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Evropská komise v říjnu 2010 zveřejnila dokument nazvaný „Zpráva o občanství EU za rok 
2010. Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU1“. Vyšla přitom z návrhu, který byl 
součástí zprávy Evropského parlamentu o problémech a perspektivách spojených 
s evropským občanstvím ze dne 20. března 20092, vedla konzultace s občanskou společností 
a vypracovala přehled největších překážek, s nimiž se občané potýkají při výkonu svých práv 
v zahraničí. 

„Zpráva o občanství EU za rok 2010“ je také komplexnější než zprávy předcházející, které 
většinou pouze podávaly stručný přehled hlavních směrů vývoje v oblasti občanství EU za 
příslušné tříleté období, jak vyžaduje článek 25 SFEU. Tato zpráva stanovuje 25 překážek, 
s nimiž se občané potýkají v různých rolích (jako soukromé osoby, spotřebitelé, rezidenti, 
studenti, turisté, pracovníci a účastníci politického života), a navrhuje jejich řešení.

Součástí tohoto návrhu zprávy je kontrola aktivit navržených Evropskou komisí v souvislosti 
s peticemi, jež Petiční výbor obdržel v referenčním období let 2008 až 2010. Za tímto účelem 
bylo analyzováno více než 300 relevantních petic, které výbor obdržel.

Petice představují přímou zpětnou vazbu ze strany občanů na provádění různých politik 
a prostředek k měření spokojenosti občanů s Evropskou unií. Jejich předkladatelé navštěvují 
schůze výboru a mají možnost zapojit se do transparentního přímého dialogu s poslanci 
Evropského parlamentu.

V posledních letech byl zaznamenán rostoucí počet petic týkajících se problémů, s nimiž se 
občané EU setkávají při uplatňování svého práva na volný pohyb. Ze statistik uváděných ve 
výročních zprávách Petičního výboru vyplývá, že přibližně 25 % všech předložených petic se 
zabývá tématy souvisejícími s volným pohybem.

Judikatura Soudního dvora Evropské unie přiznává evropskému občanství stále větší význam 
a volný pohyb se dostává do popředí jako jedno ze základních práv, z něhož vyplývá celá řada 
dalších klíčových práv. Volný pohyb je jedním z nejcennějších výdobytků EU. Podle 
nedávného výzkumu Eurobarometru „zůstává právem, se kterým jsou občané EU nejlépe 
obeznámeni, právo na volný pohyb a pobyt“, jehož si je vědomo 88 % občanů3.

Mezi čtyřmi svobodami stanovenými ve Smlouvách (tj. volný pohyb zboží, kapitálu, služeb 
a osob) však volný pohyb osob představuje svobodu, která je nejméně rozvinutá. I když bylo 
po vstupu „směrnice o občanství“4 v platnost dosaženo v tomto ohledu značného pokroku, 
svědčí mnoho petic o skutečnosti, že v souvislosti s prováděním této směrnice stále existuje 
řada problémů. 

Některé členské státy neuznávají plně práva rodinných příslušníků ze třetích zemí. Podle 
některých petic například Spojené království nepovolilo rodinným příslušníků ze zemí mimo 
EU vstup do země bez víza, ačkoliv tito rodinní příslušníci byli držiteli povolení k pobytu 
                                               
1 KOM(2010) 603 v konečném znění.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=CS&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometr, Občanství Evropské unie – analytická zpráva (bleskový průzkum EB #294, říjen 2010).
4 Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států, Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
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vydaných jiným členským státem. Britské úřady vyžadovaly nepřiměřené množství 
dokumentů, žádosti zpracovávaly se značným zpožděním a zadržovaly originální dokumenty. 
Po zásahu Evropské komise, která obdržela mnoho stížností a petic, bylo dosaženo několika 
zlepšení administrativních postupů. 

Některé země vydávaly povolení k pobytu s omezenou platností (což je v rozporu s čl. 11 
odst. 1) nebo porušily zásadu „rovného zacházení“ (která je zakotvena v článku 24) tím, že 
evropské občany pobývající na jejich území v souladu se směrnicí znevýhodňovaly oproti 
vlastním státním příslušníkům.

Ve Švédsku nemohou být rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k pobytu přezkoumána, 
což znamená, že občanům jsou upírána základní práva na opravná opatření. Nizozemští státní 
příslušníci žijící v zahraničí se potýkají s problémy v souvislosti s vydáváním nových 
cestovních dokladů. 

Občané často jen obtížně uplatňují své nároky na sociální zabezpečení, a to zejména proto, že 
související právní předpisy jsou obsáhlé, obtížně srozumitelné a někdy jsou nesprávně 
uplatňovány příslušnými orgány. Občané často nevyplní správný formulář nebo nedodrží 
lhůtu na podání požadované dokumentace, protože nedostali dostatečné informace nebo před 
odjezdem z vlasti nenalezli nezbytné pokyny. 

Výbor obdržel několik petic od občanů Spojeného království žijících v jiné zemi EU, které se 
týkaly zamítnutí některých dávek vládou Spojeného království, jako např. příspěvku na 
živobytí pro zdravotně postižené osoby, příspěvku na pečovatelskou službu a příspěvku při 
péči o zdravotně postiženého, navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie je posoudil jako 
peněžité dávky v nemoci1, které lze pobírat v zahraničí. 

Případ, na který upozornila předkladatelka petice2, byl rovněž předmětem žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce, která vedla k vynesení klíčového rozsudku Soudního dvora 
Evropské unie (C-503/09) v červenci 2011. V tomto rozsudku se uvádí, že podmínku 
předchozího skutečného pobytu žadatele lze uplatnit pouze tehdy, neexistuje-li jiná skutečná 
vazba k systému sociálního zabezpečení Spojeného království. 

Soudní dvůr kladl velký důraz na pojem občanství a na práva s ním spojená. Zdůraznil, že by 
bylo neslučitelné s občanskými právy, pokud by se na občana v členském státě, jehož je 
státním příslušníkem, použilo méně příznivé zacházení, než jakého by požíval, kdyby 
nevyužil možností poskytnutých Smlouvami.

Petiční výbor tuto petici od jejího přijetí v roce 2008 důrazně podporoval a zapojil se do 
konstruktivního dialogu o této záležitosti s příslušnými britskými úřady a Evropskou komisí. 
V listopadu 2009 dostala předkladatelka petice a její rodina možnost zúčastnit se schůze 
výboru a podrobně vysvětlit svůj případ členům výboru a úředníkům zastupujícím Evropskou 
komisi. 

                                               
1 Věc C-299/05 ze dne 18.10.2007.
2 Petice 0876/2008, kterou předložila Lucy Jane Marie Stewart (britské státní příslušnosti) a která se týká jejího 
nároku na invalidní důchod v případě, že žije v jiném členském státě než ve státě, jehož je státní příslušnicí.
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Předkladatelé petic rovněž informovali o problémech týkajících se uznávání jejich diplomů 
a odborné kvalifikace a v některých případech rovněž neúplného provedení či uplatňování 
směrnice 2005/36/ES1.

Zdá se, že kodex chování vypracovaný pro uplatňování směrnice 2005/36/ES není příslušným 
orgánům příliš znám ani jimi řádně dodržován. V určitých případech žádaly orgány uchazeče, 
aby předložili další dokumenty kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách, nebo si jako 
podmínku kladly nepřiměřené jazykové testy. Kritizováno bylo také zpoždění při provedení 
směrnice ve vnitrostátním právu několika zemí. Lékárníci s odbornou kvalifikací z jiného 
členského státu si stěžovali, že jim je ve Spojeném království znemožňováno vedení nových 
lékáren v důsledku příliš úzkého výkladu čl. 21 odst. 4 směrnice. 

Značné množství příslušných orgánů na vnitrostátní i místní úrovni vyvolává u předkladatelů 
petic nejistotu ohledně vhodného orgánu, na nějž by se měli obrátit. I zdlouhavé postupy 
a administrativní zátěž mohou od podání petice odrazovat.

Mnoho případů očividné diskriminace na základě státní příslušnosti bylo odhaleno v Itálii 
mezi učiteli cizích jazyků (tzv. lettori), kteří již po celá desetiletí bojují proti diskriminačnímu 
zacházení, pokud jde o jistotu pracovního místa, kariérní postup, důchody a sociální 
zabezpečení.

Předkladatelé petic vyjádřili znepokojení ohledně překážek, s nimiž se při uplatňování svého 
práva na volný pohyb potýkají lidé se zdravotním postižením, jako je např. nedostatek 
vhodných dopravních zařízení.

V oblasti rodinného práva byly zjištěny problémy především v souvislosti se svěřováním dětí 
do péče v případě rozvodu či s uznáváním partnerství registrovaných v jiném členském státě.

V souvislosti s přeshraničními rozvody si předkladatelé petic v první řadě stěžovali na 
obrovské náklady, které s sebou tyto rozvody nesou, a na nedostatek vhodných informací 
o platných právních předpisech a soudní příslušnosti. 

Záležitosti související se zdaněním představují velké překážky pro uplatňování práva na volný 
pohyb. V případě, že občan několikrát změní místo svého bydliště, může být totéž auto 
zdaněno v několika zemích. Stěhuje-li se občan z jedné země do druhé, musí zaplatit 
registrační poplatky, jejichž výše je někdy přemrštěná. V hojné míře je zaznamenáván 
i problém dvojího zdanění (dědictví, důchodů, dividend a příjmů).

Několik petic poukazuje na problémy s neuznáváním dokladů o osobním stavu. Postupy pro 
uznávání dokladů mohou být nesmírně zdlouhavé a velmi nákladné, zejména kvůli nákladům 
na překlady a ověřování. Někteří předkladatelé petic informovali o problémech se začleněním 
svého jména do cílového jazyka v souladu s kulturními zvyklostmi země, do níž se 
přestěhovali. Další občané si stěžovali na obtíže, s nimiž se setkali, když se snažili 
zaregistrovat své novorozené děti ve státě, v němž mají nové bydliště. Zjistilo se, že polské 
orgány odmítají vydávat osvědčení o osobním stavu občanům, kteří v jiném členském státě 
hodlají uzavřít partnerství či manželství s osobou téhož pohlaví.

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.
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Objevila se myšlenka evropského průkazu totožnosti, který by občanům zajistil práva 
související s pobytem, zaměstnáním a sociálním zabezpečením. 

Petice zaznamenávají několik problémů v souvislosti s výkonem práva volit a být volen 
v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. 

Někteří předkladatelé petic s bydlištěm na Maltě a ve Španělsku se z důvodu 
administrativních pochybení či nedostatku náležitých informací nemohli zúčastnit voleb do 
Evropského parlamentu. Jiní předkladatelé petic byli nespokojeni s tím, že jim nebyl umožněn 
vstup do politické strany ve státě, v němž mají nové bydliště, a že jim zde bylo odepřeno 
právo hlasovat v celostátních parlamentních volbách, ačkoliv v této zemi žijí více než 10 let. 
Někteří občané vyjádřili znepokojení ohledně toho, že jim po určité době strávené v zahraničí 
bylo v zemi jejich původu odebráno volební právo.

Závěrem se zpravodajka zaměřuje na význam neformálních sítí, jež pomáhají s řešením 
problémů (Solvit, webová stránka „Vaše Evropa“), a zlepšené komunikační politiky, které by 
měly být zaměřeny na to, aby občanům zajistily možnost požívat plně svých práv 
stanovených ve Smlouvách.

Ačkoliv jsou občanská práva jasně zakotvena v právních aktech EU, nejsou vždy v praxi 
dodržována. Mnoho lidí je proto evropským projektem zklamáno. Petiční výbor se tyto 
nedostatky snaží napravit tím, že občany staví do středu své činnosti. Využívá svého 
politického vlivu, vstupuje do přímého dialogu s vnitrostátními i regionálními orgány 
dotčených členských států a snaží se dosáhnout rychlé mimosoudní nápravy v záležitostech, 
které mu byly předloženy. V případech, kdy jsou vznesena obvinění ze závažného porušení 
evropských právních předpisů, která si žádají další pozornost ze strany Soudního dvora 
Evropské unie, výbor PETI úzce spolupracuje s Evropskou komisí na zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti. Občanská práva jsou tudíž v průběhu celého postupu projednávání 
petic nepřetržitě podporována a zajišťována.


