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Úvod 

 Uvedenie občianstva EÚ v právny  život v deväťdesiatych rokoch vyvolalo 

medzi akademikmi početné diskusie, v ktorých bol tento nadnárodný  koncept 

občianstva spájaný predovšetkým s otázkou demokratického deficitu, nedostatku 

legitimity  európskych inštitúcií a problematikou európskej identity. V diskusiách, často 

kritického rázu, európske občianstvo figurovalo ako jedno z riešení týchto pálčivých 

tém pred-Maastrichtského obdobia. Samotný  obsah inštitútu občianstva EÚ nepritiahol 

veľa pozornosti, nakoľko bol považovaný za element symbolický, ktorý  neprináša 

zásadné zmeny v právach občanov členských štátov. V priebehu bezmála dvoch 

desaťročí sa však v značnej miere ukázal jeho potenciál, ktorý takticky rozvíja 

judikatúra ESD. 

 Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na kľúčové momenty vo vývoji a 

súčasný  význam inštitútu občianstva EÚ, a to prostredníctvom práva slobodného 

pohybu a pobytu, ako jedného zo základných práv občana EÚ. Práca sa v úvodnej časti 

venuje rozboru a stručnej charakteristike inštitútu štátneho občianstva, občianstva v 

kontexte EÚ a ich komparácii. Opomenutá nie je ani otázka identity, často skloňovaná 

nielen v akademických kruhoch, ale i v rámci európskej občianskej spoločnosti. 

Historická časť výkladu je rozdelená na vývoj inštitútu občianstva EÚ a na vývoj 

voľného pohybu osôb. Separátny prístup bol vybraný  z dôvodu čo najväčšej 

prehľadnosti, nakoľko takáto systematika poskytla možnosť sústrediť sa na konkrétne 

inštitúty v kontexte zložitého vývoja európskej integrácie. 

 Významná časť práce je však venovaná analýze migračných práv občanov EÚ a 

ich rodinných príslušníkov, ako vyplývajú z najdôležitejšieho sekundárneho právneho 

predpisu v danej oblasti - smernice 2004/38. Pojednanie je doplnené príslušnou 

judikatúrou Európskeho súdneho dvora, ktorá v mnohých prípadoch slúžila ako 

východisko aktuálnej úpravy  podmienok výkonu tejto základnej občianskej slobody a v 

súčasnosti poskytuje bohatý výklad ustanovení Smernice. Práca sa dotýka i pomerne 

kontroverznej oblasti poskytovania sociálnej pomoci. Poukazuje na vplyv, ktorý malo 
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zavedenie občianstva EÚ na rozhodovanie Súdneho dvora v otázke priznávania 

sociálnych dávok migrujúcim občanom v rámci EÚ, a to na základe všeobecného 

zákazu diskriminácie a zdôraznením významu zásady rovného zaobchádzania.

 Z dôvodu limitovaného rozsahu nemožno podať vyčerpávajúci výklad danej 

témy, avšak práca sa snaží obsiahnuť základné otázky vývoja príslušnej legislatívy a 

dáva značný priestor judikatúre ESD. Tá zohráva (nielen) v tejto práci významnú rolu, 

nakoľko je to práve Súdny dvor, ktorý  svojím aktivistickým (a zároveň značne 

kontroverzným) prístupom rozšíril obsah európskeho občianstva do súčasnej podoby.
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Kapitola 1                                                                                                                                          
Všeobecné otázky inštitútu občianstva

 Ako v domácej, tak i v zahraničnej literatúre prevláda nejednotnosť vo 

vymedzení pojmu občianstvo, nakoľko je pre inštitút občianstva charakteristický  jeho 

neustály vývoj a pluralita prvkov a vzťahov, ktoré reprezentuje. Vnímanie pojmu 

občianstva je odlišné v rôznych historických etapách, v kontexte rôznych právnych 

kultúr a dokonca môže byť vnímaný  rôzne každým z nás. Preto je cieľom tejto kapitoly 

predovšetkým obsiahnuť základy tohto inštitútu, a to v kontexte štátnom i európskom, 

ako sú v súčasnosti prijímané väčšinou akademikov. 

1.1 Štátne občianstvo

 Štátne občianstvo môžme všeobecne charakterizovať ako „časovo relatívne 

trvalý, miestne neobmedzený právny zväzok, status (niektorá literatúra uvádza právny 

vzťah) fyzickej osoby a štátu, ktorý je proti vôli fyzickej osoby spravidla nezrušiteľný a 

na ktorého základe vznikajú jeho subjektom vzájomné práva a povinnosti (záväzky), 

ktoré tak určujú obsah štátneho občianstva.”1 Tieto práva a povinnosti určuje zásadne 

konkrétny  štát vo svojom právnom poriadku a tiež  len ten môže určiť podmienky, za 

ktorých osoba štátne občianstvo nadobudne, či stratí. Právny  poriadok domovského 

štátu sa na občana vzťahuje ako na jeho území, tak i v cudzine, na otvorenom mori a v 

kozme. Taktiež sa len na občana štátu vzťahuje právny poriadok v celom rozsahu, 

nakoľko nositeľmi niektorých práv a povinností môžu byť len občania daného štátu.2 

Okrem vzájomných práv a povinností medzi štátom a jeho občanom tvoria obsah 

občianstva ešte ďalšie prvky, ktorými sú predovšetkým identita a participácia na 

verejnej moci. K obdobnému poňatiu občianstva sa prikláňa aj množstvo zahraničných 

autorov. Nasledujúci výklad sa preto bude opierať o vymedzenie, ktoré vo svojej práci 

použila americká profesorka Bosniak. Pojem občianstvo podľa Bosniak zahŕňa štyri 
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2 ČERNÝ, J., VALÁŠEK, M. České státní občanství. Praha: Linde, 1996, s. 15



samostatné koncepty: právny status, súbor práv a povinností, participáciu na verejnej 

moci a konečne kolektívnu identitu a solidaritu.3

1.1.1 Občianstvo ako právny status

 Občianstvo je v tomto zmysle vnímané ako právne uznanie jednotlivca za člena 

určitého organizovaného politického zriadenia, ktorým je tradične štát. Členstvo má v 

danom prípade exkluzívnu povahu, nakoľko štátny občan má práva a povinnosti, ktoré 

sú priznané len jemu a ktoré ho zreteľne odlišujú od neobčana. Len osoby so statusom 

občana majú právo požívať plnej ochrany4  zo strany štátu a práv z tohto vzťahu 

vyplývajúcich, pričom ostatným osobám, ktoré sa na území tohto štátu nachádzajú je 

spravidla garantovaný  len výkon ústavne zaručených základných práv. Táto skutočnosť 

zákonite vyvoláva otázku, kto je oprávnený  mať status občana a aké sú podmienky jeho 

získania. Výber kritérií získania členstva prislúcha zásadne štátu, v súlade zo zásadou 

suverenity, pričom to vzniká spravidla narodením, alebo udelením zo strany štátu.5 

Právne predpisy týkajúce sa štátneho občianstva nesmú mať diskriminačný charakter, a 

to z dôvodu pohlavia, náboženstva, farby pleti, národnostného, či etnického pôvodu ale 

ani na základe okolností nadobudnutia štátneho občianstva.6 V praxi existujú i prípady, 

kedy určité osoby nemajú žiadne občianstvo („apatridi”), alebo majú občianstiev 

viacero („bipoliti”). Tieto javy sa všeobecne považujú za nežiadúce, aj keď je v 

posledných desaťročiach postoj štátov medzinárodného spoločenstva v otázke bipolidity 

omnoho liberálnejší. 
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3 BOSNIAK, L. Citizenship Denationalized. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2000, Vol. 7,  No. 
2, s. 447-510
4 Pod pojmom ochrana rozumieme predovšetkým skutočnosť,  že štát nesmie vyhostiť svojho vlastného 
občana, zásada, že štáty nevydávajú k trestnému stíhaniu svojich vlastných občanov ale tiež  diplomatickú 
a konzulárnu ochranu poskytovanú občanom na území tretieho štátu
5  Všeobecne môžeme medzi zákonné dôvody nadobudnutia štátneho občianstva zaradiť: 1. narodenie 
2.naturalizáciu - sňatkom, legitimácoiu neplnoletých, udelením, prijatím do štátnej služby 3.  opciu. Zdroj: 
PAVLÍČEK, V., et al. Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda. Praha: Linde, a.s., 1998, s. 62
6  Zásada nediskriminácie je zakotvená v čl.  5 Európskej dohody o štátnom občianstve (European 
Convention on Nationality) z roku 1997 prijatej na pôde Rady Európy, CETS No.:166, dostupné ku dňu 
15 .4 .2010 na h t tp : / /www.convent ions .coe . in t /Trea ty /Commun/QueVoulezVous .asp?
NT=166&CM=7&DF=14/04/2010&CL=ENG

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=7&DF=14/04/2010&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=7&DF=14/04/2010&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=7&DF=14/04/2010&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=7&DF=14/04/2010&CL=ENG


1.1.2 Práva a povinnosti

 Obsah štátneho občianstva tvoria vzájomné práva a povinnosti medzi občanom a 

štátom. Občianske práva, ktoré občanom prislúchajú, sú určené čo do obsahu a rozsahu 

a zároveň i garantované štátom. Podmienkou výkonu občianskych práv je pritom zásada 

rovnosti, ktorá sa aplikuje na všetkých občanov štátu pri výkone každého z týchto práv.   

Konkrétne práva a povinnosti určuje každý  štát vo svojom vlastnom právnom poriadku, 

avšak je možné vymedziť aspoň tradičný súbor občianskych práv a povinností 

priznávaných občanom väčšiny moderných demokratických štátov. Patria medzi ne 

osobné, politické, sociálne a hospodárske práva z ktorých je možné poskytnúť 

nasledujúci demonštratívny  výpočet: právo slobodne sa pohybovať na území štátu a 

nemožnosť vypovedania z tohto územia, právo na ochranu diplomatických a 

konzulárnych úradov štátu pri pobyte v cudzine, aktívne a pasívne volebné právo, resp. 

právo podieľať sa na správe vecí verejných, právo na sociálne zabezpečenie a iné.

 Medzi povinnosti, ktoré sa spravidla viažu k občianskemu statusu patria: 

povinnosť vernosti, povinnosť platiť dane a poplatky, povinnosť k obrane vlasti, 

povinnosť vrátiť sa do vlasti na výzvu vlastného štátu, výkon určitých funkcií, 

viazanosť občana právnym poriadkom domovského štátu pri pobyte v domovskom štáte 

i v cudzine a ďalšie.

1.1.3 Participácia na verejnej moci

 Politické chápanie občianstva ako zapojenie do života politickej komunity sa má 

svoj pôvod v antike. Už Aristoteles vymedzil občana ako toho, kto participuje na 

právach súdiť a vládnuť, teda je tým, kto vládne a je ovládaný.7  V súčasnosti je aktívne 

členstvo v politickej komunite chápané ako oprávnenie daných členov spolurozhodovať 

o smerovaní danej komunity.8 Komunitou je v tomto zmysle spravidla štát, no môže ňou 

byť i jednotka územnej správy, nakoľko je spolurozhodovanie o veciach verejných na 

miestnej úrovni, čo najbližšie k občanovi, zvyčajne najefektívnejšou alternatívou. 

Aktívna účasť občanov na správe vlastného štátu, predovšetkým vo forme aktívneho a 
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7 BOSNIAK, L. Citizenship Denationalized. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2000, Vol. 7,  No. 
2, s. 470
8 Ibid., s. 477



pasívneho volebného práva a zastávania verejných funkcií, je charakteristickým rysom 

moderných demokratických štátov. Skutočnosť, že občianska spoločnosť aktívne 

rozhoduje o veciach verejných je základom legitimity štátnej moci. Legitimita v tomto 

kontexte znamená všeobecné prijatie a uznanie štátnej moci zo strany subjektov 

podriadených tejto moci a kvalifikáciu tejto štátnej moci za odpovedajúcu všeobecnej 

predstave väčšiny jednotlivých občanov, teda určitému spoločenskému konsenzu.9

1.1.4 Identita

 Občianstvo, ako členstvo v spoločnosti je možné skúmať v dvoch odlišných 

rovinách. Prvou je objektívna rovina, v ktorej vnímame občianstvo ako právny  vzťah 

medzi občanom a štátom, založený  na právach a povinnostiach. Druhou je rovina 

subjektívna, v ktorej jednotlivec identifikuje samého seba ako člena určitej komunity. 

Táto identita môže byť charakterizovaná ako pocit súnáležitosti a solidarity  k ostatným 

občanom štátu, ale tiež  pocit príslušnosti a loajality k štátu samotnému. Táto psychická, 

či emotívna príslušnosť k určitej skupine spravidla pramení v spoločnej histórii, jazyku, 

kultúre alebo náboženstve. Je však nutné odlišovať identitu národnú a identitu 

občiansku, aj keď sa  fakticky v prevažujúcej väčšine prípadov dané pojmy prekrývajú. 

Existuje však množstvo národov10, ktoré postrádajú vlastný štát a tiež národov, ktoré sú 

utláčané v štáte, ktorého sú občanmi.11  V modernej dobe sa štáty  snažia prekonať 

národnostnú, kultúrnu, či náboženskú diverzitu a poskytnúť všetkým svojim občanom 

rovné práva a postavenie. Týmto prístupom a využívaním ďalších nástrojov, z ktorých 

možno ako príklad uviesť používanie symbolov štátnosti (napr. vlajka, štátny  znak, 

hymna), ale i vydávanie jednotných identifikačných preukazov (občiansky preukaz, 

cestovný pas, vodičský preukaz), prispievajú k budovaniu občianskej identity. 

11

9 BLAHOŽ, J. Sjednocující sa Evropa a lidská a občanská práva. Praha: ASPI, 2005, s. 102
10  Národom chápeme osobitné a uvedomelé ekonomické,  politické a kultúrne spoločenstvo, na ktorého 
utváranie majú najväčší vplyv spoločný jazyk, spoločné územie, a spoločné dejiny. Zdroj: ADAMOVÁ, 
K., et al. Politologický slovník. Praha: C.H. Beck, 2001, s. 138
11 MOXTON-BROWNE, E. Who Are the Europeans Now? Aldershot - Hampshire: Ashgate Publishing, 
Ltd., 2004



1.1.5 Občianstvo, príslušnosť, národnosť

 V českej, ale najmä v zahraničnej literatúre sú v súvislosti s otázkou štátneho 

občianstva často užívané pojmy, ktoré je možné vykladať rôzne, preto je nutné dané 

termíny v krátkosti objasniť. Pojem štátne občianstvo býva v niektorých prípadoch 

používaný  zameniteľne s pojmom štátna príslušnosť. Oba termíny sú obsahovo 

podobné, no štátna príslušnosť je pojmom širším, nakoľko vyjadruje príslušnosť nielen 

fyzických, ale i právnických osôb k danému štátu. Štátna príslušnosť sa udeľuje i 

lodiam, lietadlám, a kozmickým objektom za účelom výkonu kontroly, jurisdikcie a 

určenia zodpovednosti.12 Pojem štátneho občianstva je možné ďalej členiť na vnútorné 

občianstvo v zmysle vnútroštátneho práva („citizenship”) a vonkajšie občianstvo, v 

zmysle medzinárodného práva („nationality”),13 teda môžeme zhrnúť, že dané termíny 

reprezentujú dva rôzne aspekty  rovnakého pojmu.14 Termín nationality  však môžme do 

slovenského jazyka preložiť aj ako „národnosť” v zmysle príslušnosti k národu, či 

národnostnej alebo etnickej menšine. Tento vzťah je možné demonštrovať na príklade 

národného štátu. Občan (štátny príslušník) Českej republiky sa nemusí hlásiť k českej 

národnosti a naopak môžu existovať osoby českej národnosti, ktoré nemajú občianstvo 

Českej republiky.

1.2 Občianstvo EÚ

 Občianstvo Európskej Únie (citizenship of the union, citoyenneté de l’Union, 

Unionsbürgerschaft) je inšitútom zavedeným do európskeho práva Maastrichtskou 

zmluvou15, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra 1993. Maastrichtská zmluva jednak 

zakladá Európsku úniu, ale tiež mení a dopĺňa Zmluvu o založení Európskeho 

12

12 PAVLÍČEK, V., et al. Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda. Praha: Linde, a.s.,  1998, s. 
62
13 FILIP, J., SVATOŇ, J., ZIMEK, J. Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita, 2002
14 ADLER, D., RUBENSTEIN, K. International Citizenship - The Future of Nationality in a Globalized 
World. 7 Indiana Journal of Global Law Studies. 2000, Vol. 7, No. 2, s. 519-549
15  Zmluva o Európskej únii, Úradný vestník EÚ 92/C191/01,  dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-
lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm. Pre účel ďalšieho výkladu bude použité konsolidované znenie 
Zmluvy o založení ES, nakoľko články Maastrichtskej zmluvy boli prečíslované Amsterdamskou 
zmluvou podpísanou v roku 1997, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 1999: Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva (konsolidované znenie 2006), Úradný vestník EÚ C 325 zo dňa 29. decembra 
2006, dostupná ku dňu 26.4.2010 z:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2006:321E:0001:0331:CS:pdf

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf


hospodárskeho spoločenstva, ktoré zároveň premenúva na Európske spoločenstvo a to v 

Hlave II, kde zároveň nájdeme ustanovenia týkajúce sa občianstva EÚ. Legálnu 

definíciu pojmu občianstvo EÚ je možné čerpať z tzv. španielskeho memoranda k 

článku 17 Zmluvy o ES, podľa ktorého je občianstvo „osobné a nescudziteľné právne 

postavenie štátnych príslušníkov členských štátov Únie”.16 Pre priblíženie základných 

prvkov občianstva EÚ je možné použiť postup, akým bolo v predošlom výklade 

charakterizované občianstvo štátu, nakoľko tento postup poskytuje možnosť porovnať 

základné znaky oboch inštitútov.

1.2.1 Status občana EÚ

 Európske občianstvo je dvojitou vertikálnou reláciou - je jednak vzťahom 

občana a jeho štátu a tiež vzťahom občana a EÚ.17  Vzťah občana a Únie je možné 

charakterizovať ako exkluzívny, nakoľko práva a povinnosti z neho vyplývajúce 

prislúchajú len špecificky  vymedzenej skupine ľudí. Občanom Únie je každá osoba, 

ktorá má zároveň štátnu príslušnosť aspoň k jednému členskému štátu. Vznik a 

existencia občianstva EÚ nie je možná bez existencie štátnej príslušnosti k členskému 

štátu a s jej zánikom osoba stráca i občianstvo EÚ. Vzťah občana a Únie je teda 

odvodený od vzťahu občana a národného štátu. Nakoľko Európska únia v súčasnom 

štádiu vývoja nevykazuje znaky suverénneho štátu, skutočnosť, že vedľa seba existujú 

občianstvo členského štátu a občianstvo Únie nie je možné klasifikovať ako bipoliditu v 

tradičnom zmysle.

 Právo EÚ neobsahuje reguláciu podmienok, za ktorých členské štáty  udeľujú 

osobám štátne občianstvo, pretože ich stanovenie je výlučne vnútroštátnou záležitosťou. 

Je ale povinnosťou členských štátov akceptovať občianstvo osobe už udelené jedným z 

nich.18 V tomto bode nemožno opomenúť jedno z posledných rozsudkov ESD vo veci 

Rottmann19, kde rozhodoval o predbežnej otázke týkajúcej sa odňatia občianstva 
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16 POMAHAČ, R. Evropské veřejné právo. Praha: Aspi, 2004
17 POMAHAČ, R. Evropské veřejné právo. Praha: Aspi, 2004 s. 128
18 Vec C-369/90 Micheletti proti Delegación del Gobierno en cantabria [1992] SES I-4239; Vec C-192/99 
R. proti Secretary of state for the Home Department, ex p. Kaur [2001] SES I-1237; Vec C 200/02 
Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen proti Secretary of State for the Home Department [2004] 
SES I-9925
19 Vec C-135/08 Janko Rottmann proti Bavorsku [2010] SES 00000



členského štátu získaného podvodom. Súdny dvor uviedol, že rozhodnutie na základe 

ktorého členský štát odoberie osobe štátne občianstvo, pričom táto osoba stratí zároveň i 

občianstvo EÚ a zároveň odňatie vedie k skutočnosti, že sa daná osoba stane osobou 

bez štátnej príslušnosti, neodporuje právu Únie. Pri rozhodnutí o odňatí však musí byť 

dodržaná zásada proporcionality. Vzhľadom na dôležitosť, ktorú primárne právo 

pripisuje statusu občana EÚ je nutné pri prijímaní rozhodnutia zohľadniť všetky 

dôsledky, ktoré bude mať odňatie na občana a jeho rodinných príslušníkov, pokiaľ ide o 

práva, ktoré má každý občan Únie. Súd v rozsudku zdôraznil, že aj napriek povinnosti 

členských štátov dodržiavať právo Únie pri výkone právomoci v oblasti štátneho 

občianstva, existencia povinnosti nevykonať odňatie štátneho občianstva získaného 

podvodom v práve Únie by znamenala ohrozenie suverénnej právomoci členských 

štátov definovať podmienky uplatňovania ich právnej úpravy  týkajúcej sa štátneho 

občianstva.

1.2.2 Práva a povinnosti občana EÚ

 Každý občan Únie požíva práv, ktoré vyplývajú z jeho euro-občianskeho statusu. 

Katalóg občianskych práv obsahuje Listina základných práv EÚ20, ktorá vymedzuje 

nasledujúce práva a slobody: sloboda pohybu a právo usadiť sa kdekoľvek v Únii, právo 

voliť a byť volený  do obecnej samosprávy a do Európskeho parlamentu v členskom 

štáte kde má občan miesto bydliska, právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu 

orgánmi ktoréhokoľvek členského štátu Únie v prípade, že členský  štát príslušníka Únie 

nie je v tretej krajine konzulárne, alebo diplomaticky zastúpený, právo petičné a právo 

obracať sa na Európskeho ombudsmana. Medzi ďalšie práva patria právo obracať sa na 

orgány a inštitúcie v akomkoľvek úradnom jazyku Únie, právo na odpoveď v rovnakom 

jazyku a právo tzv. občianskej iniciatívy, ktoré zakotvila Lisabonská zmluva. 

 Článok 20 odst. 2 Zmluvy  o fungovaní EÚ stanovuje, že „Občania Únie 

požívajú práva a podliehajú povinnostiam ustanoveným v zmluvách.”21  Ustanovenie 
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20  Listina základných práv EÚ, Úradný vestník EÚ C 303, 14. 12. 2007, dostupná ku dňu 26.4.2010 z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF
21 Bývalý Článok 17 Zmluvy o ES, v súčasnosti čl. 20 Zmluvy o fungovaní EÚ v konsolidovanom znení, 
Úradný vestník C 83 zo dňa 30.3.2010, dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF


Zmluvy ohľadne povinností je však len čiste rétorickej povahy, nakoľko v súčasnej 

dobe právny poriadok EÚ žiadne povinnosti výslovne nestanovuje a teda euro-

občiansky  status so sebou nenesie žiadne občianske povinnosti, čím sa obsah občianstva 

EÚ výrazným spôsobom odlišuje od obsahu štátneho občianstva v členských štátoch.

1.2.3 Participácia na verejnej moci v rámci EÚ

 Účasť občanov EÚ na politickom živote v Únii pozorujeme na dvoch úrovniach. 

Na úrovni komunálnej sa uskutočňuje prostredníctvom aktívneho a pasívneho 

volebného práva v štáte, v ktorom má občan Únie pobyt, avšak nie je jeho štátnym 

príslušníkom a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci hostiteľského štátu. 

Prostredníctvom všeobecných priamych volieb do Európskeho parlamentu sa občania 

podieľajú na verejnej moci aj na úrovni európskej. Každý  občan Únie má právo voliť a 

byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má 

bydlisko. Participácia občanov na výkone verejnej moci v rámci EÚ je teda legislatívne 

zaistená, avšak paradoxom je, že napriek neustálemu rastu počtu poslancov EP, objemu 

jeho právomocí v oblasti európskej legislatívy a dohľadu nad exekutívou, vo volebnej 

účasti prevláda silne klesajúci trend. Ten má negatívny dopad na otázku miery 

legitimity  európskych inštitúcií a európskej vlády. Ďalším nástrojom, tentokrát priamej 

demokracie v rámci EÚ, ktorý prináša Lisabonská zmluva spolu s vykonávacím 

nariadením22 je tzv. občianska iniciatíva, ktorá bude priblížená v nasledujúcej kapitole.

1.2.4 Európska identita

 Identita občanov EÚ, či skôr otázka jej existencie je živo diskutovanou témou a 

to nielen na akademickej úrovni. Otázka miery a podoby  identity u štátnych 

príslušníkov rôznych členských štátov Únie predstavuje úskalia v množstve 

kulturologických, sociologických a politologických debát. Vrcholné orgány ES (v 

súčasnosti EÚ) už takmer tri desaťročia, teda dávno pred samotným zavedením 

občianstva EÚ, usilujú rôznymi prostriedkami budovať identitu Európanov. Deje sa tak 
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22 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o občianskej iniciatíve 2010/0074 (COD), 
d o s t u p n é k u d ň u 2 6 . 4 . 2 0 1 0 z : h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / N o t i c e . d o ?
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jednak prostredníctvom práv, poskytovaných občanom EÚ, ale i nástrojmi v podobe 

európskych symbolov, jednotných dokladov, podporovaním študentskej mobility v 

rámci Únie a množstva ďalších.

 Nakoľko je identita pojmom vysoko abstraktným, je náročné poskytnúť 

jednoznačný  výklad ohľadne jej existencie a o to náročnejší je rozbor tejto otázky v 

kontexte EÚ. Faktom je, že občianska identita v tradičnom zmysle je založená 

predovšetkým na určitej kultúrnej homogenite, spočívajúcej v spoločnej histórii, 

kultúre, tradíciách, či náboženstve, ktorá v je prostredí 27 štátov a ich 500 miliónov 

obyvateľov ťažko budovateľná. Európske občianstvo je však možné vnímať i ako 

súnáležitosť k politickej entite, ktorá nie je národným štátom. Európsky koncept 

občianstva nie je protichodný pôvodnej príslušnosti jednotlivca, či už k jeho 

domovskému štátu, či regiónu. Je to iba doplnková úroveň k pocitu súnáležitosti k 

vlastnému regiónu, štátu a Európe, pretože v každej z týchto foriem identity je možné 

rozpoznať spoločné hodnoty ktoré zdieľame so spoluobčanmi na každej z daných 

úrovní.23 Z tohto pohľadu je možné identitu vnímať ako prihlásenie sa k hodnotám úcty 

k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu, dodržiavania 

ľudských práv, pluralizmu, neprípustnosti diskriminácie, tolerancie, spravodlivosti a 

solidarity. 
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23  Myšlienka bola prednesená profesorom Leuvenskej Univerzity Koenom Lenaertsom na konferencii 
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Kapitola 2                                                                                                                                                             
Vývoj občianstva Európskej únie od Ríma po Lisabon

 Občianstvo EÚ je inštitútom zakotveným v právnom poriadku Európskej 

Únie po necelé dve desaťročia, jeho základy však siahajú ďaleko pred Maastrichtskú 

zmluvu. Cieľom tejto kapitoly je, v rámci rozsahových možností práce, čo 

najkomplexnejšie priblížiť vývoj inštitútu občianstva EÚ od prvotných impulzov 

vznikajúcich za účelom rozšíriť rozsah politickej integrácie v ES až po jeho aktuálnu 

podobu. Snaží sa reflektovať zmeny, ktoré priniesli v danej oblasti reformné zmluvy, 

a tiež sekundárne právne predpisy prijímané za účelom výkonu práv s občianstvom 

spojených.

2.1 Základy občianstva EÚ

 Inštitút európskeho občianstva môžeme považovať za produkt prehlbujúceho sa 

politického rozmeru integrácie v Európskom spoločenstve, ktorá naberá na intenzite v 

priebehu 70-tych rokov minulého storočia. Práve v duchu hesla Jeana Moneta „nous ne 

coalissons pas les états, nous unissons des hommes”24 sa v druhej polovici dvadsiateho 

storočia spustil proces, ktorého cieľom bolo rozšírenie európskej integrácie do politickej 

roviny. Politické vedenie Spoločenstva dlhodobo usilovalo o čo najobšírnejšie 

poskytovanie výhod občanom členských štátov, vyplývajúcich z členstva v 

Spoločenstve a zvýšenie všeobecného povedomia jednotlivca o prínose do jeho 

každodenného života a to v oblasti ekonomickej, sociálnej, či kultúrnej. Načasovanie 

tohto procesu ale nebolo náhodné. Súviselo predovšetkým s prehlbujúcou sa krízou v 

ES a taktiež s narastajúcou intenzitou hlasov euroskeptikov ohľadne nedostatku 

demokratickej legitimity európskych inštitúcií a ich rozhodovania. 

 Prvá oficiálna zmienka o európskom občianstve padla už v roku 1973 počas 

kodaňského summitu, avšak odrazovým momentom stal až parížsky summit  ES v roku 

1974, ktorý  okrem iného otvoril otázky  týkajúce sa občianskych práv vyplývajúcich z 
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členstva jednotlivých štátov v Spoločenstve. Politické zadanie Parížskeho summitu 

požadovalo preskúmanie podmienok, za ktorých môžu občania nadobudnúť viac práv 

na základe vlastností komunitárneho práva. Súčasne boli v texte zadania spomenuté  

práva občanov vyplývajúce z členstva v Spoločenstve.25  Rozsiahle diskusie, ktoré 

nasledovali privodili otázky týkajúce sa hĺbky budúcej politickej integrácie 

Spoločenstva, ako aj otázky jeho ďalšieho politického smerovania. Ďalším z míľnikov 

na ceste za lepšou ochranou práv občanov členských štátov sa stala tzv. Tindemansova 

správa26, ktorá obsahovala pomerne radikálne návrhy  v oblasti európskej politickej 

spolupráce. Správa požadovala rozšírenie práv občanov Spoločenstva, predovšetkým 

prístup k inštitúciám, odstránenie hraničných kontrol, ale zmieňovala sa tiež  o 

možnostiach zavedenia jednotného cestovného pasu, vytvorení pasovej únie a 

kodifikácii aktívneho a pasívneho volebného práva a ďalej o tzv. „zvláštnych právach” 

t.j. právo zastávať verejné funkcie na miestnej, či regionálnej úrovni.27. Zdôraznila 

potrebu vytvoriť Európsku úniu, ktorá prehĺbi spoluprácu medzi štátmi a umožní vznik 

európskeho občianstva. Ďalším pozitívnym krokom rozširujúcim práva občanov na 

európskej úrovni boli nesporne i prvé všeobecné priame voľby do Európskeho 

parlamentu uskutočnené v roku 1979. Občania 9 členských štátov tak mali po prvý  krát 

v histórii možnosť priamo voliť svojich 410 zástupcov na európskej úrovni.

 Osemdesiate roky sa niesli v znamení sociologických, politologických a 

juristických diskusií ohľadne zavedenia inštitútu občianstva na európskej úrovni. 

Európska rada, ktorá sa zišla v roku 1984 vo Fontainebleu ustanovila v roku 1985 ad 

hoc výbor28, poverený úlohou pracovať na programe „Európy občanov” („People’s 

Europe”)29. Doporučenia výboru vyzdvihli okrem iného potrebu zvýšenia účasti 

občanov na rozhodovacích procesoch Spoločenstva, zmenu volebného systému do 

Európskeho parlamentu, odstránenie policajných a colných formalít na vnútorných 
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25  BLAHOŽ, J., KLÍMA, K., SKÁLA, J.  Ústavní právo Evropské Unie. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeňek, 2003, s. 410
26 Tindeman’s report, Bulletin of European Communities 1/76, dostupné ku dňu 26.4.2010 z: http://
aei.pitt.edu/942/01/political_tindemans_report.pdf
27  WIENER, A. European Citizenship Practice - Building Institutions of a Non-State. BOLDER, USA: 
Westview Press, 1997, s. 11 an.
28  Predsedom výboru sa stal bývalý taliansky europoslanec Pietro Adoninno, preto je často v literatúre 
nazývaný tzv. “Adonninov výbor”
29 Pre pojem People’s Europe sa používa niekoľko prekladov: Európa občanov, Európa ľudí a pod. 
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hraniciach ES a taktiež celú radu nástrojov, ktoré majú posilniť image a identitu 

Spoločenstva ako vo vnútri, tak i v svetovom merítku. Príkladom bezprostredne 

realizovaného výstupu práce výboru bolo okrem iného i schválenie európskych 

symbolov - európskej vlajky  a európskej hymny, zavedenie jednotného cestovného pasu 

a zahájenie vydávania jednotného vodičského preukazu. Výbor poznamenal, že jeho 

návrhy sa zaoberajú významnými aspektmi každodenného života občana a sú 

podstatným prínosom pre realizáciu čoraz užšieho spojenectva medzi národmi 

Európy30. Predložené návrhy boli zohľadnené v i ďalších etapách politického a 

právneho vývoja inštitútu občianstva EÚ. Predovšetkým sa stali súčasťou Bielej knihy o 

dokončení vnútorného trhu z roku 1985, ktorá vyzdvihla potrebu odstrániť všetky 

kontroly  osôb, ktoré prekračujú hranice Spoločenstva a zdôraznila, že pre bežného 

občana sú spomenuté kontroly manifestáciou trvajúceho rozdelenia Spoločenstva. 

Pretrvávajúci politický  tlak a bez rozporu i aktivistický prístup  ESD v otázkach 

rozširujúcich sa občianskych práv bol v tomto období reflektovaný  i v návrhu textu 

prvej písanej ústavy pre Európske spoločenstvá, známom ako tzv. Spinelliho správa, 

ktorá pamätala i na inštitút občianstva. Táto správa však nezískala dostatočnú podporu 

poslancov Európskeho parlamentu a tak nebola prijatá. Stala sa však zdrojom inšpirácie 

pre budúce úspešné i neúspešné návrhy v danej oblasti.  

2.2 Maastrichtská zmluva

 Rozsiahle diskusie ohľadne inštitútu euro-občianstva, trvajúce bezmála dve 

desaťročia, vyústili v jeho právne zakotvenie v Maastrichtskej, ktorá vstúpila do 

platnosti v roku 1993. Podpis zmluvy  znamenal najvýznamnejšie zmeny zakladajúcich 

zmlúv od roku 1957 a zároveň znamenal vznik Európskej Únie, ktorá odštartovala nový 

smer v európskej politickej integrácii. Už v preambule Zmluvy o EÚ je vyjadrené 

odhodlanie signatárskych štátov „zaviesť spoločné občianstvo pre všetkých štátnych 

príslušníkov jednotlivých členských krajín.” a zároveň odhodlanie „pokračovať v 

procese utvárania čoraz užšieho spojenectva medzi národmi Európy, v ktorom sa v 
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30 V anglickom znení: „An ever closer Union amog the peoples of Europe”



súlade s princípom subsidiarity prijímajú rozhodnutia čo najbližšie k občanovi.” 

Dôvody, ktoré viedli Spoločenstvo k právnemu zakotveniu inštitútu občianstva boli 

početné. Mimo dôvodov uvedených priamo v texte Zmluvy  ním Spoločenstvo 

nepochybne sledovalo cieľ posilnenia dlho postrádanej demokratickej legitimity 

európskych inštitúcií a snahu čeliť ostrej kritike týkajúcej sa demokratického deficitu 

Spoločenstva. Ďalším významným dôvodom bola snaha o krok vpred pri posilňovaní 

európskej identity. Nakoľko sa vytvorením občianskeho statusu a poskytnutím 

konkrétneho katalógu občiansko-politických práv vytvorilo priame spojenie medzi 

Úniou a európskymi občanmi, európske inštitúcie dúfali v postupné budovanie pocitu 

príslušnosti a loajality zo strany občana voči EÚ.31  Preto medzi ciele, ktoré si Únia 

kladie v článku B32 Zmluvy o EÚ patrí práve presadzovanie identity EÚ. Zároveň je v 

tomto spoločnom ustanovení vyjadrený  zámer prostredníctvom zavedenia občianstva 

Únie chrániť práva a záujmy štátnych príslušníkov členských štátov. Výlučne otázku 

občianstva Únie upravuje časť druhá Zmluvy o EÚ. Okrem dikcie ustanovení, ktorými 

sa ustanovuje občianstvo Únie obsahujú príslušné články  práva, ktoré občania požívajú 

v súlade s touto Zmluvou.

 Už  v priebehu negociácií o Zmluve o EÚ vyšla najavo rozdielna predstava 

členských štátov o podobe Únijného občianstva a jeho obsahu. Odlišné pohľady na 

koncepciu jednotného občianstva Únie prejavili predovšetkým Dánsko a Veľká Británia. 

Ich odmietavý postoj sa týkal predovšetkým obavy z vízie, že v ďalšom vývoji inštitútu 

štáty  stratia možnosť rozhodovať o tom, kto bude ich občanom a teda aj občanom Únie. 

Tieto obavy  reflektoval i ratifikačný proces, ktorý  sprevádzali značné komplikácie, keď 

dánski občania v referende Maastrichtskú zmluvu odmietli 50,7% hlasov. Ďalšie 

politické kroky vyústili v schválenie výnimky z Maastrichtskej zmluvy pre Dánsko,33 
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31 BARBER, N.W, Citizenship, nationalism and the European Union. European Law Review. 2002, Vol. 
27, No. 3, s. 241
32  Podľa pôvodného číslovania článkov Maastrichtskej zmluvy,  v súčasnosti článok 3 Zmluvy o EÚ v 
konsolidovanom znení, Úradný vestník EÚ C 83 zo dňa 30.3.2010, dostupné ku dňu 26.4.2010 z: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
33  Výnimka, ktorá upravovala Maastrichtskú zmluvu vo vzťahu k Dánsku sa dotýkala štyroch 
problematických oblastí, konkrétne spoločnej európskej meny, obrannej politiky, nadnárodnej spolupráce 
v oblasti justície a vnútra a konečne občianstva EÚ. Výnimka týkajúca sa európskeho občianstva býva 
často považovaná za irelevantnú,  nakoľko Dánsko nemá výnimku z podstaty európskeho občianstva, ale 
len upresňuje dánske chápanie tohoto pojmu, ktoré je značne okrajové. Pojem občianstva je v Dánskej 
ústave úzko spätý s dánskym národom a štátom, pričom zavedenie akehokoľvek iného občianstva 
znamená v ponímaní jeho obyvateľstva hrozbu pre Dánske kráľovstvo.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF


ktorá upresňuje pojem občianstva a následné schválenie zmluvy v opätovnom referende 

v roku 1993. Pre odstránenie nejasností ohľadne vzniku národného občianstva bolo k 

Maastrichtskej zmluve pripojené tzv. Vyhlásenie o štátnej príslušnosti členského štátu, 

ktoré výslovne stanovuje, že „vo všetkých odkazoch na štátnych príslušníkov členských 

štátov otázka, či jednotlivec má štátnu príslušnosť členského štátu, sa rozhodne na 

základe vnútroštátnych predpisov tohto členského štátu.”34 

2.3 Amsterdamská zmluva

 

 Amsterdamská zmluva35, ktorá vstúpila v platnosť v máji 1999 rozšírila obsah 

Únijného občianstva zakotvením dvoch ďalších občianskych práv: práva  obracať sa na 

všetky orgány ES v akomkoľvek komunitárnom jazyku a obdržať odpoveď a právo na 

prístup k dokumentom. Významným prínosom Amsterdamskej reformy36  bolo 

ustanovenie, ktoré malo za cieľ klarifikovať charakter Únijného občianstva. K článku 8 

odstavcu 1 bola doplnená veta: „Občianstvo Únie doplňuje štátnu príslušnosť členského 

štátu, ale nenahradzuje ju.” Významným prvkom Amsterdamskej zmluvy bol 

predovšetkým jej prínos v oblasti voľného pohybu osôb, ktorý  bude podrobnejšie 

diskutovaný v nasledujúcej kapitole.

 Skutočnosť, že Nicejská zmluva37, ktorá vstúpila v platnosť 1. februára 2003, 

nepriniesla žiadne zmeny, ktoré by  akýmkoľvek spôsobom rozširovali charakter tohto 

inštitútu svedčí o skutočnosti, že členské štáty  nemali v tomto štádiu vývoja záujem o 

ďalšie rozširovanie obsahu európskeho občianstva.38  
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34  Vyhlásenie č. 2 k Zmluve o EÚ, dostupné ku dňu 26.4.2010 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
35 Amsterdamská zmluva o zmene Zmluvy o Európskej únii,  zmluv o založení Európskych spoločenstiev 
a niektorých ďalších aktov, Úradný vestník EÚ C 340 zo dňa 10. 11.1997, dostupná ku dňu 26.4.2010 z: 
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#other
36  Súčasťou Amsterdamskej reformy bolo i prečíslovanie všetkých článkov zakladajúcich zmlúv. Časť 
druhá Zmluvy o ES s názvom „Občianstvo Únie” je podľa nového číslovania obsiahnutá v článkoch 17 až 
22.
37 Nicejská zmluva, Úradný vestník EÚ C 80 zo dňa 10.3.2001, dostupné ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-
lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12001C/htm/C_2001080EN.000101.html
38 HOŘEJŠOVÁ, T. Co znamená výjimka z evropského občanství? Dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://
www.europeum.org/disp_article.php?aid=786
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2.4 Listina základných práv EÚ

 Nové milénium prinieslo komplexnú kodifikáciu základných ľudských práv, 

ktoré boli a sú pokladané za základné hodnoty Európskej Únie, vytvorením katalógu 

ľudských a občianskych práv v tzv. „Listine základných práv EÚ.”39 Listina vo svojej 

preambule obsahuje ideu a účel ktorým normotvorca stanovil základné hodnotové 

východisko dokumentu, nakoľko „ľudského jedinca stavia do stredu svojich záujmov a 

aktivít tým, že zavádza občianstvo vrámci Únie a vytvára priestor založený na slobode, 

bezpečnosti a spravodlivosti.” Všetky  práva v Listine vychádzajú zo základných práv 

a slobôd, obsiahnutých v Európskom dohovore o ľudských právach, ústavných 

tradíciách členských štátov EÚ, sociálnej charte Rady Európy, Spoločnej charte 

základných sociálnych práv pracujúcich a v ďalších medzinárodných dohovoroch, 

ktorých je Európska únia a jej členské štáty  zmluvnou stranou. Listina upravuje 

základné práva v šiestich kapitolách, nazvaných podľa hodnôt ktoré predstavujú: 

dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. V Kapitole V 

vymedzuje základné práva zviazané s občianstvom EÚ: 

 - právo voliť a byť volený do Európskeho parlamentu, 

 - právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách, 

 - právo na dobrú správu, 

 - právo na prístup k dokumentom, 

 - právo prístupu k verejnému ochrancovi práv, 

 - petičné právo, 

 - sloboda pohybu a pobytu a 

 - právo diplomatickej a konzulárnej ochrany. 

 Listina základných práv EÚ bola vypracovaná v rámci Konventu zloženého z 

predstaviteľov vlád, parlamentov ako i európskych inštitúcií, ktorý vznikol z podnetu 

Európskej rady  v Kolíne nad Rýnom. V roku 2000 počas medzivládnej konferencie bol 

dokument pripojený k Zmluve z Nice, avšak iba ako nezávislá politická deklarácia. 
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39 V niektorých prameňoch sa môžeme stretnúť i s termínom „Charta základných práv Európskej Únie”



Samotný  právny  život Listiny následne závisel od schválenia Ústavy pre Európu40, kde  

bola Listina základných práv EÚ inkorporovaná priamo do textu, konkrétne tvorila časť 

druhú. Týmto začlenením mala dodať základným právam právnu záväznosť na úrovni 

primárneho práva. Zmluva o Ústave pre Európu bola podpísaná v Ríme v roku 2004, ale 

následne narazila na omietnutie v referendách vo Francúzsku a Holandsku a teda nikdy 

nevstúpila v platnosť. Listina bola preto v roku 2007 v Štrasburgu opätovne vyhlásená  

iba ako právne nezáväzný dokument vo forme deklarácie Európskeho parlamentu. 

2.5 Lisabonská zmluva

 Práce na Lisabonskej zmluve41 boli zahájené z podnetu Európskej rady v Bruseli 

v roku 2007. Nový  text reformnej zmluvy  sa v mnohých ohľadoch opiera o pôvodný 

návrh Ústavy pre Európu. Lisabonská zmluva bola podpísaná v decembri 2007, pričom 

zmenila Zmluvu o EU a Zmluvu o ES, ktorá bola zároveň premenovaná na Zmluvu o 

fungovaní Európskej Únie. Napriek problematickému ratifikačnému procesu, ktorý 

skomplikovalo neúspešné írske referendum a napokon i blokovanie ratifikačného 

procesu z dôvodu podania ústavných sťažností pred Ústavným súdom v Českej 

republike, vstúpila do platnosti až 1.12.2009.  

 Práve až prostredníctvom Lisabonskej zmluvy sa Listina stáva súčasťou práva 

ES. V článku 6 odst. 1 Zmluvy sa uvádza, že „Únia uznáva práva, slobody a zásady 

uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 upravenej 12. 

decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy.” Z tohto 

článku môžeme dovodiť, že sa Listine základných práv EÚ priznáva status primárneho 

práva.42  Jej ustanovenia, ktoré nemajú povahu iba všeobecných zásad, majú zároveň 

priamy účinok. Ustanovenia, ktoré Listina obsahuje sú určené predovšetkým 

inštitúciám, orgánom a ďalším subjektom EÚ, ale tiež  členským štátom v prípadoch 
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40 Zmluva o ústave pre európu, Úradný vestník C 310 z 16. decembra 2004, dostupné ku dňu 26.4.2010 z: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:SK:HTML
41 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopíňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva, podpisaná v Lisabone 13. decembra 2007, Úradný vestník C 306 z 17. decembra 2007, 
dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:SK:HTML
42  MLSNA, P. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: GERLOCH, A., 
WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 292 
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kedy uplatňujú právo Únie43. Listina v článku 51 uvádza, že „nerozširuje rozsah 

pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani nezakladá žiadnu novú 

právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení právomoci a úlohy vymedzené v zmluvách.”  

Výnimku z pôsobnosti Listiny  základných práv a slobôd v podobe špeciálneho režimu 

si vyjednalo Poľsko, Veľká Británia44  a napokon i Česká republika pripojením k 

Protokolu (č.30)45. Protokol spresňuje interpretáciu Listiny vo vzťahu k vnútroštátnym 

súdom a právnym poriadkom členských štátov a tým posilňuje záruku, že Listina 

nebude uplatňovaná mimo rámec kompetencií Únie. Voči Českej republike výnimka 

vlastne predstavuje výslovné konštatovanie, že nerozširuje možnosť Súdneho dvora ani 

akéhokoľvek súdu Českej republiky stanoviť, že predpisy Českej republiky nie sú v 

súlade so základnými právami, ktoré Listina potvrdzuje.46  Nejde teda o skutočnú 

výnimku, ale skôr o záväzný výklad Listiny, ktorá bude inak platiť aj pre ČR.47 Dôvod 

pre ktorý  bola česká výnimka vyjednaná pramení predovšetkým z obáv o dopad Listiny 

na Benešove dekréty a to vo veci majetkových nárokov sudetských nemcov.  

 Problematika občianstva EÚ je v texte Lisabonskej Zmluvy upravená v časti 

druhej, ktorá má názov „Zákaz diskriminácie a občianstvo Únie.” Článok 9 stanoví, že 

„vo všetkých svojich činnostiach dodržuje Únia zásadu rovnosti svojich občanov, 

ktorým sa dostáva od jej orgánov, inštitúcií a iných subjektov rovnakej pozornosti. 

Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo 

Únie doplňuje občianstvo členského štátu, nenahradzuje ho.” Zmluva o EÚ obsahuje 

taktiež  nový článok 10, ktorý  ustanovuje, že fungovanie Únie je založené na 

zastupiteľskej demokracii, pričom občania Únie sú na európskej úrovni zastúpení 

jednak priamo v Európskom parlamente a jednak nepriamo prostredníctvom vlád 
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43 Vládní Výbor pro EU projednal analýzu dopadu Lisabonské smlouvy. Právní rozhledy, 2010, 4, s. I 
44  Dôvody, ktoré viedly k vyjednaniu výnimky z režimu Listiny základných právy EÚ boli v prípade 
Poľska a Veľkej Británie odlišné od tých českých. Poľsko sa obávalo predovšetkým dopadu Listiny na 
práva homosexuálov a rodinné právo. Veľká Británia zas mala problémy so sociálnymi právami, 
konkréne s článkom 28 (právo na kolektívne vyjednávanie a stávku). Zdroj: ŠTURMA,  P. Lisabonská 
smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-
out). Právní rozhledy, 2010, 6, s. 191
45  Protokol č. 30 o uplatňovaní Listiny základných práv Európskej únie v Poľsku a v Spojenom 
kráľovstve, pripojený k Lisabonskej zmluve. 
46  SYLLOVÁ, J. Protokol č.  30 ve sklenici vody: Bruselskou výjimkou se Česká republika Listina 
základních práv EU nevzdává. Dostupné ku dňu 20.4.2010 na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/
zahranicni_vztahy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody.html
47  ŠTURMA,  P.  Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku 
vzhledem k tzv. výjimce (opt-out). Právní rozhledy, 2010, 6, s. 191

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody.html


svojich štátov. Dôraz je kladený  na transparentnosť rozhodovacieho procesu, právo 

občana podieľať sa na demokratickom živote Únie a rolu politických strán, ktorých 

úlohou je vyjadrovať vôľu občanov. Z politického a symbolického hľadiska teda 

môžeme vidieť určitý posun v opakovanom zdôraznení role občana v EÚ a tým i 

dvojitej legitimity  EÚ - od štátov a od občanov, aj keď nie tak výrazne ako tomu bolo v 

texte pôvodného návrhu Ústavy pre Európu.

 Lisabonská zmluva obsahuje určité nové body, ktoré posilňujú práva občanov na 

účasť v európskom politickom procese. Deje sa tak jednak nepriamo, prostredníctvom 

významnejšej role Európskeho parlamentu v legislatívnom procese, ktorá znamená 

predovšetkým posilnenie zastupiteľskej demokracie na európskej úrovni. Druhým 

priamym nástrojom, ktorý  zapája občana do diania v európskych inštitúciách a zároveň 

sleduje cieľ dostať občana bližšie k rozhodovacím procesom v EÚ a tým zabezpečiť 

jeho účasť na demokratickom živote Únie, je právo tzv. občianskej iniciatívy. 

 Podľa článku 11 odst. 4 Zmluvy  o EU „Občania Únie, ktorých počet dosiahne 

najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských 

štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich 

právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na 

účely  uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.”

 V súvislosti s týmto novým nástrojom priamej demokracie v EÚ spustila 

Európska Komisia v novembri 2009 verejnú konzultáciu zahájenú Zelenou knihou 

Komisie o európskej iniciatíve občanov.48  Nakoľko v ňom Komisia vyjadrila 

presvedčenie o potrebe čo najrýchlejšieho sprístupnenia tohto inštitútu, diskusia 

následne vyústila v schválenie návrhu Nariadenia o občianskej iniciatíve49  Európskou 

komisiou dňa 31.3.2010. Vykonávacie nariadenie Rady a Európskeho parlamentu určuje 

podmienky za ktorých je možné uplatňovať právo občianskej iniciatívy. Stanovuje 

minimálny počet zastúpených členských štátov na 1/3 a tiež minimálny počet podpisov 

na jeden štát, ktorých presný  počet je vymedzený  v prílohe nariadenia pre každý 

členský  štát. Právo podporiť iniciatívu má každý  občan, ktorý má právo voliť zástupcov 

Európskeho parlamentu. Každá občianska iniciatíva by mala byť najskôr zaregistrovaná 
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48 Zelená kniha o európskej iniciatíve občanov KOM(2009)622
49 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o občianskej iniciatíve 2010/0074 (COD)



a po vyzbieraní 300 000 podpisov organizátormi by mala prejsť kontrolou prípustnosti 

zo strany Európskej Komisie. Iniciatíva je však prípustná len za podmienky, že sa týka 

záležitosti, v ktorej môže EÚ prijať legislatívny akt a zároveň musí spadať do rámca 

právomocí Komisie, v ktorých môže predkladať návrhy. Podpisy môžu byť vyzbierané 

v papierovej, alebo elektronickej forme a to v období neprekračujúcom 12 mesiacov. Po 

predložení iniciatívy Komisia do štyroch mesiacov vydá oznámenie, avšak právne nie je 

viazaná k tomu, aby predložila legislatívny návrh.

 Napriek skutočnosti, že iniciatíva je len veľmi čiastkovým uspokojením potreby 

po nástrojoch priamej demokracie, v kontexte gigantu zloženého z 27 štátov je v 

súčasnej dobe významným pokrokom. Je totiž nutné zdôrazniť jej politický  význam, 

nakoľko budú Európska komisia, Rada EÚ a tiež Európsky parlament niesť politickú 

zodpovednosť za neschválenie návrhu, ktorý  vznikol z iniciatívy tak veľkej časti 

občianskej spoločnosti. Tento inštrument môže byť v budúcnosti významným prvkom 

pri činnosti politických strán a posilňovaní európskej identity. Otázkou však je, či 

súčasné podmienky stanovené nariadením 2010/0074 skutočne umožnia naplniť cieľ, 

ktorý sledovalo zavedenie tohto inštitútu Lisabonskou zmluvou.
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Kapitola 3                                                                                                                                                              
Voľný pohyb osôb 

 Voľný  pohyb osôb je nesporne jedným z najväčších prínosov európskej 

ekonomickej i politickej integrácie v živote jednotlivca. Podoba a rozsah tejto základnej 

slobody vnútorného trhu prešla od práv pracovníkov k právam občanov Únie 

významnými zmenami. Táto kapitola odzrkadľuje transformáciu jednej zo štyroch 

základných slobôd, ako kľúčového prostriedku realizácie vnútorného trhu od Rímskych 

zmlúv až  po jeho dnešnú podobu. V súlade s účelom práce sa však podstatná časť 

kapitoly sa zaoberá voľným pohybom fyzických osôb v kontexte vývoja občianstva EÚ 

počnúc Maastrichtskou zmluvou.

3.1 Rímske zmluvy a voľný pohyb pracovníkov

 Od založenia EHS Rímskymi zmluvami50  v roku 1957 sa vývoj európskej 

integrácie niesol v znamení vytvárania vnútorného trhu. Voľný  pohyb osôb bol, ako 

jedna zo štyroch základných slobôd51, spojený predovšetkým s ekonomickou 

integráciou členských štátov EHS a potrebou zabezpečiť mobilitu pracovníkov v rámci 

Spoločenstva. Rímske zmluvy uzákonila právo pracovníkov z členských štátov prijať 

pracovnú ponuku, pohybovať sa voľne vrámci Spoločenstva a právo usadiť sa v inom 

členskom štáte v súvislosti s prijatím do zamestnania. Tieto práva sú však predmetom 

obmedzení z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia 

a nie sú aplikovateľné na zamestnanie v štátnej správe. Obdobné práva (ako i 

obmedzenia) sú na základe Zmluvy o EHS garantované tiež  osobám samostatne 

podnikajúcim a poskytovateľom služieb. Originálna verzia Zmluvy o EHS teda tvorí 

koncepciu, na základe ktorej je jednotlivec primárne ekonomickým subjektom, ktorému 
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50 Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-
lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif. Pod Súhrnné označenie 
Rímskych zmlúv patrí Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, dostupná ku 
dňu 26.4.2010 z:http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm
51  Štyroma základnými slobodami,  na ktorých je postavený vnútorný trh sú voľný pohyb osôb, tovarov, 
služieb a kapitálu.
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sú práva priznané z dôvodu jeho participácie na výrobnom procese. Jednotlivec je 

vnímaný  v kontexte konštrukcie jednotného trhu viac ako výrobný faktor, než  osoba 

tout court.52 

 Prvé vykonávacie predpisy  o voľnom pohybe pracovníkov uzákonenom v 

článku 40 Zmluvy o EHS zaznamenávame až  koncom šesťdesiatych rokov. Pozvoľná 

implementácia hore uvedených práv počína prijatím nariadenia Rady 1612/68 o slobode 

pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva a smernice Rady 68/360 o odstránení 

prekážok pohybu a pobytu pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci 

Spoločenstva. Dané predpisy stanovili podmienky k efektívnemu výkonu slobodného 

pohybu pracovníkov a to predovšetkým zákazom akejkoľvek diskriminácie 

národnostného charakteru medzi pracovníkmi členských štátov, týkajúcich sa  

pracovných podmienok, pracovnej odmeny, prepustenia alebo podmienok v prípade 

nezamestnanosti. Upravené sú taktiež práva pracovníka na rovné podmienky týkajúce sa 

sociálnych a daňových výhod, prístupu k odbornému vzdelávaniu a benefitov v oblasti 

bývania, včetne vlastníckych práv. Články  10 a 11 Nariadenia 1612/68 ďalej rozšírili 

osobný  rámec voľného pohybu osôb na rodinných príslušníkov pracovníka a ich 

možnosť usadiť sa v hostiteľskom členskom štáte ako i právo na prístup k zamestnaniu 

na celom území toho istého štátu a to aj vtedy, ak nie sú štátnymi príslušníkmi ani 

jedného z členských štátov. 

 Smernica 68/360 značne zredukovala objem administratívnych formalít nutných 

k uplatňovaniu práva voľného pohybu pracovníkov a členov ich rodín a to 

predovšetkým zavedením vstupu do iného členského štátu za preukázania sa platným 

preukazom totožnosti, alebo cestovným pasom, teda bez nutnosti predloženia víz alebo 

obdobných požiadavkov. Právo pobytu sa osvedčovalo listinou, vydanou na obdobie 

najmenej piatich rokov, ktorá sa ale nevyžadovala od sezónnych pracovníkov, ktorí boli 

zamestnaní na obdobie kratšie 3 mesiacov. Počas sedemdesiatych rokov boli prijaté 
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52  BALDONI, E. Free Movement of Persons in the European Union: Legal-historical Overview Zdroj:  
dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://www.obets.ua.es/pioneur/bajaarchivo_public.php?iden=40
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ďalšie sekundárne legislatívne akty,53 ktoré mali uľahčiť voľný pohyb pracovníkov na 

území EHS. Predpisy sa týkali širokého okruhu práv pracovníkov a samostatne 

zárobkovo činných osôb, rušení obmedzení slobodného pohybu a pobytu a tiež 

koordinácie obmedzujúcich opatrení, ktoré prijímali členské štáty  EHS z dôvodu 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia.

3.1.1 Pracovníci a judikatúra ESD

 Nezanedbateľnou je kľúčová rolu ESD pri interpretácii predpisov v oblasti 

voľného pohybu osôb, ktorý svojim aktívnym výkladom a narastajúcim objemom 

judikatúry postupne rozširoval osobnú a vecnú pôsobnosť úpravy voľného pohybu 

osôb. Najvýznamnejšie rozsudky týkajúce sa širokého spektra otázok súvisiacich s 

voľným pohybom osôb budú podrobnejšie spracované v nasledujúcich kapitolách, ale v 

tomto bode nemožno opomenúť interpretačný význam ESD, ktorý  definoval znaky 

pracovníka vo veci Lawrie-Blum.54  Podľa Súdneho dvora je pracovníkom „osoba 

vykonávajúca svoju zárobkovú činnosť v pracovnom pomere podľa pokynov inej osoby, 

ktorá za ňu poberá mzdu alebo plat.” Ide teda o osoby vykonávajúce závislú činnosť. 

Z rozhodovacej praxe ESD vyplýva, že za skutočnú prácu sa považuje aj skrátený 

úväzok v rozsahu 12 hodín týždenne, hoci mzda za túto prácu nedosahuje ani úroveň 

životného minima hostiteľskej krajiny. Vo veci Hoekstra v. BBDA55 Súdny dvor dospel 

k záveru, že pracovníkom je nielen osoba, ktorá pracuje v prítomnosti, ale i osoba, ktorá 

stratila prácu, ale je schopná prijať prácu inú, alebo osoba, ktorá sa pripravuje na 
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53 Nariadenie 1251/1970 o práve zamestnancov zostať po skončení zamestnania na území členského štátu 
upravovalo podmienky za ktorých mohli osoby zotrvať na území hostiteľského štátu i po skončení ich 
aktívneho pracovného života; smernica Rady 72/194 o rozšírení pôsobnosti smernice z 25. februára 1964 
o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov, prijatých z dôvodov 
verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, na pracovníkov využívajúcich právo 
ostať na území členského štátu po tom, ako boli v tomto štáte zamestnaní; smernica Rady 73/148/EHS o 
zrušení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov so 
zreteľom na usadenie sa a poskytovanie služieb; smernica Rady 75/34/EHS o práve štátnych príslušníkov 
zostať na území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti; smernica Rady 
75/35/EHS rozširujúca rozsah smernice č.  64/221/EHS o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a 
pobyte cudzincov, prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, 
aby zahŕňala štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí si uplatnia právo zostať na území iného 
členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti v danom štáte
54 Vec 66/85 Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg [1986] SES 02121
55  Vec 75/63 M.K.H. Unger, Hoekstra proti Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en 
Ambachten te Utrecht [1964] SES 00177 (anglické zvláštne vydanie)



povolanie v pracovnom pomere, praktikant. V rozsudku Steymann56  Súd rozhodol, že 

pracovníkmi sú aj dobrovoľníci, ktorí činnosť vykonávajú a ako protihodnota im je 

poskytované krytie základných existenčných potrieb ako je ubytovanie a strava. Možno 

však naraziť aj na výnimočne reštriktívne rozhodnutie, kedy ESD stanovil, že osoba 

vykonávajúca prácu v rámci protidrogovej terapie57, nespadá pod pojem pracovníka 

podľa čl. 39 ZES, nakoľko jej cieľom je zbavenie sa závislosti. Tu neexistuje 

ekonomicky zameraná činnosť, takže nejde o skutočnú prácu.

3.2 Oblasť bez vnútorných hraníc

 Navzdory konzervatívnemu prístupu členských štátov, silne liberalizačný trend 

zo strany európskych inštitúcií, predovšetkým v oblasti voľného pohybu, pokračoval i v 

80. rokoch. Priamym výstupom tejto snahy  bolo podpísanie Jednotného európskeho 

aktu58, ktorý  nadobudol platnosť v roku 1987, ktorý bol prvým dokumentom, ktorý 

pozmenil zakladajúce zmluvy Spoločenstva a tým odštartoval proces dokončenia 

jednotného trhu a zároveň vytvoril priestor na výraznejší rozvoj európskej politickej 

spolupráce. Vlády členských štátov v ňom prijali politické vyhlásenie, ktorým vyjadrili 

vôľu spolupracovať v záujme voľného pohybu osôb a to predovšetkým pokiaľ ide o 

vstup, pohyb a pobyt štátnych príslušníkov tretích štátov. Spoločenstvo si v ňom kladie 

za cieľ prijímať opatrenia k vytvoreniu vnútorného trhu, ktorý  má zahŕňať „oblasť bez 

vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu”59 

v priebehu obdobia končiaceho 31.12.1992. Práve uvedené ustanovenia Jednotného 

európskeho aktu boli impulzom pre prijatie troch kľúčových smerníc, ktoré garantovali 

slobodu pohybu a pobytu osobám, resp. kategóriám osôb, ktoré doposiaľ dané práva 

postrádali - osobám, ktoré nie sú ekonomicky činné: študentom, dôchodcom a 

nezamestnaným. Smernica 90/366 o práve študentov na pobyt, ktorá garantuje právo 

pobytu študentom po celú dobu ich štúdia v členskom štáte, smernica 90/365 o práve 
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56 Vec 196/87 Udo Steymann proti Staatssecretaris van Justitie [1988] SES 06159
57 Spojené veci C-482/01 a C-493/01 Georgios Orfanopoulos a iní a Raffaele Oliveri proti Land Baden-
Württemberg [2004] SES I-05257
58 Jednotný európsky akt, dostupný ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm
59 Článok 13 JEA, ktorým sa dopĺňa článok 8a Zmluvy o EHS

http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm
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pobytu pre zamestnané osoby a samostatne zárobkovo činné osoby po skončení ich 

pracovnej činnosti, a konečne smernica 90/364 o práve pobytu, na základe ktorej bolo 

právo pobytu priznané všetkým štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí 

nevyužívajú toto právo podľa iných ustanovení práva Spoločenstva a ich rodinným 

príslušníkom. Smernice zároveň určili podmienky za ktorých je možné dané práva 

vykonávať. Konkrétne ide o požiadavok preukázať dostatočné finančné prostriedky, 

ktorými má osoba disponovať, aby sa nestala záťažou pre sociálny systém hostiteľského 

štátu a uzavretie komplexného zdravotného poistenia.

3.2.1 Občianstvo EÚ a voľný pohyb osôb

 Maastrichtská zmluva priniesla, ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, 

právne zakotvenie občianstva EÚ. V článku 8a stanovila, že „každý občan únie má 

právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov, rešpektujúc 

obmedzenia a podmienky stanovené v tejto zmluve a v predpisoch prijatých na ich 

vykonanie.” Prínos z hľadiska voľného pohybu osôb môžeme badať predovšetkým v 

tom, že od tohto okamihu už nejde o pohyb pracovných síl a podnikateľov, ale o pohyb 

obyvateľov - občanov Únie, ustupuje sa teda od ponímania osoby ako čiste 

ekonomického faktoru. 

3.2.2 Schengenský režim voľného pohybu osôb

 Zvyšujúca sa intenzita spolupráce členských štátov v oblasti voľného pohybu sa 

okrem JEA prejavila predovšetkým vytvorením tzv. Schengenského systému, ktorého 

realizácia bola z dôvodu rôznych prekážok záležitosťou celej dekády. Jeho hlavným 

cieľom bolo odstránenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach, ale tiež 

stanovenie podmienok vstupu a pobytu občanov tretích štátov ako aj spolupráca 

v oblasti azylu, bezpečnosti, justície, či boja s kriminalitou a technické zabezpečenie 

(schengenský informačný  systém). Právnym základom Schengenského systému je 

uzatvorenie dvoch zmlúv: Schengenskej dohody o postupnom odstraňovaní kontrol na 

spoločných hraniciach z roku 1985 a vykonávacieho dohovoru k Schengenskej 

31



dohode60 z roku 1990. K dohodám postupne pristúpila väčšina členských štátov EHS,61 

ale i nečlenských štátov ako Nórsko, Island a Švajčiarsko s ktorými boli podpísané 

bilaterálne zmluvy. 

3.2.3 Priestor slobody, bezpečnosti a práva

 Je nutné poznamenať, že Schengenský  systém vznikol mimo komunitárny rámec 

a k jeho začleneniu do práva Európskej únie došlo až Amsterdamskou zmluvou z roku 

1997. „Schengenské acquis”62 týmto nadobudlo inštitucionálny  a právny rámec, pričom 

bolo začlenené do I. piliera Európskej únie, až na problematiku trestneprávnu, ktorá sa 

stala súčasťou III. piliera.63  Amsterdamská zmluva vniesla do práva EÚ pojem 

európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a práva, ako reakciu na problémy spojené s 

voľným pohybom osôb. Pojem slobody reprezentuje voľnosť pohybu a usadzovania 

občanov EÚ, príslušníkov tretích štátov a následky tohto pohybu - zmiešané 

manželstvá, dedičstvo po cudzincoch a obdobné otázky. Z hľadiska bezpečnosti je 

nevyhnutné riešiť následky voľného pohybu páchateľov závažných trestných činov, ale 

tiež nedovoleného transferu zbraní, či drog. Rovnako je závažnou otázkou pohyb 

cudzincov z tretích štátov a problematika azylu, utečenectva a prisťahovalectva, aby sa 

voľný  pohyb neuskutočňoval na úkor bezpečnosti občanov EÚ. Pojem právo v tomto 

kontexte chápeme ako prostriedok riešenia uvedených problémov. Je ním činnosť 

správnych a súdnych orgánov, ktorá vyžaduje komunitárnu unifikáciu v čo najširšej 

miere a preto Amsterdamská zmluva vytvára európsky  justičný priestor vo veciach 

civilných a trestných.64
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60 Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov 
hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom 
zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):SK:PDF
61  Pôvodnými signatármi Schengenského dohovoru boli nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko a 
Luxembursko.  Následne k dohovoru pristúpilo Taliansko (1990), Španielsko a Portugalsko (1991), 
Grécko (1992), Rakúsko (1995), Švédsko, Fínsko a Dánsko (1996) Signatárskymi štátmi nie sú Spojené 
kráľovstvo a Írsko,  ale špecifické postavenie má i Dánsko. V roku 2007 sa Schengenský priestor ďalej 
rozšíril o Českú republiku, Slovenskú republiku, Maďarsko,  Slovinsko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko, 
Estónsko a Maltu, stranou v súčasnej dobe stále ostáva Cyprus.
62  Pojem Schengenské acquis zahŕňa nielen obe Schengenské dohody,  ale aj vykonávacie predpisy k 
Schengenskej zmluve. Tieto vykonávacie predpisy prijímala inštitucionalizovaná zložka schengenského 
systému - Výkonný výbor zložený zo zástupcov členských štátov
63 Skupina členských štátov, ktoré do EÚ pristúpili v roku 2004 preto už nepristupovali k Schengenským 
dohodám, nakoľko záväzok pristúpenia k Schengenskému acquis bol jedným z podmienok vstupu do EÚ.
64  TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. vydání. Praha: Linde, 2006, s. 265. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):SK:PDF


3.3 Nové milénium a právo pohybu a pobytu

 Listina základných práv EÚ vyhlásená v rámci medzivládnej konferencie v Nice 

v roku 2000 zaradila slobodu pohybu a pobytu ako jedno zo základných práv do hlavy 

venovanej občianstvu EÚ. Listina v článku 45 uvádza, že „každý občan Únie má právo 

na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov. Sloboda pohybu a pobytu sa 

môže priznať v súlade so zmluvami štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa 

oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.” Výsledkom práce spomínanej 

medzivládnej konferencie bola tiež Nicejská zmluva podpísaná v roku 2001, ktorá 

revidovala zakladajúce Zmluvy a bola zameraná takmer výlučne na otázky 

inštitucionálnych zmien, ktoré boli nevyhnutné pred veľkým rozšírením EÚ v roku 

2004. Jedným z jej dôsledkov však bolo i zjednodušenie prijímania vykonávajúcich 

právnych predpisov v oblasti voľného pohybu a pobytu a to zavedením hlasovania 

kvalifikovanou väčšinou pri rozhodovaní v Rade EÚ.

3.3.1 Aktuálna úprava práva voľného pohybu a pobytu fyzických osôb v práve EÚ

 Najvýznamnejším sekundárnym právnym predpisom v oblasti voľného pohybu 

osôb je v súčasnej dobe smernica 2004/38 práve občanov Únie a ich rodinných 

príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. 

Podrobne je o tejto Smernici pojednávané v 4. kapitole tejto práce.

 Otázky  týkajúce sa migrujúcich pracovníkov upravuje nariadenie 1612/68 o 

voľnom pohybe pracovníkov v rámci Spoločenstva, ktoré pojednáva o zabránení 

diskriminácie stálych, sezónnych a cezhraničných pracovníkov a ich rodín, najmä čo sa 

týka ich mobility, zaobchádzania, dostupnosti ubytovania a podmienok integrácie v 

hostiteľskej krajine. Ďalším významným predpisom týkajúcim sa pracovníkov je tiež 

nariadenie 1251/70 o práve pracovníkov zostať na území členského štátu po skončení 

zamestnania v tomto štáte.

 Úpravu práv samostatne zárobkovo činných osôb obsahuje smernica 74/148 o 

zrušení obmedzení cestovania a pobytu príslušníkov členských štátov v rámci 

Spoločenstva pri podnikaní a službách. Ďalšie osoby a oprávnenia sú zakotvené v 
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nariadení 833/2004 o koordinácii vnútroštátnych systémov sociálneho poistenia, ktoré 

sa zároveň vzťahuje i na utečencov a smernica 90/366 o práve pobytu študentov.65 V 

neposlednej rade je to i nariadenie Komisie (ES) č. 311/2007 z  19. marca 2007 , ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri 

vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho 

zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných 

príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva.
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Kapitola 4                                                                                                                                                          
Smernica 2004/38 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 

voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov

 Smernica 2004/38/ES66 predstavuje najnovšiu úpravu v oblasti voľného pohybu 

a pobytu občanov Európskej únie a taktiež „dôležtý krok vpred vo vývoji práva na voľný 

pohyb od jednoduchého hospodárskeho práva ku konkrétnemu vyjadreniu skutočného 

občianstva Únie.”67 Smernica, ktorá vstúpila do platnosti 1.5.2006 nahradila predošlý, 

značne neprehľadný systém, ktorý  predstavovali legislatívne akty  prijaté v období rokov 

1968 až  1993.68 Nepostrádateľnosť jednotného legislatívneho inštrumentu pozorujeme 

už v úvodných ustanoveniach Smernice, kde normotvorca vyjadruje jej základné ciele: 

umožniť nápravu roztriešteného a sektorového prístupu k právu na voľný  pohyb a pobyt 

a taktiež zjednodušiť a posilniť toto právo v prospech všetkých občanov. 

 Primárne sú predmetom úpravy smernice 2004/38 podmienky  uplatňovania 

práva voľného pohybu, pobytu, právo trvalého pobytu v rámci Európskej únie jej 

občanmi a ich rodinnými príslušníkmi a obmedzenia zavedené pre tieto práva v záujme 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia. 

4.1 Osobná pôsobnosť smernice 2004/38

 

 Smernica 2004/38 je uplatňovaná na všetkých občanov Európskej Únie, ktorí sa 

pohybujú, alebo zdržiavajú v inom členskom štáte, ako je členský  štát, ktorého sú 

štátnymi príslušníkmi a na ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú alebo 
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66  Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a 
zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší 
smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 
90/365/EHS a 93/96/EHS, Úradný vestník Európskej únie L 158/77 30.4.2004,  dostupná ku dňu 
26.4.2010 z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:SK:PDF
67  TRETIA SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní smerníc 
93/96, 90/364, 90/365 o práve na pobyt pre študentov, občanov, ktorí nie sú zárobkovo činní a dôchodcov 
Únie {SEK(2006) 424} Dostupná ku dňu 26.4.2010 z: http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/
Sprava_uplatnovanie_smernic.pdf
68  Konkrétne sa novou úpravou zrušujú smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS a Články 10 a 11 nariadenia (EHS) 
1612/68

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:SK:PDF
http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/Sprava_uplatnovanie_smernic.pdf
http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/Sprava_uplatnovanie_smernic.pdf
http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/Sprava_uplatnovanie_smernic.pdf
http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/Sprava_uplatnovanie_smernic.pdf


nasledujú. Vymedzenie pojmu občana Únie môžeme nájsť v článku 2 Smernice, ktorý 

totožne s formuláciou článku 20 Zmluvy o fungovaní EÚ stanovuje, že „Občanom Únie 

je každá osoba majúca štátnu príslušnosť členského štátu.” Deklarácia č. 2 o štátnej 

príslušnosti členského štátu 69 ako i judikatúra ESD jasne stanovuje, že určovanie 

podmienok získavania a straty štátnej príslušnosti sú zásadne v právomoci členských 

štátov, pričom ostatné členské štáty toto občianstvo bez ďalšieho uznávajú. 

 Otázkou uznávania štátneho občianstva členského štátu sa zaoberal i ESD v 

rozsudku Micheletti70, kde stanovil, že členské štáty musia vykonávať svoju právomoc 

v oblasti štátneho občianstva tak, aby bolo dodržané právo Únie. Žalobca, argentínsky 

stomatológ, bol na základe svojich rodinných zväzkov zároveň talianskym štátnym 

príslušníkom. Pán Micheletti získal na základe svojho talianskeho občianstva v 

Španielsku povolenie k pobytu na 6 mesiacov a následne požiadal o povolenie k 

trvalému pobytu, nakoľko sa plánoval v Španielsku usadiť a vykonávať povolanie 

stomatológa. Španielske úrady jeho žiadosť zamietli s odôvodnením, že španielska 

kolízna norma uprednostňuje v prípadoch dvojitého štátneho občianstva štátnu 

príslušnosť štátu, v ktorom mal žiadateľ posledné obvyklé bydlisko, ktorým bola v 

prípade pána Michelettiho Argentína. Španielske úrady preto vôbec neprihliadali k jeho 

talianskemu občianstvu. ESD vo svojom rozhodnutí uviedol, že členský  štát nemôže 

vnútroštátne obmedzovať dôsledky udelenia štátneho občianstva iného členského štátu 

kladením ďalších podmienok. Členské štáty sami určujú osoby, ktoré uznávajú za 

svojich občanov a iné členské štáty občianstvo týchto osôb nesmú spochybniť, či 

vylúčiť. ESD zároveň zdôraznil nevyhnutnosť jednotného výkladu pojmu občana EÚ, 

nakoľko pripustením plurality jeho výkladov by  sme museli čeliť pluralite systémov 

uznávania občianstva EÚ.  

 Štátni príslušníci členských štátov sú spravidla označovaní ako tzv. „originárni 

beneficienti”, nakoľko majú na základe svojho Euro-občianskeho statusu práva s 

občianstvom EÚ zviazané. Rodinných príslušníkov občana Únie nazývame 

„odvodenými beneficientmi”, nakoľko ich právo pobývať a usadiť sa na území EÚ je 
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69 Deklarácia č. 2 o štátnej príslušnosti členského štátu, pripojená k Zmluve o EÚ (Maastrichtské znenie)
70 Vec C-369/90 Mario Vicente Micheletti a iní proti Delegación del Gobierno en Cantabria [1992] SES 
I-04239



odvodené od práva samotného občana EÚ.71  Pre účely smernice 2004/38 sú rodinní 

príslušníci vymedzení priamo v jej článku 2. Sú nimi manželský  partner, registrovaný 

partner, priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov, alebo sú nezaopatrenými 

osobami a takéto osoby manželského partnera, závislí priami príbuzní po vzostupnej 

línii a takéto osoby manželského partnera.

 Predpisy EÚ sa na rodinných príslušníkov vzťahujú len vtedy, ak sa občan Únie, 

od ktorého svoje právo na pobyt odvodzujú, zdržiava v inom členskom štáte, než je 

štátnym príslušníkom. V opačnom prípade sa na tieto osoby  vzťahujú vnútroštátne 

predpisy o prisťahovalectve. Vo všeobecnosti je možné poznamenať, že Smernica 

nepokrýva určité situácie týkajúce sa rodinných príslušníkov a to napríklad otázku 

nelegálneho pobytu rodinného príslušníka, či otázku práv odlúčeného manžela pred a v 

priebehu rozvodu,  alebo pomerne problematickú otázku dostatočných zdrojov a tým 

ponúka široký  priestor pre výklad v judikatúre ESD. Právo EÚ uznáva dôležitosť 

zabezpečenia ochrany rodinného života a Súdny dvor v tejto otázke opakovane 

zdôraznil, že neumožniť určitej osobe pobyt v krajine, kde žijú jeho blízki príbuzní, 

môže predstavovať zásah do práva na rešpektovanie rodinného života zakotveného 

v článku 8 EDĽP, ktoré v zmysle judikatúry Súdneho dvora patrí medzi základné práva 

chránené v právnym poriadkom EÚ.72

.   

4.1.1 Manželský partner

 Členské štáty  pre účely Smernice v zásade uznávajú všetky  platné manželstvá, 

ktoré boli uzavreté kdekoľvek na svete. Ochrana práva Európskeho spoločenstva, tak 

ako medzinárodného práva, sa ale nevzťahuje na nútene uzavreté manželstvá, teda 

manželstvá uzavreté bez plného a slobodného súhlasu oboch manželov.73 Členské štáty 

nie sú povinné uznávať ani polygamné manželstvá, ktoré boli uzavreté v tretích 

krajinách, pokiaľ sú takéto zväzky v rozpore s právnym poriadkom konkrétneho 

hostiteľského štátu. Tým ale nesmú byť dotknuté práva a najlepšie záujmy detí, ktoré 
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71 TICHÝ, L., et al. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 469
72 Spojené veci C-482/01 a C-493/01 Georgios Orfanopoulos a iní a Raffaele Oliveri proti Land Baden-
Württemberg [2004] SES I-05257
73  Článok 16 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dostupnej ku dňu 26.4.2010 z: http://
www.un.org/en/documents/udhr

http://www.un.org/en/documents/udhr
http://www.un.org/en/documents/udhr
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pochádzajú z týchto manželstiev.74. ESD v prípade Metock75 rozhodoval mimo iné o 

relevantnosti dátumu uzavretia manželského zväzku s osobou pochádzajúcou z tretieho 

štátu. Súd sa zaoberal otázkou odmietnutia udelenia povolenia k pobytu manželovi 

občianky EÚ usadenej a pracujúcej v Írsku. Pán Metock, štátny príslušník Kamerunu 

prišiel do Írska v júni 2006, kde bola zamietnutá jeho žiadosť o politický  azyl. V októbri 

2006 uzavrel manželstvo so svojou dlhoročnou partnerkou a matkou jeho dvoch detí, 

bývalou štátnou príslušníčkou Kamerunu, ktorá získala britskú štátnu príslušnosť. V 

novembri 2006 pán Metock požiadal o povolenie k pobytu v Írsku ako manželský 

partner občana EÚ pracujúceho a zdržiavajúceho sa v Írsku. Jeho žiadosť bola 

zamietnutá, pretože nespĺňal podmienku legálneho pobytu v inom členskom štáte, ako 

to vyžaduje írska právna úprava. Príslušný  írsky súd (High Court) predložil ESD 

predbežnú otázku či sa ustanovenia smernice 2004/38 vzťahujú na manžela občana 

Únie, ktorý uplatňuje právo voľného pohybu tým, že sa usadí v členskom štáte, 

sprevádza občana, alebo sa k nemu pripája, pokiaľ bolo ich manželstvo uzavreté až po 

vstupe partnera na územie členského štátu. ESD v danom prípade judikoval, že 

ustanovenia Smernice nie je možné vykladať reštriktívne, nakoľko je jej základným 

cieľom zjednodušiť výkon práva voľného pohybu a pobytu, pričom opačný postoj 

členského štátu by  viedol k odmietnutiu povolenia manželovi občana Únie a tým bránil 

rodinnému životu a pobytu občana na území hostiteľského štátu. Text Smernice v 

článku 3 odst. 1 Smernice hovorí o „rodinných príslušníkoch, ktorí [Občana Únie] 

sprevádzajú” a neurčuje lehoty pre vznik zväzku, ani žiadne iné z ustanovení smernice 

2004/38 ktorá rodinným príslušníkom priznáva právo sprevádzať občana Únie, alebo sa 

k nemu pripojiť nevyžaduje, aby si občan založil rodinu už  pred príchodom, či 

usadením v hostiteľskom štáte.

 V súvislosti s uzatváraním manželstiev medzi občanmi EÚ a štátnymi 

príslušníkmi tretích krajín sa často skloňuje otázka zneužívania manželských zväzkov 

za účelom získania práva voľného pohybu a pobytu osôb, ktoré by inak podmienky pre 
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74 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
75 Vec C-127/08 Blaise Baheten Metock a iní proti Minister for Justice, Equality and Law Reform [2008] 
SES I-06241

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML


získanie tohto práva nespĺňali. Tieto účelové manželstvá sú zaťažkávacou skúškou pre 

národné prisťahovalecké politiky členských štátov, napriek tomu však zamedzujúce 

opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty nemôžu neprimerane zasahovať do práv 

občanov a ich rodinných príslušníkov, nesmú negatívne ovplyvňovať právo 

Spoločenstva a predovšetkým nesmú mať diskriminačný  charakter.76 Európska Komisia 

poskytuje štátom určité vodítko na posúdenie účelovosti zväzku v podobe súboru 

indikatívnych kritérií.77 Manželstvo nie je možné považovať za účelové len preto, že so 

sebou prináša právo manžela na pobyt v danom štáte, alebo inú výhodu. Dôkazné 

bremeno pri vyšetrovaní, keď existuje podozrenie z uzavretia účelového zväzku nesie 

príslušný  orgán členského štátu, pričom sa dôkazy predkladajú v súlade s vnútroštátnym 

právnym poriadkom pri rešpektovaní práva Európskej únie. 

 Účelovosť zväzku nemusí nevyhnutne súvisieť len s manželstvom, nakoľko 

môžeme toto vymedzenie analogicky rozšíriť aj na iné formy vzťahov, ktoré vznikajú za 

účelom získania práva voľného pohybu a pobytu v rámci EÚ. Účelovými môžu byť 

registrované partnerstvo, falošná adopcia, či prehlásenie otcovstva.

 

4.1.2 Registrovaný partner

 Smernica 2004/38 zahŕňa registrovaného partnera pod definíciu rodinného 

príslušníka, čo je oproti predošlej úprave novinkou. Užívanie práv voľného pohybu a 

pobytu je  u registrovaného partnera podmienené hneď niekoľkými faktormi. Primárne 

musí byť partnerstvo riadne zaregistrované, a to oficiálnou formou, najčastejšie v 

podobe notárskeho zápisu. Ďalšou podmienkou je, že táto registrácia musí byť 

vykonaná v niektorom z členských štátov, nakoľko štáty  nemajú povinnosť uznávať 

zväzky  registrované v treťom štáte. Poslednou podmienkou, ktorá vyplýva zo Smernice 
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76 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
Smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a 
zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
77  Medzi kritériá, ktoré poukazujú na nepravdepodobnosť zneužitia práv Spoločenstva patrí skutočnosť, 
že by manželský partner mohol získať povolenie na pobyt aj bez existencie manželstva, alebo mal tento 
legálny pobyt už pred jeho uzatvorením, skutočnosť že pár mal vzťah dlhodobého charakteru, po dlhú 
dobu zdieľal spoločnú domácnosť, prijal vážny dlhodobý právny, či finančný záväzok so spoločnou 
zodpovednosťou, alebo manželstvo už trvá dlhú dobu. Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/Result.do?
direct=yes&lang=sk&where=EUROVOC:003906&whereihm=EUROVOC:freedom%20of
%20movement

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=sk&where=EUROVOC:003906&whereihm=EUROVOC:freedom%20of%20movement
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je, že legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrovaného partnera za 

rovnocenného manželskému partnerovi. Právna úprava tejto otázky  sa výrazne líši štát 

od štátu, preto v prípade, že hostiteľský  štát registrované partnerstvo neupravuje, môže 

partner užívať právo pohybu a pobytu na základe článku 3 odst. 2 Smernice, teda na 

základe trvalého vzťahu s partnerom bez ohľadu na pohlavie. 

 Nakoľko je otázka uznávania partnerstiev s osobami rovnakého pohlavia už 

desaťročia živo diskutovanou témou, je nutné aspoň stručne priblížiť postoj členských 

štátov k otázkam homosexuality  a homosexuálnych zväzkov. V súčasnej dobe je 

homosexualita legálna78  vo všetkých 27 členských štátoch Únie, a celá európska 27 

taktiež  transponovala smernicu Rady 2000/4379, ktorá zakazuje priamu i nepriamu 

diskrimináciu na základe rasy, či pohlavia, no v otázkach práv homosexuálov pre 

názorové rozdiely členských štátov momentálne nie je možné dosiahnuť jasný 

konsenzus. Pre účely stručného priblíženia diverzity postojov členských štátov 

použijeme rozdelenie do troch skupín. Prvou je skupina štátov, ktoré umožňujú 

občianske zväzky osobám rovnakého pohlavia a zároveň mnohé z nich partnerom 

priznávajú celý katalóg práv obdobný  právam manželským, včetne možnosti adopcie.80 

Do ďalšej skupiny  patria štáty, ktorých legislatíva síce registrované partnerstvá 

neupravuje, napriek tomu ale poskytujú určité práva osobám v dlhodobom 

neregistrovanom zväzku bez ohľadu na ich pohlavie.81 Do tretice je to skupina štátov s 

výrazným postavením cirkví, a s ním súvisiaci striktný  postoj verejnosti, v ktorých nie 

je politická vôľa podnikať kroky smerom k zavedeniu určitých foriem spolužitia 

homosexuálnych partnerov.82 Napriek obrovskej rozmanitosti, ktorá bráni jednotnému 

postoju členských štátov môžeme v oblasti registrovaných partnerstiev badať určitý 

pozitívny liberalizačný  trend. Ten je dôsledkom jednak zmien v primárnom a 
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78  Za ideálny stav pri dekriminalizácii homosexuálnych zväzkov považujeme prípad, keď platí rovnaká 
hranica trestnej zodpovednosti pre pohlavný styk medzi osobami rovnakého aj opačného pohlavia. 
Jedinou krajinou z európskej 27, kte je táto hranica odlišná je Grécko.
Zdroj: http://www.interpol.com/public/Children/SexualAbuse/NationalLawsold/csaGreece.asp)
79  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s 
osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.
80  Do tejto skupiny patria štáty ako Fínsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Španielsko a Belgicko,  ktoré 
povoľujú manželstvo s osobami rovnakého pohlavia. Česká republika, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, 
ktorých legislatíva upravuje registrované partnerstvo. Právny poriadok Nemecka, Maďarska Veľkej 
Británie a Severného Írska rozoznáva podobný koncept, ale v odlišnej terminológii. 
81 Do tejto skupiny patrí napr. Portugalsko
82 Do tejto skupiny patria Poľsko, Slovensko, Grécko, ako aj Cyprus, Litva a Lotyšsko.

http://www.interpol.com/public/Children/SexualAbuse/NationalLawsold/csaGreece.asp
http://www.interpol.com/public/Children/SexualAbuse/NationalLawsold/csaGreece.asp


sekundárnom práve, ktoré predstavovala napríklad Amsterdamská zmluva, či prijatie 

antidiskriminačných smerníc83, ale predovšetkým vývoj judikatúry ESD.84 

4.1.3 Príbuzní v priamej línii - ascendenti a descendenti

 Pod definíciu rodinného príslušníka radíme ascendentov a descendentov občana 

Únie. Do pôsobnosti Smernice spadajú priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 

rokov, alebo sú nezaopatrenými osobami a takéto osoby manželského partnera. 

Príslušné ustanovenia Smernice o potomkoch v priamej línii sa rovnako vzťahujú aj na 

vzťahy založené adopciou, ako aj na mladistvých zverených do starostlivosti stáleho 

opatrovníka. Kritériom pre priznanie práva voľného pohybu a pobytu podľa Smernice je 

v prípade vzťahov medzi osvojiteľmi a osvojencami sila ich vzájomnej väzby.85 

 Ascendentmi, na ktorých sa Smernica vzťahuje sú závislí priami príbuzní po 

vzostupnej línii a takéto osoby manželského partnera. Pre túto kategóriu osôb taktiež 

platí to, čo bolo uvedené ohľadne rodinných vzťahov založených osvojením, či 

adopciou. U oboch skupín, teda predkov i potomkov neexistujú obmedzenia ohľadne 

stupňa príbuzenského vzťahu.

 V súvislosti s daným výkladom je nutné priblížiť pojem „závislej osoby”. 

Nakoľko právo Európskej únie neposkytuje legálnu definíciu tohto pojmu, ESD sa jeho 

výkladom zaoberal vo svojej judikatúre, podľa ktorej je status závislej osoby výsledkom 

faktickej situácie, charakterizovanej skutočnosťou, že materiálna podpora pre daného 

člena rodiny je zabezpečovaná občanom Únie.86  Dôraz je pritom kladený  na prvok 

materiálnej závislosti, nakoľko emocionálna rovina závislosti nie je v tomto prípade 

relevantná. Z judikatúry  ďalej vyplýva, že pre postavenie závislého člena nie je 

predpokladom právo na výživné podľa právneho poriadku domovského štátu a taktiež 
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83 Smernica Rady 2000/43/ES z 20.6.2000, ktorou se zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami 
bez ohľadu na ich rasu alebo etnický pôvod, smernica Rady 2000/78/ES z 27.11.2000 , ktorou sa stanoví 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnání a povolaní (označovaná tiež ako rámcová 
smernica).
84  Určitý liberalizačný vývoj v rozhodovaní ESD ohľadne práv partnerov rovnakého pohlavia môžeme 
sledovať aj na prípadoch: Vec C-249/96 Lisa Jacqueline Grant proti South-West Trains Ltd. [1998] SES 
I-00621; Vec C-267/06 Maruko proti Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen [2008] SES R I-01757
85 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
86 Vec 316/85 Centre public d'aide sociale de Courcelles proti Marie-Christine Lebon [1987] SES 02811
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nie je nutné skúmať, či je daná osoba schopná sama uspokojiť svoje potreby na základe 

výkonu platenej pracovnej činnosti.87 Pokiaľ ide o určenie závislosti, v každom prípade 

je nutné individuálne posúdiť, či sú dané osoby vo svojej finančnej a sociálnej situácii 

odkázané na materiálnu podporu na splnenie základných životných potrieb v čase, keď 

žiadajú o možnosť nasledovať občana EÚ do hostiteľského členského štátu.88 

Minimálne obdobie po ktoré musia byť osoby v závislom postavení, ani kvantitatívna 

hranica poskytovanej podpory nie je určená, pritom sa ale požaduje, aby bola riadne 

preukázaná a to akýmkoľvek vhodným prostriedkom. Najčastejšie bude mať dôkaz o 

závislom postavení formu osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátnej správy v 

krajine pôvodu. Záväzok vychádzajúci od občana Únie o tom, že bude danú podporu 

závislým osobám poskytovať sa pritom za dôkaz existencie závislosti považovať 

nemusí.89

  

4.1.4 Ostatné oprávnené osoby

 Ostatné oprávnené osoby definované v čl. 3 odst. 2 Smernice majú právo na 

vstup a pobyt v súlade s vnútroštátnou legislatívou hostiteľského štátu. Ostatní rodinní 

príslušníci sú, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť tí, ktorí nespadajú pod vyššie 

uvedené kategórie a zároveň sú v krajine z ktorej prišli nezaopatrenými osobami alebo 

členmi domácnosti občana EÚ, ktorý  má základné právo pobytu, alebo ak vážne 

zdravotné dôvody prísne vyžadujú osobnú starostlivosť o príslušníka rodiny  občanom 

EÚ. Smernica pre výkon práv pohybu a pobytu u týchto osôb nestanovuje žiadne 

obmedzenia týkajúce sa stupňa príbuzenského vzťahu. Do kategórie ostatných 

oprávnených osôb radíme aj partnera s ktorým má občan EÚ náležite potvrdený  trvalý 

vzťah. V záujme zásady zachovania jednoty  rodiny vyjadrenom v úvodných 

ustanoveniach Smernice sa u týchto osôb individuálne preskúma situácia partnerov a to 

na základe vnútroštátnej legislatívy hostiteľského štátu. Do úvahy sa berie samotný 

vzťah s občanom a iné okolnosti vrátane finančnej, či fyzickej odkázanosti. Štáty  môžu 
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87 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
88 Vec C‑1/05 Yunying Jia proti Migrationsverket [2007] SES I-00001
89 Ibid. 
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stanoviť vlastné pravidlá na základe ktorých trvalosť vzťahu posudzujú, napríklad nimi 

môže byť dĺžka trvania vzťahu, spoločná domácnosť, či spoločný  právny alebo finančný 

záväzok partnerov. Rozhodnutie o odmietnutí vstupu, alebo pobytu musí byť riadne 

písomne zdôvodnené s možnosťou podania opravného prostriedku.

4.2 Základné princípy uplatňované smernicou 2004/38

 Základné interpretačné vodítka k smernici môžeme nájsť v dokumente Komisie 

určenému Európskemu parlamentu a Rade, ktorý  vznikol za účelom zlepšenia 

transpozície smernice 2004/38. Podľa Komisie je Smernicu potrebné “vykladať a 

uplatňovať v súlade so základnými právami, predovšetkým s právom na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života, zásadou nediskriminácie, právami dieťaťa a právom na 

účinnú právnu ochranu zaručenými v Európskom dohovore o ľudských právach a 

premietnutými do Charty základných práv Európskej únie.”90

 ESD vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že voľný pohyb osôb je jedným 

zo základov Európskej Únie, preto je nutné predpisy upravujúce túto základnú slobodu 

interpretovať obšírne a na všetky odchýlky z tejto zásady uplatniť reštriktívny výklad.91

 V Smernici je výslovne zakotvený princíp rovnakého zaobchádzania, ktorý  sa 

vzťahuje na všetkých občanov Únie zdržiavajúcich sa na území hostiteľského štátu a 

tiež na rodinných príslušníkov, ktorí nie sú príslušníkmi členského štátu a ktorí majú 

právo pobytu alebo trvalého pobytu. Výnimkou z princípu rovnakého zaobchádzania je 

možnosť členského štátu odmietnuť priznanie nároku na sociálnu pomoc počas prvých 

troch mesiacov pobytu, a takisto prijímajúci štát nie je povinný  poskytnúť príspevok na 

výživu počas štúdia pred nadobudnutím trvalého pobytu osobám iným než pracovníci, 

samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinní príslušníci.
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90 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
91 Vec 139/85 R. H. Kempf proti Staatssecretaris van Justitie [1986] SES 01741
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 Smernica tiež zdôrazňuje potrebu uplatňovať právo voľného pohybu a pobytu 

podľa objektívnych podmienok slobody a dôstojnosti voči občanom a ich rodinným 

príslušníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. 

4.3 Právo na vstup a právo na odchod

 V súlade s dlhodobým trendom, Smernica stanovuje potrebu jasne definovať 

formality  súvisiace s voľným pohybom občanov na území Únie a obmedzuje formálne 

požiadavky v záujme zjednodušenia voľného pohybu rodinných príslušníkov, ktorí nie 

sú štátnymi príslušníkmi členského štátu. Občania EÚ majú právo na udelelenie 

povolenia k vstupu na územie iného členského štátu za podmienky, že vlastnia preukaz 

totožnosti, alebo cestovný  pas. Členské štáty  nesmú zaviesť žiadnu vízovú ani obdobnú 

povinnosť pre občanov Únie. Rovnako majú  právo vstupu i rodinní príslušníci občanov 

Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadneho členského štátu, pokiaľ sa preukážu 

platným cestovným pasom. Zároveň majú právo na získanie vstupného víza v súlade s 

príslušným nariadením EÚ92, alebo obdobného povolenia, ktoré upravuje vnútroštátna 

legislatíva. Hostiteľský  štát je povinný umožniť rodinným príslušníkom získať potrebné 

víza a to bezplatne, v čo najkratšej dobe a v zrýchlenom správnom konaní. V prípade, že 

občan Únie, alebo jeho rodinný  príslušník nemá potrebné cestovné doklady, alebo víza, 

členský  štát je povinný týmto osobám napomôcť pri ich získaní, alebo im umožniť 

preukázať ich právo voľného pohybu a pobytu iným spôsobom. Samotný  fakt, že osoba 

nedodržala predpísané formality, nezakladá oprávnenie členského štátu na vyhostenie 

občana, či rodinného príslušníka. Toto ustanovenie je teda v súlade s judikatúrou ESD, 

ktorý v prípade MRAX93  stanovil, že „členský štát nemôže vyhostiť občana tretej 

krajiny, ktorý je manželom štátneho príslušníka členského štátu, ktorý sa snaží bez 

dokladu totožnosti alebo platného cestovného pasu alebo víza preniknúť na jeho územie, 

ak ten je schopný preukázať svoju totožnosť a manželský vzťah, pričom neexistuje 
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92 Nariadenie 539/2001 ustanovujúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri 
prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti.
93  Vec C-459/99 Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme a la xénophobie ASBL (MRAX) proti 
Belgickému kráľovstvu. [2002] SES I-06591



okolnosť, na základe ktorej by sa dalo určiť, že táto osoba predstavuje nebezpečenstvo 

pre verejný poriadok, bezpečnosť alebo zdravie”94 V prípade Royer95, súd zdôraznil, že 

právne formality  týkajúce sa vstupu, pohybu a pobytu cudzincov v inom členskom štáte 

nie sú právnym titulom, na základe ktorého tieto práva vznikajú, ale len potvrdením ich 

existencie ex lege.

 Aj napriek skutočnosti, že je právo na vstup a vstupné vízum u osôb 

menovaných Smernicou podmienené príbuzenským vzťahom s občanom Únie, členské 

štáty  môžu požadovať iba predloženie platného pasu a dôkaz o rodinnej väzbe. Nemôžu 

požadovať predloženie iných dokumentov, či dôkazov o ubytovaní, finančných 

prostriedkoch, pozvanie, alebo spiatočný  cestovný  lístok.96  V prípade, že rodinný 

príslušník vlastní pobytový  preukaz vydaný  v akomkoľvek členskom štáte, ten vízum 

nahradzuje a tak nie sú naň kladené žiadne ďalšie formálne požiadavky. Pri predložení 

pobytového preukazu hostiteľský  štát nedáva vstupnú ani výstupnú pečiatku do 

cestovného pasu rodinného príslušníka.

 Podľa článku 4 Smernice má každý občan EÚ právo opustiť členský  štát s 

platným preukazom totožnosti, alebo cestovným pasom za účelom cestovania do iného 

členského štátu. Ustanovenie sa týka i rodinných príslušníkov, občanov tretích krajín, 

ktorí majú právo výstupu za podmienky  vlastnenia cestovného pasu. Pri uplatňovaní 

práva na výstup nesmú členské štáty vyžadovať splnenie podmienky výstupných víz ani 

žiadnych rovnocenných formalít. 

4.4 Právo na pobyt 

4.4.1 Právo na pobyt do 3 mesiacov

 Všetci občania Únie a ich rodinní príslušníci, majú právo zotrvať v členskom 

štáte po dobu troch mesiacov, pričom pre tento pobyt už nemusia získavať povolenie k 

pobytu. Jedinou formálnou podmienkou je vlastnenie platného preukazu totožnosti, 
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94 Ibid. bod 62
95 Vec 48/75 Jean Noël Royer [1976] SES 00497
96 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 
smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
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alebo cestovného pasu u občanov a vlastnenie cestovného pasu u ich rodinných 

príslušníkov. Otázky nevyhnutnosti predloženia dokladu totožnosti pri pobyte do troch 

mesiacov sa zaoberal ESD v rozsudku Oulane97, v ktorom bol francúzsky  štátny 

príslušník S. Oulane zadržaný na území Holandského kráľovstva pre podozrenie z 

nezákonného pobytu. Pri výsluchu pri sebe nemal žiaden doklad totožnosti, ale 

prehlásil, že je turistom, teda sa zdržiava na Holandskom území po dobu 

neprekračujúcu 3 mesiace a že je štátnym príslušníkom iného členského štátu. 

Holandský  orgán pána Oulane pozbavil slobody z obavy, že sa pokúsi vyhnúť 

administratívnemu vyhosteniu. Súd v rozhodnutí zdôraznil nutnosť extenzívneho 

výkladu ustanovení Smernice, nakoľko skutočnosť, že preukázanie totožnosti nemôže 

byť uskutočnené inak než preukazom totožnosti, alebo pasom je nad rámec cieľov 

príslušného predpisu o voľnom pohybe a pobyte. Táto formalita má totiž jediný cieľ a to 

overenie práva, ktoré má dotknutá osoba ex lege. Zo strany hostiteľského štátu teda nie 

je možné spochybniť právo na pobyt z dôvodu nepredloženia dokladu, ak môže štát 

totožnosť osoby zistiť aj inak. Súd ďalej poukázal na skutočnosť, že ak členský štát 

neukladá všeobecnú povinnosť preukázať totožnosť svojim vlastným príslušníkom, 

tým, že im umožní sa preukázať aj iným zákonom prípustným spôsobom. Preto túto 

povinnosť nemôže vyžadovať ani od ostatných osôb, ktoré pobývajú na jeho území ako 

príjemcovia služieb, bez toho aby porušil článok 49 Zmluvy o ES (článok 56 Zmluvy o 

fungovaní EÚ). V danej oblasti platí všeobecný  zákaz akejkoľvek diskriminácie v rámci 

zásady  rovnakého zaobchádzania vyjadrený v článku 12 Zmluvy  o ES (článok 18 

Zmluvy o fungovaní EÚ).

 V Smernici sa normotvorca zmieňuje i o výhodnejšom režime osôb hľadajúcich 

zamestnanie, nakoľko sa ustanovenia o voľnom pohybe do 3 mesiacov uplatnia „bez 

toho, aby bol dotknutý priaznivejší prístup uplatniteľný na uchádzačov o zamestnanie, 

ako sú uznaní podľa precedenčného práva Súdneho dvora.”98 Výhodnejšie postavenie 

osôb hľadajúcich zamestnanie spočíva v oprávnení pobývať na území členského štátu 
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98 Recitál 9 smernice 2004/38



po dobu 6 mesiacov, alebo po dobu dlhšiu v prípade ak preukáže, že pokračuje v 

hľadaní zamestnania a že má reálne vyhliadky si zamestnanie v primeranej dobe nájsť.99 

4.4.2 Právo na pobyt presahujúci 3 mesiace

 Smernica 2004/38 rozdeľuje okruh osôb oprávnených využívať právo 

dlhodobého pobytu na osoby ekonomicky aktívne a ďalšie osoby, pre ktoré platia 

odlišné podmienky. Právo na pobyt presahujúci tri mesiace majú občania Únie, ak sú: 

- pracovníkmi alebo osobami samostatne zárobkovo činnými, alebo 

- ak preukážu, že disponujú dostatočnými zdrojmi na obdobie ich pobytu, aby sa 

nestali záťažou sociálneho systému hostiteľského členského štátu a zároveň 

majú komplexné krytie zdravotného poistenia v hostiteľskom štáte,

- osoby, ktoré sú v hostiteľskom štáte s cieľom absolvovať štúdijný  kurz vrátane 

odborného vzdelávania a zároveň majú komplexné krytie zdravotného 

poistenia v hostiteľskom štáte a dostatočné zdroje a 

- rodinní príslušníci sprevádzajúci občana Únie ktorý spĺňa podmienky  hore 

uvedené, teda podmienku dostatočných zdrojov a komplexného krytia 

zdravotného poistenia.

 Smernica v článku 7 ods. 3 rozširuje toto právo aj na niektoré osoby, ktoré 

nespĺňajú hore uvedené podmienky a napriek tomu si zachovávajú status pracovníka, 

alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Ide o osoby dočasne práce neschopné a to v 

dôsledku choroby, či úrazu, osoby nedobrovoľne nezamestnané a osoby  odborne sa 

vzdelávajúce v hostiteľskom štáte. U nedobrovoľne nezamestnaných osôb rozlišujeme, 

či nezamestnanosť nastala v prvých 12 mesiacoch práce v členskom štáte alebo po 

tomto období. V prvom prípade si osoba zachováva svoj štatút po najmenej šesť 

mesiacov, pričom v druhom jej štatút pracovníka ostáva na dobu neobmedzenú. 

Posledná z podmienok v ustanoveniach odstavca 3 bola do textu Smernice zaradená na 

základe judikatúry  ESD, ktorá poukazuje na nevyhnutnosť prepojenia medzi odborným 

vzdelávaním a predchádzajúcim povolaním. U osôb, ktoré nastúpili na odborné 
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vzdelávanie a zároveň nie sú nedobrovoľne nezamestnané platí podmienka, že ich 

aktuálne vzdelávanie musí súvisieť s predchádzajúcou pracovnou činnosťou. 

Nesplnenie tejto podmienky  má teda za následok stratu statusu pracovníka, resp. osoby 

samostatne zárobkovo činnej a osoba tak musí spĺňať dodatočné podmienky určené pre 

študentov: dostatočné zdroje a komplexné zdravotné poistenie.

• Dostatočné zdroje
 Preukazovanie dostatočných zdrojov je pre hostiteľský  štát pomerne náročnou 

úlohou, vzhľadom na cezhraničný charakter, pluralitu kritérií a rozmanitosť sociálnych 

systémov členských štátov. Pojem dostatočných zdrojov je nutné vykladať v súlade s 

cieľom Smernice, ktorým je uľahčiť voľný  pohyb osôb, no zároveň sa dané osoby 

nesmú stať neprimeranou záťažou sociálneho systému hostiteľského členského štátu.  

 Prvým z vodítok, ktoré poskytuje Európska Komisia100 je určenie, či občan EÚ a 

jeho rodinní príslušníci spĺňajú kritériá hostiteľského štátu na priznanie základnej dávky 

sociálnej pomoci, prípadne vezmú do úvahy minimálny dôchodok sociálneho 

zabezpečenia. V prípade, že zdroje, ktorými občan alebo rodinný príslušník disponuje 

prevyšujú túto hranicu, spĺňa daná osoba kritérium dostatočných zdrojov. Členské štáty 

nemôžu stanoviť pevnú čiastku ako kritérium zistenia dostatočných zdrojov. Príslušné 

orgány hostiteľského štátu majú povinnosť zohľadniť individuálnu situáciu každej 

osoby, zohľadniť dĺžku pobytu, osobné pomery  a zároveň musia pre účel overenia 

pomerov jednotlivca akceptovať zdroje, ktoré sú prijímané od tretej osoby. Podľa 

judikatúry ESD vo veci Zhu a Chen101 postačuje, aby „štátni príslušníci členských štátov 

mali potrebné finančné prostriedky bez toho, aby toto ustanovenie obsahovalo čo len 

minimálnu požiadavku na pôvod týchto prostriedkov. Pridať k podmienke existencie 

dostatočných finančných prostriedkov požiadavku vzťahujúcu sa na pôvod finančných 

prostriedkov a najmä existenciu právneho vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom 

finančných prostriedkov, predstavuje neprimeraný zásah do výkonu základného práva 
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na voľný pohyb a pobyt.”102 Podľa Európskej Komisie môžu orgány verejnej správy 

kontrolovať existenciu zdrojov, ich množstvo a zákonnosť. Zdroje môžu byť 

nepravidelné a tiež akumulované vo forme finančných prostriedkov.103  Dôkazné 

prostriedky, ktoré slúžia k preukázaniu dostatočných zdrojov štáty nemôžu 

obmedzovať.104 

 Odlišný  režim pre dokazovanie dostatočných zdrojov platí pre študentov, u 

ktorých postačí predloženie vyhlásenia, alebo rovnocenného prostriedku podľa ich 

rozhodnutia. Určenie toho, či sa osoba stala záťažou pre systém sociálnej pomoci 

členského štátu je možné len na základe faktu, že daná osoba sa stane poberateľom 

dávok sociálnej pomoci. Smernica ale zároveň stanoví, že samotná skutočnosť, že sa 

daná osoba požiadala hostiteľský  štát o dávku sociálnej pomoci nesmie byť 

automatickým dôvodom pre jej vyhostenie. 

• Zdravotné poistenie
 Podmienka komplexného krytia zdravotného poistenia je splnená v prípade, že 

daná osoba uzatvorila komplexné verejné, či súkromné poistenie v hostiteľskom, alebo 

inom štáte, pričom nesmie zaťažovať verejné financie hostiteľského štátu. Pri 

posudzovaní krytia poistenia štáty postupujú v súlade so zásadou proporcionality  a 

obmedzeniami, ktoré stanovuje právo Európskej Únie.105 

• Formálne požiadavky
 Obmedzenie formálnych požiadavkov sa vzťahuje i k pobytu občanov Únie 

presahujúcemu tri mesiace. Povolenie k pobytu nahradzuje jednoduchá registrácia u 

príslušného orgánu štátnej správy hostiteľského štátu a to v prípade, kedy to členský štát 
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102  Vec C-200/02 Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen proti Secretary of State for the Home 
Department [2004] SES I-09925; Vec C-408/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému 
kráľovstvu [2006] SES I-02647
103  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a 
uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
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104 Vec C-424/98 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike [2000] SES I-04001
105  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a 
uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, dostupné ku dňu 15.4.2010 na http://eur-
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požaduje, pričom nesplnenie tejto formality  môže viesť k uloženiu primeranej a 

nediskriminačnej sankcie. Dokladom, ktorý  osvedčuje vykonanie registrácie na 

príslušnom orgáne je registračné potvrdenie, ktoré sa danej osobe vydáva okamžite a má 

neobmedzenú platnosť. Členský  štát môže za účelom registrácie od občana Únie a jeho 

rodinných príslušníkov požadovať len taxatívne stanovené doklady  a dokumenty. 

Rodinný príslušník, ktorý  je občanom tretej krajiny, obdrží po podaní žiadosti o 

pobytový preukaz osvedčenie o pobyte, pričom má povinnosť žiadať o vydanie tohto 

dokumentu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od dátumu príchodu do 

hostiteľského štátu. V lehote 6 mesiacov od podania žiadosti mu je vydaný tzv. 

„pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie”. Pobytový preukaz má 

obmedzenú platnosť a to päť rokov. Žiadať o jeho vydanie však smie až  po tom, ako 

bolo registračné potvrdenie vydané občanovi EÚ, od ktorého sa jeho oprávnenie 

odvodzuje. Všetky uvedené doklady slúžia občanom a ostatným oprávneným osobám 

ako prostriedok, ktorým právo pobytu preukazujú. 

4.4.3 Zachovanie práva na pobyt pre rodinných príslušníkov

 Smernica rozširuje práva rodinných príslušníkov v podobe zachovania práva na 

pobyt v prípade úmrtia občana únie, rozvodu, anulovania manželstva a ukončenia 

registrovaného partnerstva. Podmienkami uplatnenia tohto práva je, že sa dané osoby 

nestanú neprimeranou záťažou sociálneho systému hostiteľského štátu a že budú spĺňať 

podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach Smernice. Smernica výslovne 

oprávňuje členské štáty, aby overili splnenie podmienok pre zachovanie práva na pobyt 

v prípade, že o nich existuje odôvodnená pochybnosť. Toto overenie však nie je možné 

vykonávať systematicky.  

 V prípade úmrtia občana Únie alebo jeho odchodu z hostiteľského štátu majú 

právo zotrvať v tomto štáte jeho rodinní príslušníci, ktorí sú sami občanmi Únie. 

Odchýlku nachádzame u rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi 

žiadneho členského štátu, nakoľko sú oprávnení zotrvať na území hostiteľského štátu 

len v prípade úmrtia občana Únie a musia spĺňať podmienku predošlého minimálne 

ročného pobytu na území tohto štátu. Výhodnejší režim sa aplikuje na deti zosnulého 
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občana,  zapísané vo vzdelávacej inštitúcii, ktoré majú spoločne s rodičom, ktorý  ich má 

v starostlivosti právo na pobyt bez ohľadu na štátnu príslušnosť a toto právo si 

zachovajú až do ukončenia štúdia v hostiteľskom štáte. 

 Rovnaké podmienky pre občanov Únie sa uplatnia aj v prípade rozvodu, 

anulovania manželstva, alebo ukončenia registrovaného partnerstva. Zachovanie pobytu 

štátnych príslušníkov tretích štátov je podmienené splnením taxatívne stanovených 

kritérií týkajúcich sa dĺžky manželstva, alebo registrovaného partnerstva, podmienok 

starostlivosti o deti občana Únie a ďalšími mimoriadnymi okolnosťami.  

 Úprava týchto otázok je v legislatívnych aktoch EÚ novinkou, pričom jej pôvod 

môžeme sledovať v judikatúre ESD, prvotne v rozhodnutí Echternach a Moritz106  z 

roku 1989, kde súd rozhodol, že si „dieťa migrujúceho pracovníka v prípade, že sa 

rodina dieťaťa vráti do pôvodného členského štátu a dieťa zostane v hostiteľskom 

členskom štáte, aby pokračovalo v štúdiu, ktoré by nemohlo vykonávať v pôvodnom 

členskom štáte, zachová status člena rodiny tohto pracovníka.”107 

 Následne súd pokračoval výkladom otázok zachovania práva pobytu v 

rozhodnutí Baumbast.108  Rozsudok obsahoval riešenie prejudiciálnych otázok, 

týkajúcich sa dvoch separátnych sporov vedených pred britským Immigration Appel 

Tribunal. V prvom prípade sa jednalo o kolumbijskú manželku nemeckého štátneho 

občana, žijúceho vo Veľkej Británii, ktorý  tam po dobu troch rokov vykonával pracovnú 

činnosť a dve dcéry pani Baumbast z ktorých bola jedna zároveň dcérou pána 

Baumbast, ktoré študovali v Spojenom kráľovstve. Po prehlásení konkurzu na jeho 

spoločnosť stratil pán Baumbast vo Veľkej Británii zamestnanie a následne sa zamestnal 

u nemeckej spoločnosti prevádzkujúcej podnikateľskú činnosť v Číne a Lesothe, 

nakoľko nevedel nájsť vhodné zamestnanie v Británii. V druhom prípade šlo o americkú 

štátnu príslušníčku, vydatú za francúzskeho občana, ktorí sa presťahovali do Veľkej 

británie spoločne so svojimi deťmi z tohto manželstva, ktoré mali dvojité občianstvo - 

americké a francúzske. Po ich rozvode manžel ostal pracovať v Spojenom kráľovstve, 

deti obdržali povolenie na neobmedzený pobyt, ale žiadosť o povolenie na pobyt 
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bývalej manželky bola zamietnutá.  Súd v prípade detí pána Baumbast použil obšírnejší 

výklad v porovnaní s rozsudkom Echternach a Moritz, nakoľko rozhodol, že nie je 

možné stanoviť ako podmienku pre ukončenie vzdelania v hostiteľskom štáte fakt, že 

ukončenie štúdia v domovskom štáte nie je možné či už kvôli chýbajúcej koordinácii 

diplomov, alebo z iného dôvodu. Deti občana Únie, ktoré sa usadili v hostiteľskom štáte 

v dobe keď občan vykonával v tomto štáte pracovnú činnosť, majú právo na pobyt, aby 

sa v tomto štáte mohli všeobecne vzdelávať. Následný rozvod rodičov detí a 

skutočnosť, že rodič, ktorý  je ako jediný  občanom Únie prestal byť migrujúcim 

pracovníkom v hostiteľskom členskom štáte a skutočnosť, že tieto deti nie sú občanmi 

Únie nemá v súvislosti s ich právom na pobyt žiaden význam. Vo svojom výklade sa 

súd venoval aj právam detí manžela migrujúceho pracovníka, o ktorých stanovil, že 

požívajú rovnakých práv ako potomkovia pracovníka. V otázke rodiča, ktorý má deti v 

hlavnej starostlivosti ESD stanovil, že má právo na spoločný  pobyt za účelom uľahčenia 

výkonu práv týchto detí a to bez ohľadu a štátnu príslušnosť a bez ohľadu na 

skutočnosť, že sa rodičia rozviedli, alebo rodič, ktorý  je občanom Únie prestal byť 

migrujúcim pracovníkom v hostiteľskom štáte.109 

4.4.4 Právo na trvalý pobyt

 Zavedenie práva na trvalý  pobyt je významnou inováciou, ktorú oproti 

predošlému právnemu stavu prináša smernica 2004/38. Občania Únie a ich rodinní 

príslušníci z tretích krajín majú právo trvalého pobytu v hostiteľskom členskom štáte, 

pokiaľ sa na jeho území nepretržite legálne zdržiavali po dobu 5 rokov. Smernica 

negatívne vymedzuje pojem nepretržitosti pre účely získania práva trvalého pobytu 

stanovením podmienok, ktoré neovplyvňujú beh päťročnej lehoty. Význam tohto práva 

spočíva najmä v jeho bezpodmienečnej povahe, nakoľko raz nadobudnuté právo pobytu 

je možné odobrať len v prípade, že sa oprávnený nezdržiava na území hostiteľského 

členského štátu po dobu dlhšiu ako dva za sebou idúce roky. Oprávnená osoba teda 

naďalej nemusí preukazovať žiadnu z podmienok uvedených v ustanoveniach o práve 

na pobyt presahujúci tri mesiace. Právo trvalého pobytu môžu nadobudnúť určité 
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kategórie osôb aj pred uplynutím nepretržitého päťročného pobytu. Tými sú 

predovšetkým pracovníci, ktorí ukončili pracovnú činnosť keď dosiahli dôchodkový 

vek, alebo za účelom odchodu do predčasného dôchodku a zároveň v členskom štáte 

pracovali aspoň jeden rok a zdržiavali sa tam najmenej 3 roky. Členské štáty, ktorých 

právny poriadok neposkytuje nárok na starobný  dôchodok budú u určitých kategórií 

samostatne zárobkovo činných osôb za splnenie podmienky považovať dosiahnutie 

veku 60 rokov. Výnimka z päťročného nepretržitého pobytu sa vzťahuje aj na osoby, 

ktoré prestali pracovať po viac ako dvoch rokoch nepretržitého pobytu následkom 

trvalej pracovnej neschopnosti a osoby, ktoré získali prácu v inom členskom štáte po 

troch rokoch pracovnej činnosti a tohto iného hostiteľského štátu pravidelne 

dochádzajú. 

 Občania EÚ oprávnení k trvalému pobytu a ich rodinní príslušníci, ktorí sú sami 

občanmi Únie majú nárok na vydanie dokladu potvrdzujúceho trvalý  pobyt. Rodinní 

príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ obdržia do šiestich mesiacov od podania žiadosti 

preukaz o trvalom pobyte, ktorý má obmedzenú platnosť 10 rokov. 

4.4.5 Obmedzenia práva na pobyt

 Smernica limituje možnosť členských štátov obmedziť právo na pobyt občanovi 

Únie a jeho rodinným príslušníkom len z dôvodu verejného poriadku, verejnej 

bezpečnosti, alebo verejného zdravia. 

• Verejný poriadok a verejná bezpečnosť
 Obmedzujúce opatrenia, ktoré príjme členský štát na základe verejného 

poriadku, alebo verejnej bezpečnosti musí byť primerané a musia vychádzať výlučne z 

osobného správania jednotlivca, ktoré predstavuje reálnu hrozbu pre niektorý zo 

základných záujmov spoločnosti. Trestné činy, ktoré daná osoba spáchala v minulosti 

pritom nemôžu byť jediným dôvodom prijatia obmedzujúceho opatrenia. Ochrana proti 

vypovedaniu z hostiteľského členského štátu je značne posilnená povinnosťou tohto 

štátu zohľadniť pri vyhostení individuálne aspekty  týkajúce sa jednotlivca, dĺžku pobytu 

v danom štáte, vek, zdravotný stav, rodinnú a ekonomickú situáciu, sociálnu a kultúrnu 

integráciu v hostiteľskom členskom štáte a rozsah väzieb s krajinou pôvodu. 
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Hodnotenie osoby  a jej vzťahov s prostredím takto posilňuje (prinajmenšom v 

teoretickej rovine) pozíciu sociálneho aspektu tohto občianskeho práva popri vlastných 

záujmoch štátu. 

 Smernicou je posilnená ochrana proti vyhosteniu občanov Únie, ktorí majú v 

hostiteľskom členskom štáte trvalý  pobyt, nakoľko tých je možné z krajiny vypovedať 

len na základe závažných dôvodov týkajúcich sa verejného poriadku, alebo verejnej 

bezpečnosti. Zvýšenú ochranu požívajú i občania EÚ, ktorí sa na území hostiteľského 

štátu zdržiavali počas posledných desiatich rokov a osôb maloletých, ak by  vypovedanie 

nemalo byť v ich najlepšom záujme. Tieto osoby  môžu byť vyhostené len z naliehavých 

dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti vymedzenými členskými štátmi. Je nutné 

rozlišovať medzi bežnými, závažnými a naliehavými dôvodmi vypovedania z 

hostiteľského štátu. Rozhodnutie o naliehavom vyhostení musí byť riadne odôvodnené 

a v súlade so zásadou proporcionality.110 Smernica pritom stanovuje lehotu na opustenie 

územia štátu v dĺžke minimálne jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia, pričom 

výnimkou sú naliehavé prípady.  

 Členské štáty sami stanovujú požiadavky verejného poriadku a verejnej 

bezpečnosti na základe svojich aktuálnych potrieb, pričom tieto sa môžu vzájomne líšiť. 

Verejná bezpečnosť je spravidla vykladaná tak, že sa vzťahuje na vnútornú aj vonkajšiu 

bezpečnosť štátu111  v zmysle zachovania jeho územnej celistvosti a chodu jeho 

inštitúcií. Verejný  poriadok112  je neurčitým právnym pojmom značne náročným na 

interpretáciu v európskom merítku, nakoľko nie je možné presne stanoviť kritériá, ktoré 

by tento pojem s presnosťou vymedzili. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že verejný 

poriadok sa vykladá v zmysle predchádzania narušenia spoločenského poriadku.113 ESD 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:SK:HTML
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v kontexte práva voľného pohybu a pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 

zdôrazňuje nutnosť reštriktívneho výkladu pojmu verejného poriadku.114  Ohľadne 

reštriktívneho výkladu pojmu verejného poriadku rozhodoval ESD i vo veci Van 

Duyn,115 ktorá sa týkala holandskej štátnej príslušníčky, ktorá chcela prísť pracovať do 

Veľkej Británie ako sekretárka Church of Scientology. Na britskej hranici však bola 

vrátená, pretože posilňovanie personálu nebezpečnej sekty  nechcela VB pripustiť. Súd 

nevpustenie odmietol, pretože Scientologická cirkev nie je vo Veľkej Británii zakázaná 

a stanovil, že „pojem verejného poriadku v kontexte komunitárneho práva a najmä ako 

dôvod pre výnimku zo základnej slobody voľného pohybu pracovníkov musí byť 

vykladaný úzko, tak, aby jeho význam nemohol byť jednostranne určovaný každým 

členským štátom bez kontroly orgánov Spoločenstva.”  

 Občania Únie môžu byť z hostiteľského štátu vypovedaní len na základe 

správania, ktoré je v hostiteľskom členskom štáte trestné, alebo v súvislosti s ktorým 

boli prijaté faktické opatrenia určené na potláčanie takéhoto konania.116 Toto správanie 

musí predstavovať hrozbu, ktorá je skutočná, existujúca a spôsobilá vážne narušiť 

niektorý  z dôležitých záujmov spoločnosti.117  Otázkou vyhostenia občana Únie sa 

zaoberal ESD v rozsudku Orfanopoulos a Oliveri.118  G. Orfanopoulos bol gréckym 

občanom od roku 1972 žijúcim v Nemecku, ktorý  bol zároveň manželom nemeckej 

štátnej príslušníčky a otcom troch detí z tohoto manželstva. Počas svojho dlhodobého 

pobytu v Nemecku spáchal viacero trestných činov, za ktoré bol odsúdený k výkonu 

trestu odňatia slobody a zároveň trpel vážnou drogovou závislosťou, ktorá bola s jeho 

trestnou činnosťou v úzkej súvislosti. V roku 2001 nemecké orgány rozhodli o jeho 

vyhostení a zároveň o zamietnutí jeho povolenia k pobytu. Súd v rozhodnutí uviedol, že 

vyhostenie štátneho príslušníka iného členského štátu, ktorý  bol právoplatne odsúdený 
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za závažné trestné činy a ktorý predstavuje vážnu hrozbu pre verejný poriadok je v 

zásade možné, ale len s prihliadnutím k ďalším okolnostiam ako je jeho dlhodobý pobyt 

na území hostiteľského štátu a zároveň okolnosti týkajúce sa rodinných zväzkov. V 

zásade je úlohou vnútroštátnych orgánov, aby na základe individuálneho prešetrenia 

rozhodli o otázke vyhostenia, berúc pritom do úvahy legitímne národné záujmy na 

jednej strane ale na strane druhej všeobecné princípy komunitárneho práva a 

predovšetkým základné ľudské práva, včetne práva na ochranu súkromného a rodinného 

života v zmysle článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd. 

• Verejné zdravie
 Podľa smernice 2004/38 je možné obmedziť slobodu pohybu z dôvodu výskytu 

chorôb s epidemickým potenciálom, definovanými Svetovou zdravotníckou 

organizáciou a iných infekčných alebo nákazlivých parazitických ochorení, 

podliehajúcich ochranným opatreniam, ktoré sa aplikujú voči štátnym príslušníkom 

hostiteľského členského štátu. Ochorenia, ktoré sa objavia po troch mesiacoch od 

dátumu príchodu na územie hostiteľského štátu, nie sú dôvodom na vyhostenie. Členské 

štáty  sú zároveň oprávnené požadovať po osobách, oprávnených k pobytu na ich území, 

aby sa podrobili bezplatnej lekárskej prehliadke. Výkon takejto prehliadky je ale možný 

len pri vážnom podozrení ohľadne výskytu ochorení závažného charakteru vyššie 

uvedených, pričom jej vyžadovanie nesmie mať rutinný charakter. 
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Kapitola 5                                                                                                                                                        
Rovnosť zaobchádzania, zákaz diskriminácie a sociálne benefity.

 Významným aspektom voľného pohybu osôb v rámci EÚ sú i ďalšie doplnkové 

práva, ktoré tieto osoby požívajú, predovšetkým právo na sociálnu pomoc od 

hostiteľského štátu. Problematika poskytovania sociálnych dávok je pre členské štáty 

citlivou otázkou, nakoľko významným spôsobom zaťažuje verejné rozpočty. Spojenie 

právnej úpravy únijného občianstva, so všeobecným zákazom diskriminácie podľa 

článku 12 Zmluvy o ES (článok 18 Zmluvy o fungovaní EÚ) otvorilo široké pole 

pôsobnosti pre výklad ESD v oblasti sociálnej pomoci migrujúcim občanom Únie. 

Aktívny prístup Súdneho dvora ohľadne priznávania širokého spektra benefitov 

migrujúcim občanom v sociálnej oblasti sa však vo väčšine prípadov nestretol s príliš 

pozitívnou reakciou zo strany členských štátov. 

5.1 Martínez Sala a nový smer v judikatúre ESD

 

 Už  pred zavedením občianstva EÚ štáty  poskytovali sociálnu starostlivosť 

osobám z iných členských štátov, ktoré vstúpili na ich pracovný  trh. Rozhodnutie 

Súdneho dvora vo veci Martinez Sala119 sa stalo prelomovým, nakoľko prostredníctvom 

inštitútu občianstva EÚ a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, otvorilo 

cestu k právu na sociálne benefity ekonomicky neaktívnym občanom EÚ v hosťovskom 

členskom štáte, ktorí legálne pobývajú na jeho území. Martinez Sala bola španielskou 

štátnou príslušníčkou s bydliskom na území Spolkovej republiky Nemecko od roku 

1956. Počas svojho legálneho pobytu v Nemecku prerušovane vykonávala rôzne závislé 

činnosti, no od roku 1989 tam poberala dávky sociálnej podpory. V roku 1993 požiadala 

o príspevok na výchovu svojho novorodeného dieťaťa, ktorého udelenie bolo 

odmietnuté z dôvodu, že žiadateľka nemá nemeckú štátnu príslušnosť, ani oprávnenie, 

či povolenie k pobytu. Súdny dvor rozhodol, že je požiadavok predloženia povolenia k 

pobytu štátnym príslušníkom iného členského štátu v rozpore s právom EÚ, nakoľko sa 
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od vlastných štátnych príslušníkov vyžaduje len bydlisko, alebo miesto obvyklého 

pobytu v tomto členskom štáte. Na štátnych príslušníkov členského štátu vzťahuje 

osobná pôsobnosť ustanovení Zmluvy o občianstve Únie a zároveň právo  každého 

občana EÚ nebyť diskriminovaný  na základe štátnej príslušnosti spadá pod vecnú 

pôsobnosť Zmluvy. Občania Únie, ktorí oprávnene pobývajú na území členského štátu 

sa môžu dovolávať článku 12 Zmluvy (článok 18 Zmluvy o fungovaní EÚ) o 

všeobecnom zákaze diskriminácie vo všetkých prípadoch, ktoré spadajú pod vecnú 

pôsobnosť Zmluvy, vrátane poskytovania sociálnych benefitov.

 Vo veci Trojani120 bol Súdnym dvorom opäť potvrdený  zákaz diskriminácie pre 

osoby, ktoré nie sú zárobkovo činné. Prípad sa týkal dávky v hmotnej núdzi, ktorej 

priznanie bolo odmietnuté francúzskemu občanovi žijúcom v Belgicku. Žalobca nebol 

ekonomicky aktívny  a zároveň postrádal dostatočné prostriedky na živobytie. 

Dostatočné prostriedky pritom jednou z podmienok, ktoré môžu štáty požadovať po 

občanovi EÚ na základe článku 18 Zmluvy  o ES (článok 21 Zmluvy o fungovaní EÚ) a 

ustanovenia Smernice o práve na pobyt121. Súdny dvor rozhodol, že v prípade, že sa 

potvrdí, že je osoba v postavení rovnakom, ako žalobca v konaní vo veci samej a má 

povolenie na pobyt, môže sa táto osoba odvolať na ustanovenia článku 12 Zmluvy o ES 

(článok 18 Zmluvy o fungovaní EÚ) o zákaze diskriminácie s cieľom získať dávku 

sociálnej pomoci.

5.2 Grzelczyk a Bidar

 

 Ďalší vývoj judikatúry  ESD v danej oblasti nasledoval a ďalej rozvíjal tento 

trend. Prípade Grzelczyk122  Súd rozhodoval ohľadne poskytnutia tzv. minimexu123 

francúzskemu študentovi vo štvrtom ročníku štúdia na Univerzite v Belgicku. 
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120  Vec C-456/02 Michel Trojani proti Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) [2004] SES 
I-07573
121  Smernica  90/364/EHS z 28. júna 1990 o práve na pobyt, ktorá bola nahradená smernicou 2004/38 o 
práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 
členských štátov
122 Vec C-184/99 Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve [2001] 
SES I-06193
123 Minimex je belgická sociálna dávka životného minima z nepríspevkového systému



Poskytnutie dávky bolo odmietnuté federálnym ministerstvom, pretože žiadateľ 

nespĺňal základnú podmienku pre vyplatenie dávky, nakoľko nemal belgickú štátnu 

príslušnosť. Súd uviedol, že študent belgickej štátnej príslušnosti, ktorý  nie je 

pracovníkom a ktorý  je v rovnakej situácii ako pán Grzelczyk, by splnil potrebné 

podmienky na poberanie minimexu. Skutočnosť, že pán Grzelczyk nemá belgickú 

štátnu príslušnosť, je teda prekážkou pre priznanie minimexu, z čoho možno ustáliť, že 

ide o diskrimináciu založenú na štátnej príslušnosti. Aj napriek skutočnosti, že Súdny 

dvor v prípade Brown 124  z roku 1988 skonštatoval, že za sociálna pomoc priznaná 

študentom určená na osobné výdavky a na vzdelanie je v zásade mimo pôsobnosti 

Zmluvy, len na základe skutočnosti, že občan Únie študuje v inom členskom štáte, 

ktorého nemá štátnu príslušnosť, ho nemožno pozbaviť práva na uplatnenie zákazu 

diskriminácie, ktorý  je formulovaný v článku 12 Zmluvy  (článok 18 Zmluvy  o 

fungovaní EÚ). Vo svojom rozhodnutí ESD označil občianstvo Únie za „základný 

status štátnych príslušníkov členských štátov umožňujúci tým z nich, ktorí sa nachádzajú 

v rovnakej situácii, požívať, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a s výhradou výnimiek 

výslovne stanovených v tomto ohľade, rovnakého právneho zaobchádzania”. 

 ESD následne v prípade Bidar125 reagoval na negatívne ohlasy  členských štátov 

odôvodnené obavami nadmernej migrácie študentov žiadajúcich o sociálne benefity. 

Francúzskemu študentovi, ktorý  absolvoval stredoškolské vzdelanie vo Veľkej Británii, 

bola v roku 2003 vo VB zamietnutá žiadosť o študentskú pôžičku. Súd síce v danom 

prípade rozhodol v prospech žiadateľa, avšak stanovil, že členské štáty sú povinné 

poskytnúť študentom z iných členských štátov prístup k sociálnym benefitom v podobe 

dotovaných pôžičiek, alebo štipendií len v prípade, že preukážu určitý  stupeň integrácie 

do spoločnosti hostiteľského štátu. V prípade Dannyho Bidara bol dostatočným 

preukázaním spojenia s daným členským štátom jeho trojročné stredoškolské štúdium 

vo Veľkej Británii. Za iné skutočnosti dokazujúce spojenie s členským štátom Súdny 

dvor považuje predovšetkým bydlisko žiadateľa v danom štáte, štúdium, alebo 

zapojenie sa do ekonomického života štátu po dostatočne dlhú dobu.
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124 Vec 197/86 Steven Malcolm Brown proti The Secretary of State for Scotland [1988] SES 03205
125  Vec C-209/2003 The Queen, na návrh Dany Bidar proti London Borough of Ealing a Secretary of 
State for Education and Skills [2005] SES I-02119



5.3 D’Hoop, Collins 

 

 V prípadoch D’Hoop126  a Collins127 sa Súdny dvor zaoberal otázkou práva na 

priznanie sociálnych benefitov osobám hľadajúcim zamestnanie v hostiteľskom štáte. 

Belgická štátna príslušníčka, pani D’Hoop, ktorá ukončila stredoškolské vzdelanie vo 

Francúzsku po návrate do Belgicka v dobe počas ktorej hľadala zamestnanie požiadala 

o poskytnutie tzv. čakateľského príspevku. Jej žiadosť však bola zamietnutá z dôvodu, 

že podmienkou poskytnutia príspevku je získanie stredoškolského vzdelania v Belgicku. 

ESD vo rozsudku stanovil, že takýto postup nie je v súlade s právom EÚ, nakoľko 

rozdielne zaobchádzanie s osobami, ktoré sa rozhodli využiť slobodu pohybu a pobytu a 

získať vzdelanie v inom členskom štáte, je v rozpore so zásadami na ktorých je 

postavený  štatút občana EÚ. Nezlučiteľné s právom Únie nie je iba rozdielne 

zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi iných členských štátov v porovnaní s 

vlastnými, ale i znevýhodňovanie vlastných občanov, ktorí využili právo voľného 

pohybu a pobytu v rámci Európskej únie. 

 Vo veci Collins sa ESD zaoberal Írskym štátnym príslušníkom, ktorý sa 

uchádzal o zamestnanie vo Veľkej Británii a tamtiež požiadal o príspevok v 

nezamestnanosti, na ktorý  má podľa britskej legislatívy nárok len osoba s pobytom na 

území VB. Na rozdiel od predošlého prípadu, pán Collins nebol štátnym príslušníkom 

VB, ani nemal v tomto ani štáte pobyt. Súd v danom prípade opätovne zdôraznil, že 

občan Únie legálne pobývajúci na území iného členského štátu má nárok na rovnaké 

zaobchádzanie a to aj v prípade nárokov na sociálne príspevky poskytované 

uchádzačom o zamestnanie. V rozhodnutí vo veci Collins môžeme pozorovať aktívny 

postoj Súdneho dvora, ktorý sa postupne odchyľuje od svojich predošlých rozhodnutí 

týkajúcich sa sociálnej pomoci pre uchádzačov o zamestnanie v členských štátoch. 

Hlavným dôvodom tohoto prístupu je, že zavedením občianstva Únie môžu byť práva 

uchádzačov o zamestnanie, spadajúce pod ustanovnenia článku 39 Zmluvy o ES (článok 

45 Zmluvy o fungovaní EÚ), interpretované v zmysle širšieho práva občanov EÚ na 

rovnaké zaobchádzanie.     
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127 Vec C-138/02 Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work and Pensions [2004] SES I-2703



Záver

 Politická integrácia na európskej pôde je živo diskutovanou témou už  niekoľko 

desaťročí. Európska Únia svedomite rozvíja tento trend a podniká politické i právne 

kroky v snahe zabezpečiť davom Európanov okrem ekonomickej prosperity i priestor 

slobody, bezpečnosti a práva a Európu, kde stojí jednotlivec v centre záujmu. Za jeden z 

prostriedkov k dosiahnutiu tohoto cieľa môže byť považované i zavedenie občianstva 

EÚ a jeho prínos v živote jednotlivca, občana EÚ. Tento vývoj však nie je možné 

vnímať idealisticky, nakoľko inštitút občianstva EÚ okrem daného ušľachtilého cieľa 

poslúžil i ako akési premostenie medzi bruselským aparátom a občanom. Európske 

inštitúcie sa takto snažili zahnať krízu demokratickej legitimity, ktorá bola dlhodobo 

pod ostrou kritikou euroskeptikov. Pojem občianstva EÚ, ako je zakotvený  v primárnom 

práve dostal svoju aktuálnu podobu až prostredníctvom systematického výkladu 

Európskeho súdneho dvora. Ten v jednom zo svojich kľúčových rozhodnutí v oblasti 

občianstva EÚ stanovil, že občianstvo Únie je predurčené na to, aby bolo hlavným 

štatútom štátnych príslušníkov členských štátov.

 Táto práca sa zaoberá zásadnými otázkami týkajúcimi sa konceptu európskeho 

občianstva, no predovšetkým najvýznamnejším z občianskych práv - právom voľného 

pohybu a pobytu. Kapitola venovaná rozboru pojmu občianstva poukazuje na zhodu 

časti prvkov tohto inštitútu v oboch kontextoch - štátnom i Únijnom. Je však nutné 

poznamenať, že aj napriek terminologickej a čiastočne i obsahovej zhode oboch pojmov 

je nutné ich vnímať odlišne, nakoľko je občianstvo EÚ inštitútom odvodeným od 

štátneho občianstva a vykazuje ďalšie špecifiká. Pri súvisiacej otázke existencie, či 

rozmeru európskej identity nejde opomenúť, že jej posúdenie závisí od uhla pohľadu. 

Pokiaľ ju vnímame ako súbor hodnôt spoločných národom Európy, môžeme odpovedať 

kladne, no ak sa sústredíme na jej rozbor komparáciou s identitou v národnom kontexte, 

odpoveď sa zrejme prikloní k záporu. Identitu, ako pocit súnáležitosti k určitej skupine 

však nie je možné vytvoriť čiste prostriedkami práva a to v priebehu mesiacov či rokov. 

Právo však môže byť prostriedkom k jej postupnému budovaniu, nakoľko môže 
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poskytnúť občanovi významné práva na základe ktorých si uvedomí dôležitosť svojho 

občianskeho statusu.

 Kľúčovú časť tejto práce tvorí pojednanie o slobode pohybu a pobytu, ktoré je 

jedným zo základných práv občana EÚ. Voľný  pohyb osôb je od vzniku EHS jednou zo 

základných slobôd voľného trhu. Občianstvo EÚ však vdýchlo právu fyzických osôb 

voľne sa pohybovať v rámci Únie nový  rozmer neekonomického rázu. Okrem Smernice 

2004/38, ktorá predstavuje najdôležitejší sekundárny právny predpis v danej oblasti je 

smerodatnou rozhodovacia činnosť ESD, ktorý  svojim aktívnym výkladom a 

narastajúcim objemom judikatúry postupne rozširuje osobnú a vecnú pôsobnosť úpravy 

voľného pohybu osôb. Európska únia dnes rešpektuje právo na zlúčenie rodiny a 

zabezpečuje práva a silné postavenie nielen jej migrujúcim občanom, ale za splnenia 

podmienok i rodinným príslušníkom občana, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích 

štátov. Súdny  dvor, takzvaný  „agent of change”, významným spôsobom prispieva k 

politickým cieľom Únie. Posun od „Európy obchodníkov” k „Európe občanov” má 

však i stránky, ktoré ESD neustále rozvíja a posilňuje na vrub verejných rozpočtov 

členských štátov. Ide predovšetkým o oblasť poskytovania sociálnych práv migrujúcim 

občanom, ktorá je stále témou viac než citlivou a pre sociálne orientované členské štáty.  

 Napriek skutočnosti, že v dobe svojho zrodu inštitút občianstva EÚ nepritiahol 

veľa pozornosti, po bezmála dvoch desaťročiach môžeme zhodnotiť jeho vývoj ako viac 

než progresívny. Zo symbolického prvku Maastrichtskej zmluvy, ktorý  nepriniesol viac, 

než zhrnutie už existujúcich práv sa stal cenný a z pohľadu členských štátov i silný 

nástroj v rukách ESD. Ďalší vývoj inštitútu občianstva EÚ a jeho vplyvu na mnohé z 

oblastí života obyvateľstva Únie je preto dnes nemožné predpovedať, je však 

pravdepodobné, že bude pokračovať v duchu vytvorenia „an ever closer Union among 

the peoples of Europe”.
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Zoznam použitých skratiek

EDĽP   Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

EHS   Európske Hospodárske Spoločenstvo

ES   Európske Spoločenstvo

EÚ   Európska Únia

EP   Európsky parlament

ESD, Súdny dvor Európsky súdny dvor

JEA   Jednotný európsky akt

VB   Veľká británia

Zmluva o EHS Zmluva o založení Európskeho Hospodárskeho Spoločenstva

Zmluva o ES  Zmluva o založení Európskeho Spoločenstva

Zmluva o EÚ  Zmluva o Európskej Únii

63



Zoznam použitej literatúry a prameňov

Knižné publikácie

ADAMOVÁ, K., et al. Politologický slovník. Praha: C.H. Beck, 2001

BARNARD, C. The Substantive law of the EU: The Four Freedoms. Oxford: Oxford 
University Press, 2007

BLAHOŽ, J. Sjednocující sa Evropa a lidská a občanská práva. Praha: ASPI, 2005

BLAHOŽ, J., KLÍMA, K., SKÁLA, J. Ústavní právo Evropské Unie. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2003

CRAIG, P., DE BURCA, G. EU Law: Text Cases and Materials 4th ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2007

ČERNÝ, J., VALÁŠEK, M. České státní občanství. Praha: Linde, 1996

FILIP, J., SVATOŇ, J., ZIMEK, J. Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita, 
2002

CHALMERS, D., et al. European Union Law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2006

KLÍMA, K., JIRÁSEK, J. Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2008

GERLOCH, A., WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009

MOXTON-BROWNE, E. Who Are the Europeans Now? Aldershot - Hampshire: 
Ashgate Publishing, Ltd., 2004

PAVLÍČEK, V., et al. Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda. Praha: 
Linde, a.s., 1998

POMAHAČ, R. Evropské veřejné právo. Praha: Aspi, 2004

TICHÝ, L., et al. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006

TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. vydání. Praha: Linde, 2006

64



VALÁŠEK, M., KUČERA, V. Státní občanství, komentář, zákon o nabývání a 
pozbývání státního občanství České republiky a vybrané související právní předpisy a 
mezinárodní dokumenty. Praha: Linde a.s., 2006

VAN DER MEI, A.P. Free Movement of Persons within the European Community, 
Cross-border Access to Public Benefits. Portland: Hart Publishing, 2003

WIENER, A. European Citizenship Practice - Building Institutions of a Non-State. 
BOLDER, USA: Westview Press, 1997

Články publikované v zborníkoch a periodikách

ADLER, D., RUBENSTEIN, K. International Citizenship - The Future of Nationality in 
a Globalized World. 7 Indiana Journal of Global Law Studies. 2000, Vol. 7, No. 2, s. 
519-549

BARBER, N.W, Citizenship, nationalism and the European Union. European Law 
Review. 2002, Vol. 27, No. 3, s. 241-257

BOSNIAK, L. Citizenship Denationalized. Indiana Journal of Global Legal Studies. 
2000, Vol. 7, No. 2, s. 447-510

GUILD, E. The Legal Elements of European Identity, EU Citizenship and Migration 
Law. The Hague: Kluwer Law International, 2004, s. 201-214

HAILBRONNER, K. Union Citizenship and Access to Social Benefits. Common 
Market Law Review. 2005, Vol. 42, s. 1245-1267

JORGENSEN, S. The Right to Cross-Border Education in the European Union. 
Common Market Law Review. 2009, Vol 46, No. 2, s. 1567

KOSTAKOPOULOU, D. The Evolution of European Union Citizenship. European 
Political Science. 2008, Vol 7, s. 285-296

O’LEARY, S. The Evolving Concept of Community  Citizenship: from the Free 
Movement of Persons to Union Citizenship. The Hague: Kluwer Law International, 
1996

REICH, N. Union Citizenship - Metaphor or Source of Rights? European Law Journal. 
2001, Vol 7, s. 4-23

65



SHAW, J. The Interpretation of European Union Citizenship. 61 MLR 3, 1996, Vol. 61, 
No. 3, s. 293-320

ŠTURMA,  P. Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou 
republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out). Právní rozhledy, 2010, 6, s.191

Vládní Výbor pro EU projednal analýzu dopadu Lisabonské smlouvy. Právní rozhledy, 
2010, 4, s. I

WHITE, R. Free movement, equal treatment, and citizenship of the Union. ICLQ, 2005, 
Vol. 54, No. 4,  s. 885-905

Internetové zdroje

- elektronické články

BALDONI, E. Free Movement of Persons in the European Union: Legal-historical 
Overview 
http://www.obets.ua.es/pioneur/bajaarchivo_public.php?iden=40

HOŘEJŠOVÁ, T. Co znamená výjimka z evropského občanství? 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=786

- právne predpisy ES/EU

http://eur-lex.europa.eu

- iné

http://curia.europa.eu
http://www.icj-cij.org/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.europeum.org/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.obets.ua.es/obets/
http://www.uninova.sk/
http://www.interpol.int/
http://www.allacademic.com/
http://www.un.org/

66

http://www.obets.ua.es/pioneur/bajaarchivo_public.php?iden=40
http://www.obets.ua.es/pioneur/bajaarchivo_public.php?iden=40
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=786
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=786
http://eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
http://curia.europa.eu
http://curia.europa.eu
http://www.icj-cij.org
http://www.icj-cij.org
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.europeum.org
http://www.europeum.org
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.obets.ua.es/obets/
http://www.obets.ua.es/obets/
http://www.uninova.sk
http://www.uninova.sk
http://www.interpol.int
http://www.interpol.int
http://www.allacademic.com
http://www.allacademic.com
http://www.un.org
http://www.un.org


Judikatúra ESD

Vec 75/63 M.K.H. Unger, Hoekstra proti Bestuur der Bedrijfsvereniging voor 
Detailhandel en Ambachten te Utrecht [1964] SES 00177 

Vec 41-74 Yvonne van Duyn proti Home Office [1974] SES 01337

Vec 36-75 Roland Rutili proti Ministre de l'intérieur [1975] SES 01219

Vec 48/75 Jean Noël Royer [1976] SES 00497

Vec 30-77 Régina proti Pierre Bouchereau [1977] SES 01999

Spojené veci 115 a 116/81 Rezguia Adoui proti Belgickému kráľovstvu a ville de Liège a 
Dominique Cornuaille proti Belgickému kráľovstvu [1982] SES 01665

Vec 66/85 Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg [1986] SES 02121

Vec 139/85 R. H. Kempf proti Staatssecretaris van Justitie [1986] SES 01741

Vec 316/85 Centre public d'aide sociale de Courcelles proti Marie-Christine Lebon 
[1987] SES 02811 

Vec 197/86 Steven Malcolm Brown proti The Secretary of State for Scotland [1988] SES 
03205

Vec 196/87 Udo Steymann proti Staatssecretaris van Justitie [1988] SES 06159

Spojené veci 389/87 a 390/87 G. B. C. Echternach a A. Moritz proti Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen [1989] SES 00723

Vec C-292/89 The Queen proti Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff 
Desiderius Antonissen [1991] SES I-00745

Vec C-369/90 Mario Vicente Micheletti a iní proti Delegación del Gobierno en 
Cantabria [1992] SES I-04239

Vec C-249/96 Lisa Jacqueline Grant proti South-West Trains Ltd. [1998] SES I-00621

Vec C-273/97 Maria Sirdar proti The Army Board and Secretary of State for Defence 
[1999] SES I-07403

Vec C-85/96 María Martínez Sala proti Freistaat Bayern [1998], SES I-02691

67



Vec C-424/98 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike [2000] SES 
I-04001

Vec C-184/99 Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve. [2001] SES I-06193

Vec C-192/99 R. v. Secretary of state for the Home Department, ex p. Kaur [2001] SES 
I-1237 

Vec C-268/99 Aldona Malgorzata Jany a iní proti Staatssecretaris van Justitie [2001] 
SES I-08615

Vec C-224/98 Marie-Nathalie D'Hoop proti Office national de l'emploi [2002] SES 
I-06191

Vec C-459/99 Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme a la xénophobie ASBL 
(MRAX) proti Belgickému kráľovstvu. [2002] SES I-06591

Vec C-413/99 Baumbast a R proti Secretary of State for the Home Department [2002] 
SES I-07091

Spojené veci C-482/01 a C-493/01 Georgios Orfanopoulos a iní a Raffaele Oliveri proti 
Land Baden-Württemberg [2004] SES I-05257

Vec C-138/02 Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work and Pensions. 
[2004] SES I-2703

Vec C-456/02 Michel Trojani proti Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) 
[2004] SES I-07573

Vec C-200/02 Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen proti Secretary of State for 
the Home Department [2004] SES I-09925

Vec C-209/2003 The Queen, na návrh Dany Bidar proti London Borough of Ealing a 
Secretary of State for Education and Skills [2005] SES I-02119

Vec C-215/03 Salah Oulane proti Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie 
[2005] SES I-01215

Vec C-408/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu [2006] 
SES I-02647

Vec C-441/02 Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko 
[2006] SES I-03449

68



Vec C‑1/05 Yunying Jia proti Migrationsverket [2007] SES I-00001

Vec C-267/06 Maruko proti Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen [2008] SES 
I-01757

Vec C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte 
Bucureşti proti Gheorghe Jipa [2008] SES I-05157

Vec C-135/08 Janko Rottmann proti Bavorsku [2010] SES 00000

69



Abstract

Selected issues of the citizenship of the EU

 The aim of this paper is to analyse selected issues of the evolution and  practical 

importance of the EU citizenship. Study is focused mainly on right to move and reside 

freely within the European Union as this right became the most significant for the 

ordinary citizen. 

 The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different 

aspects of the EU citizenship. Chapter One is introductory and subdivided into two 

main parts of which one defines the notion of the citizenship  within the national context 

and the other deals with the same notion within the EU context. It  also breafly examines 

the question of European identity, which is closely related to the notion of the EU 

citizenship. 

 Chapter Two focuses on the evolution of the EU citizenship starting in the 

1970’s as a part of European political integration. It examines the most important 

milestones of this notion’s evolution. Main part of this chapter focuses on the post- 

Maastricht period and changes brought by founding Treaties amendments. 

 Chapter Three investigates the developments of free movement of persons, 

beginning with the free movement of workers as provided in the Treaty of Rome and 

implementing legislation. It continues with the outline of the widening personal scope 

of the free movement rights. This chapter mainly addresses the impact of the 

introduction of the EU citizenship on free movement of persons, as long as this 

development clearly  shows the move from free movement of workers, taken as 

economic actors to free movement of persons - the citiziens of the Union and their 

family members.

 Chapter Four concentrates on problems resulting from the most important 

directive concerning right to move and reside freely within the EU - Directive 38/2004. 
It investigates the personal scope of the Directive as well as the right of exit and entry, 

right of residence and right of permanent residence. Chapter also deals with the 
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conditions of residence - sufficient resources, comprehensive sickness insurance issues 

and also with the administrative formalities reduction as stated in the Directive. 

Discussion is supported with a considerable amount of ECJ’s decisions, that offers 

interpretation of the rights and conditions as set out in the directive.

 The fifth chapter examines a very sensitive aspect of the developments brought 

by the EU citizenship - the social assistance rights of the EU citizens. It discusses the 

most important recent decisions of the ECJ concerning granting of social benefits on the 

grounds of non discrimination clause. 

 Conclusions drawn in the end of this Master’s thesis show the significance of the 

EU citizenship notion that was not predictible, nor expected by  the scholars or the 

member states at the time of it’s introduction.
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