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Evropský rok občanů 
 

 

„Přestože byl učiněn v oblasti volného pohybu velký 

pokrok, při výkonu svých práv narážejí občané EU na 

řadu překážek. Mnohdy je to však spojeno s pouhou 

neznalostí svých práv či nedostatku informací. Proto 

jsme tu my „ 

 



VAŠE EVROPA 

europa.eu/youreurope 

Jedna brána pro informace o 
jednotném trhu 

 

 

• Praktické informace (bez právních frází)  

• Jasné tipy & varování  

• Zaměrené na jednotlivé země 

• Odkazy na všechny asistenční služby (Vaše 
Evropa Poradenství, SOLVIT, EURES...) 

 

 







VAŠE EVROPA 

PORADENSTVÍ 

Vstup z Vaše Evropa - občané 





Your Europe Advice 

(new window) 



 

VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ 
  

• veřejná služba EU a v současné době ji jako subdodavatelé Evropské 

komise zajišťují odborníci na právní oblast ze služby European Citizen Action 

Service (ECAS) 

 

• V tomto týmu jsou zastoupeni experti ovládající všechny úřední jazyky EU, 

kteří znají jak evropské právo, tak právní systémy členských států 

 

• Spolupráce se službou SOLVIT, sítí, jež se zabývá řešením sporů jednotlivců 

či podniků vzniklých nesprávným uplatněním evropských předpisů ze strany 

orgánů jiného členského státu 

 

 

 

• Bezplatné a rychlé – do 3 pracovních dnů 

• Ve Vašem jazyce (ve všech EU jazycích)  
 

 

 

 

http://www.ecas.org/
http://www.ecas.org/
http://ec.europa.eu/solvit/


 

Kdo se může ptát? 

• jednotlivci, kteří jsou občany členských států 

EU, 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? 
 

• vašich práv, které vám podle evropských 

předpisů náleží v zemích EU 

 

• Zodpovídáme např.: 
– Chci si hledat práci v jiném EU státě, jak to bude se zdravotním 

pojištěním? 

– Přišel jsem o práci v jiném EU státě, kde mám nárok na podporu 

v nezaměstnanosti? 

– Manžel pracuje v zahraničí a já žiji s dětmi v ČR, kde si máme 

požádat o rodinné dávky? 

 

 



 

Co pro vás nemůžeme udělat 

 

 
• radit ohledně otázek spadajících výhradně do 

oblasti vnitrostátního práva (my se zabýváme 

problémy pouze z hlediska práva evropského) 

• otázky bez přeshraničního prvku (tj. které se netýkají 

více států) 

• 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 

• otázky týkající se grantů a financování z evropských 

programů 

 

 





 

    
 VA                                   VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ 

 

ec.europa.eu/citizensrights 
 

00800 6 7 8 9 10 11  
Děkuji za pozornost 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/w

atch?v=AqdVddfXrrg&feat

ure=youtu.be 
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