Seznam dostupných služeb pro fyzické a podnikající fyzické osoby po přihlášení přes
NIA
Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Založení datové schránky fyzické osoby pro
přihlášené uživatele identifikačním
prostředkem NIA (LoA vysoká)
Založení datové schránky podnikající
fyzické osoby pro přihlášené uživatele s
identifikačním prostředkem NIA (LoA
vysoká)
Založení datové schránky fyzické osoby pro
přihlášené uživatele identifikačním
prostředkem NIA (LoA značná)
Založení datové schránky podnikající
fyzické osoby pro přihlášené uživatele
identifikačním prostředkem NIA (LoA
značná)
Žádost o řidičský průkaz z důvodu konce
platnosti

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

NE

ANO

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické
osoby z registru osob

Portál občana

NE

ANO

Veřejný výpis z registru osob

Portál občana

NE

ANO

Výpis bodového hodnocení řidiče

Portál občana

NE

ANO

Výpis údajů z Registru obyvatel (ZR01)

Portál občana

NE

ANO

Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

Portál občana

NE

ANO

Výpis z insolvenčního rejstříku

Portál občana

NE

ANO

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Portál občana

NE

ANO

Výpis z veřejného rejstříku

Portál občana

NE

ANO

Výpis o využívání údajů z registru obyvatel
(ZR05)

Portál občana

NE

ANO

Výpis z živnostenského rejstříku

Portál občana

NE

ANO

Výpis z Rejstříku trestů

Portál občana

NE

ANO

Výpis o využití údajů v registru osob

Portál občana

NE

ANO

Podání žádosti o informace (dle zákona
č.106/1999 Sb.)

Portál občana

NE

ANO

Reklamace údajů (registr obyvatel)

Portál občana

NE

ANO

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Reklamace údajů (registr osob)

Portál občana

NE

ANO

Technická podpora

Portál občana

ANO

ANO

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
(ZR10)

Portál občana

ANO

ANO

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku,
včetně neveřejných údajů

Portál občana

ANO

ANO

Potvrzení o studiu

Portál občana

NE

ANO

Trestní oznámení

Portál občana

NE

ANO

Výpis z Rejstříku trestů online službou

Portál občana

ANO

ANO

Výpis z Rejstříku trestů online službou +
jazyková příloha/jazykový překlad do
úředních jazyků zemí EU
Přijatá oznámení - přehled oznámení
v Portálu občana

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Nastavení automatické archivace datových
zpráv

Portál občana

NE

ANO

Nastavení automatické Notifikace konec
platnosti řidičského průkazu

Portál občana

ANO

ANO

Nastavení automatické Notifikace Změny
údajů v základních registrech

Portál občana

ANO

ANO

Nastavení automatické Notifikace přijetí
datové zprávy

Portál občana

NE

ANO

Nastavení automatické Notifikace k
funkcionalitě Oznámení

Portál občana

ANO

ANO

Nastavení automatické Notifikace k
funkcionalitě Marketingová sdělení

Portál občana

ANO

ANO

Zaslání automatické Notifikace k zaplnění
Uložiště (80% kapacity)

Portál občana

ANO

ANO

Nastavení automatické Notifikace k
zamítnutí žádosti o nový ŘP

Portál občana

NE

ANO

Nastavení automatické Notifikace ke
schválení žádosti o nový ŘP

Portál občana

NE

ANO

Nastavení automatické Notifikace o
vyrobení nového ŘP, který je připraven k
předání
Zobrazení údajů z Katastru nemovitostí rychlý přehled (Profil)

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Katastru nemovitostí detailní přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Centrálního registru
řidičů - bodové hodnocení řidiče rychlý
přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Zobrazení údajů z Centrálního registru
řidičů - detailní a kompletní přehled
(Údaje)
Zobrazení údajů z Registru silničních
vozidel - rychlý přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Registru silničních
vozidel- detailní přehled (Údaje) pro
fyzickou osobu
Zobrazení údajů z Registru silničních
vozidel - detailní přehled (Údaje) pro
podnikající fyzickou osobu, IČO
Zobrazení aktuálních údajů z Registru
silničních vozidel - detailní přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení historických údajů z Registru
silničních vozidel- detailní přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Živnostenského rejstříku
- rychlý přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Živnostenského rejstříku
- detailní přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Registru obyvatel - rychlý
přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Registru obyvatel detailní přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení údajů z Registru osob

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení zdravotní dokumentace - rychlý
přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Zobrazení zdravotní dokumentace - detailní
přehled (Údaje)

Portál občana

ANO

ANO

Výpis ze zdravotní dokumentace

Portál občana

ANO

ANO

Přehled agendových informačních systémů
a agend, které o mně vedou údaje a které
se současně zaregistrovaly k aktualizaci
mých údajů při každé jejich změně.
Zobrazení souhlasů k povolení předání
referenčních údajů třetí osobě

Portál občana

ANO

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Odvolání souhlasů k povolení předání
referenčních údajů třetí osobě

Portál občana

ANO

ANO

Náhled na doklady evidované státem rychlý přehled (Profil)

Portál občana

ANO

ANO

Náhled na doklady evidované státem Občanský průkaz

Portál občana

ANO

ANO

Náhled na doklady evidované státem Cestovní doklad

Portál občana

ANO

ANO

Náhled na doklady evidované státem Řidičský průkaz

Portál občana

ANO

ANO

Připojení datové schránky fyzické osoby
zřízené na žádost

Portál občana

NE

ANO

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby zřízené na žádost

Portál občana

NE

ANO

Archivace datových zpráv

Portál občana

NE

ANO

Připojení vícero datových schránek do
Portálu občana

Portál občana

NE

ANO

Možnost ukládání dokumentů do uložiště v
Portálu občana (kapacita 1GB)

Portál občana

ANO

ANO

Možnost ukládání vlastních dokladů v
Portálu občana

Portál občana

ANO

ANO

Možnost nastavení vlastní události v
Portálu občana (Kalendář)

Portál občana

ANO

ANO

Moje podání

Portál občana

NE

ANO

Zobrazování kreditu DS

Portál občana

NE

ANO

Dokoupení kreditu DS

Portál občana

NE

ANO

Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. - advokát
Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. - statutární auditor
Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. - daňový poradce
Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. - insolvenční správce
Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. – soudní znalec
Připojení datové schránky podnikající
fyzické osoby státem zřízené dle zákona č.
300/2008 Sb. – soudní překladatel nebo
tlumočník
Seznam formulářů služeb – odkazy na
formuláře

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

NE

ANO

Portál občana

ANO

ANO

Hlášení ošetřujícího lékaře

ČSSZ

ANO

ANO*

Lékařský nález pro posouzení zdravotního
stavu ve věcech sociálního zabezpečení

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Záznam o odborném vyšetření za úhradu,
vyžádaném pro potřeby OSSZ/ČSSZ

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení kvalifikovaného certifikátu

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte
a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc
v mateřství
Žádost o udělení souhlasu k povolení
možnosti volit dobu vycházek podle
aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení
souhlasu ke zpětnému uznání DPN

ČSSZ

ANO

ANO*

Affirmation of foreign employer/Čestné
prohlášení zahraničního zaměstnavatele

ČSSZ

ANO

ANO*

Odhláška z nemocenského pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení kvalifikovaného certifikátu

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení)
samostatné výdělečné činnosti

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení o změně údajů nezbytných pro
provádění sociálního zabezpečení OSVČ

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu
samostatné výdělečné činnosti

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o době trvání zaměstnání
zakládajícím účast na nemocenském
pojištění zaměstnanců pro účely posouzení
výkonu samostatné výdělečné činnosti jako
vedlejší
Potvrzení o studiu pro účely posouzení
výkonu samostatné výdělečné činnosti jako
vedlejší

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje fyzickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje právnickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok
2020

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška k dobrovolné účasti na
nemocenském pojištění OSVČ

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění
OSVČ

ČSSZ

ANO

ANO*

Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k
českým právním předpisům sociálního
zabezpečení podle článku 16 Nařízení EP a
Rady (ES) 883/2004 a článku 17 Nařízení
Rady (EHS) 1408/71
Společná žádost zaměstnance,
zaměstnavatele a OSVČ o vystavení
potvrzení o příslušnosti k právním
předpisům sociálního zabezpečení
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při
převzetí dítěte do péče

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího
základu OSVČ Žádost o zrušení povinnosti
platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost
OSVČ
Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o
příslušnosti k právním předpisům
sociálního zabezpečení

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Čestné prohlášení jiné než blízké pečující
osoby o vedení společné domácnosti s
osobou závislou/bezmocnou, o níž bylo
pečováno
Čestné prohlášení o dobách
zaměstnání/pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4
let věku po 30. červnu 2007

ČSSZ

ANO

ANO*

Čestné prohlášení pozůstalé (jiné) osoby o
vedení společné domácnosti jiné než blízké
pečující osoby s osobou
závislou/bezmocnou, o níž bylo pečován
Affirmation of foreign employer/ Čestné
prohlášení zahraničního zaměstnavatele

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Lékařská zpráva (Japonsko) - tiskopis J/CZ
213

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR
213

ČSSZ

ANO

ANO*

Návrh na zahájení řízení o vydání
rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno o době a
rozsahu péče muže o dítě

ČSSZ

ANO

ANO*

Návrh na zahájení řízení o vydání
rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno o době a
rozsahu péče o osobu závislou na pomoci
jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči
Odhláška z účasti na dobrovolném
důchodovém pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení o ukončení poskytování
dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s
ošetřováním

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu
samostatné výdělečné činnosti

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte
a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v
mateřství

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje fyzickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje právnickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Profesní dotazník

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška k dobrovolné účasti na
důchodovém pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška k dobrovolné účasti na
nemocenském pojištění zahraničního
zaměstnance

ČSSZ

ANO

ANO*

Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k
českým právním předpisům sociálního
zabezpečení podle článku 16 Nařízení EP a
Rady (ES) 883/2004 a článku 17 Nařízení
Rady (EHS) 1408/71
Společná žádost zaměstnance a
zaměstnavatele o vystavení potvrzení o
příslušnosti k právním předpisům
sociálního zabezpečení

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Společná žádost zaměstnance,
zaměstnavatele a OSVČ o vystavení
potvrzení o příslušnosti k právním
předpisům sociálního zabezpečení
Záznam o úrazu

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Albánii - tiskopis AL/CZ 202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Austrálii - tiskopis CZ/AU 202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Izraeli - tiskopis IZR-CZ

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Japonsku - tiskopis J/CZ 202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Kanadě - česko-anglická verze tiskopis CAN-CZ 1

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Kanadě - česko-francouzská
verze - tiskopis CAN-CZ 1

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Koreji - tiskopis CZ/KR 202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Moldavsku - tiskopis CZ/MD
202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v Rusku - tiskopis CZ 202/RU 3.1

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o český důchod pro žadatele s
bydlištěm v USA - tiskopis CZ/USA 202

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o dávku otcovské poporodní péče
(otcovskou)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o dorovnávací přídavek

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o důchod z České republiky - pro
žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní
neschopnosti v jiném členském státě
EU/smluvním státě

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala
ošetřování (péči)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby
ošetřování (péče) v jiném členském státě
EU/smluvním státě

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při
bydlišti/pobytu v zahraničí

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při
převzetí dítěte do péče

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o příplatek k důchodu (PDO)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o příplatek k důchodu (PPV)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o přiznání zvláštního příspěvku k
důchodu

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o úpravu důchodu podle zákona č.
262/2011 Sb

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o uznání za osobu zdravotně
znevýhodněnou

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o výplatu nemocenského po
uplynutí podpůrčí doby (dle § 27 zákona č.
187/2006 Sb.)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zaslání informativního osobního
listu důchodového pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PDO)

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PPV)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost práce neschopného pojištěnce o
udělení souhlasu ke změně pobytu v době
dočasné pracovní neschopnosti z důvodu
pobytu v cizině
Hlášení změny adresy nebo jména a
příjmení

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – anglicky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – bulharsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – česky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – francouzsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – italsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – japonsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – korejsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – německy

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – polsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – rusky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – španělsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o žití – ukrajinsky

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje fyzickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ
pověřuje právnickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Profesní dotazník

ČSSZ

ANO

ANO*

Příloha k žádosti o zařízení výplaty
důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP,
Švýcarsko

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o dorovnávací přídavek

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o přepočet důchodu podle čl. 87
nařízení 883/2004

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o příplatek k důchodu (PDO)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o příplatek k důchodu (PPV)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o přiznání zvláštního příspěvku k
důchodu

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o úpravu důchodu podle zákona č.
262/2011 Sb

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zařízení výplaty důchodu
poukazem na účet manžela (manželky) v
České republice

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zařízení výplaty důchodu
poukazem na účet v České republice majitel účtu

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zastavení
výplaty/uvolnění/úpravu starobního
důchodu

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zrušení výplaty důchodu
poukazem na účet

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PDO)

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PPV)

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost osoby žijící mimo území České
republiky o výplatu českého důchodu
poukazem na účet

ČSSZ

ANO

ANO*

Čestné prohlášení zahraničního
zaměstnavatele

ČSSZ

ANO

ANO*

Evidenční list důchodového pojištění od
roku 2012

ČSSZ

ANO

ANO*

Hlášení o zaměstnání poživatele
předčasného starobního důchodu

ČSSZ

ANO

ANO*

Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění
nároku z důchodového pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

Odhláška z registru zaměstnavatelů

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení kvalifikovaného certifikátu
(USRCERT)

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení o nástupu do zaměstnání
(skončení zaměstnání)

ČSSZ

ANO

ANO*

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro
pověřenou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické
přípravě) pro účely důchodového pojištění

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým
pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech
(podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.
a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)
Potvrzení o vyplacených náhradách za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího
příspěvku v těhotenství a mateřství

ČSSZ

ANO

ANO*

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu
vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo
pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Potvrzení zaměstnavatele při podání
žádosti o důchod jeho zaměstnance

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel
pověřuje fyzickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel
pověřuje právnickou osobu)

ČSSZ

ANO

ANO*

Přehled o výši pojistného od roku 2016

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška do registru zaměstnavatelů

ČSSZ

ANO

ANO*

Přihláška k nemocenskému pojištění odhláška

ČSSZ

ANO

ANO*

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)

ČSSZ

ANO

ANO*

Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k
českým právním předpisům sociálního
zabezpečení podle čl. 16 nařízení EP a Rady
(ES) č. 883/2004 a čl. 17 nařízení Rady (EHS)
č. 1408/71
Sdělení zaměstnavatele o pověření
zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Společná žádost zaměstnance a
zaměstnavatele o vystavení potvrzení o
příslušnosti k právním předpisům
sociálního zabezpečení
Společná žádost zaměstnance,
zaměstnavatele a OSVČ o vystavení
potvrzení o příslušnosti k právním
předpisům sociálního zabezpečení
Záznam o úrazu

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní
neschopnosti v jiném členském státě
EU/smluvním státě

ČSSZ

ANO

ANO*

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby
ošetřování (péče) v jiném členském státě
EU/smluvním státě

ČSSZ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Důchodová kalkulačka - Informativní
důchodová aplikace (IDA) služba je určena
pro širší věkové skupiny.
Důchodová kalkulačka - Informativní
výpočet starobního důchodu Služba určena
především klientům, kteří jsou v období
před dosažením důchodového věku či
uvažují o odchodu do důchodu v horizontu
nejvýše 5 let.
Nová živnost - fyzická osoba

ČSSZ

ANO

ANO*

ČSSZ

ANO

ANO*

RŽP/JRF

ANO (el. podpis)

ANO*

Nová živnost - právnická osoba

RŽP/JRF

ANO (el. podpis)

ANO*

Změnový list - fyzická osoba

RŽP/JRF

ANO (el. podpis)

ANO*

Změnový list - právnická osoba

RŽP/JRF

ANO (el. podpis)

ANO*

Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od
1.1.2011

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vracení daně z přidané hodnoty plátcům v
jiných členských státech

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Výpis z evidence pro účely daně z přidané
hodnoty podle § 92a zákona o DPH

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od
1.1.2009 do 31.12.2010

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Mini one stop shop - registrace

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky
mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze
zdrojů na území České republiky (včetně
daňových nerezidentů České republiky) od roku 2016 včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Souhrné hlášení VIES

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Daň z příjmů Fyzických osob - od roku 2013
včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009
do roku 2012 včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé
činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací
období a části zdaňovacích období od roku
2010 včetně a vyšších
ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o
daních z příjmů o poukázání chybějící
částky vyplacené plátcem daně
poplatníkům na doplatku na daňovém
bonusu z ročního zúčtování záloh a
daňového zvýhodnění
ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o
daních z příjmů o poukázání chybějící
částky vyplacené plátcem daně
poplatníkům na měsíčních daňových
bonusech
Daň vybíráná srážkou - Hlášení plátce daně
o dani z příjmů vybírané srážkou

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně - za zdaňovací období a
části zdaňovacích období od roku 2010
včetně a vyšších
Daň silniční - Daňové přiznání k dani
silniční - od roku 2009 včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daň z nemovitých věcí - Daňové přiznání k
dani z nemovitých věcí - od roku 2011
včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daň z hazardních her - Přiznání k dani z
hazardních her - od roku 2017

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Odvod z loterií a jiných podobných her Přiznání k odvodu z loterií a jiných
podobných her - od roku 2014 do roku
2016
Odvod z loterií a jiných podobných her Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných
podobných her - od roku 2014 do roku
2016
Odvod z loterií a jiných podobných her Přiznání k odvodu z loterií a jiných
podobných her - do roku 2013 včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Odvod z loterií a jiných podobných her Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných
podobných her - do roku 2013 včetně

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Obecná písemnost - Plná moc

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daňová informační schránka - Žádost o
zřízení daňové informační schránky (DIS)

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daňová informační schránka - Žádost o
zrušení daňové informační schránky

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Daňová informační schránka - Přihláška k
nahlížení do daňové informační schránky
(DIS)

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Registrace - Přihláška k registraci k dani z
přidané hodnoty platná od 1.1.2015

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Registrace - Přihláška k registraci pro
fyzické osoby

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Registrace - Přihláška k registraci pro
plátcovy pokladny

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Registrace - Oznámení o změně
registračních údajů

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Registrace - Žádost o zrušení registrace

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Oznámení o finančních účtech - Oznámení
FATCA

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Oznámení o finančních účtech - Oznámení
GATCA

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Zpráva podle zemí - Country by Country
Reporting (Oznámení CbCR)

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Zpráva podle zemí - Country by Country
Reporting

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Elektronická evidence tržeb (Ohlášení
CbCR)

EPO/MOJE DANĚ

ANO

ANO*

Žádost o přídavek na dítě

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na bydlení

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o rodičovský příspěvek

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Volba výše rodičovského příspěvku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o porodné

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o pohřebné

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o vyloučení osoby z okruhu
společně posuzovaných osob

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na živobytí

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o doplatek na bydlení

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc vážná mimořádná událost spojená s
COVID-19

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na péči

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o zvýšení příspěvku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku
na péči

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o přiznání průkazu osoby se
zdravotním postižením

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na mobilitu

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o vyloučení osoby z okruhu
společně posuzovaných osob pro žádost o
příspěvek na zvláštní pomůcku (dávka pro
OZP)
Žádost o dávku pěstounské péče příspěvek při převzetí dítěte

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna
pěstouna

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o dávku pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o dávku pěstounské péče příspěvek na zakoupení osobního
motorového vozidla

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o dávku pěstounské péče příspěvek při ukončení pěstounské péče

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o vyloučení osoby ze společné
pěstounské péče

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doplňující údaje o osobách k žádosti o
příspěvek na bydlení

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doplňující údaje o společně posuzovaných
osobách pro účely vyplácení dávek v rámci
EU

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Hlášení změn - změna způsobu výplaty
dávky

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Informace o užívaném bytu (obývaném
prostoru)

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Odvolání souhlasu pro Českou poštu

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Ostatní společně posuzované osoby

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Oznámení o poskytovateli pomoci

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Prohlášení o celkových sociálních a
majetkových poměrech

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Prohlášení o stanovené vyživovací
povinnosti a jejím plnění

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Prohlášení osob, které nemají příjmy
rozhodné pro nárok na dávky

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Prohlášení osob, které neuhrazují náklady
na své potřeby společně se žadatelem

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Souhlas s předáváním rodného čísla České
poště

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o denním vyměřovacím základu
ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady)
ovlivňující nárok a výši rodičovského
příspěvku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy
nebo jiného obdobného zařízení pro děti
předškolního věku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného
dítěte soustavně se připravovat na budoucí
povolání nebo vykonávat výdělečnou
činnost pro nemoc nebo úraz
Potvrzení o nutnosti dietního stravování

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o studiu

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce
pro uchazeče o zaměstnání po skončení
povinné školní docházky do 18. roku věku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Potvrzení o zdravotním stavu
nezaopatřeného dítěte

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Potvrzení o zdravotním stavu vydané
ošetřujícím lékařem

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o samostatné činnosti

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výši čtvrtletního příjmu –
příspěvek na zvláštní pomůcku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výši měsíčních příjmů

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výši nákladů na bydlení

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výši příjmů nezaopatřeného
dítěte za červenec a srpen

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doklad o výživném poskytovaném společně
posuzovanou osobou

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o zprostředkování zaměstnání
(evidence uchazeče o zaměstnání)

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o zařazení do evidence zájemců o
zaměstnání

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o pracovní rehabilitaci

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o uspokojení mzdových nároků

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Doložení mzdových nároků zaměstnance

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením na chráněném trhu práce

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o uzavření dohody o uznání
zaměstnavatele za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Ohlášení plnění povinného podílu osob se
zdravotním postižením na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Vyúčtování mzdových nákladů VPP

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Vyúčtování mzdových nákladů VPP - OPZ

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Oznámení stavu zaměstnanců
zaměstnavatele - monitorovací dotazník

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o
prodloužení povolení k zaměstnání na
území České republiky

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o
prodloužení povolení k zaměstnání, který
je v obchodní korporaci

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem výkonu zaměstnání na území
České republiky vyžadujícího vysokou
kvalifikaci („modrá karta“)
Informace o nástupu do
zaměstnání/prodloužení zaměstnání
občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho
rodinného příslušníka, nebo cizince, který
nepotřebuje pracovní oprávnění
Informace o ukončení /změně ukončení
zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska
nebo jeho rodinného příslušníka, nebo
cizince, který nepotřebuje pracovní
oprávnění
Sdělení zaměstnavatele o nástupu cizince s
pracovním oprávněním do zaměstnání, o
vyslání k plnění úkolů vyplývajících z
uzavřené smlouvy nebo o
vnitropodnikovém převedení zaměstnance

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Sdělení zaměstnavatele nebo právnické
nebo fyzické osoby o nenastoupení,
ukončení, předčasném ukončení
zaměstnání, vyslání k plnění úkolů
vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo
vnitropodnikového převedení cizince s
pracovním oprávněním, nebo o
skutečnosti, že cizinec již pracovní
oprávnění nepotřebuje
Informace právnické nebo fyzické osoby v
ČR k projednání smlouvy, na jejímž základě
dojde k vyslání cizinců na území ČR k plnění
úkolů vyplývajících z této smlouvy
Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení
povolení k zaměstnání

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Vyjádření obchodní korporace při
prodloužení povolení k zaměstnání

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o zápis do registru poskytovatelů
sociálních služeb

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Žádost o registraci sociálních služeb

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Oznámení o zahájení poskytování
sociálních služeb na území České republiky

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Údaje o registrované sociální službě

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Údaje o místech poskytování sociální
služby

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Údaje o organizačních složkách územního
samosprávného celku

MPSV/ÚP

NE

ANO*

Přehled nedoplatků

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Nedoplatky cla a daní z dovozu

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Nedoplatky z vnitrostátních daní a dělené
správy

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Nedoplatky cla a daní z dovozu - hromadné
zaplacení

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Nedoplatky z vnitrostátních daní a dělené
správy - hromadné zaplacení

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Celková výše všech nedoplatků

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Celková výše všech pohledávek před
splatností

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Přehled přeplatků - celková výše

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Přeplatky cla a daní z dovozu

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Přeplatky z vnitrostátních daní a dělené
správy

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Žádost o vrácení přeplatku

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Potvrzení o bezdlužnosti

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Vytvoření celního prohlášení - Poštovní
zásilka do hodnoty 150€

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Vytvoření celního prohlášení - Dar od
fyzické osoby do hodnoty 45€ zasílaný
bezúplatně poštou

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Přehled celních prohlášení

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Zjednodušené zařazení zboží

ePortál GŘC

ANO

ANO*

Seznam nevydaných léků/eReceptů

eRecept

ANO

ANO*

Seznam vydaných léků/eReceptů

eRecept

ANO

ANO*

Detail eReceptu

eRecept

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Lékový záznam

eRecept

ANO

ANO*

Lékový záznam dítěte

eRecept

ANO

ANO*

Nastavení souhlasů pro nahlížení na váš
lékový záznam

eRecept

ANO

ANO*

Nastavení souhlasů pro nahlížení lékového
záznamu vašeho dítěte

eRecept

ANO

ANO*

Informace o očkování

Očkovací portál

ANO

ANO*

Stažení certifikátu o provedeném očkování
(Očkovací certifikát - COVID PAS)

Očkovací portál

ANO

ANO*

Změna kontaktních údajů v systému ISIN

Očkovací portál

ANO

ANO*

Stažení certifikátu o provedeném testování
PCR

Očkovací portál

ANO

ANO*

Stažení certifikátu o provedeném testování
antigen

Očkovací portál

ANO

ANO*

Stažení certifikátu o provedělání nemoci
COVID-19

Očkovací portál

ANO

ANO*

Kontrola tachometru vozidla

kontrolatachometru.cz ANO

ANO*

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

scitani.cz

ANO

STAŽENO

Registrace provozovatele bezpilotního
systému

Registrace
bezpilotních systémů

ANO

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Registrace a online test pilota bezpilotního
systému

Registrace
bezpilotních systémů

ANO

ANO*

Podání Žádosti o úpis

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Změna účtu pro výplatu

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Změna některých osobních údajů

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Předčasné splacení

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Žádost o převod

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Žádost o reinvestici dluhopisu

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Žádost o stavový výpis

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Dárkový certifikát

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Pamětní list emise

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Čestné prohlášení

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Reklamace nevyplacení výnosu/nesplacení
jmenovité hodnoty

MF DLUHOPIS
REPUBLIKY

ANO

ANO*

Přihláška vynálezu s žádostí o udělení
patentu

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Přihláška užitného vzoru s žádostí o zápis
užitného vzoru do rejstříku

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Přihláška průmyslového vzoru s žádostí o
zápis průmyslového vzoru do rejstříku

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o zápis OP/ZO v EU o zápis označení
původu / zeměpisného označení v EU /

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Přihláška ochranné známky s žádostí o
zápis ochranné známky do rejstříku

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o udělení SPC dodatkového
ochranného osvědčení pro léčiva a pro
přípravky na ochranu rostlin

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o národní zápis označení původu /
zeměpisného označení

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o převod / žádost o změnu přihlašovatel / majitel / vlastník / žadatel
převod
přihlašovatele/majitele/vlastníka/žadatele,
částečný převod OZ, změna názvu/sídla
přihlašovatele/majitele/vlastníka/žadatele,
připsání uživatele, přechod, přepis,
rozdělení přihlášky OZ
Zástupce
zápis zástupce, změna údajů o zástupci,
změna adresy pro doručování zástupce,
zrušení zastupování, uložení prezidiální
plné moci
Obecné sdělení / žádost nezpoplatněná
podání, které obsahově nespadá do jiných
formulářů, např. vyjádření ke zprávě úřadu,
vyjádření k instančnímu řízení, smlouva,
žádost o urychlení řízení, dotaz na stav
řízení
Žádost o obnovu / prodloužení platnosti
obnova OZ, prodloužení platnosti PUV,
obnova doby ochrany PVZ

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Licence
registrace licenční smlouvy, ukončení
registrace licenční smlouvy, nabídka
licence, registrace změny k licenci
Žádost o změnu adresy pro doručování
přihlašovatele/majitele/vlastníka/žadatele

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Zástavní právo
zápis zástavního práva, ukončení registrace
zástavy, registrace změny k zástavě, změna
v osobě zástavního věřitele, zástavní právo
k závodu, zákaz zatížení nebo zcizení, zákaz
převodu práv
Připomínky
připomínky k zápisné způsobilosti OZ nebo
patentovatelnosti PV či ke zveřejněné
žádosti o udělení SPC
Námitky, neplatnost, zrušení, výmaz,
určení
námitka proti zápisu OZ či zápisu EU
(OP/ZO), návrh na výmaz či zrušení (PV,
PUV, PVZ, EP, SPC, OZ, OP/ZO), návrh na
částečné zrušení OZ, návrh na prohlášení
OZ za neplatnou/částečně neplatnou,
žádost o určení (PV, PUV, EP)
Rozklad

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o zveřejnění PV / odklad zápisu PUV
o zveřejnění přihlášky vynálezu před
zákonem stanovenou lhůtou / o odklad
zápisu užitného vzoru do rejstříku
Žádost o provedení úplného průzkumu

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Překlad evropského patentového spisu a
nároků
předložení překladu evropského
patentového spisu nebo patentových
nároků zveřejněné evropské patentové
přihlášky
Žádost o nahlédnutí do spisu

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o prodloužení / prominutí zmeškání
lhůty

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o vrácení poplatku / přeplatku

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Zastavení řízení
návrh účastníka na zastavení řízení,
zpětvzetí námitky proti zápisu OZ do
rejstříku, zpětvzetí návrhu na zrušení OZ,
zpětvzetí návrhu na prohlášení OZ za
neplatnou

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Název služby dostupné přihlášením
přes Národní bod (NIA).

Portál, na kterém je
služba umístěna.

Službu je
možné vyřídit i
bez datové
schránky.

Služba je přístupná
z Portálu občana
přihlášením přes
NIA.

Žádost o obnovu řízení

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o prioritní doklad

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o výpis z rejstříku

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o mezinárodní zápis ochranné
známky

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

Žádost o mezinárodní zápis označení
původu
podle Lisabonské dohody

Úřad průmyslového
vlastnictví

ANO (el. podpis)

ANO*

