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Úvod 

„[...] v souvislosti s volným pohybem občanů EU a jejich rodinných příslušníků zůstává jen 

jedna praktická překážka, a tou jsou administrativní obtíže při získávání osobního čísla 

u švédského daňového úřadu, což vážně narušuje každodenní život ve švédské společnosti.“1 

 

Obdržené petice se týkají údajného porušování svobody pohybu občanů EU a zejména 

porušování ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 

2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na 

území členských států. Konkrétně nebyli předkladatelé petic zaevidováni do švédské evidence 

obyvatel, a proto neobdrželi osobní identifikační číslo (PIN), jež je nezbytné pro přístup 

k mnoha službám v každodenním životě občanů ve Švédsku. 

 

O některých peticích se diskutovalo na schůzi výboru dne 14. července 2015. Bylo 

rozhodnuto, že petice zůstanou otevřené a počká se na další informace od Evropské komise. 

Po této schůzi obdržel EP další tři petice týkající se téže záležitosti. Jakmile přišly z Komise 

nové informace (viz příloha), rozhodl se Petiční výbor zorganizovat informativní návštěvu 

Stockholmu.  

Kromě petic, jež obdržel Evropský parlament, obdržela Komise od občanů Unie mnoho 

stížností v téže věci, kterou pravidelně řeší i SOLVIT a „Vaše Evropa – Poradenství“. 

Útvary Komise provedly komplexní posouzení slučitelnosti švédské evidence obyvatel 

s pravidly EU o základních svobodách, zejména s články 21, 22, 45, 49 a 56 SFEU a 

s relevantními sekundárními právními předpisy včetně směrnice 2004/38/ES. V lednu 2015 

zahájila o číslech PIN Komise se Švédskem diskusi, a následně byl v říjnu 2016 zahájen 

projekt EU Pilot. 

Jak připomněli členové delegace, právo občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně 

se pohybovat a pobývat na území jakéhokoliv členského státu je jednou ze čtyř základních 

svobod zakotvených ve Smlouvách EU a základním předpokladem dobrého fungování 

vnitřního trhu.  

Členské státy musí vždy nalézt praktická řešení, aby bylo zajištěno respektování základních 

práv občanů EU, a v tomto duchu je vzájemnost mezi členskými státy nezbytně nutná.  

 

 

                                                 
1Překážky volného pohybu a práv občanů EU a jejich rodin: zpráva o zemi pro Švédsko, Evropský parlament, 

červen 2016, v angličtině k dispozici na adrese: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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Švédský systém identifikace osob 

Osobní identifikační číslo (personnummer), švédské národní identifikační číslo, bylo 

zavedeno roku 1947. Čísla vydává švédský daňový úřad (Skatteverket) jako součást evidence 

obyvatel (Folkbokföring).  

Spojení mezi osobou a jejím identifikačním číslem je umožněno prostřednictvím registru 

obyvatel a dokladů totožnosti a v druhé řadě pak rozšířeným používáním tohoto čísla 

v kontaktu s úřady, školami, univerzitami a společnostmi (banky, pojišťovny aj.).  

Švédským občanům a jiným osobám narozeným ve Švédsku je identifikační číslo přiděleno 

vzápětí, co bylo jejich narození nahlášeno (za normálních okolností) rodiči a zdravotnickým 

personálem. Ve výjimečných případech je možné číslo později během života změnit, 

například pokud se stala chyba v datu narození nebo v pohlaví dítěte. Pokud člověk podstoupí 

operativní změnu pohlaví, je dotyčnému číslo změněno, aby odpovídalo jeho novému 

fyzickému pohlaví (změna deváté číslice, která značí pohlaví).  

Osoby s právem pobytu mohou ve Švédsku žít i bez povolení k pobytu. Účelem této možnosti 

je usnadnit volný pohyb v rámci EU. Právo pobytu a možnost být zařazen/a do evidence 

obyvatel a získat osobní identifikační číslo (PIN) je umožněno každému občanu/občance 

členského státu Evropského hospodářského prostoru, který/á splňuje následující podmínky: 

• pracuje, poskytuje služby nebo má ve Švédsku vlastní podnik; 

• je zapsán/a jako student/ka na uznané vzdělávací instituci a má komplexní zdravotní 

pojištění; 

• je dostatečně finančně zajištěn/a, aby mohl/a zabezpečit sebe a svou rodinu a také má 

komplexní zdravotní pojištění pro sebe a svou rodinu, se kterou ve Švédsku žije. 

Navíc musí prokázat, že zaměstnání či studium pravděpodobně bude trvat nejméně jeden rok. 

To je v některých případech pro občany EU poměrně těžké prokázat.  

Občan EU, který se uchází o práci, může mít právo pobytu, ale nemůže být na tomto základě 

uveden ve švédské evidenci obyvatel. Důvodem je, že má občan EU v tomto případě 

neomezené právo pobývat ve Švédsku pouze po dobu šesti měsíců. 

Rodinní příslušníci občanů členského státu Evropského hospodářského prostoru s právem 

pobytu mohou mít sami také právo pobytu a v tomto případě nepotřebují povolení k pobytu. 

Teoreticky existuje pro jednotlivce, kteří zůstanou ve Švédsku méně než jeden rok a nemohou 

být evidováni v záznamech švédského obyvatelstva s číslem PIN, ještě jiný typ 

identifikačního čísla: koordinační číslo (samordningsnummer). Toto číslo rovněž přiděluje 

švédský daňový úřad, ale pouze na žádost nějaké instituce. Používá se v kontaktu s úřady, 

který by jinak vyžadoval použití osobního identifikačního čísla – kupříkladu pro osoby, které 

mají ve Švédsku hlavní bydliště méně než rok nebo zde vůbec nepobývají, ale potřebují být 

v kontaktu s úřady, jako jsou například lidé, kteří vlastní ve Švédsku letní dům nebo občané 

Švédska, kteří ale nikdy nebyli ve Švédsku rezidenty. Vzhledem k omezenému vydávání 

tohoto koordinačního čísla je však jeho používání v praxi problematické.  

Osoby, které nemají švédské osobní identifikační číslo ani koordinační číslo, ale potřebují 
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zdravotní péči, jako například turisti-cizinci, lidé v bezvědomí, novorozenci, která potřebují 

speciální péči (zdraví novorozenci jsou vedeni ve zdravotní dokumentaci svých matek), 

a další (např. kvůli speciální ochraně soukromí v případě testů na HIV) dostanou náhradní 

číslo (reservnummer), které je dočasné a používá se výhradně ve zdravotnictví.  

Informativní návštěva umožnila výměnu informací s příslušnými švédskými orgány 

o problémech, kterým čelí někteří občané EU v souvislosti s jejich právem pobytu ve Švédsku 

a o možnostech, jak zlepšit výše popsaný systém, aby lépe respektoval základní svobodu 

pohybu občanů EU ve Švédsku.  

Petice a předkladatelé petic 

Petice č. 1098/2010, kterou předložil německý občan ve věci diskriminace občanů EU 

švédskými orgány;  

1183/2010, kterou předložil německý občan ve věci nezbytnosti osobního identifikační čísla 

ve Švédsku; 

1289/2012, kterou předložila britská občanka ve věci porušení jejího práva na volný pohyb 

a pobyt v EU; 

0902/2015, kterou předložil španělský občan ve věci požadavků k pobytu ve Švédsku pro 

občany členských států EU; 

0299/2016, kterou předložil německý občan ve věci diskriminace občanů EU ve Švédsku 

z důvodu odmítnutí úřadů vydat osobní identifikační číslo;  

1323/2016, kterou předložil německý občan ve věci elektronické legitimace ve Švédsku. 

Předkladatelé petic jsou buď vlastníci nemovitostí ve Švédsku, kteří zde však dlouhodobě 

nežijí, nebo jsou sezdáni / v partnerském svazku se švédským občanem. Nemohou získat 

osobní identifikační číslo, a tudíž nemají přístup k mnoha službám a nemohou plně využívat 

svých práv osob ve Švédsku zákonně pobývajících.  

Podrobné shrnutí schůzek 

Informativní návštěva se konala dne 21. února od 9:00 do 17:00. Cílem bylo umožnit členům 

informativní návštěvy delegace Petičního výboru proniknutí do podstaty problému 

konzultacemi se zástupci různých útvarů švédských správních orgánů, kteří všichni otevřeně 

sdíleli své zkušenosti a názory.  

 

I. Otázka informací  

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, osobní identifikační čísla jsou přidělována švédským daňovým 

úřadem (Skatteverket), jež je součástí evidence obyvatel (Folkbokföring) a je podřízen 

švédskému ministerstvu financí.  

 

Členové delegace se setkali se zástupci švédského ministerstva financí a s různými 

agenturami ministerstva financí, které se při své činnosti setkávají s problémy zmiňovanými 
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v peticích. Nejprve to byli Maria Åhrlingová a Frank Walterson z ministerstva financí 

a Håkan Nilsson a Ingegerd Widellová z daňového úřadu. Dále se setkali s Monikou 

Johanssonovou, zástupkyní ředitele pro finanční instituce a trhy, bankovní divize, aby 

konkrétněji prodiskutovali problém otevírání bankovních účtů ve Švédsku.  

 

Švédský systém velmi dobře funguje při identifikaci osob, které ve Švédsku mají trvalé 

bydliště. Pokud člověk splní výše zmíněné podmínky, získá číslo bez problému a má tak 

přístup ke všem službám ve stejné míře jako jakýkoli švédský občan. Hlavní potíží zůstává 

doklad o délce pobytu více než jeden rok a také u osob, které nejsou ekonomicky aktivní, 

doklad o tom, že jsou finančně zabezpečené (v souladu s článkem 7 odst. 1 písm. b) směrnice 

„Všichni občané Unie mají právo pobytu na území jiného členského státu po dobu delší než 

tři měsíce, pokud mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po 

dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, 

a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta 

všechna rizika“).  

 

Při identifikaci osob bez trvalého bydliště ve Švédsku a osob, které nejsou občany EU, tento 

systém optimálně nefunguje. Proces vydávání a užívání koordinačního čísla musí být nutně 

zlepšen. Zvyšující se mobilita občanů EU částečně vysvětluje neadekvátnost tohoto systému.  

 

Pokud je občanovi EU upřen zápis do evidence, neznamená to, že nemůže pobývat ve 

Švédsku, protože evidence obyvatel nemá moc nad právem k pobytu. Konkrétně však tato 

osoba nebude mít přístup k řadě služeb a nebude si moci užít svůj pobyt ve Švédsku tak jako 

švédští občané.  
  

Když byly orgány informovány o konkrétních problémech, s nimiž se setkali předkladatelé 

petic (např.: otevřít si účet v bance, pořídit si telefonní číslo, zaregistrovat se ve sportovním 

centru nebo v knihovně, atd.), jasně se vyjádřily, že neexistuje žádné právní nařízení, které by 

vyžadovalo mít pro přístup k těmto službám osobní identifikační číslo. To vede k závěru, že 

obě strany mají nedostatek informací o právních ustanoveních – jak občané EU, tak i švédské 

soukromé subjekty jako například banky nebo telefonní operátoři. Praktické užití čísla PIN 

u soukromých subjektů sloužící k identifikaci jednotlivce/zákazníka by nikdy nemělo být 

akceptováno jako požadavek v situacích, kdy neexistuje žádné takové právní ustanovení, 

a poskytovatelé služeb by měli být informováni o tom, že je k identifikaci osob doklad 

totožnosti plně dostačující. Soukromé subjekty musí být také lépe informovány 

o koordinačním čísle, které vypadá trochu jinak než číslo PIN, ale má srovnatelnou platnost. 

 

Bylo poznamenáno, že neexistuje žádné právní ustanovení, které by postihovalo soukromé 

subjekty v případech, kdy od spotřebitelů neoprávněně vyžadují osobní identifikační číslo pro 

přístup k jejich službám.  

 

Je zcela evidentní, že občané, veřejné orgány i soukromé subjekty musí být poučeni, aby se 

zlepšila spolupráce mezi nimi, a tudíž lépe fungoval celý systém, a tím byl usnadněn volný 

pohyb občanů EU. Informace o koordinačním čísle musí být doplněny, vyjasněny a široce 

šířeny, jelikož již zmiňovaný odlišný formát koordinačního čísla (v porovnání s číslem PIN) 

vedl v několika případech k pochybnostem o jeho pravosti. 

 

Je třeba lépe informovat nejen o tom, kdy je personnummer nutností a kdy ne, ale také 

o koordinačním čísle a způsobech, jak se bránit, pokud dojde k neoprávněnému vyžadování 
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čísla nebo zpožděnému zápisu do evidence.  

 

Občané EU, od nichž je číslo neoprávněně vyžadováno, mají několik možností, jak se bránit. 

Občané by měli v takových případech postupovat podle vnitřních postupů onoho soukromého 

subjektu – v bankách by se měli například obrátit na klientský servis. Dále byla zmíněna 

možnost kontaktovat ochránce práv spotřebitelů nebo také švédskou Národní radu pro 

stížnosti spotřebitelů (ARN)1. Obvykle od podání stížnosti do rozhodnutí uplyne 6 měsíců. Je 

tedy nutné zlepšit časový rámec pro řešení problémů obyvatelů, kteří pobývají ve Švédsku 

krátkodobě nebo zde nemají trvalé bydliště, a kteří neobdrželi číslo PIN.  
 

II. Přístup ke zdravotní péči  

 

Uplatňování práva na svobodu pohybu není možné bez ochrany práv sociálního zabezpečení 

mobilních občanů.  

 

Členové delegace se také setkali s Malin Skäringerovou a Christinou Janzonovou 

z ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, aby diskutovali o otázce přístupu ke švédské 

zdravotní péči v evropském kontextu.  

 

Každý členský stát má svůj vlastní systém sociálního zabezpečení, který je na úrovni EU 

koordinován nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení2. Švédsko má systém zdravotní péče 

založený na místě pobytu, tzn. všechny osoby, které pobývají (jsou vedeny v evidenci 

obyvatel) ve Švédsku, mají přístup ke stejné zdravotní péči. 3. V praxi se ale ve Švédsku 

vyskytly problémy při kombinaci ustanovení o volném pohybu a nařízení o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení.  

 

V případě, že nejste ve Švédsku evidováni, by měla stále existovat možnost použít k získání 

základní akutní péče evropský průkaz zdravotního pojištění.  

 

Jeden z předkladatelů petic si stěžoval, že příslušné švédské orgány odmítly jeho evropský 

průkaz zdravotního pojištění přijmout.  

 

Komise byla v kontaktu se švédskými orgány v souvislosti s potížemi, které měli občané EU 

a jejich rodinní příslušníci při přístupu do švédského zdravotního systému, než získali číslo 

PIN. V listopadu 2012 Komise zahájila se Švédskem v této věci projekt EU Pilot. Po 

obsáhlých diskusích a dialozích na toto téma Švédsko nakonec provedlo změny ve svých 

vnitrostátními právních předpisech, jež vstoupily v platnost dne 1. února 2016. Občané, kteří 

podléhají švédským předpisům v souladu s nařízením 883/2004, mohou od této doby získat 

                                                 
1 Orgán veřejné moci, který funguje podobně jako soud a jehož hlavním úkolem je řešit spory 

mezi spotřebiteli a podnikatelskými subjekty na žádost spotřebitelů. Než je možné podat stížnost u 

rady ARNS, musí být zcela nebo zčásti zamítnuta příslušným podnikatelským subjektem (nebo bez jakékoli jeho 

reakce). Šetření je bezplatné.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

3 Je nutné poznamenat, že každá zemská rada, místní úřad a obec jsou zodpovědné za správu a stanovení priorit 

svých vlastních služeb zdravotní péče. To znamená, že se typ zdravotnických služeb, které jsou k dispozici, 

může v důsledku lišit. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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potvrzení, které jim zajistí přístup ke stejné zdravotní péči, jaká je poskytována osobám 

v evidenci obyvatel ve Švédsku. Toto potvrzení může daná osoba používat do doby, než 

obdrží číslo PIN.  

 

III. Nabývání nemovitostí 

 

Registraci vlastnictví nemovitostí ve Švédsku spravují služby mapového, katastrálního 

a pozemkového registračního úřadu (Lantmäteriet), za který nese odpovědnost Ministerstvo 

pro podnikání a inovace. Členové delegace se sešli s Magdalenou Andersonovou, působící na 

pozici obchodního vývojáře úřadu, a Rogerem Ekmanem, zvláštním poradcem ministerstva.  

 

V oblasti nabývání vlastnictví a registrace neexistuje opět žádný zvláštní problém, pokud 

máte osobní identifikační číslo (PIN). Je možné snadno získat různé informace nutné k tomu, 

abyste byli registrováni jako nový majitel. V případě, že občan EU nemá PIN, nebrání mu to 

v získání vlastnictví, ale může se setkat s praktickými problémy.  

 

Bylo upozorněno na různé nedostatky v současném systému, konkrétně na různá identifikační 

čísla, která existují v oblasti nemovitostí (např. číslo oblasti), a potíže s přístupem k adresám 

kupujících, kteří nemají PIN (nebo nepocházejí z žádného z členských států Severské rady, 

které disponují určitými prostředky). 

 

Jako o možném řešení se hovořilo, díky koordinaci různých registrů a zavedení koordinačních 

čísel jako specifických referencí, o zjednodušeném systému. Lepší osobní registrace 

kupujících by měla určitě pomoci ke zlepšení kvality registračního systému nemovitostí. 

Mohlo by se také počítat s možností propojit nabývání nemovitostí a získávání koordinačních 

čísel.  

 

To, že si jedinec nemůže přímo zažádat o koordinační číslo, je však jednou z hlavních 

překážek bránících jeho zavedení jako nástroje zjednodušení systému. Žádost by měla být 

podána orgánem veřejné moci.  

Závěry a doporučení 

Závěry  

Per Åsling a Jörgen Hellman, předseda a místopředseda Výboru pro daňové záležitosti 

Švédského parlamentu (Riksdag), Národní parlament spolu s Ann-Marie Wallinovou 

a Olofem Åkereénem, kteří zastupují sekretariát výboru, potvrdili politickou vůli k vyřešení 

otázek, jimiž se petice zabývají. Uznali, že je potřeba flexibilnějšího a méně časově 

náročného systému.  

Peter Gerlach, hlavní politický poradce ministerstva financí, potvrdil během výměny názorů 

se členy delegace, že švédské orgány chtějí pokročit v otázkách, které byly předmětem petic, 

a vyjádřil politování nad problémy, se kterými se potýkají evropští občané, pokud využívají 

svého práva svobody pohybu v EU.  

Poté, co vnitrostátní orgány uznaly praktické problémy, se kterými se ve Švédsku potýkají 

občané EU, začaly hledat účinné způsoby, jak zlepšit systém.  
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Zaprvé, jak je uvedeno výše, je zapotřebí, aby byli občané EU využívající volného pohybu 

i švédské soukromé subjekty lépe informovány o právních ustanoveních o osobních 

identifikačních číslech. . Soukromé subjekty by měly být informovány o tom, že v mnoha 

situacích není běžně používané osobní identifikační číslo z právního hlediska nezbytné. Měla 

by se zlepšit také komunikace a koordinace mezi jednotlivými zúčastněnými 

administrativními útvary, aby se zkrátila doba vyřizování žádostí a čekací doba na poskytnutí 

identifikačních čísel, která se za poslední roky prodloužila.  

Jako potenciální možnost řešení byla také uvedena možná výměna osvědčených postupů 

s členskými státy Severské rady. Vzhledem k tomu, že většina členských států Severské 

rady používá srovnatelný systém osobních identifikačních čísel, bylo navrženo zahájit 

výměnu názorů v rámci Severské rady, aby bylo zjištěno, jakým způsobem ostatní členské 

státy dosáhly toho, že se nepotýkají se stejnými problémy jako Švédsko.  

A předpokládá se zavedení koordinačních čísel, ke kterým bude snazší a rychlejší přístup, 

jakožto řešení, jež efektivně omezí překážky, s nimiž se doposud setkávali občané EU bez 

trvalého pobytu ve Švédsku. Aby bylo možno toho dosáhnout, orgány uvažují o možnosti 

úpravy zákona, která by jednotlivcům umožnila získat koordinační číslo od finančního úřadu. 

 

Obecně by ve věci osobní identifikace mohlo usnadnit přístup k identifikačním číslům 

i uplatňování nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu do konce února 2018. Hlavním účelem 

tohoto nařízení je vyřešit problém nedostatečné přeshraniční interoperability vnitrostátních 

elektronických identifikací, který doposud bránil občanům a podnikům v plném využívání 

jednotného digitálního trhu, a nabídnout členským státům společný právní základ. Síť 

spolupráce byla vytvořena jako mechanismus spolupráce mezi členskými státy, aby se tak 

zajistila interoperabilita a bezpečnost jejich systémů elektronických identifikací. Slouží jako 

fórum, které se pravidelně schází a na němž si členské státy mohou vyměňovat relevantní 

informace, zkušenosti a osvědčené postupy. 

Doporučení  

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a k tomu, že svoboda pohybu občanů EU je 

pilířem Evropské unie, Petiční výbor předkládá příslušným vnitrostátním orgánům a Komisi 

následující doporučení: 

1. vítá politickou vůli nalézt řešení problémů uvedených v předložených peticích, kterou 

švédské orgány prokázaly při informativní návštěvě, a vyzývá je, aby se zapojily do užšího 

dialogu s Komisí; 

2. vítá právní změny, které vstoupily v platnost dne 1. února 2016 a které usnadní občanům 

EU přístup k švédské zdravotní péči prostřednictvím vnitrostátního osvědčení, jež obdrželi 

občané a jejich rodinní příslušníci předtím, než jim bylo přiděleno osobní identifikační číslo; 

3. vyzývá švédské orgány, aby bez dalšího prodlení navrhly a prováděly konkrétní 

administrativní a právní řešení potíží týkajících se volného pohybu, jež byly popsány občany 

EU v peticích zaslaných Evropskému parlamentu a ve stížnostech zaslaných Evropské 

komisi; 
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4. vybízí švédské orgány k tomu, aby pokračovaly ve svém úsilí o jednodušší a účinnější 

systém vydávání identifikačních čísel, např. zavedením koordinačního čísla, zejména pro 

krátkodobé obyvatele a obyvatele bez trvalého bydliště; 

5. zdůrazňuje, že je třeba posílit přímé prostředky dialogu s občany jakožto strategii, která by 

řešila potřebu účinné komunikace a vybízí švédské orgány, aby tak učinily;  

6. vyzývá švédské orgány, aby usilovaly o zkrácení doby, během níž nově příchozí musejí 

čekat na identifikační číslo; 

7. naléhavě vyzývá švédské orgány, aby zvýšily své odhodlání tím, že co nejdříve zahájí 

informační kampaně, aby dané informace mohla využívat švédská veřejnost a soukromé 

subjekty při kontaktu s nově příchozími; 

8. naléhavě vyzývá švédské orgány, aby občanům EU, kteří se pohybují ve Švédsku nebo 

v něm pobývají, vysvětlily a zpřístupnily všechny relevantní informace o tom, kdo a jak může 

identifikační číslo získat;  

9. doporučuje zlepšit informace poskytované občanům EU na základě stížností či odvolání 

proti rozhodnutím soukromých subjektů, které neoprávněně vyžadovaly od občanů EU 

identifikační číslo; 

10. podporuje myšlenku, že by si jedinec mohl sám zažádat o koordinační číslo bez orgánu 

veřejné moci jako zprostředkujícího subjektu, aby ho tak mohlo získat více jedinců;  

11. vybízí švédské orgány k výměně osvědčených postupů souvisejících s identifikačními 

čísly s ostatními členskými státy Severské rady;  

12. žádá Komisi, aby i nadále sledovala právní i praktická zlepšení švédského systému 

identifikačních čísel pro občany EU a aby informovala Petiční výbor o relevantním vývoji 

v souvislosti s volným pohybem občanů EU; 

13. zdůrazňuje význam pokynů vydaných Komisí ohledně zdravotního pojištění1, kterým jsou 

kryta všechna rizika, v nichž se uvádí: „Zdravotní pojištění, ať již soukromé nebo veřejné, 

sjednané v hostitelském členském státě nebo jinde, je v zásadě přijatelné, pokud poskytuje 

celkové pokrytí všech rizik a nevytváří zátěž pro veřejné finance v hostitelském členském 

státě. Při ochraně svých veřejných financí, když členské státy posuzují skutečnost, zda je 

pokrytí zdravotním pojištěním ucelené, musí jednat v souladu s omezeními stanovenými 

právem Společenství a v souladu se zásadou proporcionality.“;  

 

14. vítá návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 

883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/20042;  

 

15. vítá skutečnost, že vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními 

účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, jež je 

                                                 
1 COM (2009) 313 
2 COM (2016) 815 
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zaměřena na zjednodušení přístupu a měla by usnadnit uplatňování základního práva občanů 

EU na volný pohyb.  

 

Příloha 1: Shrnutí obdržených petic 

• Petice č. 1098/2010, kterou předložil německý občan ve věci diskriminace občanů EU 

švédskými orgány 

Předkladatel petice je vlastníkem lesnické nemovitosti ve Švédsku, ale tráví tam pouze 

polovinu kalendářního roku. Úřady mu tedy nepřidělí registrační číslo určené pro běžnou 

populaci. Toto číslo je zcela nezbytné k jakémukoliv úřednímu aktu ve Švédsku, např. 

k otevření bankovního účtu, k přístupu k telefonním službám, dokonce i k přístupu na 

internetové stránky lesní správy, což má pro tohoto předkladatele zásadní význam. 

Předkladatel poukazuje na fakt, že je tak mařen jeho volný pohyb a podnikání. 

• Petice č. 1183/2010, kterou předložil německý občan ve věci nezbytného osobního 

registračního čísla 

Předkladatel vyjádřil nesouhlas s faktem, že ve Švédsku, kde vlastní nemovitost, nemůže 

získat osobní registrační číslo. Bez osobního registračního čísla si nemůže otevřít bankovní 

účet ani uzavřít smlouvu s telefonními nebo mobilními operátory. 

• Petice č. 1289/2012, kterou předložila britská občanka ve věci porušení jejího práva na 

volný pohyb a pobyt v EU 

Předkladatelka je občankou Spojeného království, která žije ve Švédsku a je provdána za 

švédského občana. Předkladatelka odsuzuje fakt, že ji švédský daňový úřad (Skatteverket) 

odmítá registrovat, zjevně v důsledku administrativní chyby. To jí brání v registraci 

u Švédské státní sociální pojišťovny (Försäkringskassan) a na základě toho není vedena ve 

švédském systému zdravotní péče. Předkladatelka je přesvědčena, že jde o porušování práva 

občanů EU na volný pohyb a pobyt v EU (směrnice 2004/38/ES). Podala řadu stížností, 

především veřejnému ochránci práv a Evropské komisi (předložila referenční čísla sítě 

SOLVIT a organizace CHAP).  

• Petice 0902/2015, kterou předložil španělský občan ve věci požadavků k pobytu ve 

Švédsku pro občany členských států EU 

Předkladatel si stěžuje, že švédské orgány stanovují řadu požadavků týkajících se povolení 

k pobytu ve Švédsku, o nichž se domnívá, že jsou v rozporu s právními předpisy EU. 

Předkladatel, který žije ve Švédsku se švédskou partnerkou, předložil svůj evropský průkaz 

zdravotního pojištění vydaný ve Španělsku orgánům, které jej odmítly akceptovat 

a požadovaly formulář S1 (použitelný u osob, které dojíždějí do Švédska za prací, nebo 

u důchodců). 

• Petice č. 0299/2016, kterou předložil německý občan ve věci diskriminace občanů EU 

ve Švédsku z důvodu toho, že mu orgány odmítly vydat osobní identifikační číslo 

Předkladatel, který je německým státním příslušníkem, tvrdí, že je ve Švédsku obětí 
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diskriminace, jelikož nemůže získat švédské osobní identifikační číslo, a to i navzdory 

skutečnosti, že od roku 1997 vlastní v této zemí rekreační objekty. V roce 2013 mu bylo 

uděleno povolení k trvalému pobytu v zemi, ale stále ještě nemůže získat uvedené 

identifikační číslo. V důsledku toho nebyl schopen zaregistrovat předplacenou mobilní kartu, 

používat určité internetové portály švédských orgánů a podniků a dokonce ani přebírat poštu. 

Předkladatel uvádí, že v důsledku této údajné diskriminace nebyl schopen řádně vykonávat 

svá práva podle „směrnice o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně 

platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky“ (dokument 2013/0139). 

To se ukázalo, když se pokusil otevřít si platební účet u banky FOREX a kontaktoval několik 

dalších bankovních ústavů, avšak z důvodu toho, že neměl švédské osobní identifikační číslo 

a průkaz totožnosti, byla jeho žádost zamítnuta. Domnívá se, že švédské orgány neprovedly 

příslušnou směrnici EU ve svých vnitrostátních právních předpisech. 

 Petice č. 1323/2016, kterou předložil německý občan ve věci elektronické legitimace ve 

Švédsku 

Předkladatel petice vlastní ve Švédsku nemovitost, z níž je povinen platit daně, a také musí 

udržovat kontakt s různými orgány. Nemá však švédské osobní identifikační číslo, a 

v důsledku toho nemůže získat elektronickou legitimaci umožňující komunikovat s orgány 

on-line. Je proto vyloučen z mnoha služeb, jako je on-line přístup ke švédským daňovým 

orgánům, on-line bankovnictví atd., a cítí se proto diskriminován.  


