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1. Úvod:

Tak jako byl volný pohyb pracovníků logickým hospodářským důsledkem volného pohybu 
zboží, služeb a kapitálu v EU, je i volný pohyb osob přirozeným vyústěním volného pohybu 
pracovníků a stal se jedním ze základních práv občanů EU. 

Podle Páté zprávy o občanství Unie vydané Evropskou komisí v roce 20081, zde bylo ke dni 
1. ledna 2006 přibližně 8,2 milionu občanů EU, kteří vykonávali právo na pobyt v jiném 
členském státě.

Právo volného pohybu má pevný právní základ: ustanovení článku 18 Smlouvy o EHS 
a článku 45 Listiny základních práv stanoví, že každý občan Unie má právo volně se 
pohybovat a pobývat na území Evropské unie. Toto základní právo se vztahuje též na rodinné 
příslušníky občanů EU.

Lisabonská smlouva navíc věnuje velkou pozornost zásadě rovnosti občanů EU a do hlavy 
pojednávající o demokratických zásadách vložila ustanovení (článek 9), které stanoví, že „ve 
všech svých činnostech dodržuje Unie zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od 
jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti. Občanem Unie je každá osoba, 
která má státní příslušnost členského státu. Občanství Unie doplňuje občanství členského 
státu, nenahrazuje je“.
Směrnice 38/2004 slučuje do jednoho nástroje složitý legislativní korpus (dvě nařízení a devět 
směrnic) a rozsáhlou judikaturu Evropského soudního dvora o právu vstupu a pobytu pro 
občany Unie. Směrnice omezuje v případě občanů Unie a jejich rodinných příslušníků (včetně 
„registrovaných partnerů“) množství formalit (například tím, že zrušuje systém povolení 
k pobytu pro občany Unie) a poskytuje lepší ochranu před omezeními práva volného pohybu. 

Proto je nyní pro občany EU mnohem jednodušší svá práva vykonávat.

2. Souvislosti:

Evropský parlament přijal dne 15. listopadu 2007 usnesení2, kterým vyzval Komisi, aby 
neprodleně předložila podrobné hodnocení opatření přijatých členskými státy za účelem 
uplatňování směrnice 2004/38/ES a správnosti jejího provedení členskými státy spolu 
s nezbytnými návrhy, jak ukládá článek 39 této směrnice.

Tímto usnesením Evropský parlament také pověřuje příslušný výbor, aby ve spolupráci 
s vnitrostátními parlamenty dokončil hodnocení problémů, ke kterým dochází při provádění 
směrnice, a upozorňuje na osvědčené postupy a na opatření, která by mohla vést k různým 
formám diskriminace mezi evropskými občany.

Směrnicí se již zabývali členové Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 
v prosinci 2007 se zpravodaj obrátil na pana Frattiniho, bývalého komisaře pro spravedlnost 
a vnitřní věci, s ústní otázkou, v jakém stavu je uplatňování uvedené směrnice3. Další 
parlamentní otázky týkající se definice rodinných příslušníků položili Evropské komisi 

                                               
1 ZPRÁVA KOMISE Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004 – 30. června 2007) KOM(2008)0085 v konečném znění
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//CS
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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poslanci Evropského parlamentu Watson, in’t Veldová a Cappato1. Výbor pro právní 
záležitosti zadal vypracování studie o provádění směrnice 38/20042. Studie byla 
externalizována a její výsledky budou k dispozici v listopadu 2008.

Na zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci konaném ve dnech 28. 
a 29. května 2008 proběhla první výměna názorů k dané otázce. V této souvislosti Evropská 
komise informovala, že v období mezi červnem 2006 a únorem 2007 bylo zahájeno 19 řízení 
pro porušení předpisů vyplývající z nesplnění povinnosti sdělit vnitrostátní prováděcí 
opatření, z nichž 4 byly postoupeny Evropskému soudnímu dvoru. V současnosti probíhá 
kolem 80 řízení pro porušení předpisů vyplývající z nesprávného provedení směrnice 
38/2004. 

V roce 2007 zahájila Komise studii zkoumající soulad prováděcích opatření. Výsledky vezme 
Komise v úvahu při vypracování zprávy o provádění směrnice, která má být zveřejněna do 
konce roku 2008 (lhůta stanovená článkem 39 směrnice uplynula dne 30. dubna 2008).

3. Právo volného pohybu podle směrnice 38/2004:

Směrnice stanoví podmínky, za kterých občané EU a jejich rodinní příslušníci mají právo 
opustit svůj členský stát a právo vstoupit do jiného členského státu a pobývat tam. 
„Rodinnými příslušníky“ se rozumí manžel nebo manželka, partner, se kterým občan Unie 
uzavřel registrované partnerství3, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let, a předci 
občanů EU nebo jejich partnerů v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami.

Směrnice stanoví zásadu, že k opuštění země se vyžaduje platný průkaz totožnosti nebo 
cestovní pas. Nesmějí být požadována výjezdní víza či jiné rovnocenné formality.

Stejná zásada se vztahuje na právo vstupu a právo pobytu: Občané EU mají právo vstoupit 
s platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem. V případě, že jejich rodinní příslušníci 
nejsou občany Evropské unie, potřebují cestovní pas (prostý průkaz totožnosti pro tento účel 
nestačí). 

 Po občanech EU nesmějí být požadována vstupní víza ani jiné rovnocenné formality. 
 Členské státy mohou vyžadovat, aby dotyčná osoba v přiměřené a nediskriminační 

lhůtě ohlásila svou přítomnost na jeho území. Při nesplnění tohoto požadavku může 
dotyčná osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním sankcím.

Občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům náleží právo pobytu uvedené v článku 6 (po 
dobu až 3 měsíců), dokud se nestanou nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci 
hostitelského členského státu.

Podle článku 7 směrnice mají všichni občané EU (s platným průkazem totožnosti nebo 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2 http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=CS
3 Podle čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice se za rodinného příslušníka považuje partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na 
základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako 
s manželstvím, v souladu s podmínkami stanovenými souvisejícími právními předpisy hostitelského členského státu.
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cestovním pasem) právo pobytu na území jiného členského státu po dobu delší než tři měsíce, 
pokud: 

1. jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými; 
2. mají hospodářské prostředky a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým 

jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika, aby se pro tento stát 
nestali zátěží; 

3. jsou zde z důvodu studia a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou 
v hostitelském členském státě kryta všechna rizika;

4. nejsou občany EU, ale jsou rodinnými příslušníky osob spadajících do těchto 
kategorií.

Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají obecně právo pobytu, pokud splňují podmínky 
stanovené uvedenou směrnicí. Při hodnocení hospodářské „soběstačnosti“ nesmějí členské 
státy stanovit pevnou částku a v žádném případě nesmí být tato částka vyšší než minimum, při 
jehož nedosažení mají státní příslušníci hostitelského členského státu nárok na sociální pomoc 
Hodnocení je třeba provádět případ od případu a musí být při něm zohledněna osobní situace 
dotyčné osoby. 
Vyhoštění ze země nesmí být automatickým důsledkem využití systému sociální pomoci 
hostitelského členského státu a nemůže být použito v případě zaměstnaných osob, osob 
samostatně výdělečně činných nebo těch, které vstoupily na území hostitelského členského 
státu za účelem hledání zaměstnání. 

U pobytů delších než 3 měsíce může hostitelský členský stát vyžadovat od občanů EU 
registraci u příslušného orgánu. Osvědčení o registraci je v takovém případě vystaveno 
okamžitě. 

Právo trvalého pobytu v hostitelském členském státě mají občané Unie, kteří tam nepřetržitě 
legálně pobývají po dobu 5 let. Jakmile občan EU získá právo trvalého pobytu, nevyžaduje se 
již splnění podmínek pro dočasný pobyt uvedených v článku 7.

Omezení práva vstupu a práva pobytu lze uložit pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Důvody veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 
veřejného zdraví nesmějí být uplatňovány k hospodářským účelům. Jak však bylo uvedeno 
výše, právo pobytu se přiznává, dokud se občan EU nestane nepřiměřenou zátěží pro systém 
sociální pomoci hostitelského členského státu a dokud jsou splněny podmínky stanovené 
v článku 7.

Opatření přijatá z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti musí být přiměřená 
a založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby. To znamená, že nejsou přípustná 
kolektivní opatření a že každé rozhodnutí o vyhoštění musí být vydáno případ od případu. 
Tomu odpovídá skutečnost, že předchozí odsouzení za trestný čin není samo o sobě důvodem 
pro přijetí takového opatření. Osobní chování dotyčného jednotlivce musí navíc představovat 
skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti. 
Odůvodnění, která přímo nesouvisí s dotyčnou osobou nebo souvisejí s generální prevencí, 
nejsou přípustná. Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku nebo 
veřejné bezpečnosti vezme hostitelský členský stát v úvahu skutečnosti, jako je délka pobytu 
dotyčné osoby na jeho území, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská 
a kulturní integrace v hostitelském členském státě a intenzita vazeb na zemi původu.
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Hostitelský členský stát nesmí, s výjimkou závažných důvodů týkajících se veřejného pořádku 
nebo veřejné bezpečnosti, vydat rozhodnutí o vyhoštění proti občanům Unie nebo jejich 
rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří mají právo trvalého 
pobytu na jeho území. Další záruky se týkají nezletilých osob a osob, které pobývají v daném 
členském státě dlouhodobě.

Vyhoštění z důvodů veřejného zdraví lze nařídit pouze v případě nemocí s epidemickým 
potenciálem.

Rozhodnutí o vyhoštění a důvody, na kterých je založeno, musí být dotyčné osobě oznámeno 
písemně. Je zaručeno právo podat opravný prostředek.

Členské státy mohou přijmout přiměřená opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí 
jakéhokoliv práva přiznaného směrnicí v případě zneužití práv nebo podvodu, například 
účelových sňatků.

4. Dosud zjištěné osvědčené postupy a opatření, které by mohly vést k formám 
diskriminace mezi evropskými občany:

Uplatňování směrnice členskými státy již způsobilo problémy, kterým se dostalo velkého 
ohlasu a které se týkaly hlavně volného pohybu lidí pocházejících z nových členských států. 

Nedávnými událostmi, ke kterým došlo v Itálii, se zabýval jak tisk, tak nevládní organizace 
činné v této oblasti a byly též předmětem diskusí v Evropském parlamentu na plenárním 
zasedání konaném dne 20. května 2008. 

Podle zpráv delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, která 
navštívila uzavřená zadržovací střediska pro ilegální přistěhovalce v Belgii1, je v uvedeném 
členském státě možné nařídit zadržování občanů EU již při spáchání prostého správního 
přestupku a v těchto zadržovacích střediscích pro ilegální přistěhovalce je zadržováno 
množství občanů EU2.

Tuto citlivou otázku již řeší Soudní dvůr. Rozhodnutí o předběžné otázce položené soudem 
v Dâmboviţě (Rumunsko) dosud nebylo vydáno, ale stanovisko generálního advokáta bylo 
zveřejněno v únoru 20083. Zaměřuje se na článek 18 Smlouvy o založení Evropských 
společenství a článek 27 směrnice a dochází k závěru, že „nepřezkoumání osobního chování 
jednotlivce členským státem při omezení jeho práva svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti způsobuje 
neplatnost jakéhokoli odůvodnění dotyčného omezení“.

Na základě již získaných informací (výše uvedených zpráv, judikatury Soudního dvora, 

                                               
1 Cataniova zpráva o návštěvě uzavřených zadržovacích středisek pro žadatele o azyl a přistěhovalce v Belgii vykonané delegací Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
2 Zpráva uvádí, že podle belgického práva mohou být občané Unie nebo jejich rodinní příslušníci zadrženi na dobu nezbytně nutnou pro 
jejich deportaci, pokud nevyhoví příkazu opustit území ve stanovené lhůtě. V roce 2006 bylo v belgických uzavřených zadržovacích 
střediscích zadržováno více než 700 občanů EU.
3 Věc C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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zprávy Komise o občanství Unie1 a jednotlivých stížností, petic a otázek Evropského 
parlamentu) byly za problematické označeny tyto základní otázky:

1. Pojem rodinného příslušníka (čl. 2 odst. 2) a zda členské státy považují partnery 
stejného pohlaví za rodinné příslušníky (QE: E-2822/07 a E-5426/07).

2. Povolení ke vstupu a vydávání pobytových karet rodinným příslušníkům z třetích zemí 
(viz například petice 0830/2006, petice 0646/2006 atd.).

3. Překážky volného pohybu, se kterými se setkávají občané Unie, kteří cestují do jiného 
členského státu, týkající se dokumentů vyžadovaných pohraničními orgány 
a leteckými dopravci.

4. Způsob, jakým členské státy vykládají pojem „dostatečné prostředky“ podle článku 7 
odst. 1 písm. b) směrnice.

5. Způsob, jakým členské státy vykládají pojem „nepřiměřená zátěž pro systém sociální 
pomoci hostitelského členského státu“, a zda a v jakých případech závisí rozhodnutí 
o vyhoštění občana Unie, který se stal nepřiměřenou zátěží na úrovni integrace 
v hostitelském členském státě a délce jeho pobytu (článek 14, bod odůvodnění 10).

6. Způsob, jakým členské státy vykládají závažné/naléhavé důvody veřejného pořádku 
a veřejné bezpečnosti (věc C-33/07), a v jakých případech a na základě jakých důvodů 
lze takto ospravedlnit rozhodnutí o vyhoštění (články 27 a 28).

7. Zneužití práv a účelové sňatky (článek 35).

Osvědčené postupy a nejlepší způsoby provádění této směrnice budou i nadále předmětem 
hodnocení.

5. Navrhovaný přístup:

Na základě seznamu zjištěných problematických témat bude navržen dotazník, který bude 
zaslán vnitrostátním parlamentům k získání informací o prováděcích právních předpisech, 
správních postupech a o uplatňování směrnice v praxi.

Stejný dotazník bude zaslán také ministerstvům vnitra a vnitrostátním orgánům odpovědným 
za přistěhovalectví.

Informace získané pomocí dotazníků a jiných výše uvedených nástrojů mohou být doplněny 
návštěvami v členských státech, které upozorní na obzvláště mimořádné situace.

Výsledky získané z dotazníků a návštěv, závěry studie zadané Výborem pro právní záležitosti 
a zprávy Evropské komise a též stanovisko Výboru pro právní záležitosti a Petičního výboru 
budou dobrým základem pro vytvoření uceleného obrazu o problémech a osvědčených 
postupech, které provádění směrnice přináší.

                                               
1 ZPRÁVA KOMISE Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004 – 30. června 2007) KOM(2008)0085 v konečném znění
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