
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

266. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 9. schůze, konané dne 16. srpna 2017 

 
 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná 
digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb 
pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 /senátní 
tisk č. N 42/11/ 
 
Senát 
 
 
I.  
 

1. plně podporuje 
tento návrh ve variantě co nejhlubší integrace v dané oblasti; navržená opatření 
budou mít jednoznačně pozitivní vliv pro bezproblémové fungování jednotného 
trhu EU, odstraňování bariér a podstatně zvýší komfort jak pro občany, tak 
společnosti, což je třeba hodnotit jednoznačně pozitivně;  

 
2. je toho názoru, 

že za těchto benefitů je možné akceptovat i navrženou zpětnou vazbu ve formě 
sběru dat a informací orgány EU; 

 
II. 
 

1. navrhuje  
v příloze č. 1 tohoto návrhu nařízení, i s vědomím, že oblast (vlastnictví 
a nakládání s nemovitostmi) není nijak harmonizovaná na EU úrovni, rozšířit počet 
informačních oblastí týkajících se občanů o novou oblast vztahující se 
na nemovitosti, která by v sobě zahrnovala zejména: 
- nákup a prodej nemovitostí; 
- zdanění nemovitostí v jiném členském státě; 
- veřejné rejstříky nemovitostí a zápisy do nich; 
- práva a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí;  

 
2. dále navrhuje 

co možná nejvíce prohloubit okruh postupů a služeb v jednotné digitální bráně, 
s důrazem na možnost on-line daňových přiznání a úhrady daní, správních podání, 
resp. i podání v justiční oblasti; 

 



III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Luděk Jeništa v. r. 
ověřovatel Senátu 
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