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Loňský rok byl Evropskou unií vyhlášen jako Evropský rok občanů. U této 
příležitosti uspořádal dne 22. října 2013 Úřad vlády České republiky ve spolupráci 
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní vědeckou konferenci 
na téma „Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie“.

V průběhu dopoledního plenárního zasedání vystoupili přední experti z akademické 
sféry a justice a zástupci exekutivy České republiky. V rámci toho přednesla svůj referát 
také místopředsedkyně Ústavního soudu České republiky JUDr. Milada Tomková na 
téma „Občanství Evropské unie – mezi realitou a ideálem“. Text jejího referátu obec-
nějšího rázu předkládáme v tomto sborníku jako první v pořadí.

V odpolední části konference mj. proběhl pod záštitou katedry pracovního práva 
a práva sociálního zabezpečení pražské právnické fakulty druhý panel, který modero-
val prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. Tento panel byl věnován pracovněprávním aspektům 
a otázkám z oblasti sociálního zabezpečení souvisejícím s volným pohybem občanů. 
V tomto panelu vystoupila nejprve prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., z Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně s referátem na téma „Volný pohyb pracovníků 
a příslušný právní řád“. Poté přednesla svůj příspěvek prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc., z Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě na téma „Právo na vol’ný po-
hyb pracovníkov versus překážky vol’ného pohybu pracovníkov“. Jako další předložila 
svůj příspěvek v písemné podobě doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., z Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze na téma „Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 
z důvodu státní příslušnosti“.

Také všichni ostatní přednášející jsou vyučujícími pedagogy z Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Na další téma „Vysílání pracovníků k poskytování služeb 
do Německa a Rakouska“ hovořil JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Svým referátem na téma 
„Právní úprava předávání osobních údajů – překážka přeshraničního pohybu pracov-
ních sil?“ navázal JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. V pořadí jako poslední v tomto panelu 
vystoupila doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., s referátem na téma „Koordinace so
ciálního zabezpečení ve vztahu k občanům třetích států – jsme si rovni?“

Veškerá vystoupení byla velice zajímavá a sešla se s velmi příznivou odezvou a po-
zorností v auditoriu.
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