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• European Citizen Action Service (ECAS) je nezisková
organizace se sídlem v Bruselu

• 22 let zkušeností; členské organizace z celé Evropy

• Poskytuje služby občanům EU při uplatňování práva na volný
pohyb osob

ECAS



europa.eu/youreurope

Brána pro informace o jednotném trhu

• Praktické informace (bez právních frází) pro osoby, které 
žijí/pracují/studijí/podnikají v jiném ČS

• Jasné tipy a rady zaměrené na jednotlivé země

VAŠE EVROPA - Portál



• The European Citizen Action Service (ECAS) je neziskova
organizace se sidlem v Bruselu

• 22 let zkusenosti; clenske organizace z cele Evropy

• Poskytuje sluzby obcanum EU a siti cca 150 obcanskych
spolecnosti pri vymahani prav obcanu EU v oblasti zapojovani
se do rozhodovaciho procesu na EU urovni

• ECAS ma rozsahle zkusenosti s asistenci obcanum EU pri
uplatnovani prava na volny pohyb osob a siroke znalosti o
praktickych problemech spojenych s jeho implementaci
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Co je “VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ”?



Co je VAŠE EVROPA
PORADENSTVÍ?

• Veřejná služba EU; v současné době ji jako subdodavatel Evropské komise
zajišťuje ECAS

• V týmu ECAS jsou zastoupeni experti - právníci, kteří znají jak evropské
právo, tak právní systémy členských států

• Poradenství funguje ve všech jazycích EU

• Občan se může zeptat na svá EU práva, nejčastěji v souvislosti se situací,
která má přeshraniční prvek

• Bezplatné a rychlé – do 4 pracovních dnů

• Zodpovězení přes 20 000 dotazů ročně



Kdo se může ptát?

• Jednotlivci, kteří jsou občany členských států EU, Švýcarska, Norska,
Islandu nebo Lichtenštejnska

• Občané zemí mimo EU – pokud je někdo z jejich nejbližší rodiny občanem
EU nebo mají v EU trvalý pobyt

• Podniky se sídlem v EU



Jakou otázku mohu položit?

• Týkající se skutečných (nikoli hypotetických) situací – takovou může být i 
záměr stěhovat se z jedné země EU do jiné

• Týkající se Vašich práv, které vám podle evropských předpisů náleží v 
zemích EU

Nejčastější dotaz:

– Budu pracovat v zahraničí, jak to bude se sociálním zabezpečením, 
rodinnými dávkami, zdravotním pojištěním, registrací vozu, cestování 
rodinných příslušníků, atd. 



Co pro Vás bohužel nemůžeme udělat?

• Radit ohledně otázek spadajících výhradně do oblasti vnitrostátního 
práva (my se zabýváme problémy pouze z hlediska práva evropského)

• Poskytnout vyčerpávající právní analýzu, analýzu dokumentů nebo osobní 
pohovor

• Zastat roli Vašeho právníka

• Ujmout se Vaším jménem případu nebo za Vás podnikat donucovací 
opatření vůči podnikům nebo orgánům

• Zodpovědět otázky týkající se grantů a financování z evropských programů



Access via the
Your Europe website

http://europa.eu/youreurope/



Profil dotazů
Národnost



Typy dotazů
2014



Tři čtvrtiny problémů, se kterými se občané na nás obrací
jsou upraveny pouze třemi EU předpisy:

• Sociální zabezpečení: Nařízení 883/2004 o koordinaci
systému sociálního zabezpečení;

• Vstupní řízení a právo pobytu: Směrnice 2004/38 o
právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států;

• Odborné kvalifikace: Směrnice 2005/36 o uznávání
odborných kvalifikací;



Jaká jsou Vaše práva v EU?



• Pro pobyty do 3 měsíců je třeba pouze platný průkaz
totožnosti nebo cestovní pas (v některých zemích ho musíte
mít stále při sobě).

Právo žít kdekoliv v EU 



• EU občané právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud
zde pracují, vykonávají samostatně výdělečnou činnost nebo
Vás tam vyslal Váš zaměstnavatel

• Pokud nejsou ekonomicky aktivní, mohou i tak pobývat v jiné
EU zemi, pokud prokážou, že mají pro sebe a své rodinné
příslušníky dostatečné prostředky.

Členské státy mohou požadovat registraci u příslušného orgánu
(zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

Pro pobyty nad 3 měsíce



Právo občanů EU pohybovat se a pobývat v EU je rozšířené také 
na jejich rodinné příslušníky neevropské národnosti, neboť by 
jinak práva občanů EU nemohla být plně využívána

Automatická práva:

– manžel nebo manželka, registrovaný partner/ka

– potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou 
vyživovanými osobami

– předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami

Rodinní příslušníci



• Občané EU i jejich rodina mají právo na stejné zacházení, jako 
mají státní příslušníci hostitelské země.

• Nárok na stejné dávky jako místní pracovníci ode dne počátku 
práce.

Právo pracovat v jiném ČS 



Občané EU mají právo:

• založit si vlastní podnik (či působit jako živnostník) v kterékoli 
zemi EU

• zřídit ke stávajícímu podniku se sídlem v jedné zemi 
EU pobočku či dceřinou společnost v jiné členské zemi Unie.

Právo podnikat v jiném ČS      I. 



• Poskytujete-li služby v zemi, kde žijete, můžete tytéž služby 
poskytovat i v ostatních členských zemích Unie, aniž byste 
tam museli zakládat novou společnost nebo pobočku.

To vám může pomoci především v situaci, kdy chcete:

• služby v dané zemi poskytovat pouze dočasně

• služby poskytovat pouze konkrétnímu zákazníkovi, který v 
dané zemi žije

• zjistit, jak byste na trhu v dané zemi obstáli, než se tam 
rozhodnete expandovat.

Právo podnikat v jiném ČS       II. 



Požadavky pro zahájení podnikání jsou v jednotlivých zemích 
Unie různé – EU však členským zemím doporučuje, aby se v této 
oblasti řídily určitými pravidly:

• založení podniku by nemělo trvat déle než 3 pracovní dny

• a nemělo by stát více než 100 eur

• veškeré související formality by měly probíhat u jediného
správního orgánu

• mělo by být možné vyřídit veškeré registrační formality online

• zápis podniku do obchodního rejstříku jiné země EU by měl
také probíhat online

Zahájení podnikání



• Ti, co dojíždějí za prací denně či minimálně jednou za týden

• Nárok na sociální dávky, důchod, zdravotní pojištění v zemi 
práce

• Nárok na zdravotní péči na obou stranách hranice

• V případě ztráty zaměstnání podávají žádost o dávky v 
nezaměstnanosti v místě bydliště

Příhraniční pracovníci



• Hodně štěstí všem, co se rozhodnou podnikat v EU

• Využijte Vaše Evropa Poradenství – je tu pro Vás



Děkuji za Vaši pozornost!

Kontaktní informace:
ECAS : Zuzana Pundová, zuzana.pundova@ecas.org
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