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Řízení podle směrnice EU o volném pohybu služeb

Evropská směrnice o volném pohybu služeb (RL 2006/123/EG) vstoupila v platnost v prosinci 2006.
Povinností členských států EU bylo implementovat ji nejpozději do 28.12. 2009 do své legislativy.
Cílem směrnice je podporovat přeshraniční obchod a služby a odstraňovat stávající překážky.
Zahájení a vykonávání činnosti v oblasti služeb na evropském vnitřním trhu by se tímto mělo
zjednodušit.
Zahraniční ale i tuzemští poskytovatelé služeb mají možnost informovat se „na dálku“ o všech
úředních skutečnostech v souvislosti se směrnicí nebo dokonce žádat o různá povolení. S dotazy se
mohou obracet buď na Jednotná kontaktní místa nebo přímo na příslušné instituce, mimo jiné také na
Obchodní a průmyslovou komoru (IHK). V Sasku přebírá úlohu Jednotného kontaktního místa Zemské
ředitelství v Lipsku (Landesdirektion Leipzig).
Od 01.01.2010 nabízí Obchodní a průmyslová komora Chemnitz v souvislosti s elektronickým
podáváním žádostí tyto služby:

Ausbildungs-/Umschulungsverhältnisse im Verzeichnis registrieren und das Verzeichnis aktualisieren
(Registrace smluv o vzdělávání a rekvalifikaci a aktualizace seznamu)
Ausbildungseignung für Unternehmen erteilen
(Vydávání osvědčení pro podniky o způsobilosti poskytovat vzdělání)
Fachkundeprüfung für den Handel mit Schusswaffen und Munition
(Zkoušky odborné způsobilosti pro obchod se střelnými zbraněmi a municí)
Gleichstellung von Prüfungszeugnissen/Anerkennung von Berufsabschlüssen
(Uznávání vysvědčení o zkouškách, odborných kvalifikací etc.)
Öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger nach §§ 36, 36a GewO
(Řízení k úřednímu jmenování odborných znalců podle §§ 36, 36a GewO)
Upozornění k elektronickému podání žádosti a elektronické komunikaci
Pro podání elektronické žádosti můžete využít následující možnosti. Žádosti a podklady lze zasílat
(podepsané i nepodepsané dokumenty) pomocí
•

emailu (ea@chemnitz.ihk.de) nebo

•

schránky EGV (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach)

V případě, že nás oslovíte emailem nebo přes schránku EGV, vycházíme z toho, že komunikace může
touto cestou probíhat i nadále, neodporují-li tomu jiné předpisy (např. formální doručení apod.). Berte,
prosím, na vědomí, že nečitelné soubory či formáty budou obratem zaslány zpět odesílateli.
Upozornění:
Některá z výše uvedených řízení není možné kompletně zpracovat elektronickou cestou. K některým
žádostem je třeba přiložit úředně ověřené či originální dokumenty, případně je nutná Vaše osobní
přítomnost (Zkoušky odborné způsobilosti pro obchod se střelnými zbraněmi a municí).

Kódované zasílání:
Pro zajištění důvěrnosti Vašich zpráv můžete využít kódované zasílání přes Elektronickou schránku
pro správní a soudní záležitosti (das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach)). Tuto cestu
doporučujeme především u zasílání Vašich osobních údajů.
Informationen zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach und Download der Software
(Informace k elektronické schránce EGV a download softwaru)
IHK Chemnitz založila schránku EGV pod označením "Industrie- und Handelskammern SN Chemnitz".
Elektronický podpis – jak mohu elektronicky podepisovat?
Některé žádosti vyžadují elektronický podpis. Jedná se přitom o postupy, u kterých je zapotřebí
vlastnoruční podpis. Pro splnění podmínky podpisu také u elektronických médií musí být tyto opatřeny
kvalifikovanou elektronickou signaturou podle § 2 odst. 1 SigG. Jen tak lze zajistit bezpečnou
identifikaci odesílatele.
Potřebujete:
•

software pro elektronický podpis

•

kartu pro elektronický podpis vydanou „Trust-Center“ a schválenou v souladu s německým
zákonem o elektronickém podpisu

•

čtečku karet pro elektronický podpis (minimální bezpečnostní třída 2)

Žádosti zasílejte, prosím, výhradně na ea@chemnitz.ihk.de příp. využijte doručení přes schránku
EGV.

KONTAKTNÍ OSOBY

Nora Mehlhorn
Telefon: +49 371 6900-1303
mehlhornn@chemnitz.ihk.de

Kristina Strecker
Telefon: +49 371 6900-1350
strecker@chemnitz.ihk.de

Poznámka: jedná se o překlad textu „Verfahren nach EU-Dienstleistungsrichtlinie

