Jednotné kontaktní místo (JKM)
Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena na základě zákona o volném pohybu služeb a jsou k dispozici ve
všech členských státech EU. V Kraji Vysočina je zřízeno jednotné kontaktní místo na obecním
živnostenském úřadu Magistrátu města Jihlavy jako jedno ze 14 Jednotných kontaktních míst v České
republice.
Hlavním posláním JKM je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu.
V rámci toho jsou poskytovány služby zejména informačního a zprostředkovatelského charakteru.

Devět důvodů proč navštívit Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:











obdržíte informace nezbytné pro vstup do podnikání – informace o přeshraničním poskytování služeb
ve státech Evropské unie, příp. informace potřebné pro získání oprávnění, pokud se budete chtít
v jiném státě EU usadit
naše služby jsou poskytovány zcela bezplatně
obdržíte kontaktní údaje osob, které Vám mohou jako poskytovatelům či příjemcům služeb
poskytnout praktickou pomoc
pomůžeme Vám vyjasnit si časovou náročnost vyřízení nutných formalit pro zahájení Vaší
podnikatelské činnosti v rámci EU
Vaše dotazy zodpovíme jak telefonicky, osobně, tak i emailovou cestou, díky které mimo jiné získáte
mnoho užitečných odkazů
nemusíte ztrácet čas „obíháním“ velkého množství úřadů, informace získáte na jednom místě
každý dotaz je řešen zcela individuálně v závislosti na Vámi poskytnutých informací
jsme prostředníkem mezi podnikatelem a správními orgány – Vaši žádost předáme orgánu
kompetentnímu rozhodovat
poskytneme informace o opravných prostředcích a o možnostech řešení sporů, také obecné
informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie

POZOR!
Jednotná kontaktní místa nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec
rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb.

Pokud jsme Vás zaujali, kontaktujte nás na:
Magistrát města Jihlavy, obecní živnostenský úřad, Třebízského 194/16, 586 01 Jihlava
Mgr. Petra Gočiková, tel.: + 420 565 593 230
Bc. Veronika Mašová, tel.: + 420 565 593 232
jkm@jihlava-city.cz
Jsme tu pro Vás:
Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, pátek od 08:00 do 14:00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin (po předchozí domluvě)

