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KONTAKT
V České republice se nachází 15 Jednotných kontaktních míst 
na obecních živnostenských úřadech. 

Přehled fyzických Jednotných kontaktních míst  
v jednotlivých krajích:

• Úřad městské části Praha 1
• Úřad městské části Praha 7
• Magistrát města Brna
• Magistrát města České Budějovice
• Magistrát města Hradec Králové
• Magistrát města Jihlavy
• Magistrát města Karlovy Vary
• Magistrát města Liberec
• Magistrát města Olomouce
• Magistrát města Ostravy
• Magistrát města Pardubic
• Magistrát města Plzně
• Magistrát města Ústí nad Labem
• Magistrát města Zlína 
• Městský úřad Černošice

Kontaktovat je můžete osobně, telefonicky, emailem,  
nebo prostřednictvím online formuláře. 

Více zde
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DALŠÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY JKM

• informace o opravných prostředcích proti  
 rozhodnutí správních úřadů a o možnostech  
 řešení sporů,

• informace o ochraně spotřebitele,

• kontaktní údaje na organizace, které  
 poskytovatelům služeb nabízí praktickou pomoc,

• informace o regulovaných povoláních.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY JKM 

• zajistí předání žádosti o oprávnění 
 k podnikání příslušnému správnímu orgánu

• přijímají a předávají příslušným správním orgánům  
 oznámení a hlášení od osob podnikajících  
 na základě oprávnění podle jiného právního  
 předpisu, zejména vykonavatelů svobodných  
 povolání nebo jiných povolených ekonomických  
 činností, a to:

Poskytuje informace o zahájení podnikání  
v EU i v ČR. 

Zprostředkovává informace a kontakty  
na příslušné úřady v EU i v ČR, které se  
zabývají povolováním konkrétní činnosti.

Zajistí předání žádostí o vyřízení  
podnikatelského oprávnění či uznání  
odborných kvalifikací příslušným orgánům.  
Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality 
pro vstup do podnikání na jednom místě.

Poskytuje poradenské a zprostředkovatelské 
služby bezplatně, a to pro občany ČR, EU,  
Evropského hospodářského prostoru  
a Švýcarska. 

- přihlášky k registraci nebo oznámení na základě  
   jiného právního předpisu,

- oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení  
  od fyzických osob v rozsahu stanoveném  
  jinými právními předpisy,

- oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo  
  jejich obsazení,

- oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním  
  pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným  
  právním předpisem.


