
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Pomoc migrujícím občanům Evropské unie a jejich 

rodinným příslušníkům 

který se koná dne 11. března 2019 
v Informačním centru 

Organizace spojených národů 
Železná 24, 110 00 Praha 1 

 

V rámci své působnosti ve věcech práva na volný pohyb občanů Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků, které spadá do působnosti veřejného 
ochránce práv od ledna 2018, pořádá ochránkyně diskusní kulatý stůl. Cílem bude především 
výměna poznatků mezi pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv a zástupci nevládních 
neziskových organizací, které se problematikou migrace zabývají v praxi. 

Tématem diskuse bude ochrana práv migrujících občanů Evropské unie v České republice, 
zejména na pracovním trhu (přístupu k zaměstnání, odměňování, kariérního postupu, 
bezpečnosti práce, členství v odborech, včetně problematiky porušování práv zahraničních 
pracovníků a vykořisťování). Diskutovat budeme i o problémech v oblasti sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění a zdravotní péče, problematice daní a přístupu k bydlení. 
Dále se budeme zabývat diskriminací z důvodu státní příslušnosti a její provázanosti s jinými 
diskriminačními důvody (rasa, etnický původ, národnost) a realizací práv rodinných příslušníků 
občanů Evropské unie v České republice.  

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 1. března 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.  

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz ). 

Dotazy k programu rád zodpoví JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (tel. 542 542 271, 
smid@ochrance.cz). 

 

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

11. března 2019 
 

12:00 – 12:15 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Michala Broži, vedoucího kanceláře Informačního centra 
OSN v Praze 

12:15 – 13:15 Představení působnosti veřejné ochránkyně práv a jejích aktivit 
v agendě volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků 

Ochrana práv občanů EU na pracovním trhu – přístup k zaměstnání, 
pracovní podmínky 

13:15 – 13:30 Přestávka 

13:30 – 14:30 Ochrana práv občanů EU na pracovním trhu – uplatňování práv 
zaměstnanci-občany EU 

Ochrana práv občanů EU v oblasti daňové a sociální (sociální 
zabezpečení, zdravotní pojištění, bydlení) 

14:30 – 14:45 Přestávka 

14:45 – 15:45 Diskriminace z důvodu státní příslušnosti a její souvislost s diskriminací 
z důvodu rasy, etnického původu a národnosti 

Práva rodinných příslušníků občanů EU 

15:45 – 16:00 Závěrečné shrnutí 
 


