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• Enterprise Europe Network poskytuje odborné 
služby zaměřené na podporu a zvyšování 
konkurenceschopnosti především malých a 
středních podniků. 

• Enterprise Europe Network působí v cca 60 
zemích světa. V České republice je zastoupena 

Enterprise Europe Network (EEN) 

zemích světa. V České republice je zastoupena 
konsorciem 6 partnerů koordinovaných 
Technologickým centrem AV ČR; www.een.cz.

• Založena v roce 2008 spojením předchozích sítí 
Euro Info Center a IRC.

• Financována EK programy COSME a HORIZONT 
2020 a v ČR i Ministerstvem průmyslu a obchodu.



Brožura „Jak správně 
přeshraničně poskytovat 
služby a vysílat 
pracovníky“ (i v AJ)

Brožura

Ke stažení na:

http://www.crr.cz/cs/podpora-
podnikani/publikace-prirucky/
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• Špatně dostupné informace ohledně pravidel pro 
přeshraniční poskytování služeb.

• Problémy ohledně výkonu regulovaných aktivit v jiné zemi 
EU:
– jak zjistit, co je třeba vykonat v jiné zemi z hlediska kvalifikací, 
– procedura ohlášení kvalifikace bývá zpoplatněna,
– bývají vyžadovány úředně ověřené kopie, úředně ověřené překlady, 

nevyužívá se systém IMI (který slouží ke komunikaci mezi orgány a 

Regulatorní překážky - bariéry

nevyužívá se systém IMI (který slouží ke komunikaci mezi orgány a 
institucemi  jedn. zemí EU).

• Problémy s vysíláním pracovníků:
– ohlašovací procedury, někdy bývá vyžadována stejná procedura i 

pro OSVČ (Belgie, Dánsko, Švýcarsko),
– není jasné, jak bude implementována tzv. prosazovací směrnice, 
– pracovně-právní podmínky pro vyslané zaměstnance (včetně 

kolektivních smluv),
– jak přesně odlišit výkon činnosti OSVČ od „nelegálního 

zaměstnávání“,
– zvláštní podmínky pro stavebnictví.



• Pas by měl zahrnovat všechny služby, které lze vykonávat 
přeshraničně.

• Omezení a přínosy pasu nejsou dle mého názoru zatím 
jasné.
– Co vše bude zahrnovat?
– Bude se týkat i daní (z příjmu a DPH) a povinného pojištění?
– Jakým způsobem bude vše probíhat? Využije se např. IMI systém?
– Není jasný vztah ke směrnicím o vysílání pracovníků.
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– Není jasný vztah ke směrnicím o vysílání pracovníků.
– Není jasný vztah ke směrnici o kvalifikacích a k evropskému 

profesnímu průkazu.
– Není zatím jasné, jak bude fungovat, zda bude jeden pas pro 

všechny země, nebo bude třeba mít „pas“ pro každou zemi zvlášť.
– Skutečně dojde ke snížení bariér, nebo přibude pouze další 

procedura, kterou bude muset poskytovatel služeb projít?
– Jsou skutečně k dispozici informace o všech požadavcích 

jednotlivých členských států, které je třeba splnit? Mají je členské 
státy k dispozici?

– Další otázky: např. ochrana osobních údajů, rozsah pasu apod.



Děkuji za pozornost

Enterprise Europe Network při Centru pro 
regionální rozvoj České republikyregionální rozvoj České republiky

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3

www.crr.cz/een, www.een.cz

RNDr. Jitka Ryšavá

jitka.rysava@crr.cz
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