
VIII. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Navrhovaný právní předpis 
Zákon č…… kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

Odpovídající předpis EU 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 492/2011 
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
 

Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah 

§ 50f písm. d), e), 

f) 
            Nárok na zaopatřovací příspěvek 

má při splnění podmínek stanovených  
v tomto zákoně 
d) občan členského státu Evropské unie, 

pokud je hlášen na území České 

republiky  
k pobytu podle jiného právního předpisu 

po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li 
mu nárok na sociální výhody z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, 
e) rodinný příslušník občana členského 

státu Evropské unie, pokud mu bylo 

vydáno povolení k přechodnému pobytu 

podle jiného právního předpisu62), 
nevyplývá-li mu nárok na sociální 

výhody z přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k 

trvalému pobytu s přiznaným právním 

postavením dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropské unii na území 

jiného členského státu Evropské unie, 

32011R0492 Čl. 7, odst. 2 2. Požívá stejné sociální a daňové výhody 

jako tuzemští pracovníci.  
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pokud mu bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu podle jiného 

právního předpisu, 
a to, pokud má bydliště na území České 

republiky; co se rozumí bydlištěm, 

stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 

Navrhovaný právní předpis 
Zákon č…… kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

Odpovídající předpis EU 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, ze dne 29. dubna 2004 
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o 

zrušení směrnic 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 
 

Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah 

§ 50f písm. d), f), 

g) 
Nárok na zaopatřovací příspěvek má při 

splnění podmínek stanovených  
v tomto zákoně 
d) občan členského státu Evropské unie, 

pokud je hlášen na území České 

republiky  
k pobytu podle jiného právního předpisu 

po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li 
mu nárok na sociální výhody z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, 
e) rodinný příslušník občana členského 

státu Evropské unie, pokud mu bylo 

vydáno povolení k přechodnému pobytu 

podle jiného právního předpisu62), 
nevyplývá-li mu nárok na sociální 

výhody z přímo použitelného předpisu 

32004L0038 Čl. 24 Rovné zacházení 
 
1.  S výhradou zvláštních ustanovení 

výslovně uvedených ve Smlouvě a v 

sekundárních právních předpisech požívají 

všichni občané Unie, kteří pobývají na 

základě této směrnice na území hostitelského 

členského státu, v oblasti působnosti 

Smlouvy stejného zacházení jako státní 

příslušníci tohoto členského státu. Právo na 

rovné zacházení se vztahuje i na rodinné 

příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu a mají právo pobytu 

nebo trvalého pobytu. 
 
2.  Odchylně od odstavce 1 není hostitelský 

členský stát povinen přiznat nárok na sociální 

pomoc v prvních třech měsících pobytu nebo 
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Evropské unie, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k 

trvalému pobytu s přiznaným právním 

postavením dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropské unii na území 

jiného členského státu Evropské unie, 

pokud mu bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu podle jiného 

právního předpisu, 
a to, pokud má bydliště na území České 

republiky; co se rozumí bydlištěm, 

stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 

případně během delšího období stanoveného 

v čl. 14 odst. 4 písm. b), ani není povinen 

přiznat před nabytím práva trvalého pobytu 

vyživovací podporu při studiu, včetně 

odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia 

nebo půjčky na studium osobám jiným než 

zaměstnaným osobám, osobám samostatně 

výdělečně činným, osobám ponechávajícím 

si takové postavení a jejich rodinným 

příslušníkům. 

§ 50q odst. 2 Je-li žadatelem o zaopatřovací příspěvek 

občan členského státu Evropské unie, 

který je hlášen na území České republiky 

k přechodnému pobytu podle jiného 

právního předpisu62), nebo je-li 
žadatelem jeho rodinný příslušníkx), 
který je hlášen na území České republiky 

k přechodnému pobytu podle jiného 

právního předpisu62), krajská pobočka 

Úřadu práce současně posuzuje, zda se 

tato osoba nestala neodůvodnitelnou 

zátěží systému; co se rozumí 

neodůvodnitelnou zátěží systému, 

stanoví zákon o pomoci v hmotné 

nouzix). Žadatel podle věty první je 

povinen poskytnout písemný souhlas s 

tím, aby krajská pobočka Úřadu práce 

zjišťovala údaje rozhodné pro posouzení, 

zda je neodůvodnitelnou zátěží systému 

32004L0038 Čl. 7 1. Všichni občané Unie mají právo pobytu na 

území jiného členského státu po dobu delší 

než tři měsíce, pokud: 
a) jsou v hostitelském členském státě 

zaměstnanci nebo osobami samostatně 

výdělečně činnými; nebo 
b) mají pro sebe a své rodinné 

příslušníky dostatečné prostředky, aby se po 

dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém 

sociální pomoci hostitelského členského 

státu, a mají komplexní zdravotní pojištění, 

které je kryje v hostitelském státě; nebo 
c) ….. 
– mají komplexní zdravotní pojištění, 

které je kryje v hostitelském státě a 

prohlášením nebo jiným podobným 

prostředkem podle své volby ujistí příslušný 

vnitrostátní orgán, že mají dostatečné 

prostředky pro sebe a své rodinné 

příslušníky, aby se po dobu jejich pobytu 

nestali zátěží pro systém sociální pomoci 
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zaopatřovacího příspěvku podle tohoto 

zákona.  
X) § 16 odst. 2 až 8 zákona č. 

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
X) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

hostitelského členského státu; nebo 
d) jsou rodinnými příslušníky 

doprovázejícími nebo následujícími občana 

Unie, který splňuje podmínky uvedené pod 

písmeny a), b) nebo c). 
2. Právo pobytu stanovené v odstavci 1 se 

vztahuje rovněž na rodinné příslušníky 

doprovázející nebo následující v hostitelském 

členském státě občana Unie, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského státu,  

za předpokladu, že tento občan Unie splňuje 

podmínky stanovené v odst. 1písm. a), b) 

nebo c). 
Navrhovaný právní předpis  

novela zákona o zvláštních řízeních soudních 

Odpovídající předpis EU 

Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a 

výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o 

mezinárodních únosech dětí 

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., 

písm., bod, apod.) Obsah 

§ 468b 

 

 

Přenesení příslušnosti na soud jiného 

členského státu Evropské unie 

Soud může řízení přerušit, jestliže dospěl 

k závěru, že jsou splněny podmínky 

k přenesení příslušnosti na soud jiného 

členského státu Evropské unie podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie. 

 

32019R1111 Článek 12 odst. 1 1. Ve výjimečných případech může soud 

členského státu příslušný k rozhodnutí 

ve věci samé na návrh některé strany 

nebo z vlastního podnětu, pokud se 

domnívá, že soud jiného členského státu, 
ke kterému má dítě zvláštní vztah, je v 

konkrétním případě schopen lépe 

posoudit nejlepší zájem dítěte, přerušit 

řízení nebo jeho určitou část a buď: 

a) stanovit lhůtu jedné nebo více 
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stranám, aby informovaly soud tohoto 

jiného členského státu o probíhajícím 

řízení a možnosti přenést příslušnost a 

aby podaly u tohoto soudu návrh; nebo 

b) požádat soud jiného členského státu, 

aby převzal příslušnost v souladu s 

odstavcem 2. 

 

Navrhovaný právní předpis 
Zákon č…… kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

Odpovídající předpis EU 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/95/EU 
ze dne 13. prosince 2011o normách, které musí splňovat státní příslušníci 

třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat 

mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které 

mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany 
 

Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah 

§ 50f písm. a), b), 

c), g) 
            Nárok na zaopatřovací příspěvek 

má při splnění podmínek stanovených  
v tomto zákoně 
a) osoba, která je na území České 

republiky hlášena k trvalému pobytu 

podle jiného právního předpisu nebo 

která má na území České republiky 

trvalý pobyt podle jiného právního 

předpisu, 
b) osoba, které byla udělena mezinárodní 

ochrana formou azylu nebo doplňkové 

ochrany podle jiného právního předpisu, 

32011L0095 Čl. 26, odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 29 

Odměňování, přístup k systémům 

sociálního zabezpečení pro zaměstnance i 

osoby samostatně výdělečně činné a jiné 

podmínky zaměstnání se řídí 

vnitrostátním právem. 
 
 
 

1.   Členské státy zajistí, aby byla osobám 

požívajícím mezinárodní ochrany v 

členském státě, který tuto ochranu 
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c) cizinec bez trvalého pobytu na území 

České republiky, kterému tento nárok 

zaručuje mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu, 
k pobytu podle jiného právního předpisu 

po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li 
mu nárok na sociální výhody z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, 
g) cizinec, kterému byla území České 

republiky podle zvláštního právního 

předpisu64) přiznána dočasná ochrana 

nebo žadatel o přiznání dočasné ochrany, 

pokud není ubytován v humanitárním 

středisku, 
a to, pokud má bydliště na území České 

republiky; co se rozumí bydlištěm, 

stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 

přiznal, poskytována stejná nezbytná 

sociální péče, jaká je poskytována 

státním příslušníkům tohoto členského 

státu. 

2.   Odchylně od obecného pravidla 

uvedeného v odstavci 1 mohou členské 

státy omezit sociální péči poskytovanou 

osobám, kterým byl přiznán status 

doplňkové ochrany, na základní dávky, 

které jsou pak poskytovány ve stejném 

rozsahu a za stejných podmínek 

způsobilosti, jaké platí pro jejich státní 

příslušníky. 
 

 
 
 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32004L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 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 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32011R0492 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 492/2011ze dne 5. dubna 2011 o 

volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
Číslo předpisu EU (kód celex)  Název předpisu EU 
32019R1111 Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32011L0095 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/95/EU 

ze dne 13. prosince 2011o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 

státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo 

osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL59K)




