
POMOC OBČANŮM EU A JEJICH RODINNÝM 
PŘÍSLUŠNÍKŮM

KULATÝ STŮL 11. 3.

Martin Šmíd

2019



KONTEXT

Volný trh, volný pohyb osob
• volný pohyb pracovníků

• svoboda usazování (OSVČ)

• volný pohyb osob ekonomicky neaktivních (studenti, důchodci)

Směrnice 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
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PŮSOBNOST OCHRÁNCE

1. Za účelem naplňování práva volného pohybu občanů Evropské unie v 
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného 
pohybu pracovníků ochránce

a) poskytuje metodickou pomoc občanům Evropské unie při podávání 
návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace,

b) provádí průzkumy a analýzy výkonu práva volného pohybu občanů 
Evropské unie,

c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s 
naplňováním práv občanů Evropské unie,

d) zveřejňuje aktuální informace o právech občanů Evropské unie v češtině 
a alespoň jednom dalším úředním jazyce Evropské unie,

e) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými národními, 
zahraničními a mezinárodními subjekty.

2. Úkoly podle odst. 1 vykonává ochránce i ve věcech práva na volný pohyb 
těch občanů Evropské unie, na které se nevztahuje přímo použitelný 
předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků.
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PŘEKÁŽKY VOLNÉHO POHYBU OSOB
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V EU

Těžkosti s uznáváním kvalifikace a dob zaměstnání

Přístup k určitým dávkám

Požadavky na (trvalý) pobyt ve státě

Požadavky na jazyk či občanství pro práci ve veřejném sektoru

Diskriminace



POMOC OBČANŮM EU

Co jsme udělali (2018)



INFORMACE NA WEBU

Stručné informace o 
působnosti veřejného 
ochránce práv v oblasti 
pomoci občanům EU a 
jejich rodinným 
příslušníkům lze nalézt na 
webu
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https://www.ochrance.cz/pomoc-obcanum-eu/

ochrance.cz

https://www.ochrance.cz/pomoc-obcanum-eu/


INFORMAČNÍ LETÁKY

Informační letáky k problematice pomoci občanům EU

• Tištěné
• Anglicky

• V elektronické podobě
• Česky

• Anglicky

• Německy

• Francouzsky

• Polsky

• Bulharsky

• Rumunsky 
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• Informační leták v AJ



SBORNÍK OBČANSTVÍ EU
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V českém a anglickém jazyce



KULATÝ STŮL

Kulatý stůl Státní 
příslušnost jako 
diskriminační důvod (2018)

S inspekčními orgány
• ČNB

• SÚIP

• ČOI

• ČŠI

• MPO

• MPSV

• MŠMT

• MV
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Kulatý stůl 2018

s inspekčním orgány



SCHŮZKA S VELVYSLANCI

Představení působnosti 
veřejného ochránce práv v 
různých agendách

Jak pomáháme občanům 
EU

Informace velvyslancům, 
že na VOP mohou 
odkazovat své občany, kteří 
se na ně obrátí
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Francouzská ambasáda v Praze (duben 2018)

států EU a EHP



SCHŮZKA EUROPEAN NETWORK

Zástupci z kanceláří 
národních ombudsmanů 
zemí střední a východní 
Evropy a kanceláře 
Evropské ombudsmanky
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Schůzka European Network of Ombudsmen

OF OMBUDSMEN



SCHŮZKA MPSV + EURES + SOLVIT

Praha (14. 12. 2018)

MPSV – odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce + 
odbor trhu práce (oddělení zahraniční zaměstnanosti)

Koordinátorky EURES (GŘ ÚP)

Koordinátoři ze SOLVIT centra  (MPO)
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POMOC OBČANŮM EU

Co děláme

Co plánujeme



NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE
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S NEZISKOVÝM SEKTOREM

Setkání s nevládními organizacemi pracujícími s migranty v ČR 
= Dnešní kulatý stůl

• Vzájemné informování o činnosti

• Témata pro naši práci

Navázání kontaktů se spolky

• Formalizované i neformální organizace, skupiny na 
sociálních sítích…

• Předat jim informaci, že se mohou s problémy obracet na 
VOP



VYLEPŠENÍ WEBU OCHRANCE.CZ
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PRO MIGRUJÍCÍ OBČANY EU

Základní informace v různých životních oblastech
• Pobyt a formality, přístup k zaměstnání, sociální dávky, zdravotní pojištění, 

vzdělávání

• Práce a zaměstnání, přístup k bydlení, zboží a službám

Rozcestník s odkazy, kde je možné nalézt bližší informace



VÝZKUM O OBČANECH EU V ČR

2019-2020 (Norské fondy)

Kdo jsou občané EU v ČR

• získání statistik o počtu občanů EU v ČR s trvalým 
pobytem, počtu pracujících, vyslaných zaměstnanců, 
studentů…

Nejčastější a nejzávažnější problémy, se kterými se potýkají
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Kulatý stůl Pomoc občanům EU a jejich rodinným příslušníkům

Praha, 11. 3. 2019


