Informace o JKM (jednotná kontaktní místa)
Za účelem zajištění fungování svobody poskytování služeb v rámci Evropské unie byla transponována
do českého právního řádu prostřednictvím zákona o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb., ze dne
17. 6. 2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
Zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb a prováděcí vyhláškou č. 248/2009 Sb., kterou se
stanoví seznam jednotných kontaktních míst, bylo zřízeno v našem kraji Jednotné kontaktní místo na
Magistrátu města Olomouce, obecním živnostenském úřadu.
JKM dle § 14 zákona o volném pohybu služeb poskytuje:
a) informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména
náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti
podle jiných právních předpisů,
b) obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných
členských státech,
c) obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a
o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby nebo mezi
poskytovateli služby,
d) obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských
státech,
e) kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských
středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou
pomoc.
JKM dle § 15 výše uvedeného zákona předává žádost o poskytování služby podanou na základě jiného
právního předpisu správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

Rovněž přijímá a předává příslušným orgánům
a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu
b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečí od fyzických osob v rozsahu stanoveném
jinými právními předpisy,
c) oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem.
JKM neposuzuje úplnost a věcnou správnost podání, která jsou určena jiným správním orgánům.
Poskytovatel služby může podání učinit u kteréhokoliv kontaktního místa v ČR.
Podrobnější informace o JKM naleznete na
https://www.olomouc.eu/urad-online/jednotne-kontaktni-misto_(cesky)
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