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Pozměňovací návrh  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 2: Práce a důchod v 

rámci Unie – odrážka 4 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • pravidla povinného pojištění 

odpovědnosti a pojištění v jiném členském 

státě 

Or. en 

Pozměňovací návrh  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 2: Práce a důchod v 

rámci Unie – odrážka 6 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • sociální práva a pracovní 

podmínky vyslaných pracovníků 

Or. en 

Pozměňovací návrh  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 2: Práce a důchod v 

rámci Unie – odrážka 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• práva a povinnosti týkající se 

sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv 

a povinností souvisejících se získáním 

důchodu 

• práva a povinnosti týkající se 

sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv 

a povinností souvisejících se získáním 

důchodu a dávek v nezaměstnanosti 
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Or. en 

Pozměňovací návrh  358 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 3: Vozidla v Unii – 

odrážka 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• vnitrostátní pravidla silničního 

provozu a požadavky na řidiče 

• vnitrostátní pravidla silničního 

provozu a požadavky na řidiče, jako jsou 

dálniční a emisní známky pro dočasný 

nebo trvalý pobyt v jiném členském státě 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 4: Pobyt v jiném 

členském státě – odrážka 3 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • požadavky týkající se naturalizace 

osoby trvale žijící v jiném členském státě 

Or. en 

Pozměňovací návrh  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 4: Pobyt v jiném 

členském státě – odrážka 3 b (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • povinnosti v případě úmrtí a 
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repatriace pozůstatků těla zesnulého 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 5: Vzdělávání nebo 

stáž v jiném členském státě – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• navštěvování školy v jiném 

členském státě 

• navštěvování jeslí, mateřské školy 

a školy v jiném členském státě 

Or. en 

Pozměňovací návrh  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 5: Vzdělávání nebo 

stáž v jiném členském státě – odrážka 1 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • navštěvování střediska vzdělávání 

dospělých v jiném členském státě 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 6: Zdravotní péče – 

odrážka 2 a (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • úhrada ze zdravotního pojištění v 

jiném členském státě 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 6: Zdravotní péče – 

odrážka 2 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • informace týkající se sociálního 

zabezpečení a pojištění, včetně možnosti 

objednání evropského průkazu 

zdravotního pojištění 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 6: Zdravotní péče – 

odrážka 2 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • informace o veřejných programech 

preventivní zdravotní péče  

Or. en 

Pozměňovací návrh  366 

Evelyne Gebhardt 
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Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 6: Zdravotní péče – 

odrážka 2 b (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • informace o číslech tísňového 

volání  

Or. en 

Pozměňovací návrh  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 6: Zdravotní péče – 

odrážka 2 c (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • přemístění do domova pro seniory 

Or. en 

Pozměňovací návrh  368 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 7: Přeshraniční 

rodinná práva, povinnost a pravidla – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

•  narození, opatrovnictví nezletilých 

dětí, rodičovská odpovědnost, vyživovací 

povinnost vůči dítěti v přeshraniční rodinné 

situaci 

•  narození, opatrovnictví nezletilých 

dětí, rodičovská odpovědnost, náhradní 

mateřství a osvojení, včetně osvojení 

druhým z manželů, vyživovací povinnost 

vůči dítěti v přeshraniční rodinné situaci 

Or. en 

Pozměňovací návrh  369 

Julia Reda 
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Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 7: Přeshraniční 

rodinná práva, povinnost a pravidla – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• život v páru osob s různou státní 

příslušností (manželství, rozluka, rozvod, 

manželská majetková práva, práva osob 

žijících ve společné domácnosti) 

• život v páru osob s různou státní 

příslušností bez diskriminace na základě 

sexuální orientace (manželství, občanské / 

registrované partnerství, rozluka, rozvod, 

manželská majetková práva, práva osob 

žijících ve společné domácnosti) 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 7: Přeshraniční 

rodinná práva, povinnost a pravidla – odrážka 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• práva týkající se dědictví v jiném 

členském státě 

• práva a povinnosti týkající se 

dědictví v jiném členském státě, vyplývající 

například z daňových předpisů 

Or. en 

Pozměňovací návrh  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 7: Přeshraniční 

rodinná práva, povinnost a pravidla – odrážka 3 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • právní důsledky mezinárodního 

únosu dítěte jedním z rodičů a práva s tím 
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související 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – sloupec 1 – název oblasti 

8: 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spotřebitelé v přeshraničních situacích  Práva spotřebitelů 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• nákup zboží a služeb z jiného 

členského státu (včetně finančních), on-line 

nebo osobně  

• nákup nebo pronájem zboží, 

digitálního obsahu, nemovitostí nebo 
služeb z jiného členského státu (včetně 

finančních) on-line nebo osobně  

Or. en 

Pozměňovací návrh  374 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• nákup zboží a služeb z jiného 

členského státu (včetně finančních), on-

line nebo osobně  

• nákup zboží a služeb (včetně 

finančních), on-line nebo osobně  

Or. en 

Pozměňovací návrh  375 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• vlastnictví bankovního účtu v jiném 

členském státě 

• vlastnictví bankovního účtu  

Or. en 

Pozměňovací návrh  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• připojení k veřejným službám, jako 

např. plyn, elektřina, voda, 

telekomunikační služby a internet 

• připojení k veřejným službám, jako 

např. plyn, elektřina, voda, nakládání s 

odpadem, telekomunikační služby a 

internet 

Or. en 

Pozměňovací návrh  377 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 
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přeshraničních situacích – odrážka 5 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • bezpečnost a ochrana výrobků 

Or. en 

Pozměňovací návrh  378 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 5 b (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • záruky, odškodnění spotřebitelů a 

náhrady 

Or. en 

Pozměňovací návrh  379 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8: Spotřebitelé v 

přeshraničních situacích – odrážka 5 c (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • soudní řízení pro spotřebitele 

Or. en 

Pozměňovací návrh  380 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8 a (nová): Práva 

občanů a rezidentů 
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Znění navržené Komisí 

Oblast INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL 

  

  

  

 

Pozměňovací návrh 

Oblast INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL 

Práva občanů 

a rezidentů 

• podávání správních a soudních peticí 

 • podávání peticí k veřejným institucím 

 • uznávání pohlaví 

 

Or. en 

Pozměňovací návrh  381 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se občanů – tabulka – oblast 8 b (nová): 

Ochrana osobních údajů 

 

Znění navržené Komisí 

Oblast INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL 

  

 

Pozměňovací návrh 

Oblast INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL 

Ochrana 

osobních 

údajů 

• výkon práv subjektů údajů podle nařízení o ochraně údajů 

(uvedených v oddílech 2–4 nařízení: informace a přístup k osobním 

údajům, oprava a výmaz, vznesení námitky) 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  382 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 1: Založení 

podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• registrace podniku (registrační 

postupy a právní formy pro vykonávání 

obchodní činnosti) 

• registrace, změna nebo ukončení 

činnosti podniku (registrační postupy a 

právní formy pro vykonávání obchodní 

činnosti) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 1: Založení 

podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• práva duševního vlastnictví (žádost 

o patent, registrace ochranné známky, náčrt 

nebo návrh, získání licence pro 

reprodukování) 

• práva duševního vlastnictví (žádost 

o patent, registrace ochranné známky, náčrt 

nebo návrh, získání licence pro 

reprodukování, použitelné výjimky) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 1: Založení 

podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti – odrážka 8 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • odpovědnost vedení 
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Or. en 

Pozměňovací návrh  385 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 1: Založení 

podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti – odrážka 8 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • přemístění podniku z jednoho 

členského státu do jiného členského státu 

Or. en 

Pozměňovací návrh  386 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 1: Založení 

podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti – odrážka 8 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • přemístění podniku 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 3: Daně – odrážka 

2 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 • clo a jiné daně a odvody z dovozu, 

dovozní celní postupy, vývozní celní 

postupy 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – Oblasti informací týkajících se podniků – tabulka – oblast 3: Daně – odrážka 

3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

• ostatní daně: platba, sazby • ostatní daně: platba, sazby, daňová 

přiznání 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nařízení 

PŘÍLOHA II – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 

Odchod do Žádost o důchod a dávky Rozhodnutí týkající se žádosti 
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důchodu předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Pozměňovací návrh 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

 
Uznávání odborných 

kvalifikací 

Rozhodnutí o žádosti o 

uznání 

 Přiznání k daním z příjmů Potvrzení o podání přiznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 
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pasu a jejich výměna pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecné požadavky týkající se 

registrace a ohlašování 
podnikatelské činnosti, 

povolení podnikatelské 

činnosti, změny podnikatelské 

činnosti a ukončení 

podnikatelské činnosti bez 

insolvenčního nebo 

likvidačního řízení vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 
Registrace k DPH Identifikační číslo pro účely 

DPH 

 Přihlášení k dani z příjmu Daňové identifikační číslo 

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 
Registrace a ohlašování 

vyslaných pracovníků 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných k vyslání 

pracovníka 

 Oznámení ukončení činnosti Potvrzení o přijetí oznámení 
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podléhající DPH 

 
Přiznání k DPH Potvrzení o podání přiznání k 

DPH 

 
Přiznání k dani z příjmu 

právnických osob / 

živnostenské dani 

Potvrzení o podání přiznání 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  390 

Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

PŘÍLOHA II – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  
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odstavce článku 54 SFEU 

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Pozměňovací návrh 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

 
Zápis ke studiu na státní 

univerzitě 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu 

 
Žádost o doložení 

vysokoškolského diplomu, 

osvědčení o kvalifikacích  

Vydání osvědčení v 

elektronickém formátu  

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

 Přiznání k daním z příjmů Potvrzení o podání přiznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna. Osobní 

návštěva může být 

vyžadována pouze za účelem 

poskytnutí biometrických 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 
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údajů 

 

Registrace motorového 

vozidla. Osobní návštěva 

může být vyžadována pouze 

za účelem první registrace 

nebo v případě potřeby za 

účelem kontroly vozidla 

Potvrzení o registraci 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

 
Žádost o poskytnutí údajů o 

stavu důchodového účtu 

Potvrzení zůstatku na 

důchodovém účtu uživatele 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU, 

včetně změny údajů vedených 

v rejstříku  

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 
Registrace nebo obnovení 

názvu internetové domény 

Potvrzení registrace nebo 

obnovení názvu domény  

 
Registrace k DPH Identifikační číslo pro účely 

DPH 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 
Přiznání k DPH Potvrzení o podání přiznání k 

DPH 

 

Přiznání k dani z příjmu 

právnických osob / 

živnostenské dani 

Potvrzení o podání přiznání 

 Oznámení ukončení činnosti Potvrzení o přijetí oznámení 
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podléhající DPH 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Edward Czesak 

 

Návrh nařízení 

PŘÍLOHA II – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 
Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 
Potvrzení o registraci 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 
systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu 

druhého odstavce 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro 

zahájení činnosti jakožto 

podnik  
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článku 54 SFEU 

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo 

poloveřejného důchodového 

systému a systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Pozměňovací návrh 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  
Žádost o potvrzení o 

registraci narození 

Rodný list nebo potvrzení o 

registraci narození 

Místo pobytu 
Žádost o potvrzení místa 

pobytu 

Potvrzení o registraci a místě 

pobytu 

Studium 

Žádost o stipendium od 

veřejného orgánu nebo 
veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 

Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy a zrušení registrace 

předchozí adresy 

 vypouští se vypouští se 

 

Registrace motorového 

vozidla pocházejícího z 

členského státu EU nebo v 

členském státě EU již 

registrovaného, standardními 

postupy1a 

Doklad o registraci 

motorového vozidla 
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Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

povinných systémů 

Potvrzení o přijetí žádosti 

nebo rozhodnutí ve věci 

žádosti o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku vypouští se vypouští se 

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do povinného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Potvrzení o registraci nebo 
registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění kromě 

postupů kolektivního 

ukončování zaměstnaneckých 

smluv 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 _______________  

 

1a Zahrnuta jsou následující 

vozidla: a) jakékoli 

motorové vozidlo nebo 

přípojné vozidlo uvedené v 

článku 3 směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 

263, 9.10.2007, s. 1) a b) 

jakékoli dvoukolové nebo 

tříkolové motorové vozidlo, 

ať se zdvojenými koly, nebo 

jiné, určené k používání na 

pozemních komunikacích, 

uvedené v článku 1 směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady 2002/24/ES (Úř. věst. L 

124, 9.5.2002, s. 1). 

 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  392 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

PŘÍLOHA II – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 
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Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Pozměňovací návrh 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

 Zápis ke studiu na univerzitě Potvrzení o přijetí ke studiu 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 

 
Žádost o vydání nebo 

obnovení povolení k pobytu 

Vydání nebo obnovení 

povolení k pobytu 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 
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Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

Vozidla 
Získání dálničních nebo 

emisních známek 

Potvrzení o vydání dálničních 

nebo emisních známek 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

PŘÍLOHA II – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 
Registrace motorového 

vozidla 

Potvrzení o registraci 
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 CS 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Pozměňovací návrh 

Životní události Postupy  Očekávaný výstup 

Narození  Žádost o rodný list Rodný list 

Studium 
Žádost o stipendium od 

veřejné instituce 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o grant 

Práce 
Registrace do systému 

sociálního zabezpečení 

Potvrzení o přijetí 

 Žádost o uznání diplomu Rozhodnutí o žádosti o uznání 

Stěhování 
Změna adresy Potvrzení registrace nové 

adresy 

 

Žádost o vydání průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu a jejich výměna 

Vydání nebo výměna průkazu 

totožnosti nebo cestovního 

pasu 

 Registrace motorového Potvrzení o registraci 
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CS 

vozidla 

Odchod do 

důchodu 

Žádost o důchod a dávky 

předčasného důchodu z 

veřejných nebo poloveřejných 

systémů 

Rozhodnutí týkající se žádosti 

o důchod nebo dávky 

předčasného důchodu 

Založení podniku 

Obecná registrace 

podnikatelské činnosti, vyjma 

postupů týkajících se založení 

společností ve smyslu druhého 

odstavce článku 54 SFEU 

Potvrzení o dokončení všech 

kroků potřebných pro zahájení 

činnosti jakožto podnik  

 
Založení společnosti podle 

směrnice o službách 

 

 

Registrace zaměstnavatele 

(fyzické osoby) do veřejného 

nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění  

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

 

Registrace zaměstnanců do 

veřejného nebo poloveřejného 

důchodového systému a 

systému pojištění 

Registrační číslo sociálního 

zabezpečení 

Podnikání 

Oznámení určené systému 

sociálního zabezpečení o 

ukončení smlouvy se 

zaměstnancem 

Potvrzení o přijetí oznámení 

 

Úhrada příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance  

Příjmový doklad nebo jiná 

forma potvrzení úhrady 

příspěvků na sociální 

zabezpečení za zaměstnance 

 

Or. en 

 

 

 

 


