
    

 

                                                                                                         

 

 

 

Zápis z Národního kongresu 

Nedostatky přístupu občanů EU a jejich rodinných příslušníků k plné realizaci 

práva svobody a usazování v České republice 

 

 

Pořádá:  SOZE v rámci projektu Citizens without borders 

Datum a čas konání:   10.9.2014 od 9:00 do 16:00 hod 

Místo konání:    Školící centrum Vranovská 849/48, Brno 

 

 

Ve středu 10. září 2014 se v Brně uskutečnil Národní kongres, na kterém odborná veřejnost 

diskutovala o existujících nedostatcích přístupu občanů EU a jejich rodinných příslušníků 

k plné realizaci práva svobody pohybu a usazování v České republice.  

Úvodní slovo přednesl Jan Juránek, právník Sdružení občanů zabývajících se emigranty, 

kterým přivítal všechny účastníky a uvedl posluchače do dané problematiky. Po představení 

řečníků předal slovo prvnímu z nich, kterým byl Pavel Pořízek, vedoucí Kanceláře veřejného 

ochránce práv. Ten se ve svém příspěvku zaměřil na sociální práva občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků. Poutavá prezentace nebyla chudá na příklady z praxe a byla poučným 

začátkem konference. 

Následovala neméně zajímavá prezentace Andrey Tkáčové, kolegyně Pavla Pořízka 

z Kanceláře veřejného ochránce práv, která si vzala za úkol představit publiku výklad pojmu 

rodinný příslušník občana EU. Opět nebylo opomenuto propojení s praxí, což dalo za vznik 

vydatné závěrečné diskuzi, do které se zapojili nejen odborníci, ale několika otázkami rovněž i 



laická veřejnost. Debata nakonec musela být moderátorem ukončena a byla vyhlášena přestávka 

na oběd. 

Po pauze obsáhle představila dvojice Pavel Šejnoha a Jan Juránek rozhodovací praxi 

správních orgánů včetně četných příkladů. V rámci jejich prezentace byli posluchači seznámeni 

nejen s ukázkami nekvalitní argumentace některých orgánů veřejné správy, ale výjimečně i s 

kvalitně vypracovanými rozhodnutími. 

Národní kongres byl ukončen závěrečnou diskuzí, která se protáhla z plánovaných 

devadesáti minut až na dvě hodiny, díky erudovaným proslovům debatujících, mezi nimiž seděl 

mimo již zmiňovaných řečníků i Libor Raclavský z pravoslavné církve a Přemysl Kos z obce 

Dolní Kounice. Tato diskuze se zaměřila na nejčastější praktické překážky občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků, ale současně byly i navrhovány možná řešení těchto problémů. 

Ukončení konference bylo věnováno dodatečným dotazům ze strany posluchačů. 

 

SOZE, Mostecká 5, 614 00 Brno. 

 

 

     

Projekt SOZE „Občané bez hranic“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental 

Rights and Citizenship 


