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Spuštění aplikace 

 
Úvod Aplikace Rejstříku Unie je webová aplikace. 

K jejímu spuštění budete potřebovat internetový prohlížeč.  

 
Krok za krokem Pro spuštění aplikace proveďte následující kroky: 

Krok Akce 

1 Otevřete svůj internetový prohlížeč. 

2 Do adresního pole prohlížeče zadejte adresu www.povolenky.cz. 

3 Klikněte na “Přihlásit se” nebo „Přihlásit se do Rejstříku“. 
Tento krok můžete přeskočit a začít rovnou na domovské stránce Rejstříku 
Unie: https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/CZ/index.xhtml  
 

 
4 Otevře se úvodní stránka aplikace. 

 
 

5 K aplikaci se můžete připojit. 
 

Jestliže Pak 

Už máte uživatelský účet EU 
Login 

Postupujte podle návodu Přihlášení a 
odhlášení na str. 3. 

Ještě nemáte uživatelský účet Musíte o něj požádat. Postupujte podle 
návodu „ 
Vytvoření uživatelského účtu EU Login 
a přidání čísla mobilního telefonu“ na 
str. 5. 

  

  

 

http://www.povolenky.cz/
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/CZ/index.xhtml
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Přihlášení a odhlášení 

 

Úvod 
Návštěvníci, kteří chtějí sledovat zprávy rejstříku ETS či veřejné informace se nemusí 

přihlašovat. Uživatelé, kteří hodlají s rejstříkem pracovat (např. provozovatelé, obchodníci), 

se musí do aplikace přihlásit.  

K přihlášení do aplikace je třeba mít uživatelský účet EU Login. Více informací o tomto 
postupu najdete ve „ 

Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla mobilního telefonu“ na str. 5. 

 
Kroky k přihlášení Při přihlášení provedete na úvodní stránce aplikace následující kroky: 

Krok Akce 

1  

Jestliže Pak 

Nemáte účet EU Login. Klikněte na Nový uživatel v nabídce vlevo a 
poté postupujte podle návodu „ 
Vytvoření uživatelského účtu EU Login a 
přidání čísla mobilního telefonu“ na str. 5. 

Již jste držitelem účtu EU 
Login. 

Klikněte na Přihlásit v nabídce vlevo. 
Otevře se přihlašovací stránka EU Login. 
Přejděte ke kroku 2. 

  

2 Otevře se „Přihlašovací stránka EU Login“. 
Zadejte svoji emailovou adresu a klikněte na Další. 
 

 
3 Zadejte heslo, ze seznamu vyberte metodu 

autentizace „Mobilní telefon + SMS“ a vyplňte 
číslo mobilního telefonu, na které chcete přijímat 
kód SMS challenge.  
Klikněte na Přihlásit se. 
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4 Otevře se stránka „Ověřeníchallenge kódem 
zaslaným v SMS“. 
Zadejte kód, který jste obdrželi prostřednictvím 
telefonu, a klikněte na Přihlásit se 

 
5 Opět se otevře úvodní stránka aplikace. V záhlaví strany uvidíte své uživatelské 

jméno. 

 
  

 

Kroky k odhlášení Při odhlášení klikněte na Odhlásit se v záhlaví stránky.  
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Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla 

mobilního telefonu 

 
Úvod Podobně jako všechny aplikace Evropské komise vyžaduje i aplikace rejstříku ověřený 

uživatelský účet. 

Tento proces vám umožní získat uživatelský účet EU Login (Ověřovací služba Evropské 
komise). 

Budete k tomu potřebovat svůj mobilní telefon, na který vám budou odeslány kódy SMS 
challenge v případě, že se budete chtít přihlásit do Rejstříku Unie nebo podepsat transakci. 
Toto téma vysvětluje, jak přidat mobilní telefon k účtu EU Login.  

 
Vytvoření účtu EU 
Login krok za 
krokem 

Při vytvoření uživatelského účtu provedete na úvodní stránce aplikace následující kroky: 

Krok Akce Rozhraní 

1 Klikněte na odkaz Nový uživatel. 
Otevře se stránka „Aktivace“.  

2 Kliknutím na tlačítko Vytvořit účet EU Login získáte 
přístup do aplikace EU Login. 

 

 
3 Otevře se stránka „EU Login – Vytvořit účet“.  

Vyplňte formulář žádosti a klikněte na  Vytvořit 
účet v dolní části stránky. Tím se vaše žádost 
odešle. 

 

 

4 Ověřovací služba vám zašle emailovou zprávu  
s odkazem na vytvoření hesla. 
Klikněte na příslušný odkaz a vytvořte si heslo. 

E-mail 

5 Ve formuláři EU Login vyplňte heslo, toto heslo na 
dalším řádku zopakujte a klikněte na Odeslat. 

 
6 Otevře se stránka New password. Klikněte na 

Pokračovat. 

 
7 Přihlášení proběhlo úspěšně. 

 
  

Pokračování na další straně  
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Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla 

mobilního telefonu, pokračování 

 
Přidání čísla 
mobilního 
telefonu k účtu 
EU Login 

Aplikace rejstříku využívá kód SMS challenge k ověření vaší totožnosti při přihlášení do 
systému nebo žádosti o transakci. 

Z toho důvodu je třeba poskytnout čísla mobilních telefonů, která budete pro ověření užívat. 

Chcete-li zadat číslo mobilního telefonu, na přihlašovací stránce EU Login proveďte 
následující kroky:  

Krok Akce 

1 Otevřete přihlašovací stránku EU Login pomocí 
tohoto odkazu: 
https://ecas.ec.europa.eu/cas  

 

2 Vyplňte vaši e-mailovou adresu a klikněte na Další 

 

3 Vyplňte vaše heslo a jako Metodu autentizace 
zvolte Heslo. Klikněte na Přihlásit se. 

 

4 Zobrazí se vám stránka Přihlášení proběhlo 
úspěšně. Najeďte myší na symbol ozubeného kola 
v pravém horním rohu a po rozbalení menu 
klikněte na Můj účet. 

 

5 Klikněte na Správa mých mobilních čísel. 

 
6 Klikněte na Přidat číslo mobilního telefonu. 

 
7 Zadejte číslo vašeho telefonu včetně předvolby 

země ve formátu +420123456789.  

8 Pro potvrzení zadání klikněte na Přidat. 

 
 9 Obdržíte SMS, která bude obsahovat challenge 

kód. 
Zadejte kód a klikněte na Finalizovat. 

 

 
 

Systém vás bude informovat, že jste úspěšně přidali číslo mobilního telefonu. 

https://ecas.ec.europa.eu/cas
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Vyplnění osobních údajů 

 
Úvod Jakmile budete mít vytvořený účet EU Login, budete muset dokončit registraci v Rejstříku 

Unie. Toto téma poskytuje návod, jak na to. 

Zapamatujte si, že se budete muset zvlášť registrovat v každém rejstříku (členském státu), se 
kterým budete chtít pracovat. Pro každý rejstřík, ve kterém se registrujete, vám bude 
přidělen jiný jedinečný identifikátor URID (identifikační číslo uživatele). 

 
Krok za krokem Chcete-li se registrovat do Rejstříku Unie, proveďte následující kroky: 

Krok Akce Rozhraní 

1 Na stránce www.povolenky.cz klikněte vpravo nahoře na 
Přihlásit se.  

 

2 Budete přesměrováni na stránku Rejstříku Unie, kde 
klikněte vlevo nahoře na Přihlásit se. Přihlaste se 
k vašemu účtu EU Login dle postupu ze strany 3 tohoto 
manuálu. 

 

3 Klikněte na Vyplňte osobní údaje v nabídce vlevo nahoře. 

 
4 Otevře se formulář „Registrace“, který vyplňte. 

 

5 Klikněte na Další pro pokračování 

6 Na obrazovce se zobrazí shrnutí vaší žádosti. 
Zkontrolujte vyplněné údaje: 

Jestliže Pak 

Vyplněné údaje jsou 
správné 

Kliknutím na Odeslat 
registraci potvrďte. 

Vyplněné údaje nejsou 
správné 

Klikněte na Zpět a zopakujte 
krok 2. 

  

7 Systém vás vyrozumí, že váš požadavek byl zadán. 
Obdržíte zprávu s přiděleným URID (identifikačním číslem uživatele). 
Číslo URID si dobře zapamatujte, protože bude použito pro vaše propojení s 
účtem. 
 

 
 

Odkaz Vyplňte osobní údaje z nabídky zmizí a bude nahrazen odkazem Upravit 
osobní údaje. 
Tím jste proces vyplnění osobních údajů úspěšně dokončili. 

 

 

http://www.povolenky.cz/

