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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Smlouva o fungování Evropské unie  

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie 

ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE 

HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU 

KAPITOLA 1 - PRACOVNÍCI 

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES) 

 

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru  

ČÁST III – VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU 

KAPITOLA 1 – PRACOVNÍCI A OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ  

Článek 28 

 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení  

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I bod 1 

(§ 4 odst. 1)  

 

 

Zákon 

č. 312/2002 Sb., 

§ 4 

(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je 

státním občanem České republiky, občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo občanem státu, 

který je smluvním státem Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, popřípadě fyzická osoba, která 

12016E045 Článek 45 

(bývalý 

článek 39 

Smlouvy 

o ES) 

 

Článek 45 

(bývalý článek 39 Smlouvy o ES) 

1. Je zajištěn volný pohyb pracovníků v Unii. 

2. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění 

jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských 

států na základě státní příslušnosti, pokud jde 
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o úřednících 

územních 

samosprávných 

celků a o změně 

některých 

zákonů  

je cizincem a má v České republice povolen trvalý 

pobyt,4) dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je 

bezúhonná, ovládá jednací jazyk5) a splňuje další 

předpoklady pro výkon správních činností stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

_______________ 

4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 140/2001 Sb. 
5) § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 

č. 384/2008 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní 

podmínky. 

3. S výhradou omezení odůvodněných veřejným 

pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví 

zahrnuje právo: 

a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; 

b) pohybovat se za tím účelem volně na území 

členských států; 

c) pobývat v některém z členských států za účelem 

výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními 

předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních 

příslušníků; 

d) zůstat na území členského státu po skončení 

zaměstnání za podmínek, které budou předmětem 

nařízení vydaných Komisí. 

4. Tento článek se nepoužije pro zaměstnání 

ve veřejné správě. 

Čl. I bod 1 

(§ 4 odst. 1)  

 

 

Zákon 

č. 312/2002 Sb., 

o úřednících 

územních 

samosprávných 

celků a o změně 

některých 

zákonů 

§ 4 

(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je 

státním občanem České republiky, občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo občanem státu, 

který je smluvním státem Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, popřípadě fyzická osoba, která 

je cizincem a má v České republice povolen trvalý 

pobyt,4) dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je 

bezúhonná, ovládá jednací jazyk5) a splňuje další 

předpoklady pro výkon správních činností stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

21994A0103(01) Článek 28 

Dohody o 

Evropském 

hospodářském 

prostoru  

Článek 28 

1. Je zajištěn volný pohyb pracovníků mezi členskými 

státy ES a státy ESVO. 

2. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění 

jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských 

států ES a států ESVO na základě státní příslušnosti, 

pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 

pracovní podmínky. 
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_______________ 

4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 140/2001 Sb. 
5) § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 

č. 384/2008 Sb. 

 

3. S výhradou omezení odůvodněných veřejným 

pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví 

zahrnuje právo:  

a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; 

b) pohybovat se za tím účelem volně na území 

členských států ES a států ESVO; 

c) pobývat v některém z členských států ES nebo států 

ESVO za účelem výkonu zaměstnání v souladu 

s právními a správními předpisy, jež upravují 

zaměstnávání vlastních státních příslušníků;  

d) zůstat na území členského státu ES nebo státu 

ESVO po skončení zaměstnání. 

4. Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve 

veřejné správě. 

5. Zvláštní ustanovení o volném pohybu pracovníků 

jsou uvedena v příloze V. 

 
 

Číslo předpisu EU 

(kód celex) 

Název předpisu EU 

12016E045 Smlouva o fungování Evropské unie  

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE, HLAVA 

IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU, KAPITOLA 1 – PRACOVNÍCI, Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy 

o ES) 

21994A0103(01) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru ČÁST III – VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU, KAPITOLA 1 – 

PRACOVNÍCI A OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ, Článek 28 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBHQER7IE)


