
  
 

 

 

 
 

  
Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci 
s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.  

 

 

 

POZVÁNKA NA DEBATU 

Pas pro poskytovatele služeb 

17. května 2016 15,00–17,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

 

Nadměrná zátěž, diskriminační praktiky a neodůvodněné překážky poskytování služeb nadále 

komplikují podnikání v celé EU. Ačkoli členské státy vynaložily velké úsilí, aby byla směrnice 

o službách z roku 2009 úspěšně převedena do praxe, mnoho překážek stále přetrvává a 

omezuje využít plný potenciál služeb. Evropská komise nyní usiluje o usnadnění poskytování 

služeb pro podniky v rámci celé EU, a to prostřednictvím nástroje, jenž zjednoduší postupy a 

notifikace při přeshraničním poskytování služeb. Nový nástroj – Pas pro poskytovatele služeb 

- je jednou z iniciativ strategie pro vnitřní trh zboží a služeb a jeho cílem je pomoci 

poskytovatelům služeb s přeshraniční aktivitou a odstraněním zbytečné zátěže spojených 

s fragmentací pravidel.  

 

Záměrem debaty je analyzovat přínosy a omezení pasu pro poskytovatele služeb a definovat 

podmínky pro jeho zavedení s cílem poskytnout Evropské komisi cenné informace k veřejné 

konzultaci, jež bude zahájena na konci dubna letošního roku.  

 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace 

přednesou následující řečníci: 

 

 Jürgen Tiedje, vedoucí oddělení E1 – Politika služeb pro spotřebitele, Generální 

ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP Evropské komise 

 Jan Havlík, ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo 

průmyslu ČR  

 Vladimíra Drbalová, zástupkyně ředitele pro EU, Svaz průmyslu a dopravy ČR a 

členka Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 Jitka Ryšavá, oddělení Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky 

Debatu moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace 
při EU. 
 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 13. května 2016 zde nebo emailem na 

prague@cebre.cz. 
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