
Chcete začít podnikat v zemích EU a nevíte, kde začít?
Řešením může být Jednotné kontaktní místo!

Jednotná  kontaktní  místa  pomáhají  fyzickým  i  právnickým 
osobám, které podnikají ve službách. Jejich úlohou je především 
usnadnit  začínajícím  podnikatelům  vstup  do  podnikání. 
Konzultace  a  další  odbornou  pomoc  zde  ale  získají  všichni 
podnikatelé. 

Projekt  JKM  garantuje  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu 
(MPO). 

Jednotné kontaktní místo (JKM) bezplatně poskytuje tyto služby:
• Podává informace, které podnikatel potřebuje k zahájení podnikání v rámci celé Evropské unie 

(EU).
• Zprostředkovává  podnikateli  kontakt  s  příslušným  úřadem,  který  se  zabývá  povolováním 

konkrétních činností. 
• Předává příslušnému správnímu orgánu žádosti o oprávnění k poskytování služby.
• Prostřednictvím JKM lze zasílat:
– přihlášky k registraci a oznámení podle jiných právních předpisů (např. daňová registrace),
– oznámení a hlášení fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení,
– oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, 
– oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám.

JKM jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném 
členském státě EU, EHP a Švýcarské konfederace. Komunikace je možná v českém a anglickém 
jazyce.

Informace poskytované JKM:
• Informace potřebné pro získání oprávnění k podnikání, zejména náležitosti žádosti a kontaktní 

údaje správních orgánů.
• Obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU.
• Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů.
• Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech.
• Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc 

v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

Kontakt na JKM Černošice:

Podskalská 19, 120 00  Praha 2
Městský úřad Černošice
Obecní živnostenský úřad
Přepážka č. 1, přízemí budovy
www.mestocernosice.cz  ,   e-mail: jkm@mestocernosice.cz
tel.: 221 892 210, 221 982 272

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00-17.00
Úterý, čtvrtek 8.00-14.00
Pátek 08.00-13.00
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