podléhat omezením vycházejícím z potřeb (CPC 9311, 93192, 93193,
933).
Ve SI: Pro následující služby existuje státní monopol: dodávání krve, krevních přípravků,
odebírání a uchovávání lidských orgánů k transplantaci, sociálně-zdravotní služby, hygienické
služby, epidemiologické služby a zdravotně-ekologické služby, patologicko-anatomické
služby a asistovaná reprodukce (CPC 931).
Opatření:
AT: Zákon o lékařské péči, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a - 52c;
federální zákon regulující pomocné zdravotní profese na vysoké úrovni, BGBl. Nr. 460/1992
a
federální zákon regulující kineziterapeuty nižší a vyšší úrovně, BGBl. Nr. 169/2002.
DE: Bundesärzteordnung (spolkový předpis týkající se zdravotní péče);
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;
Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und
Jugendlichentherapeuten (zákon o poskytování psychoterapeutické péče ze dne 16. 7. 1998);
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;
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Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers;
Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten;
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;
Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie;
Gesetz über den Beruf des Logopäden;
Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin;
Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen;
Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten;
Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten;
Bundesapothekerorndung:
Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten;
Gesetz über technische Assistenten in der Medizin,Personenbeförderungsgesetz (zákon o
veřejné dopravě);
Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württember vom
08.02.2010 (GBl. 2010, s. 285);
Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, s. 429);
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993
(GVBl. s. 313);
Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom
18.05.2005;
Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992;
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Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992;
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom
01.07.1993;
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, s. 473);
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch
Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992;
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG)
vom 22.04.1991;
Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994;
Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im
Freistaat Sachsen vom 24.06.2004;
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993;
Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG)
vom 29.11.1991;
Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992;
§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (zákon o financování nemocnic);
§§ 14, 30 Gewerbeordnung (německý živnostenský zákon);
§ 108 Sozialgesetzbuch V (kniha V o sociálním zabezpečení);
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Povinné zdravotní pojištění:
§ 291b SGB V (kniha V o sociálním zabezpečení), poskytovatelé e-zdravotnictví;
§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, kniha VI o sociálním zabezpečení);
§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, kniha VII o sociálním zabezpečení),
Unfallversicherung;
§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, kniha IX o sociálním zabezpečení) Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen);
§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, kniha XI o sociálním zabezpečení), pojištění dlouhodobé
péče;
Landespflegegesetze:
Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz LPflG) vom 11. September 1995;
Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006;
Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen
(Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002;
Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch;
(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004;
Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur
Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz
(BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996;
Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007;
Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994;
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Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003;
Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004;
Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz NordrheinWestfalen - PfG NW) vom 19. März 1996;
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur
(LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz);
Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen vom 21.
Juni 1995;
Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft
getreten);
Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996;
Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz - LPflegeG) vom
10. Februar 1996;
Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG) vom
20. Juli 2005;
Personenbeförderungsgesetz (zákon o veřejné dopravě);
Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007;
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Bayerisches Krankenhausgesetzes - BayKrG (bavorský zákon o nemocnicích) vom
28.03.2007;
§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009
(GVBl. I/09, s. 310);
Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. s. 483);
Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom
29.04.2011);
Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. s. 127;
§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010,
Seite 587);
Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011
(GVOBl. M-V 2011, s. 327);
Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom
26.01.2012, s. 2);
Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom
11.12.2007 (GV. NRW, s. 702);
§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010
(GVBl. s. 433);
Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005;
Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-
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Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. s. 302);
§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, s.
202);
Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. s. 675);
§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung
30.04.2003 (GVBl. s. 262); a
Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz –
SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. s. 675).
FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée
par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du
29 novembre 1966 (SCP) a
Code de la santé publique, articles L6122-1, L6122-2 (Ordonnance2010-177 du 23 février
2010).
HR: Zákon o zdravotní péči (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
SI: Zákon o zdravotní péči, Úřední věstník RS, č. 23/2005, články 1, 3 a 62–64 a
zákon o léčbě neplodnosti a postupech asistované reprodukce, Úřední věstník RS, č. 70/00,
články 15 a 16.
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Výhrada č. 13 – Cestovní ruch a související služby
Odvětví –

Cestovní ruch a související služby – hotely, restaurace a

pododvětví:

kateringové služby; služby cestovních agentur a cestovních
kanceláří (včetně delegátů); služby průvodce cestovního ruchu

Klasifikace

CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
V BG: Vyžaduje se zápis do obchodního rejstříku (zřizování poboček není povoleno). Služby
cestovních kanceláří nebo cestovních agentur může poskytovat pouze osoba usazená v
členském státě Evropské unie nebo v členském státě EHP, pokud po usazení na území
Bulharska předloží dokument opravňující tuto osobu k výkonu takové činnosti a potvrzení
nebo jiný dokument vydaný úvěrovou institucí nebo pojišťovnou uvádějící údaje o tom, že
bylo uzavřeno pojištění pokrývající odpovědnost dotčené osoby za škody, jež mohou
vzniknout v důsledku trestuhodného zanedbání profesních povinností. V případech, kdy podíl
veřejných subjektů (státu nebo obcí) na základním kapitálu bulharské společnosti přesahuje
50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet vedoucích pracovníků, kteří jsou
bulharskými státními příslušníky. Pro průvodce cestovního ruchu platí podmínka státní
příslušnosti EHP (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Na CY: Licence na zřízení a provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, jakož i
obnovení licence na provozování stávající kanceláře nebo agentury se udělují pouze fyzickým
nebo právnickým osobám z Evropské unie. V Kyperské republice nesmí žádná společnost,
která není rezidentem, kromě společností usazených v jiném členském státě Evropské unie,
provádět organizovaně nebo trvale činnosti uvedené v článku 3 výše uvedeného zákona,
pokud není zastupována společností, která je rezidentem. Podmínkou k poskytování služeb
průvodců cestovního ruchu je státní příslušnost členského státu Evropské unie (CPC 7471,
7472).
V HR: Požadavek státní příslušnosti EHP pro pohostinství a cateringové služby v
domácnostech a venkovských usedlostech (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
V EL: Občané třetích zemí mohou profesi průvodce cestovního ruchu vykonávat pouze na
základě diplomu vydaného školami pro průvodce cestovního ruchu řeckého Ministerstva
cestovního ruchu. Odchylně od výše uvedených ustanovení lze výjimečně oprávnění k
výkonu profese dočasně udělit občanům třetích zemí v případě potvrzené nepřítomnosti
průvodce ovládajícího konkrétní jazyk.

…[Příloha 8-B]/cs 169

Ve ES (v případě ES se též týká regionální úrovně státní správy): Pro služby průvodce
cestovního ruchu platí požadavek státní příslušnosti členského státu Evropské unie (CPC
7472).
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V HU: Poskytování služeb cestovních agentur a cestovních kanceláří a služeb průvodců
cestovního ruchu na přeshraničním základě podléhá požadavku na licenci vydanou
maďarským živnostenským úřadem. Licence jsou vyhrazeny pro státní příslušníky EHP a
právnické osoby, jejichž sídlo se nachází v členských státech EHP (CPC 7471, 7472).
V IT (týká se též regionální úrovně státní správy): Průvodci cestovního ruchu ze zemí mimo
Evropskou unii musí získat zvláštní licenci od regionálního úřadu povolující výkon profese
průvodce cestovního ruchu. Průvodci cestovního ruchu z členských států Evropské unie
mohou pracovat bez omezení a žádnou licenci mít nemusí. Licence se vydávají průvodcům
cestovního ruchu, kteří prokáží, že mají odpovídající schopnosti a znalosti (CPC 7472).
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Opatření:
BG: Zákon o cestovním ruchu, články 61, 113, 146.
CY: Zákon o cestovním ruchu, cestovních kancelářích a průvodcích cestovního ruchu z let
1995 až 2004 (N.41(I)/1995–2004).
EL: Prezidentský dekret 38/2010, ministerské rozhodnutí 165261/IA/2010 (vládní věstník
2157/B), článek 50 zákona 4403/2016.
ES: Andalusie: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
Aragonie: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
Kantábrie: Decreto 51/2001, de 24 de julio, artcle 4, por el que se modifica el Decreto
32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades
turístico-informativas privadas;
Kastilie a León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto
101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León;
Kastilie – La Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones
Turísticas;
Katalánsko: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con
rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, článek 88;
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Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
Valencie: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento
regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
Galicie: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes,
guias de turismo y turismo activo;
Baleárské ostrovy: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto
112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas
Baleares;
Kanárské ostrovy: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y
ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, článek
5;
La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de
La Rioja;
Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de
turismo activo y cultural de Navarra. Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de
Asturias; a
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Murcie: Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en
materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la
Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se
modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.
HR: Zákon o pohostinství a stravovacích službách (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 a 50/12)
a
zákon o poskytování služeb cestovního ruchu (OG č. 68/07 a 88/10).
HU: Zákon CLXIV z roku 2005 o obchodu, nařízení vlády č. 213/1996 (XII.23.) o činnostech
organizátorů cest a cestovních agentur.
IT: Zákon 135/2001, články 7.5 a 6 a
zákon 40/2007 (DL 7/2007).

…[Příloha 8-B]/cs 173

Výhrada č. 14 – Rekreační, kulturní a sportovní služby
Odvětví –

Rekreační služby; ostatní sportovní služby

pododvětví:
Klasifikace

CPC 962, část 96419

ekonomických
činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)

správy:
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Popis:
Ostatní sportovní služby (CPC 96419)
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, vrcholné vedení a správní rady a
přeshraniční obchod službami – národní zacházení:
V AT (týká se regionální úrovně státní správy): Provoz lyžařských škol a poskytování služeb
horských průvodců se řídí zákony spolkových zemí (Bundesländer). Podmínkou k
poskytování těchto služeb může být státní příslušnost členského státu EHP. Podnikům může
být stanovena povinnost jmenovat generálního ředitele, který je státním příslušníkem
členského státu EHP.
Na CY: Podmínka státní příslušnosti pro zřízení taneční školy a podmínka státní příslušnosti
pro vyučující.
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Opatření:
AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;
NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710;
OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; a
Vídeň: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.
CY: Zákon 65(i)/1997 a
zákon 17(i) /1995.

…[Příloha 8-B]/cs 176

Výhrada č. 15 – Služby v dopravě a pomocné služby v dopravě
Odvětví –

Služby v dopravě – rybolov a vodní doprava – jakákoli jiná

pododvětví:

komerční činnost prováděná z lodi; vodní doprava a pomocné
služby ve vodní dopravě; železniční doprava a pomocné služby v
železniční dopravě; silniční doprava a pomocné služby v silniční
dopravě; pomocné služby v letecké dopravě; poskytování služeb
kombinované dopravy

Klasifikace

ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741,

ekonomických

742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754,

činností:

8730, 882

Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní
správy:

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)
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Popis:
a)

Námořní doprava a pomocné služby v námořní dopravě. Jakákoli komerční činnost
prováděná z lodi (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, část 742, 745, 74540,
74520, 74590, 882)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, vrcholné vedení a správní
rady; přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Přepravu a veškeré činnosti související s vodohospodářskými díly a podvodními
technickými pracemi, průzkumem a těžbou hornin a jiných anorganických zdrojů, vedením,
doplňováním paliva, odběrem odpadu, směsí vody a oleje apod., které provádějí plavidla ve
vnitřních a teritoriálních vodách Bulharska, mohou vykonávat pouze plavidla plující pod
bulharskou vlajkou nebo plavidla plující pod vlajkou jiného členského státu Evropské unie.
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Počet poskytovatelů služeb v přístavech může být omezen v závislosti na objektivní kapacitě
přístavu, o níž rozhoduje odborná komise zřízená ministrem dopravy, informačních
technologií a komunikací.
Podmínka státní příslušnosti pro pomocné služby. Kapitán a hlavní mechanik plavidla musí
být státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo EHP nebo Švýcarské
konfederace. Státní příslušníci Bulharska musí zastávat ne méně než 25 % řídicích a
provozních funkcí a ne méně než 25 % funkcí s rozhodovací pravomocí (ISIC Rev. 3.1 0501,
0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Opatření:
BG: Kodex obchodního námořnictva; zákon o námořních a vnitrozemských vodních cestách a
přístavech Bulharské republiky; vyhláška o podmínkách a pořadí výběru bulharských
přepravců pro přepravu osob a nákladu podle mezinárodních smluv a
vyhláška č. 3 o službách pro plavidla bez posádky.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení; přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: Pokud jde o pomocné služby pro veřejnou dopravu prováděné v bulharských
přístavech, v přístavech státního významu, je právo provádět tyto pomocné činnosti udíleno
prostřednictvím koncesní smlouvy. V přístavech regionálního významu je toto právo udíleno
prostřednictvím smlouvy s vlastníkem přístavu (CPC 74520, 74540, 74590).
Opatření:
BG: Kodex obchodního námořnictva; zákon o námořních a vnitrozemských vodních cestách a
přístavech Bulharské republiky.
V DK: Poskytovatelé služby vedení lodí mohou tuto činnost v Dánsku provádět, pouze pokud
mají pobyt v zemi EU/EHP a jsou registrováni a mají povolení dánských úřadů v souladu s
dánským zákonem o vedení lodí (CPC 74520).
Opatření:
DK: Dánský zákon o vedení lodí § 18.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení,
zacházení podle nejvyšších výhod:
V DE (týká se též regionální úrovně státní správy): Plavidlo, jež nepatří státnímu příslušníku
členského státu Evropské unie, může být používáno na německých spolkových vodních
cestách k jiným činnostem, než je doprava a pomocné služby, pouze na základě zvláštního
povolení. Plavidlům plujícím pod vlajkou státu, jenž není členem Evropské unie, mohou být
uděleny výjimky, pouze pokud nejsou k dispozici žádná plavidla z Evropské unie nebo pokud
jsou k dispozici za velmi nevýhodných podmínek, nebo na základě vzájemnosti. Na základě
vzájemnosti lze udělit výjimku plavidlům plujícím pod japonskou vlajkou (§ 2 odst. 3
KüSchVO). Všechny činnosti spadající do působnosti zákona o vedení lodí jsou regulovány a
akreditace jsou omezeny na státní příslušníky EHP nebo Švýcarské konfederace.
Pokud jde o pronájem nebo leasing námořních plavidel s obsluhou nebo bez ní nebo o
pronájem nebo leasing plavidel bez obsluhy, která nejsou určena pro plavbu po moři, může
být omezeno uzavírání smluv o nákladní dopravě plavidly plujícími pod vlajkou cizího státu
nebo o pronájmu takových lodí, a to v závislosti na dostupnosti lodí plujících pod německou
vlajkou nebo pod vlajkou jiného členského státu Evropské unie.
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Transakce mezi rezidenty a nerezidenty týkající se:
i)

pronájmu lodí, které nejsou registrovány v hospodářském prostoru, na vnitrozemských
vodních cestách;

ii)

nákladní dopravy takovými plavidly na vnitrozemských vodních cestách nebo

iii)

tažných služeb poskytovaných takovými plavidly na vnitrozemských vodních cestách

v rámci hospodářského prostoru mohou být omezeny (vodní doprava, pomocné služby pro
vodní dopravu, pronájem lodí, leasing lodí bez obsluhy (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754,
8730)).

…[Příloha 8-B]/cs 182

Opatření:
DE: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (zákon o ochraně vlajky);
§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002;
§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG);
Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008;
§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864);
§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG) a
See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel
516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407).
Ve FI: Pomocné služby pro námořní dopravu jsou vyhrazeny loďstvu plujícímu pod finskou
či norskou vlajkou nebo pod vlajkou Evropské unie, pokud jsou poskytovány ve finských
námořních vodách (CPC 745).
Opatření:
FI: Merilaki (námořní zákoník) (674/1994) a
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (zákon o právu na provádění obchodní činnosti)
(122/1919), s. 4.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V EL: Veřejný monopol na manipulaci s nákladem v přístavních oblastech (CPC 741).
Opatření:
EL: Zákoník veřejného námořního práva (legislativní nařízení 187/1973).
V IT: Na služby manipulace s nákladem v námořní dopravě se uplatňuje test ekonomické
potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel,
zeměpisné rozložení zařízení a vytvoření nových pracovních příležitostí (CPC 741).
Opatření:
IT: Plavební zákon;
zákon 84/1994 a
ministerská vyhláška 585/1995.
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b)

Železniční doprava a pomocné služby v železniční dopravě (CPC 711, 743)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V BG: V Bulharsku mohou služby železniční dopravy nebo pomocné služby v železniční
dopravě poskytovat pouze státní příslušníci členského státu Evropské unie. Licence k
železniční přepravě osob či nákladu vydává ministr dopravy železničním dopravcům, kteří
jsou zapsáni v obchodním rejstříku jako obchodníci (CPC 711, 743).
Opatření:
BG: Zákon o železniční dopravě, články 37 a 48.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V LT: Výhradní práva k poskytování tranzitních služeb se udílí železničním podnikům, které
jsou ve vlastnictví státu, nebo jejichž akcie jsou ve 100% vlastnictví státu (CPC 711).
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Opatření:
LT: Zákoník železniční dopravy Litevské republiky ze dne 22. dubna 2004 č. IX-2152 ve
znění ze dne 8. června 2006 č. X-653.
c)

Silniční doprava a pomocné služby v silniční dopravě (CPC 712, 7121, 7122, 71222,
7123)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
V AT: Pro osobní a nákladní dopravu mohou být výhradní práva nebo povolení udělena
pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské
unie, jež mají ústředí v Evropské unii (CPC 712).
Opatření:
AT: Güterbeförderungsgesetz (zákon o nákladní dopravě), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;
Gelegenheitsverkehrsgesetz (zákon o příležitostné dopravě), BGBl. Nr. 112/1996; § 6 a
Kraftfahrliniengesetz (zákon o pravidelné dopravě), BGBl. I Nr. 203/1999, ve znění
pozdějších předpisů, §§ 7 a 8.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod a
přeshraniční obchod službami – národní zacházení, zacházení podle nejvyšších výhod:
V EL: Provozovatelé nákladní silniční dopravy. Podmínkou vykonávání činnosti
provozovatele silniční nákladní dopravy je získání řecké licence. Licence se udělují za
nediskriminačních podmínek, pod podmínkou vzájemnosti. K nákladní silniční dopravě
usazené v Řecku lze využívat pouze vozidla registrovaná v Řecku (CPC 7123).
Opatření:
EL: Vydávání licencí provozovatelům nákladní silniční dopravy: řecký zákon 3887/2010
(vládní věstník A' 174), ve znění článku 5 zákona 4038/2012 (vládní věstník A' 14) – nařízení
ES 1071/09 a 1072/09.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V IE: Test ekonomické potřebnosti pro služby meziměstské autobusové dopravy. Hlavní
kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení
zařízení, dopad na dopravní podmínky a vznik nových pracovních příležitostí (CPC 7121,
CPC 7122).
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Opatření:
IE: Public Transport Regulation Act 2009.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Na MT: Vozy taxislužby – platí omezení počtu licencí.
Karozzini (kočáry tažené koňmi): platí omezení počtu licencí (CPC 712).
Opatření:
MT: Taxi Services Regulations (nařízení o taxislužbě) (SL499.59).
V PT: Test ekonomické potřebnosti pro pronájem limuzín. Hlavní kritéria: počet stávajících
zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení zařízení, dopad na dopravní
podmínky a vznik nových pracovních příležitostí (CPC 71222).
Opatření:
PT: Legislativní nařízení 41/80 ze dne 21. srpna.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami –
národní zacházení:
V CZ: Pro poskytování služeb v silniční dopravě je vyžadován zápis do obchodního rejstříku
České republiky (zřizování poboček není povoleno).
Opatření:
CZ: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Pokud jde o přeshraniční obchod službami – národní zacházení:
V RO: Provozovatelé nákladní silniční dopravy a osobní silniční dopravy mohou využívat
pouze vozidel registrovaných v Rumunsku, vlastněných a používaných v souladu s
ustanoveními vládního nařízení (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123).
Opatření:
RO: Rumunský zákon o silniční dopravě (vládní nařízení č. 27/2011).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení,
zacházení podle nejvyšších výhod:
Ve SE: Podmínkou vykonávání činnosti provozovatele silniční dopravy je získání švédské
licence. Kritéria stanovená pro získání licence taxislužby zahrnují podmínku, že společnost
jmenuje do funkce manažera dopravy fyzickou osobu (de facto požadavek pobytu – viz
švédské výhrady týkající se usazování).
Kritéria stanovená pro získání licence pro ostatní provozovatele silniční dopravy vyžadují,
aby společnost byla usazená v EU, měla podnik umístěný ve Švédsku a jmenovala do funkce
manažera dopravy fyzickou osobu, která je rezidentem Evropské unie.
Licence se udílí za nediskriminačních podmínek, s výjimkou toho, že provozovatelé nákladní
silniční dopravy a osobní silniční dopravy mohou zpravidla používat pouze vozidla, která jsou
zapsána ve vnitrostátním rejstříku silničního provozu. Pokud je vozidlo registrováno v
zahraničí, jeho vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm/sídlem v zahraničí a je
dovezeno do Švédska k dočasnému používání, lze je ve Švédsku dočasně používat. Dočasným
používáním se podle vymezení Švédského dopravního úřadu rozumí používání nejvýše po
dobu jednoho roku.
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Provozovatelé přeshraniční silniční nákladní dopravy a osobní silniční dopravy v zahraničí
musí mít k takové činnosti licenci vydanou odpovědným orgánem v zemi usazení. Další
požadavky na přeshraniční obchod mohou být upraveny v dvoustranných dohodách o silniční
dopravě. Vozidla, na něž se nevztahuje žádná taková dvoustranná dohoda, musí rovněž mít
licenci vydanou Švédským dopravním úřadem (CPC 712).
Opatření:
SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (zákon o profesionální dopravě);
Lag om vägtrafikregister (2001:558) (zákon o registru silniční dopravy);
Yrkestrafikförordning (2012:237) (nařízení vlády o profesionální dopravě);
Taxitrafiklag (2012:211) (zákon o taxislužbě) a
Taxitrafikförordning (2012:238) (nařízení vlády o taxislužbě).
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d)

Pomocné služby v letecké dopravě
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V PL: V případě skladování zmrazeného nebo chlazeného zboží a volně ložených kapalin
nebo plynů na letištích závisí možnost poskytování určitých kategorií služeb na velikosti
letiště. Počet poskytovatelů na jednotlivých letištích může být z prostorových důvodů
omezen, z jiných než prostorových důvodů na nejméně dva.
Opatření:
PL: Polský letecký zákon ze dne 3. července 2002, články 174.2 a 174.3 3.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, zacházení podle
nejvyšších výhod a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení,
zacházení podle nejvyšších výhod:
V EU: U služeb pozemního odbavování může být vyžadováno usazení na území Evropské
unie. Otevřenost služeb pozemního odbavování závisí na velikosti letiště. Počet poskytovatelů
lze na každém letišti omezit. Na „velkých letištích“ nesmí toto omezení činit méně než dva
poskytovatele.
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Opatření:
EU: Směrnice 1996/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na
letištích Společenství.
V BE (týká se též regionální úrovně státní správy): U služeb pozemního odbavení se vyžaduje
vzájemnost.
Opatření:
BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en
escale à l'aéroport de Bruxelles-National (článek 18);
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de
Vlaamse regionale luchthavens (článek 14) a
arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux
aéroports relevant de la Région wallonne (článek 14).
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e)

Pomocné služby pro všechny druhy dopravy (část CPC 748)
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh, národní zacházení:
EU (týká se též regionální úrovně státní správy): Služby celního odbavení mohou poskytovat
pouze rezidenti Evropské unie.
Opatření:
EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým
se stanoví celní kodex Unie.
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f)

Poskytování služeb kombinované dopravy (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745,
748, 749)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
EU (týká se též regionální úrovně státní správy): S výjimkou Finska: v rámci kombinované
dopravy mezi členskými státy Evropské unie mohou počáteční nebo konečný úsek silniční
dopravy, které tvoří nedílnou součást operace kombinované dopravy a které mohou nebo
nemusí zahrnovat přechod hranice, zajišťovat pouze dopravci usazení v členském státě
Evropské unie, kteří splňují podmínky přístupu k tomuto povolání a přístupu na trh přepravy
zboží mezi členskými státy Evropské unie. Omezení se vztahují na všechny druhy dopravy.
Lze přijmout nezbytná opatření zajišťující, aby byly sníženy či propláceny daně z motorových
vozidel platné pro silniční vozidla provozující kombinovanou dopravu (CPC 711, 712, 7212,
741, 742, 743, 744, 745, 748, 749).
Opatření:
EU: Směrnice 1992/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro
určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy.
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Výhrada č. 16 – Činnosti v oblasti energetiky
Odvětví – pododvětví:

Činnosti v oblasti energetiky – těžba a dobývání; výroba, přenos a
distribuce elektřiny, plynu, páry a horké vody pro vlastní potřebu;
potrubní přeprava paliv; skladování paliv přepravovaných potrubími; a
služby související s rozvodem energií

Klasifikace

ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, část 742,

ekonomických činností: 8675, 883, 887
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní správy:

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)
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Popis:
a)

Těžba a dobývání (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V NL: Průzkum a těžbu uhlovodíků provádí v Nizozemsku vždy společně soukromá
společnost a veřejná společnost (s ručením omezeným) jmenovaná ministrem hospodářství.
Články 81 a 82 těžebního zákona stanoví, že všechny podíly v této jmenované společnosti
musí přímo či nepřímo držet nizozemský stát (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1
14).
Opatření:
NL: Mijnbouwwet (těžební zákon).

Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V BE: Průzkum a těžba nerostných zdrojů a jiných neživých zdrojů v teritoriálních vodách a
kontinentálním šelfu podléhají koncesi. Koncesionář musí mít v Belgii adresu pro doručování
(ISIC Rev. 3.1:14).
Opatření:
BE: Arrêté Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation
géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des
ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau
continental.
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V BG: Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku
je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích nebo jiných konkrétních
předpisů týkajících se koncesí. Průzkum podzemních přírodních zdrojů na území Bulharské
republiky, v kontinentálním šelfu a ve výlučné ekonomické zóně v Černém moři podléhá
povolení, zatímco těžba a využívání podléhají koncesi udílené podle zákona o podzemních
přírodních zdrojích.
Společnosti registrované v jurisdikcích s preferenčním daňovým zacházením (v tzv. daňových
rájích) nebo společnosti v přímém či nepřímém spojení s nimi se nesmí účastnit otevřených
nabídkových řízení na povolení či koncese k průzkumu nebo těžbě přírodních zdrojů, včetně
uranových a thoriových rud, a nesmí využívat existujícího povolení nebo vydané koncese;
není jim povoleno ani zaregistrovat geologický nebo komerční objev naleziště, k němuž dojde
při průzkumu.

…[Příloha 8-B]/cs 198

Obchodní korporace, v nichž členský stát nebo obec drží účast na kapitálu přes 50 %, nemůže
provádět transakce převodu dlouhodobých aktiv korporace, uzavírat smlouvy o nabývání
podílů, pronájmu, společné činnosti, úvěru, zajištění pohledávek, ani přijímat povinnosti
plynoucí ze směnek, pokud tak nečiní s povolením privatizační agentury nebo městské rady,
podle toho, kdo z nich je odpovědný orgán. Aniž by byl dotčen čl. 8.4 odst. 1 a 2, podle
rozhodnutí Národního shromáždění Bulharské republiky ze dne 18. ledna 2012, jakékoli
využívání technologie hydraulického štěpení, tzv. frakování, při průzkumných činnostech či
těžbě ropy a zemního plynu je zakázáno rozhodnutím parlamentu. Průzkum a těžba
břidlicového plynu jsou zakázány (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).
Těžba uranových rud je zakázána vyhláškou Rady ministrů č. 163 ze dne 20. srpna 1992.
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Pokud jde o těžbu thoriových rud, použije se všeobecný režim koncesí pro těžbu. Aby se
mohla japonská společnost podílet na koncesi pro těžbu thoriových rud, musí být usazena v
souladu s bulharským obchodním zákoníkem a registrována v obchodním rejstříku.
Rozhodnutí povolit těžbu thoriových rud se přijímají na nediskriminačním základě jednotlivě
případ od případu. Zákaz pro společnosti registrované v jurisdikcích s preferenčním daňovým
zacházením (v tzv. daňových rájích) nebo společnosti v přímém či nepřímém spojení s nimi
účastnit se otevřených nabídkových řízení na koncese k těžbě přírodních zdrojů se týká
rovněž uranových a thoriových rud (ISIC Rev. 3.1 12).
Opatření:
BG: Zákon o podzemních přírodních zdrojích;
zákon o koncesích;
zákon o kontrole privatizace a po privatizaci;
zákon o bezpečném využívání jaderné energie;
zákon o hospodářských a finančních vztazích se společnostmi registrovanými v jurisdikcích s
preferenčním daňovým zacházením, se společnostmi ve spojení a jejich skutečnými vlastníky
a
zákon o podpovrchových zdrojích.

Na CY: Rada ministrů může z důvodů energetické bezpečnosti zamítnout žádost o přístup k
činnostem průzkumu a těžby uhlovodíků a jejich provádění jakémukoli subjektu, který je
fakticky kontrolován Japonskem nebo japonskými státními příslušníky. Po udělení povolení k
průzkumu, těžbě a produkci uhlovodíků nesmí žádný subjekt přejít pod přímou či nepřímou
kontrolu Japonska či japonských státních příslušníků bez předchozího souhlasu Rady
ministrů. Rada ministrů může zamítnout povolení k průzkumu, těžbě a produkci uhlovodíků
subjektu, který je fakticky kontrolován Japonskem nebo třetí zemí nebo státním příslušníkem
Japonska nebo třetí země, pokud Japonsko nebo dotčená třetí země neposkytne subjektům z
Kyperské republiky nebo členských států Evropské unie v souvislosti s přístupem k činnostem
průzkumu a těžby uhlovodíků a s jejich prováděním zacházení srovnatelné se zacházením,
jaké Kyperská republika nebo dotčený členský stát Evropské unie poskytuje subjektům z
Japonska nebo dotčené třetí země (ISIC Rev 3.1 1110).
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
Opatření:
CY: Zákon o uhlovodících (zákon o průzkumu a těžbě) z roku 2007, (zákon 4(I)/2007), ve
znění zákonů č. 126(I) z roku 2013 a 29(I) z roku 2014.
V IT (pokud jde o průzkum, týká se též regionální úrovně státní správy): Pro doly ve
vlastnictví státu platí zvláštní pravidla průzkumu a těžby. Před zahájením těžebních prací je
zapotřebí povolení k průzkumu („permesso di ricerca“, článek 4 královského dekretu
1447/1927). Toto povolení je časově omezené, přesně vymezuje hranice pozemku, na němž
má probíhat průzkum, přičemž na tutéž oblast lze vydat více než jedno povolení k průzkumu
různým osobám či společnostem (tento druh licence není nutně výhradní). Ke kultivaci a
těžbě hornin je zapotřebí povolení regionálního orgánu („concessione“, článek 14) (ISIC Rev.
3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).
Opatření:
IT: Služby v oblasti průzkumu: královský dekret 1447/1927 a
legislativní nařízení 112/1998, článek 34.
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Na SK: Pokud jde o těžbu, činnosti související s těžbou a geologické práce, vyžaduje se zápis
do obchodního rejstříku v členském státě Evropské unie nebo v členském státě EHP
(zřizování poboček není povoleno). Těžba a průzkum podle slovenského zákona 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství, jsou regulovány na nediskriminačním základě, a to
včetně opatření veřejné politiky, jejichž cílem je zajistit zachování a ochranu přírodních
zdrojů a životního prostředí, jako je povolení nebo zákaz některých báňských technologií.
Konkrétně tato opatření zahrnují zákaz používání technologie kyanidového louhování při
úpravě či zušlechťování nerostů, požadavek zvláštního povolení v případě frakování při
průzkumu, těžbě nebo dobývání ropy a zemního plynu, jakož i předchozí souhlas formou
místního referenda v případě jaderných/radioaktivních nerostných zdrojů. Tím nedochází k
navýšení nesouladných aspektů stávajícího opatření, jehož se výhrada týká. (ISIC Rev. 3.1 10,
3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 7131).
Opatření:
SK: Zákon 51/1988 Sb., o báňské činnosti, výbušninách a státní báňské správě, a zákon
569/2007 Sb., o geologických pracích.

V UK: K průzkumu a produkci v oblasti kontinentálního šelfu Spojeného království a k
poskytování služeb, jež vyžadují přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich těžbu, je
třeba licence.
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Tato výhrada platí pro licence vydávané pro produkci v oblasti kontinentálního šelfu
Spojeného království. Společnost může získat licenci, pokud má místo podnikání ve
Spojeném království. To znamená buď:
i)

přítomnost zaměstnanců ve Spojeném království;

ii)

registraci společnosti ze Spojeného království v podnikatelské komoře nebo

iii)

registraci pobočky zahraniční společnosti ve Spojeném království v podnikatelské
komoře.

Tato podmínka platí pro jakoukoli společnost, jež žádá o novou licenci, a pro jakoukoli
společnost, jež chce stávající licenci získat převodem. To se týká všech licencí a všech
podniků, ať už se jedná o provozovatele, či nikoli. Aby se společnost mohla podílet na licenci,
jež zahrnuje naleziště, musí: a) být registrovaná v podnikatelské komoře jako společnost ze
Spojeného království nebo b) podnikat prostřednictvím stálé provozovny ve Spojeném
království, jak definuje oddíl 148 finančního zákona z roku 2003 (který jinak vyžaduje
přítomnost zaměstnanců) (ISIC Rev. 3.1 11, CPC 883, 8675).

…[Příloha 8-B]/cs 203

Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Opatření:
UK: Petroleum Act 1988.

Ve FI: Průzkum a těžba nerostných surovin podléhá požadavku licence, kterou udílí vláda v
souvislosti s těžbou jaderného materiálu. Rekultivace těžební oblasti rovněž podléhá povolení
vlády. Povolení lze vydat fyzickým osobám, jež jsou rezidenty EHP, nebo právnickým
osobám usazeným v EHP. Může být použit test ekonomické potřebnosti (ISIC Rev. 3.1 120,
CPC 5115, 883, 8675).
Opatření:
FI: Kaivoslaki (zákon o těžbě) (621/2011) a
Ydinenergialaki (zákon o jaderné energii) (990/1987).

V IE: Průzkumné a těžební společnosti působící v Irsku zde musí být přítomny. Pokud jde o
průzkum nerostného bohatství, společnosti (irské a cizí) musí během probíhajících prací
využívat služeb agenta nebo zaměstnávat vedoucího průzkumu, který je irským rezidentem. V
případě těžby musí být držitelem státního pronájmu dolů nebo těžební licence společnost
zapsaná v obchodním rejstříku v Irsku. Na vlastnictví takové společnosti se nevztahují žádná
omezení (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).
Opatření:
IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017; a
Planning Acts and Environmental Regulations.
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Ve SI: Průzkum a těžba nerostných zdrojů, včetně regulovaných báňských služeb, jsou
podmíněny usazením nebo občanstvím v EHP, Švýcarské konfederaci nebo v zemi, která je
členem OECD, nebo ve třetí zemi pod podmínkou vzájemnosti. Na dodržování podmínky
vzájemnosti dohlíží Ministerstvo odpovědné za báňskou činnost (ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev.
3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).
Opatření:
SI: Zákon o těžbě z roku 2014.
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b)

Výroba, přenos a distribuce elektřiny, plynu, páry a horké vody pro vlastní potřebu;
potrubní přeprava paliv; skladování paliv přepravovaných potrubími; služby související
s rozvodem energií (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, 7131, část 742, 74220,
887)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh:
V DK: Vlastník či uživatel, který hodlá zřídit potrubí pro dopravu surové či rafinované ropy a
ropných produktů a zemního plynu, musí před zahájením prací získat povolení místního
orgánu. Počet takto vydaných povolení může být omezen (CPC 7131).
Opatření:
DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines (nařízení o úpravě, zřízení a provozu ropných nádrží, potrubních
systémů a ropovodů), č. 724 ze dne 1. července 2008.

Na MT: Společnost EneMalta plc má monopol k poskytování elektřiny (ISIC Rev. 3.1 401;
CPC 887).
Opatření:
MT: EneMalta Act (zákon o společnosti EneMalta), kapitola 272 a EneMalta Act, kapitola
536 (Převod aktiv, práva, závazky a povinnosti).

V NL: Výhradním vlastníkem elektrické sítě a sítě plynovodů je nizozemská vláda
(přenosový systém) a jiné veřejné orgány (distribuční systém) (ISIC Rev. 3.1 040, CPC
71310).
Opatření:
NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, vrcholné vedení a správní rady a
přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V AT: Pokud jde o přepravu plynu, vydává se povolení pouze státním příslušníkům členského
státu EHP s bydlištěm v EHP. Podniky a partnerství musí mít sídlo v EHP. Provozovatel sítě
musí jmenovat generálního ředitele a technického ředitele, který odpovídá za technickou
kontrolu provozu sítě; oba musí být státními příslušníky členského státu EHP.
Příslušný orgán může upustit od požadavku na státní příslušnost a bydliště, pokud se má za to,
že provoz sítě je ve veřejném zájmu.
Pro přepravu zboží kromě plynu a vody platí následující:
i)

pokud jde o fyzické osoby, vydává se povolení pouze státním příslušníkům EHP se
sídlem v Rakousku, a
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ii)

podniky a partnerství musí mít sídlo v Rakousku. Provádí se test ekonomické
potřebnosti nebo analýza zájmu. Přeshraniční potrubí nesmí ohrožovat bezpečnostní
zájmy Rakouska a jeho status neutrální země. Podniky a partnerství musí jmenovat
generálního ředitele, který musí být státním příslušníkem členského státu EHP.
Příslušný orgán může upustit od požadavku na státní příslušnost a sídlo, pokud se má za
to, že provoz potrubí je v národním ekonomickém zájmu (CPC 713).

Opatření:
AT: Rohrleitungsgesetz (zákon o potrubní dopravě), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) a (2), §§ 5
(1) a (3), 15, 16 a
Gaswirtschaftsgesetz 2011(zákon o zemním plynu), BGBl. I Nr. 107/2011, články 43 a 44,
články 90 a 93.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení, vrcholné vedení a správní
rady a přeshraniční obchod službami – přístup na trh, národní zacházení (týká se pouze
regionální úrovně státní správy):
V AT: Pokud jde o přenos a distribuci elektrické energie, vydává se povolení pouze státním
příslušníkům členského státu EHP s bydlištěm v EHP. Pokud provozovatel jmenuje
generálního ředitele nebo nájemce, od požadavku na bydliště se upustí.
Právnické osoby (podniky) a partnerství musí mít sídlo v EHP. Musí jmenovat generálního
ředitele nebo nájemce, přičemž oba musí být státní příslušníci členského státu EHP s
bydlištěm v EHP.
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Příslušný orgán může upustit od podmínky bydliště a státní příslušnosti, pokud se má za to, že
provoz sítě je ve veřejném zájmu (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887).
Opatření:
AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006, v platném znění;
Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005, v platném znění;
Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. Nr. 1/2006, v platném
znění;
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999, v platném znění;
Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler
Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011;
Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie
(Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003, v platném znění;
Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz
2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005;
Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr.
70/2005 a
Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006.
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh a přeshraniční obchod službami – přístup na
trh:
V CZ: V případě výroby, přenosu a distribuce elektřiny, obchodu s elektřinou a jiných
činností operátora trhu, dále v případě výroby, přepravy, distribuce, uskladňování plynu a
obchodu s plynem, jakož i v případě výroby a distribuce tepelné energie je požadováno
povolení. Toto povolení může být vydáno pouze fyzickým osobám, jež mají povolení k
pobytu, nebo právnickým osobám usazeným v Evropské unii. Výlučná práva existují v
případě licence na přenos elektřiny a přepravu plynu a v případě licence na činnosti operátora
trhu (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 62271, 742, 887).
Opatření:
CZ: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
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energetických odvětvích (energetický zákon).
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In PL: Podle energetického zákona jsou předmětem licence následující činnosti:
i)

výroba paliv nebo energií, kromě: výroby pevných nebo plynných paliv; výroby
elektřiny za použití zdrojů elektřiny o celkové kapacitě nepřesahující 50 MW kromě
obnovitelných zdrojů energií; kombinované výroby elektřiny a tepla za použití zdrojů o
celkové kapacitě nepřesahující 5 MW kromě obnovitelných zdrojů energií; výroby tepla
za použití zdrojů o celkové kapacitě nepřesahující 5 MW;

ii)

skladování plynných paliv ve skladovacích zařízeních, zkapalňování zemního plynu a
znovuzplynování zkapalněného zemního plynu v zařízeních na LNG a také skladování
kapalných paliv, kromě: lokálního skladování zkapalněného plynu v zařízeních o
kapacitě menší než 1 MJ/s a skladování kapalných plynů v maloobchodním prodeji;

iii)

přenos nebo distribuce paliv nebo energií, kromě: distribuce plynných paliv v sítích o
kapacitě menší než 1 MJ/s a přenosu nebo distribuce tepla, pokud celková kapacita
objednaná spotřebiteli nepřesahuje 5 MW;
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iv)

obchod s palivy nebo energiemi, kromě: obchodu s pevnými palivy; obchodu s
elektřinou za použití zařízení o napětí nižším než 1 kV ve vlastnictví odběratele;
obchodu s plynnými palivy, pokud hodnota jejich ročního obratu nepřesahuje částku
odpovídající 100 000 EUR; obchodu se zkapalněným plynem, pokud hodnota ročního
obratu nepřesahuje 10 000 EUR a obchodu s plynnými palivy a elektřinou
uskutečňovaném na komoditní burze makléřskou společností, která provádí makléřskou
činnost na komoditní burze na základě zákona ze dne 26. října 2000 o komoditní burze,
a také obchodu s teplem, pokud kapacita objednaná odběrateli nepřesahuje 5 MW. Limit
pro obrat se netýká velkoobchodního prodeje plynných paliv nebo zkapalněného plynu
ani maloobchodního prodeje plynu v lahvích.

Licence může odpovědný orgán vydávat pouze žadateli, který zaregistroval své hlavní místo
podnikání nebo místo pobytu na území členského státu EU, členského státu EHP nebo
Švýcarské konfederace (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).
Opatření:
PL: Energetický zákon ze dne 10. dubna 1997, články 32 a 33.

…[Příloha 8-B]/cs 213

Pokud jde o přeshraniční obchod službami – přístup na trh:
V LT: Licence k přepravě, distribuci a veřejné dodávce elektřiny a organizaci obchodu s
elektřinou lze vydat pouze litevským právnickým osobám nebo pobočkám zahraničních
právnických osob nebo jiným organizacím usazeným v Litvě. Tato výhrada se nevztahuje na
konzultační služby související s přenosem a distribucí elektřiny na základě honoráře nebo
smlouvy (ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887).
V případě paliv je vyžadováno usazení. Licence k přenosu a distribuci paliv lze vydat pouze
litevským právnickým osobám nebo pobočkám zahraničních právnických osob nebo jiným
organizacím (dceřiným společnostem) usazeným v Litvě.
Tato výhrada se nevztahuje na konzultační služby související s přepravou a distribucí paliv na
základě honoráře nebo smlouvy (CPC 713, CPC 887).
Opatření:
LT: Zákon o zemním plynu Litevské republiky ze dne 10. října 2000 č. VIII-1973 a
zákon o elektřině Litevské republiky ze dne 20. července 2000 č. VIII-1881.
Ve SI: Výroba elektrické energie a zemního plynu, obchodování s nimi a jejich dodávání
konečným zákazníkům, jakož i přenos, přeprava a distribuce jsou podmíněny usazením v
Evropské unii (ISIC Rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).
Opatření:
SI: Energetski zakon (energetický zákon) 2014), Úřední věstník RS, č. 17/2014.
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Výhrada č. 17 – Zemědělství, rybářství a výroba
Odvětví –

Zemědělství, myslivost, lesnictví; chov zvířat a sobů, rybolov a

pododvětví:

akvakultura; vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů

Klasifikace

ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221,

ekonomických

222, 323, 324, CPC 882, 88442

činností:
Druh výhrady:

Přístup na trh
Národní zacházení
Zacházení podle nejvyšších výhod
Zákaz výkonnostních požadavků
Vrcholné vedení a správní rady

Oddíl:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami

Úroveň státní
správy:

EU / členský stát (není-li uvedeno jinak)
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Popis:
a)

Zemědělství, myslivost a lesnictví (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531)
Pokud jde o liberalizaci investic – zákaz výkonnostních požadavků:
EU: Intervenční agentury určené členskými státy Evropské unie nakupují obiloviny, které
byly sklizeny v Evropské unii. Na rýži dovezenou z kterékoli třetí země a opětovně
vyvezenou tamtéž se nevztahují žádné vývozní náhrady. O vyrovnávací platby mohou žádat
pouze producenti rýže z Evropské unie.
Opatření:
EU: Nařízení Rady č. 2007/1234/ES ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů).
Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh:
V IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství zahraničními rezidenty podléhá povolení (ISIC
Rev. 3.1 1531).
Opatření:
IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh:
Ve FI: Soby mohou vlastnit a chovat pouze státní příslušníci členských států EHP, kteří jsou
rezidenty v oblasti chovu sobů. Mohou být udělena výhradní práva.
Opatření:
FI: Poronhoitolaki (zákon o chovu sobů) (848/1990), kapitola 1, s. 4, Protokol 3 k dohodě o
přistoupení Finska.

Ve FR: Aby se osoba mohla stát členem zemědělského družstva nebo aby mohla takové
družstvo řídit, musí mít předchozí povolení (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).
Opatření:
FR: Code rural et de la pêche maritime: článek R331-1 o usazování a článek L. 529-2 o
zemědělských družstvech.
Ve SE: Chov sobů mohou vlastnit a provozovat pouze Sámové.
Opatření:
SE: Zákon o chovu sobů (1971:437), § 1.
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b)

Rybolov a akvakultura (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
Ve FR: Francouzské plavidlo plující pod francouzskou vlajkou může získat povolení k
rybolovu nebo mu může být dovoleno provozovat rybolov na základě státních kvót, pouze
pokud se prokáže skutečná ekonomická vazba na území Francie a plavidlo je řízeno a
kontrolováno ze stálé provozovny na území Francie (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882).
Opatření:
FR: Code rural et de la pêche maritime: článek L921-3.
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Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení a přeshraniční obchod
službami – přístup na trh, národní zacházení:
Ve SE: Profesionální rybolov je rybolov s licencí k profesionálnímu rybolovu nebo rybolov
zahraničních rybářů, kteří mají zvláštní povolení k profesionálnímu rybolovu ve švédských
teritoriálních vodách nebo ve švédské ekonomické zóně. Licenci k profesionálnímu rybolovu
může získat rybář, pro něhož je rybolov základní obživou a má-li rybolov napojení na švédské
odvětví rybolovu. Napojením může být například: vykládka poloviny úlovku během
kalendářního roku (v hodnotovém vyjádření) ve Švédsku, polovina rybářských výjezdů
vyplouvá ze švédského přístavu nebo polovina rybářů v rybářském loďstvu má bydliště ve
Švédsku.
Plavidla delší než pět metrů musí mít kromě licence k profesionálnímu rybolovu povolení k
provozu plavidla. Povolení se vydá, pokud je mimo jiné plavidlo registrováno ve
vnitrostátním rejstříku, má reálné hospodářské napojení na Švédsko, držitel povolení je rybář
s licencí k profesionálnímu rybolovu a kapitánem lodi je rybář s licencí k profesionálnímu
rybolovu.

…[Příloha 8-B]/cs 221

Kapitán rybářského plavidla o hrubé prostornosti více než 20 musí být státním příslušníkem
členského státu EHP. Švédská dopravní agentura může udělit výjimku.
Plavidlo se považuje za švédské a může plout pod švédskou vlajkou, pokud je více než z
poloviny vlastněno švédskými občany nebo právnickými osobami. Vláda může povolit, aby
zahraniční plavidla plula pod švédskou vlajkou, je-li jejich provoz kontrolován ze Švédska
nebo pokud může vlastník prokázat, že má ve Švédsku trvalý pobyt. Plavidla, která jsou z
50 % vlastněna státními příslušníky členského státu EHP nebo společnostmi se sídlem,
správním ústředím nebo hlavním místem podnikání na území EHP a jejichž provoz je
kontrolován ze Švédska, mohou být rovněž registrována ve švédském rejstříku (ISIC Rev. 3.1
0501, 3.1 0502, CPC 882).
Opatření:
SE: Námořní zákon (1994:1009);
zákon o rybolovu (1993:787);
nařízení o rybolovu, akvakultuře a odvětví rybolovu (1994:1716);
předpisy týkající se rybolovu vydané Národní radou pro lov ryb (2004:25) a
nařízení o bezpečnosti lodí (2003:438).
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c)

Výroba – vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324,
CPC 88442)
Pokud jde o liberalizaci investic – přístup na trh, národní zacházení:
V LV: Zakládat a vydávat hromadné sdělovací prostředky mohou pouze právnické osoby
zapsané v lotyšském obchodním rejstříku a fyzické osoby z Lotyšska. Zakládání poboček není
povoleno (CPC 88442).
Opatření:
LV: Zákon o tisku a jiných hromadných sdělovacích prostředcích, s. 8.

Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh:
V DE (týká se též regionální úrovně státní správy): V každých veřejně šířených či tištěných
novinách, časopise či periodiku musí být jasně uveden „odpovědný vydavatel“ (celé jméno a
adresa fyzické osoby). Může být stanoven požadavek, aby byl odpovědný vydavatel osobou s
trvalým pobytem v Německu, Evropské unii nebo zemi EHP. Spolkový ministr vnitra může
povolit výjimky (ISIC Rev. 3.1 223, 224).
Opatření:
DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005,
GVBl. s. 23;
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl.
s. 11;
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW)
v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. s. 340);
§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL.
SH, s. 266;
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§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6
Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, s. 541;
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013
(GVBl. LSA, s. 198);
§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. s. 744;
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl.
I/93, s. 162;
§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, s. 63;
§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I, s.
2;
§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl.
1991, s. 271;
§ 9 Abs. 1 Nr. 1Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., s. 15;
§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl.,
s. 125;
§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl., s. 9;
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl., s. 498)
a
Article 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April
2000 (GVBl, s. 340).
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení, přístup na trh, zacházení podle
nejvyšších výhod:
V IT: Pokud Japonsko umožní italským státním příslušníkům a podnikům provádět tyto
činnosti, umožní Itálie japonským státním příslušníkům a podnikům provádět tyto činnosti za
stejných podmínek. Pokud Japonsko umožní italským investorům vlastnit více než 49 %
kapitálu a hlasovacích práv v japonském vydavatelství, umožní Itálie japonským investorům
vlastnit více než 49 % kapitálu a hlasovacích práv v italském vydavatelství za stejných
podmínek (ISIC Rev. 3.1 221, 222).
Opatření:
IT: Zákon 416/1981, článek 1 (a následující změny).
Pokud jde o liberalizaci investic – vrcholné vedení a správní rady:
V PL: Požadavek státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů (ISIC Rev. 3.1 221,
222).
Opatření:
PL: Zákon ze dne 26. ledna 1984 o tisku, sbírka zákonů, č. 5, bod 24, ve znění pozdějších
předpisů.
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Pokud jde o liberalizaci investic – národní zacházení a přeshraniční obchod službami – přístup
na trh, národní zacházení:
Ve SE: Fyzické osoby, jež jsou vlastníky periodik tištěných a vydávaných ve Švédsku, musí
pobývat ve Švédsku nebo musí být státními příslušníky členského státu EHP. Vlastníci
takových periodik, již jsou právnickými osobami, musí být usazeni v EHP. Periodika, která
jsou tištěna a vydávána ve Švédsku, a technické nahrávky musí mít odpovědného redaktora,
který musí mít bydliště ve Švédsku (ISIC Rev. 3.1 22, CPC 88442).
Opatření:
SE: Zákon o svobodě tisku (1949:105);
základní zákon o svobodě projevu (1991:1469) a
zákon o nařízeních týkajících se zákona o svobodě tisku a základního zákona o svobodě
projevu (1991:1559).
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Listina závazků Japonska
Úvodní poznámky
1.

Tato listina závazků stanoví podle článků 8.12, 8.18 a 8.24 výhrady, jež Japonsko přijalo
s ohledem na stávající opatření, jež nejsou v souladu s povinnostmi uloženými podle:
a)

článku 8.7 nebo 8.15;

b)

článku 8.8 nebo 8.16;

c)

článku 8.9 nebo 8.17;

d)

článku 8.10 nebo

e)

článku 8.11.
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2.

Každá výhrada obsahuje následující části:
a)

v části „Odvětví“ se uvádí obecně odvětví, jehož se výhrada týká;

b)

v části „Pododvětví“ se uvádí konkrétní pododvětví, jehož se výhrada týká;

c)

v části „Klasifikace ekonomických činností“ se případně a pouze z důvodů
transparentnosti uvádí činnost, jíž se výhrada týká, podle vnitrostátní nebo mezinárodní
klasifikace ekonomických činností;

d)

v části „Příslušné povinnosti“ jsou upřesněny povinnosti podle odstavce 1, jichž se
výhrada týká;

e)

v části „Úroveň státní správy“ se uvádí úroveň státní správy, na niž se uplatňuje
opatření, jehož se výhrada týká;
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f)

v části „Opatření“ se uvádějí stávající zákony, nařízení nebo jiná opatření, jichž se
výhrada týká. Opatření uvedené v části „Opatření“:
i)

znamená opatření, jak bylo k datu vstupu této dohody v platnost změněno,
zachováno nebo opětovně zavedeno, a

ii)

zahrnuje podřízené opatření přijaté či zachované na základě nadřazeného opatření
a v souladu s ním a

g)

v části „Popis“ se k povinnostem podle odstavce 1 uvádějí nesouladné aspekty
stávajících opatření, jichž se výhrada týká.

3.

Při výkladu výhrady musí být zohledněny všechny její části. Výhrada musí být vykládána s
přihlédnutím k příslušným ustanovením oddílům, jichž se týká, a část „Opatření“ má přednost
před všemi ostatními částmi.
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4.

Pokud jde o finanční služby:
a)

v důvodů obezřetnosti ve smyslu článku 8.65 se Japonsku nebrání přijímat opatření,
jako jsou nediskriminační omezení týkající se právních forem komerční přítomnosti. Ze
stejných důvodů se Japonsku nebrání uplatňovat nediskriminační omezení týkající se
uvádění na trh nových finančních služeb, která jsou v souladu s právním rámcem, jehož
cílem je dosažení daných obezřetnostních cílů. V této souvislosti platí, že obchodníci s
cennými papíry mohou obchodovat s cennými papíry, které definují příslušné japonské
právní předpisy, banky s nimi obchodovat nemohou, ledaže to tyto zákony povolují, a

b)

služby, které jsou na území Evropské unie poskytovány spotřebiteli služby v Japonsku
bez jakéhokoli aktivního marketingu ze strany poskytovatele služeb, se považují za
služby poskytované podle čl. 8.2 písm. d) bodu ii).
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5.

Pokud jde o námořní dopravu, nejsou opatření týkající se kabotáže v námořní dopravě v této
listině závazků uvedena, neboť jsou vyloučena z působnosti kapitoly 8 oddílu B na základě
čl. 8.6 odst. 2 písm. a) a z působnosti kapitoly 8 oddílu C na základě čl. 8.14 odst. 2 písm. a).

6.

Japonské právní předpisy týkající se dostupnosti spektra, které mají vliv na povinnosti podle
článků 8.7 a 8.15, nejsou v této listině závazků Japonska s přihlédnutím k dodatku 6 k
Pokynům pro sepsání seznamu specifických závazků (dokument WTO S/L/92 ze dne 28.
března 2001) uvedeny.

7.

Pro účely listiny závazků Japonska obsažené v této příloze se zkratkou „JSIC“ rozumí
japonská standardní klasifikace ekonomických činností (Japan Standard Industrial
Classification) zavedená Ministerstvem vnitra a komunikace, ve znění revize ze dne 30. října
2013.
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1

Odvětví:

Zemědělství, lesnictví a rybolov a související služby (kromě rybolovu v
teritoriálních vodách, vnitrozemských vodách, výlučné ekonomické
zóně a kontinentálním šelfu, který je uveden ve výhradě č. 11 v listině
závazků Japonska v příloze II přílohy 8-B)

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 01

Zemědělství

ekonomických

JSIC 02

Lesnictví

JSIC 03

Rybolov, kromě akvakultury

JSIC 04

Akvakultura

JSIC 6324

Zemědělská družstva

JSIC 6325

Rybářská družstva a zpracování produktů rybolovu

JSIC 871

Zemědělské, lesnické a rybářské družstevní svazky,

činností:

j. n.
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
zemědělství, lesnictví a rybolovu a souvisejících služeb (kromě
rybolovu v teritoriálních vodách, vnitrozemských vodách, výlučné
ekonomické zóně a kontinentálním šelfu, který je uveden ve
výhradě č. 11 v listině závazků Japonska v příloze II přílohy 8-B),
podléhají předběžnému oznámení a postupům prověřování podle
zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci,
která by nepříznivě ovlivnila hladké fungování japonského
hospodářství 1.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že skutečnost, že v tomto popisu není uveden odkaz na
„národní bezpečnost“, který je uveden v č. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 a 54 v listině závazků
Japonska v této příloze, neznamená, že se na prověřování nevztahuje článek 1.5 nebo že se
Japonsko zříká svého práva použít k odůvodnění prověřování článek 1.5.
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2

Odvětví:

Podnikatelské služby v oblasti údržby automobilů

Pododvětví:

Podnikatelské služby v oblasti údržby a úprav motorových vozidel

Klasifikace

JSIC 89

Služby údržby automobilů

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o silničních vozidlech (zákon č. 185 z roku 1951), kapitola 6

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá podnikat v oblasti údržby a úprav motorových
vozidel, se vztahuje požadavek zřídit pracoviště v Japonsku a získat
souhlas generálního ředitele okresního odboru dopravy, pod jehož
jurisdikci spadá okres, kde se pracoviště nachází.
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3

Odvětví:

Podnikatelské služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 9111

Služby zaměstnanosti

ekonomických

JSIC 9121

Služby agenturního zaměstnávání

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o zajištění zaměstnanosti (zákon č. 141 z roku 1947), kapitoly 3 a
3-3
Zákon o zajištění řádného fungování agentur práce a o ochraně
agenturně zaměstnávaných pracovníků (zákon č. 88 z roku 1985),
kapitola 2
Zákon o práci v přístavech (zákon č. 40 z roku 1988), kapitola 4
Zákon o zajištění zaměstnanosti námořníků (zákon č. 130 z roku 1948),
kapitola 3
Zákon o zlepšování zaměstnanosti pracovníků ve stavebnictví (zákon č.
33 z roku 1976), kapitoly 5 a 6
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Osoba, která chce japonským podnikům poskytovat dále uvedené
služby, musí mít místo podnikání v Japonsku a získat povolení
příslušného orgánu, případě příslušnému orgánu učinit oznámení;
jedná se o tyto služby:
a)

soukromé služby v oblasti umísťování zaměstnanců včetně
zpoplatněných služeb pro pracovníky ve stavebnictví a pro
námořníky; nebo

b)

služby agenturního zaměstnání včetně služeb agenturního
zaměstnávání pro přístavní dělníky a námořníky a služeb
zajišťování pracovních příležitostí pro pracovníky ve
stavebnictví.

2.

Služby v oblasti nabídky pracovních sil může poskytovat pouze
odborová organizace, která je držitelem povolení příslušného
orgánu podle zákona o zajištění zaměstnanosti nebo zákona o
zajištění zaměstnanosti námořníků.
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4

Odvětví:

Služby inkasních agentur

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 6619

Různé pomocné finanční instituce

ekonomických

JSIC 7299

Odborné služby, j. n.

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o zvláštních opatřeních týkajících se podnikání v oblasti správy a
inkasa pohledávek (zákon č. 126 z roku 1998), články 3 a 4
Zákon o advokacii (zákon č. 205 z roku 1949), články 72 a 73
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Osoba, která hodlá poskytovat služby inkasní agentury, jejichž
podstatou je výkon práva v právních případech, musí být
kvalifikována jako právník podle japonských právních předpisů
(„Bengoshi“), být právnickou korporací podle japonských
právních předpisů („Bengoshi-hojin“) nebo právnickou osobou
usazenou podle zákona o zvláštních opatřeních týkajících se
podnikání v oblasti správy a inkasa pohledávek a musí mít v
Japonsku kancelář.

2.

Podnikat v oblasti odkupu a vymáhání pohledávek jiných osob
může pouze právnická osoba zřízená podle zákona o zvláštních
opatřeních týkajících se podnikání v oblasti správy a inkasa
pohledávek, která obchoduje s pohledávkami podle ustanovení
uvedeného zákona.
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5

Odvětví:

Stavebnictví

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 06

ekonomických
činností:

Stavební práce obecně, včetně veřejných a
soukromých stavebních prací

JSIC 07

Stavební práce poskytované odborným smluvním
dodavatelem, kromě instalace a montáže zařízení

JSIC 08
Příslušné

Instalace a montáž zařízení

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o podnikání ve stavebnictví (zákon č. 100 z roku 1949), kapitola
2
Zákon o recyklaci stavebních materiálů (zákon č. 104 z roku 2000),
kapitola 5
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Popis:

Přeshraniční obchod službami
1.

Na osobu, která hodlá podnikat ve stavebnictví, se vztahuje
požadavek zřídit místo podnikání v Japonsku a získat povolení
ministra půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu nebo
guvernéra prefektury, pod jehož jurisdikci spadá okres, kde se
místo podnikání nachází.

2.

Na osobu, která hodlá podnikat v oblasti demoličních prací, se
vztahuje požadavek zřídit místo podnikání v Japonsku a
registrovat se u guvernéra prefektury, pod jehož jurisdikci spadá
okres, kde se místo podnikání nachází.
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6

Odvětví:

Distribuční služby

Pododvětví:

Velkoobchodní služby, maloobchodní služby a služby komisionářů v
souvislosti s alkoholickými nápoji

Klasifikace

JSIC 5222

Alkoholické nápoje

ekonomických

JSIC 5851

Obchody s alkoholickými nápoji

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o dani z alkoholických nápojů (zákon č. 6 z roku 1953), články 9
až 11

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Počet licencí udělovaných poskytovatelům služeb v tomto pododvětví
může být omezen, pokud je to nezbytné pro zachování rovnováhy mezi
nabídkou alkoholických nápojů a poptávkou po nich za účelem zajištění
daňových příjmů z alkoholu (čl. 10 odst. 11 zákona o dani z
alkoholických nápojů).
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7

Odvětví:

Distribuční služby

Pododvětví:

Velkoobchodní služby poskytované na veřejném velkoobchodním trhu

Klasifikace

JSIC 521

ekonomických

Zemědělské produkty, živočišné a drůbežářské
produkty a produkty akvakultury

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o velkoobchodním trhu (zákon č. 35 z roku 1971), články 9, 10,
15, 17 a 33

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Počet licencí udělovaných poskytovatelům velkoobchodních služeb na
veřejných velkoobchodních trzích může být omezen, pokud je pro
veřejné velkoobchodní trhy stanoven maximální počet poskytovatelů za
účelem zajištění řádného a správného fungování těchto trhů.
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8

Odvětví:

Výchova a vzdělávání

Pododvětví:

Služby v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Klasifikace

JSIC 816

Instituce vysokoškolského vzdělávání

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Základní zákon o vzdělávání (zákon č.120 z roku 2006), článek 6
Zákon o školním vzdělávání (zákon č. 26 z roku 1947), článek 2
Zákon o soukromých školách (zákon č. 270 z roku 1949), článek 3
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Služby vysokoškolského vzdělávání poskytované v rámci
formálního vzdělávání v Japonsku musí být poskytovány
institucemi formálního vzdělávání. Zřizovatelem institucí
formálního vzdělávání musí být školské právnické osoby.

2.

„Institucemi formálního vzdělávání“ se rozumějí základní školy,
druhý stupeň základního vzdělávání, střední školy, školy v rámci
povinné školní docházky, vyšší sekundární školy, univerzity, vyšší
odborné školy typ „junior colleges“ a technické vyšší odborné
školy typu „colleges of technology“, školy pro osoby se
speciálními vzdělávacími potřebami, mateřské školy a integrovaná
centra pro předškolní vzdělávání a péči.

3.

„Školskou právnickou osobou“ se rozumí nezisková právnická
osoba zřízená za účelem poskytování vzdělávacích služeb podle
japonských právních předpisů.
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9

Odvětví:

Finanční služby

Pododvětví:

Bankovní a jiné finanční služby
(kromě pojišťovacích služeb a služeb vztahujících se k pojištění)

Klasifikace

JSIC 622

Banky, kromě centrální banky

ekonomických

JSIC 631

Finanční instituce pro drobné podnikatele

činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o pojištění vkladů (zákon č. 34 z roku 1971), článek 2

Popis:

Liberalizace investic
V působnosti systému pojištění vkladů nejsou zahrnuty vklady přijaté
pobočkami zahraničních bank.
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10

Odvětví:

Finanční služby

Pododvětví:

Pojišťovací služby a služby vztahující se k pojištění

Klasifikace

JSIC 672

Neživotní pojišťovny

ekonomických

JSIC 6742

Agenti a makléři v oblasti neživotního pojištění

činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o pojišťovnictví (zákon č. 105 z roku 1995), články 185, 186,
275, 276, 277, 286 a 287
Nařízení vlády k provedení zákona o pojišťovnictví (nařízení vlády č.
425 z roku 1995), články 19 a 39-2
Ministerská vyhláška k provedení zákona o pojišťovnictví (vyhláška
Ministerstva financí č. 5 z roku 1996), články 116 a 212-6

…[Příloha 8-B]/cs 247

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Komerční přítomnost je obecně vyžadována u pojistných smluv
týkajících se těchto položek a odpovědnosti z nich plynoucí:
a)

zboží přepravované v rámci Japonska a

b)

plavidla s japonskou registrací, která nejsou používána pro účely
mezinárodní námořní dopravy.

…[Příloha 8-B]/cs 248
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Odvětví:

Dodávky tepla

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 3511

Dodávky tepla

ekonomických
činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 249

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční ivestoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do odvětví
dodávek tepla, podléhají předběžnému oznámení a postupům
prověřování podle zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

…[Příloha 8-B]/cs 250
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Odvětví:

Informační a komunikační činnosti

Pododvětví:

Telekomunikace

Klasifikace

JSIC 3700

ekonomických
činností:

Správní ústředí zabývající se především
manažerskými operacemi

JSIC 3711

Regionální telekomunikace, kromě duální služby
vysílání a pevné telefonní sítě

JSIC 3731

Služby související s telekomunikacemi

Příslušné

Přístup na trh (článek 8.7)

povinnosti:

Národní zacházení (článek 8.8)
Vrcholné vedení a správní rady (článek 8.10)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o Nippon Telegraph and Telephone Corporation (zákon č. 85 z
roku 1984), články 6 a 10

…[Příloha 8-B]/cs 251

Popis:

Liberalizace investic
1.

Společnost Nippon Telegraph and Telephone Corporation nesmí
do svého seznamu podílníků zanést jméno a adresu, pokud je
celkový podíl hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo
osobami uvedenými v písmenech a) až c) roven jedné třetině nebo
větší:

2.

a)

fyzická osoba, která nemá japonskou státní příslušnost;

b)

zahraniční vláda nebo její představitel a

c)

zahraniční právnická osoba nebo zahraniční subjekt.

Funkci ředitele ani auditora společností Nippon Telegraph and
Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East
Corporation a Nippon Telegraph and Telephone West Corporation
nesmí vykonávat fyzická osoba bez japonské státní příslušnosti.

…[Příloha 8-B]/cs 252
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Odvětví:

Informační a komunikační činnosti

Pododvětví:

Telekomunikace a internetové služby

Klasifikace

JSIC 3711*

ekonomických
činností 1:

Příslušné

Regionální telekomunikace, kromě duální služby
vysílání a pevné telefonní sítě

JSIC 3712*

Dálkové telekomunikace

JSIC 3719*

Různé pevné telekomunikace

JSIC 3721*

Mobilní telekomunikace

JSIC 401*

Služby související s internetem

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 2
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

2

Hvězdička (*) u čísel JSIC udává, že činnosti spadající pod tuto výhradu a daná čísla se
omezují na činnosti, na které se vztahuje povinná registrace podle článku 9 zákona o činnosti
podniků v oblasti telekomunikací (zákon č. 86 z roku 1984).
V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 253

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do služeb
oblasti telekomunikací a internetu, podléhají předběžnému
oznámení a postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu
a zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

…[Příloha 8-B]/cs 254
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Odvětví:

Výroba

Pododvětví:

Stavby a opravy lodí a lodních motorů

Klasifikace

JSIC 3131

Stavby a opravy lodí

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o stavbě lodí (zákon č. 129 z roku 1950), články 2 až 3-2

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá zřídit nebo rozšířit doky, které mohou být
používány k výrobě nebo opravám plavidel o hrubé prostornosti
nejméně 500 tun nebo o délce nejméně 50 metrů, se vztahuje požadavek
získat povolení ministra půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního
ruchu. Vydání licence podléhá testu ekonomické potřebnosti.

…[Příloha 8-B]/cs 255
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Odvětví:

Výroba

Pododvětví:

Výroba léčivých přípravků

Klasifikace

JSIC 1653

Biologické léčivé přípravky

ekonomických
činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 256

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
odvětví výroby biologických léčivých přípravků, podléhají
předběžnému oznámení a postupům prověřování podle zákona o
devizovém trhu a zahraničním obchodu. V zájmu větší jistoty je
třeba upřesnit, že „odvětví výroby biologických léčivých
přípravků“ se zabývá ekonomickými činnostmi v prostorách, kde
se vyrábějí vakcíny, séra, toxoidy, antitoxiny a některé přípravky
podobné výše uvedeným přípravkům nebo krevní produkty.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

…[Příloha 8-B]/cs 257
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Odvětví:

Výroba

Pododvětví:

Kožedělný průmysl

Klasifikace

JSIC 1189*1

Oděvy a doplňky, j.n.

JSIC 1694*2

Želatina a lepidla

JSIC 192

Obuv z pryže a plastů a její doplňky

JSIC 2011

Činění kůží a jejich konečná úprava

JSIC 2021

Mechanické kožené výrobky, kromě prstových

ekonomických
činností 1:

rukavic a palčáků

1

JSIC 2031

Řezaná kůže a doplňky pro obuv

JSIC 2041

Kožená obuv

JSIC 2051

Prstové rukavice a palčáky z kůže

JSIC 2061

Zavazadla

JSIC 207

Kabelky a malá kožená pouzdra

JSIC 2081

Kožešiny

JSIC 2099

Různé výrobky z kůže

JSIC 3253*1

Sportovní zboží

Hvězdička (*1) u čísel JSIC udává, že činnosti spadající pod tuto výhradu a daná čísla se
omezují na činnosti týkající se kožedělného průmyslu. Hvězdička (*2) u čísla JSIC udává, že
činnosti spadající pod tuto výhradu a dané číslo se omezují na činnosti týkající se výroby
živočišného lepidla (nikawa) a želatiny.
…[Příloha 8-B]/cs 258

Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 259

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
kožedělného průmyslu, podléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci,
která by nepříznivě ovlivnila hladké fungování japonského
hospodářství 1.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že skutečnost, že v tomto popisu není uveden odkaz na
„národní bezpečnost“, který je uveden v č. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 a 54 v listině závazků
Japonska v této příloze, neznamená, že se na prověřování nevztahuje článek 1.5 nebo že se
Japonsko zříká svého práva použít k odůvodnění prověřování článek 1.5.
…[Příloha 8-B]/cs 260
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Odvětví:

Záležitosti související se státní příslušností lodí

Pododvětví:
Klasifikace
ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)
Vrcholné vedení a správní rady (článek 8.10)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o lodích (zákon č. 46 z roku 1899), článek 1

…[Příloha 8-B]/cs 261

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Podmínka státní příslušnosti se vztahuje na poskytování
mezinárodní námořní dopravy (včetně osobní a nákladní dopravy)
prostřednictvím usazení registrované společnosti provozující
flotilu plující pod japonskou vlajkou.

2.

„Podmínkou státní příslušnosti“ se rozumí, že loď musí být ve
vlastnictví japonského státního příslušníka nebo společnosti
usazené podle japonských právních předpisů, ve které jsou všichni
zástupci a alespoň dvě třetiny výkonných vedoucích pracovníků
japonskými státními příslušníky.

…[Příloha 8-B]/cs 262
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Odvětví:

Služby v oblasti měření

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7441

Inspekce komodit

ekonomických

JSIC 745

Osvědčování zeměměřičů

činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o metrologii (zákon č. 51 z roku 1992), kapitoly 3, 5, 6 a 8
Prováděcí předpis k zákonu o metrologii (vyhláška Ministerstva
zahraničního obchodu a průmyslu č. 69 z roku 1993)
Ministerská vyhláška o určeném inspekčním orgánu, určeném
ověřovacím orgánu, určeném orgánu pro inspekci certifikace měření a
zvláštním orgánu pro akreditaci certifikace měření (vyhláška
Ministerstva zahraničního obchodu a průmyslu č. 72 z roku 1993)

…[Příloha 8-B]/cs 263

Popis 1:

1

Přeshraniční obchod službami

Pro účely této výhrady platí:
a)
„měřidly“ se rozumí zařízení, stroje nebo vybavení používané k měření;
b)
„zvláštními měřidly“ se rozumí měřidla používaná při transakcích nebo certifikacích
nebo měřidla určená primárně pro obecné spotřebitele a měřidla vymezená v nařízení
vlády jako měřidla nezbytná pro stanovení norem týkajících se jejich konstrukce a
přístrojových chyb s cílem zajistit řádné provádění měření;
c)
„činnosti certifikace měření“ podle požadavku popsaného v odstavci 3 jsou uvedeny
dále a musí být registrovány v souladu s klasifikací činnosti stanovenou vyhláškou
Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu:
i)
činnost certifikace měření délky, hmotnosti, obsahu, objemu nebo teploty zboží,
které má být naloženo/vyloženo nebo přijato/odesláno k přepravě, uložení nebo
nákupu či prodeji (kromě certifikace měření hmotnosti nebo objemu zboží, jež má
být naloženo na loď nebo vyloženo z lodi); a
ii) činnost certifikace měření koncentrace, hladiny akustického tlaku nebo kvantity
jiných fyzikálních jevů vymezených v nařízení vlády (s výjimkou toho, co je
uvedeno v bodě i));
tento požadavek se však nevztahuje na případ, kdy je osoba vykonávající činnost
certifikace měření národní vládou, místní vládou nebo zaregistrovanou správní
agenturou podle čl. 2 odst. 1 zákona o obecných pravidlech pro zaregistrované
správní agentury (zákon č. 103 z roku 1999), která je nařízením vlády určena jako
osoba příslušná k vykonávání činnosti certifikace měření, nebo pokud činnost
certifikace měření vykonává osoba, která byla zaregistrována nebo určena nebo
která získala jakékoli jiné oprávnění k výkonu této činnosti podle ustanovení
zákona uvedeného v daném nařízení vlády; a
d)
„zvláštní činností certifikace měření“ se rozumí činnost specifikovaná v nařízení vlády
jako činnost certifikace měření velmi malé kvantity fyzikálních jevů uvedených v písm.
c) bodu ii) vyžadující vysokou úroveň technologie.
…[Příloha 8-B]/cs 264

1.

Osoba, která hodlá poskytovat služby pravidelných inspekcí
zvláštních měřidel, musí zřídit v Japonsku právnickou osobu a
musí být určena guvernérem prefektury, pod jehož jurisdikci spadá
okres, kde osoba hodlá takové inspekce provádět, nebo
primátorem určeného města nebo starostou určené městské části
nebo obce v případě, že se místo, kde osoba hodlá takové inspekce
provádět, nachází v daném určeném městě, městské části nebo
obci.

2.

Osoba, která hodlá poskytovat služby ověřování zvláštních
měřidel, musí zřídit v Japonsku právnickou osobu a musí být
určena ministrem hospodářství, obchodu a průmyslu.

3.

Na osobu, která hodlá vykonávat činnost certifikace měření,
včetně zvláštní činnosti certifikace měření, se vztahuje požadavek
mít místo podnikání v Japonsku a registrovat se u guvernéra
prefektury, pod jehož jurisdikci spadá okres, kde se místo
podnikání nachází.

…[Příloha 8-B]/cs 265

4.

Osoba, která hodlá poskytovat služby inspekcí zvláštních měřidel
používaných pro certifikaci měření, musí zřídit v Japonsku
právnickou osobu a musí být určena guvernérem prefektury, pod
jehož jurisdikci spadá okres, kde osoba hodlá takové inspekce
provádět.

5.

Osoba, která hodlá poskytovat služby akreditace osob
vykonávajících zvláštní činnost certifikace měření, musí zřídit v
Japonsku právnickou osobu a musí být určena ministrem
hospodářství, obchodu a průmyslu.

6.

Osoba, která hodlá poskytovat služby kalibrace měřidel, musí
zřídit v Japonsku právnickou osobu a musí být určena ministrem
hospodářství, obchodu a průmyslu.

…[Příloha 8-B]/cs 266
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Odvětví:

Lékařská, zdravotní a sociální péče

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 8599

Různé služby v oblasti sociálního pojištění,

ekonomických

zabezpečení a péče

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o výběru pojistného na pracovní pojištění (zákon č. 84 z roku
1969), kapitola 4
Prováděcí předpis k zákonu o výběru pojistného na pracovní pojištění
(vyhláška Ministerstva práce č. 8 z roku 1972)

…[Příloha 8-B]/cs 267

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Podnikat v oblasti pracovního pojištění na účet vlastníků podniků
mohou pouze sdružení vlastníků podniků nebo federace takových
sdružení schválené ministrem zdravotnictví, práce a sociálního
zabezpečení podle japonských právních předpisů. Sdružení, které hodlá
podnikat v oblasti pracovního pojištění podle japonských právních
předpisů, musí zřídit v Japonsku kancelář a získat povolení ministra
zdravotnictví, práce a sociálního zabezpečení.
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Odvětví:

Těžba a služby související s těžbou

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 05

Těžba a dobývání kamene a štěrku

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o těžbě (zákon č. 289 z roku 1950), kapitoly 2 a 3

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Práva na těžbu nebo práva na pronájem těžební lokality 1 může držet
pouze japonský státní příslušník nebo podnik.

1

Služby vyžadující práva na těžbu nebo práva na pronájem těžební lokality musí poskytovat
japonský státní příslušník nebo podnik usazený podle japonských právních předpisů v souladu
s kapitolami 2 a 3 zákona o těžbě.
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Odvětví:

Ropný průmysl

Pododvětví:
Klasifikace
ekonomických
činností 1:

JSIC 053

Produkce surové ropy a zemního plynu

JSIC 1711

Rafinace ropy

JSIC 1721

Mazací oleje a maziva (nevyráběné v ropných
rafineriích)

1

JSIC 1741*1

Dlažební materiály

JSIC 1799*1

Různé ropné a uhelné produkty

JSIC 4711*1

Běžné sklady, kromě chladírenských skladů

JSIC 4721*1

Chladírenské sklady

JSIC 5331

Ropa

JSIC 6051

Čerpací stanice (benzínové)

JSIC 6052*1

Sklady paliva, kromě benzínových čerpacích stanic

JSIC 9299*2

Různé podnikatelské služby j.n.

Hvězdička (*1) u čísel JSIC udává, že činnosti spadající pod tuto výhradu a daná čísla se
omezují na činnosti týkající se ropného průmyslu. Hvězdička (*2) u čísla JSIC udává, že
činnosti spadající pod tuto výhradu a dané číslo se omezují na činnosti týkající se výroby
zkapalněného ropného plynu.
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Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 271

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
ropného průmyslu, podléhají předběžnému oznámení a postupům
prověřování podle zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci,
která by nepříznivě ovlivnila hladké fungování japonského
hospodářství 1.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

4.

Veškeré organické chemikálie, např. ethylen, ethylenglykol a
polykarbonáty, jsou mimo působnost ropného průmyslu. Investice
do výroby těchto výrobků tudíž nepodléhají předběžnému
oznámení a postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu
a zahraničním obchodu.

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že skutečnost, že v tomto popisu není uveden odkaz na
„národní bezpečnost“, který je uveden v č. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 a 54 v listině závazků
Japonska v této příloze, neznamená, že se na prověřování nevztahuje článek 1.5 nebo že se
Japonsko zříká svého práva použít k odůvodnění prověřování článek 1.5.
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7211

Kanceláře právníků

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o advokacii (zákon č. 205 z roku 1949), kapitoly 3, 4, 4-2, 5 a 9

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat právnické služby, se
vztahuje požadavek být kvalifikován jako právník podle
japonských právních předpisů („Bengoshi“) a zřídit kancelář v
místě působnosti komory, jíž je fyzická osoba členem.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat právnické služby, se vztahuje
požadavek zřídit právnickou korporaci podle japonských právních
předpisů („Bengoshi-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7211

Kanceláře právníků

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o zvláštních opatřeních týkajících se poskytování právních služeb
zahraničními právníky (zákon č. 66 z roku 1986), kapitoly 2, 4 a 5
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat právnické poradenství
v oblasti zahraničního práva, se vztahuje požadavek být
kvalifikován jako registrovaný právník pro zahraniční právo podle
japonských právních předpisů („Gaikokuho-Jimu-Bengoshi“) a
zřídit kancelář v působnosti místní komory, jíž je fyzická osoba
členem.

2.

Podle japonských právních předpisů platí, že Gaikokuho-JimuBengoshi musí v Japonsku pobývat nejméně 180 dní v roce.

3.

Na podnik, který hodlá poskytovat právnické poradenství v oblasti
zahraničního práva, se vztahuje požadavek zřídit registrovanou
korporaci právníků pro zahraniční právo podle japonských
právních předpisů („Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7212

Kanceláře patentových zástupců

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o patentových zástupcích (zákon č. 49 z roku 2000), kapitoly 3, 6
a8

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby patentového
zástupce, se vztahuje požadavek být kvalifikován jako patentový
zástupce podle japonských právních předpisů („Benrishi“).

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby patentových zástupců,
se vztahuje požadavek zřídit korporaci patentových zástupců podle
japonských právních předpisů („Tokkyo-Gyomu-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7221

Kanceláře notářů a soudních notářů

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (článek 8.16)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o notářích (zákon č. 53 z roku 1908), kapitoly 2 a 3

Popis:

Přeshraniční obchod službami
1.

V Japonsku může být notářem jmenován pouze japonský státní
příslušník.

2.

Notář si musí zřídit kancelář v místě, které určí ministr
spravedlnosti.
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7221

Kanceláře notářů a soudních notářů

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o soudních notářích (zákon č. 197 z roku 1950), kapitoly 3, 4, 5,
7 a 10

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby soudního
notáře, se vztahuje požadavek být kvalifikován jako soudní notář
podle japonských právních předpisů („Shiho-Shoshi“) a zřídit
kancelář v místě působnosti sdružení soudních notářů, jehož je
fyzická osoba členem.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby soudních notářů, se
vztahuje požadavek zřídit korporaci soudních notářů podle
japonských právních předpisů („Shiho-Shoshi-Hojin“).

…[Příloha 8-B]/cs 278

27

Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7241

Kanceláře autorizovaných účetních znalců

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o autorizovaných účetních znalcích (zákon č. 103 z roku 1948),
kapitoly 3, 5-2 a 7

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby autorizovaného
účetního znalce, se vztahuje požadavek být kvalifikován jako
autorizovaný účetní znalec podle japonských právních předpisů
(„Koninkaikeishi“).

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby autorizovaných účetních
znalců, se vztahuje požadavek zřídit auditní korporaci podle
japonských právních předpisů („Kansa-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7242

Kanceláře autorizovaných daňových poradců

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o autorizovaných daňových poradcích (zákon č. 237 z roku
1951), kapitoly 3, 4, 5-2, 6 a 7
Prováděcí předpis k zákonu o autorizovaných daňových poradcích
(vyhláška Ministerstva financí č. 55 z roku 1951)

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby autorizovaného
veřejného daňového poradce, se vztahuje požadavek být
kvalifikován jako autorizovaný daňový poradce podle japonských
právních předpisů („Zeirishi“) a zřídit kancelář v místě působnosti
sdružení autorizovaných daňových poradců, jehož je fyzická
osoba členem.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby autorizovaných
daňových poradců, se vztahuje požadavek zřídit korporaci
autorizovaných daňových poradců podle japonských právních
předpisů („Zeirishi-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7231

Kanceláře správních notářů

ekonomických

JSIC 7294

Autorizovaní odhadci nemovitostí

JSIC 7299

Odborné služby, j. n.

JSIC 7421

Architektonické a návrhářské služby

činností:

Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o architektech a/nebo stavebních inženýrech (zákon č. 202 z roku
1950), kapitoly 1, 2 a 6

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Architekt nebo stavební inženýr, který je kvalifikován jako architekt
nebo stavební inženýr podle japonských právních předpisů
(„Kenchikushi“), nebo osoba zaměstnávající takového architekta nebo
stavebního inženýra, kteří hodlají podnikat v oblasti návrhů, stavebního
dozoru, administrativních prací v souvislosti se smlouvami na stavební
práce, dohledu nad stavebními pracemi, průzkumu a hodnocení budov a
zastupování v řízeních podle japonských právních předpisů o
stavebnictví na žádost druhých za finanční odměnu, musí v Japonsku
zřídit kancelář.
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7251

ekonomických

Kanceláře autorizovaných konzultantů v oblasti
sociálního pojištění a práce

činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o autorizovaných konzultantech v oblasti sociálního pojištění a
práce (zákon č. 89 z roku 1968), kapitoly 2-2, 4-2, 4-3 a 5

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby konzultanta v
oblasti sociálního pojištění a práce, se vztahuje požadavek být
kvalifikován jako konzultant v oblasti sociálního pojištění a práce
podle japonských právních předpisů („Shakai-Hoken-Romushi“) a
zřídit v Japonsku kancelář.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby konzultantů v oblasti
sociálního pojištění a práce, se vztahuje požadavek zřídit
korporaci konzultantů v oblasti sociálního pojištění a práce podle
japonských právních předpisů („Shakai-Hoken-Romushi-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7231

Kanceláře správních notářů

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o správních notářích (zákon č. 4 z roku 1951), kapitoly 3 až 5 a 8

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby správního
notáře, se vztahuje požadavek být kvalifikován jako správní notář
podle japonských právních předpisů („Gyosei-Shoshi“) a zřídit
kancelář v místě působnosti sdružení správních notářů, jehož je
fyzická osoba členem.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby správních notářů, se
vztahuje požadavek zřídit korporaci správních notářů podle
japonských právních předpisů („Gyosei-Shoshi-Hojin“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7299

Odborné služby, j. n.

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o správních zástupcích pro námořní záležitosti (zákon č. 32 z
roku 1951), článek 17

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Požaduje se, aby služby správních zástupců pro námořní záležitosti
vykonávala fyzická osoba, která má kvalifikací správního zástupce pro
námořní záležitosti podle japonských právních předpisů
(„Kaijidairishi“).
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Odvětví:

Odborné služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7222

Kanceláře znalců v oblasti nemovitostí a pozemků

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o znalcích v oblasti nemovitostí a pozemků (zákon č. 228 z roku
1950), kapitoly 3, 4, 5, 7 a 10

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Na fyzickou osobu, která hodlá poskytovat služby znalce v oblasti
nemovitostí a pozemků, se vztahuje požadavek být kvalifikován
jako znalec v oblasti nemovitostí a pozemků podle japonských
právních předpisů („Tochi-Kaoku-Chosashi“) a zřídit kancelář v
místě působnosti sdružení znalců v oblasti nemovitostí a pozemků,
jehož je fyzická osoba členem.

2.

Na podnik, který hodlá poskytovat služby znalců v oblasti
nemovitostí a pozemků, se vztahuje požadavek zřídit korporaci
znalců v oblasti nemovitostí a pozemků podle japonských
právních předpisů („Tochi-Kaoku-Chosashi-Hojin“).
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Odvětví:

Nemovitosti

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 6811

Zprostředkovatelé prodeje budov a domů

ekonomických

JSIC 6812

Osoby provádějící parcelování pozemků a

činností:

Příslušné

developeři
JSIC 6821

Realitní agenti a makléři

JSIC 6941

Realitní manažeři

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o obchodních transakcích se stavebními pozemky a nemovitostmi
(zákon č. 176 z roku 1952), kapitola 2
Zákon o syndikaci v oblasti nemovitostí (zákon č. 77 z roku 1994),
kapitoly 2 a 4-2
Zákon o zlepšování správy kondominií (zákon č. 149 z roku 2000),
kapitola 3
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Popis:

Přeshraniční obchod službami
1.

Na osobu, která hodlá provádět obchodní transakce se stavebními
pozemky a nemovitostmi, se vztahuje požadavek zřídit kancelář v
Japonsku a získat licenci ministra půdy, infrastruktury, dopravy a
cestovního ruchu nebo guvernéra prefektury, pod jehož jurisdikci
spadá okres, kde se kancelář nachází.

2.

Osoba, která hodlá podnikat v syndikaci v oblasti nemovitostí, se
vztahuje požadavek zřídit v Japonsku kancelář a získat povolení
příslušného ministra nebo guvernéra prefektury, pod jehož
jurisdikci spadá okres, kde se kancelář nachází, nebo učinit
oznámení příslušnému ministrovi.

3.

Na osobu, která hodlá podnikat v oblasti správy kondominií, se
vztahuje požadavek zřídit v Japonsku kancelář a registrovat se u
Ministerstva půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu.
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Odvětví:

Služby oceňování nemovitostí

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7294

Autorizovaní odhadci nemovitostí

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o oceňování nemovitostí (zákon č. 152 z roku 1963), kapitola 3

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá poskytovat služby oceňování nemovitostí, se
vztahuje požadavek zřídit v Japonsku kancelář a zapsat se do seznamu
vedeného Ministerstvem půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního
ruchu nebo prefekturou, pod jejíž jurisdikci spadá okres, kde se kancelář
nachází.
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Odvětví:

Námořníci

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 031

Mořský rybolov

ekonomických

JSIC 451

Zaoceánská doprava

JSIC 452

Pobřežní doprava

činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (článek 8.16)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o námořnících (zákon č. 100 z roku 1947), kapitola 4
Úřední oznámení generálního ředitele odboru námořníků úřadu námořní
technologie a bezpečnosti při Ministerstvu dopravy, č. 115, 1990
Úřední oznámení generálního ředitele odboru námořníků úřadu námořní
technologie a bezpečnosti při Ministerstvu dopravy, č. 327, 1990
Úřední oznámení generálního ředitele úřadu námořnictva při
Ministerstvu půdy, infrastruktury a dopravy, č. 153, 2004

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Kromě námořníků uvedených v příslušných úředních oznámeních nesmí
na plavidlech plujících pod japonskou vlajkou pracovat žádní cizí státní
příslušníci zaměstnaní japonskými podniky.

…[Příloha 8-B]/cs 289

37

Odvětví:

Bezpečnostní služby a ostraha

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 923

Služby ostrahy

ekonomických
činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
odvětví bezpečnostních služeb a ostrahy, podléhají předběžnému
oznámení a postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu
a zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.
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Odvětví:

Služby související s bezpečností a ochraně zdraví při práci

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7299

Odborné služby, j. n.

ekonomických

JSIC 7441

Inspekce týkající se komodit

JSIC 7452

Osvědčování environmentálního dohledu

JSIC 8222

Odborná poradenská centra

činností:

Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 57 z roku
1972), kapitoly 5 a 8
Ministerská vyhláška o registraci a označování k zákonu o bezpečnosti a
zdraví při práci a vyhlášky vydané na základě daného zákona (vyhláška
Ministerstva práce č. 44 z roku 1972)
Zákon o posuzování pracovního prostředí (zákon č. 28 z roku 1975),
kapitoly 2 a 3
Prováděcí předpis k zákonu o měření pracovního prostředí (vyhláška
Ministerstva práce č. 20 z roku 1975)
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Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá poskytovat služby inspekce nebo ověřování
pracovních strojů, odborné kurzy nebo jiné související služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo služby měření pracovního
prostředí, se vztahuje požadavek být rezidentem nebo zřídit v Japonsku
kancelář a být registrován u ministra zdravotnictví, práce a sociálního
zabezpečení nebo generálního ředitele prefekturálního úřadu práce.
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Odvětví:

Zeměměřičské služby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 7422

Zeměměřičské služby

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zeměměřičský zákon (zákon č. 188 z roku 1949), kapitola 6

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá poskytovat zeměměřičské služby, se vztahuje
požadavek zřídit místo podnikání v Japonsku a registrovat se u ministra
půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu.
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Odvětví:

Podnikatelské služby

Pododvětví:

Registrace letadel v národním registru

Klasifikace
ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)
Vrcholné vedení a správní rady (článek 8.10)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o civilním letectví (zákon č. 231 z roku 1952), kapitola 2
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

V národním registru nesmí být registrováno letadlo, které vlastní
některá ze těchto fyzických osob nebo subjektů:
a)

fyzická osoba, která nemá japonskou státní příslušnost;

b)

cizí země nebo zahraniční veřejný subjekt nebo jeho
ekvivalent;

c)

právnická osoba nebo jiný subjekt zřízené podle právních
předpisů cizí země a

d)

právnická osoba zastupovaná fyzickými osobami nebo
subjekty uvedenými v písmenech a), b) nebo c); právnická
osoba, ve které nejméně jednu třetinu členů správní rady
tvoří fyzické osoby nebo subjekty uvedené v písmenech a),
b) nebo c), nebo právnická osoba, ve které nejméně jednu
třetinu hlasovacích práv drží fyzické osoby nebo subjekty
uvedené v písmenech a), b) nebo c).

2.

V národním registru nesmí být registrováno zahraniční letadlo.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Celní zprostředkování

Klasifikace

JSIC 4899

Služby související s dopravou, j.n.

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o celním zprostředkování (zákon č. 122 z roku 1967), kapitola 2

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá podnikat v oblasti celního zprostředkování, se
vztahuje požadavek zřídit místo podnikání v Japonsku a získat povolení
generálního ředitele cel, pod jehož jurisdikci spadá okres, kde daná
osoba hodlá podnikat.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Zasilatelské nákladní služby
(kromě zasilatelských nákladních služeb využívajících leteckou
dopravu)

Klasifikace

JSIC 4441

Přeprava zahrnující vyzvednutí a doručení zásilek

ekonomických

JSIC 4821

Doručování zásilek, kromě přepravy zahrnující

činností:

vyzvednutí a doručení zásilek

Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)
Zacházení podle nejvyšších výhod (články 8.9 a 8.17)
Vrcholné vedení a správní rady (článek 8.10)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o zasilatelských nákladních službách (zákon č. 82 z roku 1989),
kapitoly 2 až 4
Prováděcí předpis k zákonu o zasilatelských nákladních službách
(vyhláška Ministerstva dopravy č. 20 z roku 1990), kapitoly 3 až 5
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Fyzické osoby nebo subjekty, které jsou uvedeny níže, musí mít
pro účely poskytování zasilatelských nákladních služeb
využívajících mezinárodní námořní dopravu registraci ministra
půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu nebo jeho
povolení či schválení. Daná registrace, povolení nebo schválení se
udělují na základě vzájemnosti:
a)

fyzická osoba, která nemá japonskou státní příslušnost;

b)

cizí země nebo zahraniční veřejný subjekt nebo jeho
ekvivalent;

c)

právnická osoba nebo jiný subjekt zřízené podle právních
předpisů cizí země a

d)

právnická osoba zastupovaná fyzickými osobami nebo
subjekty uvedenými v písmenech a), b) nebo c); právnická
osoba, ve které nejméně jednu třetinu členů správní rady
tvoří fyzické osoby nebo subjekty uvedené v písmenech a),
b) nebo c), nebo právnická osoba, ve které nejméně jednu
třetinu hlasovacích práv drží fyzické osoby nebo subjekty
uvedené v písmenech a), b) nebo c).

2.

Na osobu, která hodlá podnikat v odvětví zasilatelských
nákladních služeb se vztahuje požadavek zřídit v Japonsku
kancelář a registrovat se u ministra půdy, infrastruktury, dopravy a
cestovního ruchu nebo získat povolení či schválení tohoto
ministra.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Železniční doprava

Klasifikace

JSIC 421

Železniční doprava

ekonomických

JSIC 4851

Služby železniční infrastruktury

činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
…[Příloha 8-B]/cs 300

Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
odvětví železniční dopravy, podléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

4.

Výroba vozů nebo částí a dílů určených pro odvětví železniční
dopravy nespadá do odvětví železniční dopravy. Investice do
výroby těchto výrobků tudíž nepodléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.

…[Příloha 8-B]/cs 301

44

Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Silniční osobní doprava

Klasifikace

JSIC 4311

Běžní provozovatelé autobusové dopravy

ekonomických
činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
autobusové dopravy, podléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

4.

Výroba vozů nebo částí a dílů určených pro odvětví autobusové
dopravy nespadá do odvětví autobusové dopravy. Investice do
výroby těchto výrobků tudíž nepodléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Silniční doprava

Klasifikace

JSIC 431

Běžní provozovatelé autobusové dopravy

ekonomických

JSIC 432

Běžní provozovatelé taxislužby

JSIC 433

Smluvní provozovatelé autobusové dopravy

JSIC 4391

Motorová osobní doprava (na základě zvláštní

činností:

smlouvy)
JSIC 441

Běžná doprava nákladními motorovými vozidly

JSIC 442

Doprava nákladními motorovými vozidly (na
základě zvláštní smlouvy)

JSIC 443
Příslušné

Nákladní doprava vozidly malých rozměrů

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o silniční dopravě (zákon č. 183 z roku 1951), kapitola 2
Zákon o zvláštních opatřeních týkajících se řádné správy a revitalizace
taxislužeb ve vymezených a částečně vymezených regionech (zákon č.
64 z roku 2009), kapitoly 2 a 7 (dále v této výhradě uveden jako
„zákon“).
Zákon o spedičních firmách (zákon č. 83 z roku 1989), kapitola 2
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Osoba, která hodlá podnikat v oblasti osobní nebo nákladní
silniční dopravy, se vztahuje požadavek zřídit místo podnikání v
Japonsku a získat povolení ministra půdy, infrastruktury, dopravy
a cestovního ruchu či mu učinit oznámení.

2.

V případě běžných poskytovatelů taxislužby ministr půdy,
infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu nesmí udělit povolení
osobě, která hodlá v dané oblasti podnikat, ani nesmí schválit
změnu podnikatelského plánu u těchto podnikatelských činností ve
„vymezených regionech“ a v „částečně vymezených regionech“
určených ministrem půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního
ruchu. Pro „částečně vymezené regiony“ může takové povolení
udělit nebo změnu podnikatelského plánu schválit, pokud jsou
dodrženy podmínky stanovené v zákoně, včetně podmínky, že
kapacita činnosti běžných poskytovatelů taxislužby v daném
regionu nepřesahuje objem poptávané dopravy. K určení takového
regionu dojde, pokud kapacita činnosti běžných poskytovatelů
taxislužby v daném regionu přesáhne nebo pravděpodobně
přesáhne objem poptávané dopravy v takovém rozsahu, že by bylo
náročné zajistit bezpečnost dopravy a přínosy pro cestující.
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3.

V případě běžné dopravy nákladními motorovými vozidly nebo
dopravy nákladními motorovými vozidly (na základě zvláštní
smlouvy) ministr půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu
nesmí udělit povolení osobě, která hodlá v dané oblasti podnikat,
ani nesmí schválit změnu podnikatelského plánu těchto
podnikatelských činností v „oblastech s nouzovými úpravami
nabídky a poptávky“ určených ministrem půdy, infrastruktury,
dopravy a cestovního ruchu. K určení takového regionu dojde,
když kapacita běžné dopravy nákladními motorovými vozidly
nebo dopravy nákladními motorovými vozidly (na základě
zvláštní smlouvy) v dané oblasti výrazně přesáhne poptávku po
dopravě, a to v takovém rozsahu, že by provozování takového
podnikání bylo náročné.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Služby související s dopravou

Klasifikace

JSIC 4852

Pevná zařízení pro silniční dopravu

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o silniční dopravě (zákon č. 183 z roku 1951), kapitola 4

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá podnikat v oblasti dálnic, se vztahuje požadavek
získat licenci ministra půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu.
Vydání licence podléhá testu ekonomické potřebnosti, například ohledně
přiměřenosti navrhované dálnice z pohledu objemu a povahy provozu v
navrhované oblasti.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Služby související s dopravou

Klasifikace
ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (článek 8.16)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o lodivodech (zákon č. 121 z roku 1949), kapitoly 2 až 4

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

V Japonsku se lodivodem může stát pouze japonský státní
příslušník.

2.

Lodivodi vedoucí lodi ve stejné lodivodské oblasti musí založit
sdružení lodivodů dané lodivodské oblasti.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Vodní doprava

Klasifikace

JSIC 451

Zaoceánská doprava

ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (článek 8.16)
Zacházení podle nejvyšších výhod (článek 8.17)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o zvláštních opatřeních proti nepříznivému zacházení s
japonskými provozovateli zaoceánských lodí ze strany cizích vlád
(zákon č. 60 z roku 1977)

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na provozovatele zaoceánských lodí z určitého členského státu
Evropské unie se může vztahovat zákaz nebo omezení týkající se vstupu
do japonských přístavů nebo nakládání a vykládání nákladu v Japonsku
v případech, kdy daný členský stát EU uplatňuje vůči Japonsku
omezující opatření.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Vodní doprava

Klasifikace

JSIC 4542

Pronájem pobřežních lodí

ekonomických
činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
odvětví vodní dopravy, podléhají předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci,
která by nepříznivě ovlivnila hladké fungování japonského
hospodářství 1.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

4.

Pro účely této výhrady se „odvětvím vodní dopravy“ rozumí
odvětví pronájmu pobřežních lodí.

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že skutečnost, že v tomto popisu není uveden odkaz na
„národní bezpečnost“, který je uveden v č. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 a 54 v listině závazků
Japonska v této příloze, neznamená, že se na prověřování nevztahuje článek 1.5 nebo že se
Japonsko zříká svého práva použít k odůvodnění prověřování článek 1.5.
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Odvětví:

Doprava

Pododvětví:

Vodní doprava

Klasifikace
ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)
Zacházení podle nejvyšších výhod (články 8.9 a 8.17)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o lodích (zákon č. 46 z roku 1899), článek 3

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Nestanoví-li se v japonských právních předpisech nebo mezinárodních
dohodách, jichž je Japonsko smluvní stranou, jinak, je lodím, které
neplují pod japonskou vlajkou, zakázán vstup do přístavů v Japonsku,
jež nejsou otevřeny pro zahraniční obchod.
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Odvětví:

Test profesních dovedností

Pododvětví:
Klasifikace
ekonomických
činností:
Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o podpoře rozvoje lidských zdrojů (zákon č. 64 z roku 1969),
kapitola 5

Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
Službu mohou poskytovat některé zvláštní neziskové organizace
(organizace zaměstnavatelů, jejich federace, obecná sdružení zapsaná v
obchodním rejstříku, obecné nadace zapsané v obchodním rejstříku,
odborové svazy zapsané v obchodním rejstříku nebo různé neziskové
organizace zapsané v obchodním rejstříku). Uvedené organizace, které
hodlají provádět test profesních dovedností pro pracovníky, musí zřídit
kancelář v Japonsku a musí být určeny ministrem zdravotnictví, práce a
sociálního zabezpečení.
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52

Odvětví:

Dodávky vody a vodní stavby

Pododvětví:
Klasifikace

JSIC 3611

Voda pro koncové uživatele, s výjimkou

ekonomických

průmyslových uživatelů

činností:
Příslušné

Národní zacházení (článek 8.8)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), článek 27 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), článek 3

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
odvětví dodávky vody a vodních staveb, podléhají předběžnému
oznámení a postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu
a zahraničním obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.
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Odvětví:

Velkoobchod a maloobchod

Pododvětví:

Hospodářská zvířata

Klasifikace

JSIC 5219

Různé zemědělské produkty, produkty živočišné

ekonomických

výroby a produkty akvakultury

činností:
Příslušné

Přístup na trh (článek 8.15)

povinnosti:
Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o obchodování s hospodářskými zvířaty (zákon č. 208 z roku
1949), článek 3

Popis:

Přeshraniční obchod službami
Na osobu, která hodlá obchodovat s hospodářskými zvířaty, se vztahuje
požadavek být rezidentem v Japonsku a získat licenci od guvernéra
prefektury, pod jehož jurisdikci místo pobytu této osoby spadá. V zájmu
větší jistoty je třeba uvést, že „obchodováním s hospodářskými zvířaty“
se rozumí prodej obchodování s hospodářskými zvířaty nebo jejich
výměna nebo dobré služby pro účely tohoto obchodování nebo výměny.
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Odvětví:

Letecký a kosmický průmysl

Pododvětví:

Výroba a opravy letadel

Klasifikace

JSIC 16*

Výroba chemických a souvisejících výrobků

JSIC 18*

Výroba plastových výrobků, kromě jinak

ekonomických
činností 1:

klasifikovaných
JSIC 19*

Výroba výrobků z pryže

JSIC 21*

Výroba keramických, kamenných a hliněných
výrobků

JSIC 23*

Výroba neželezných kovů a výrobků

JSIC 24*

Výroba zhotovených kovových výrobků

JSIC 25*

Výroba strojů na všeobecné účely

JSIC 27*

Výroba strojů určených pro podnikání

JSIC 28*

Elektronické části, zařízení a elektronické obvody

JSIC 29*

Výroba elektrických strojů, zařízení a příslušenství

JSIC 30*

Výroba zařízení pro informační a komunikační
elektroniku

1

Hvězdička (*) u čísel JSIC udává, že činnosti spadající pod tuto výhradu a daná čísla se
omezují na činnosti týkající se leteckého a kosmického průmyslu.
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JSIC 31*

Výroba dopravních zařízení

JSIC 39*

Informační služby

JSIC 90*

Služby oprav strojů atd., kromě jinak
klasifikovaných

Příslušné

Přístup na trh (články 8.7 a 8.15)

povinnosti:

Národní zacházení (články 8.8 a 8.16)
Zákaz výkonnostních požadavků (článek 8.11)

Úroveň státní

Ústřední orgány státní správy

správy:
Opatření:

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (zákon č. 228 z roku
1949), články 27 a 30 1
Nařízení vlády o přímých zahraničních investicích (nařízení vlády č. 261
z roku 1980), články 3 a 5
Zákon o výrobě letadel (zákon č. 237 z roku 1952), články 2 až 5

1

V zájmu větší jistoty je třeba uvést, že pro účely výkladu této výhrady se použije definice
„přímé zahraniční investice“ uvedená v článku 26 zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.
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Popis:

Liberalizace investic a přeshraniční obchod službami
1.

Zahraniční investoři, kteří hodlají v Japonsku investovat do
leteckého průmyslu, podléhají předběžnému oznámení a postupům
prověřování podle zákona o devizovém trhu a zahraničním
obchodu.

2.

Prověřováním se zkoumá, zda investice může způsobit situaci, kdy
by byla ohrožena národní bezpečnost a narušeno zachování
veřejného pořádku nebo kdy by byla ztížena ochrana veřejné
bezpečnosti.

3.

V závislosti na výsledku prověřování může být investor požádán,
aby obsah investice změnil nebo investici ukončil.

4.

Smlouva o zavedení technologie mezi rezidentem a nerezidentem
týkající se leteckého průmyslu podléhá předběžnému oznámení a
postupům prověřování podle zákona o devizovém trhu a
zahraničním obchodu.
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5.

Prověřováním se zkoumá, zda uzavření smlouvy o zavedení
technologie může způsobit situaci, kdy by byla ohrožena národní
bezpečnost a narušeno zachování veřejného pořádku nebo kdy by
byla ztížena ochrana veřejné bezpečnosti.

6.

V závislosti na výsledku prověřovaní může být rezident požádán,
aby změnil ustanovení smlouvy o zavedení technologie nebo
přerušil proces uzavírání smlouvy.

7.

Počet licencí udělovaných výrobcům a poskytovatelům služeb v
těchto odvětvích může být omezen.

______________
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