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

Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32011R0492
na bydlení je při splnění dalších podmínek
stanovených zákonem, osoba, která je
osobou, jejíž nárok vyplývá z přímo
použitelných předpisů Evropské unie nebo
osobou zaměstnanou, samostatně výdělečně
činnou, osobou ponechávající si takové
postavení a její rodinní příslušníci mající
právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie, a to pokud má bydliště na
území České republiky

Číslo předpisu EU (kód celex)
32011R0492

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
Čl. 7, odst. 2

Obsah
2. Požívá stejné sociální a daňové výhody
jako tuzemští pracovníci.

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

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Navrhovaný právní předpis
Zákon č…… o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
§ 19 a § 40

Obsah

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
Celex č.

Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32004L0038
na bydlení je při splnění dalších podmínek
stanovených zákonem, osoba, která je
osobou, jejíž nárok vyplývá z přímo
použitelných předpisů Evropské unie nebo
osobou zaměstnanou, samostatně výdělečně
činnou, osobou ponechávající si takové
postavení a její rodinní příslušníci mající
právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie, a to pokud má bydliště na
území České republiky

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
Čl. 24

Obsah
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
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

§ 83

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan 32004L0038
členského státu Evropské unie, který je
hlášen na území České republiky k pobytu
podle jiného právního předpisu po dobu delší
než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník,
který je hlášen na území České republiky k
pobytu podle jiného právního předpisu po
dobu delší než 3 měsíce, příslušný orgán
současně posuzuje, zda tato osoba není
neodůvodnitelnou
zátěží
systému
a
příspěvku na bydlení podle tohoto zákona
(dále jen „neodůvodnitelná zátěž systému“);
to neplatí, má-li tato osoba na území České
republiky trvalý pobyt. Skutečnost, zda není
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se
posuzuje též v případech osob společně
posuzovaných s osobou uvedenou ve větě
první, a to za podmínek v této větě
uvedených.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se
nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná
účastna důchodového pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody
vyplývá z přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
d) před zahájením řízení o dávce byla v
České republice výdělečně činná a v období

Čl. 7

nebo půjčky na studium osobám jiným než
zaměstnaným osobám, osobám samostatně
výdělečně činným, osobám ponechávajícím
si takové postavení a jejich rodinným
příslušníkům.
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
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

10 let předcházejících dni zahájení řízení o
dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho
bezprostředně před zahájením řízení o dávce
nejméně po dobu 1 roku účastna
nemocenského pojištění, nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná důchodového
pojištění a nemá ke dni zahájení řízení
nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti,
pokud tyto pracovněprávní vztahy založily
účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém
pojištění, je dočasně práce neschopná v
důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně
před vstupem do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnána více než 1 rok;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů
o
zaměstnání,
pokud
jí
bezprostředně před vstupem do evidence
uchazečů o zaměstnání skončil pracovní
poměr na dobu určitou
h) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání, a která se stala
nezaměstnanou
během
prvních
12
kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou

státními příslušníky žádného členského státu,
za předpokladu, že tento občan Unie splňuje
podmínky stanovené v odst. 1písm. a), b)
nebo c).

přitom je, že nejde o osobu, která nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti podle §
39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková
osoba
se
nepovažuje
za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po
dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti,
pokud tyto pracovněprávní vztahy založily
účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém
pojištění, zahájila odbornou přípravu;
odbornou přípravou se pro účely tohoto
zákona rozumí soustavná příprava na
budoucí povolání podle zákona o státní
sociální podpoře a rekvalifikace podle
zákona o zaměstnanosti.

Číslo předpisu EU (kód celex)
32004L0038

Název předpisu 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
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Celex č.
Ustanovení (část,
Obsah
§, odst., písm.,
apod.)
Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32003L0109
Čl. 21
Zacházení poskytované v druhém členském
na bydlení je při splnění dalších podmínek
státě
stanovených zákonem, osoba, která je
cizincem, který je držitelem povolení k
1. Jakmile dlouhodobě pobývající rezidenti
trvalému pobytu s přiznaným právním
obdrží povolení k pobytu v druhém členském
postavením
dlouhodobě
pobývajícího
státě podle článku 19, je jim zajištěno v
rezidenta Evropského společenství na území
tomto státě rovné zacházení v oblastech a za
jiného členského státu Evropské unie, a to
podmínek uvedených v článku 11. Článek 11
pokud má bydliště na území České
republiky,
Rovné zacházení
Čl. 11
1. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je
přiznáno rovné zacházení jako státním
příslušníkům členského státu v těchto
oblastech:
d) sociální zabezpečení, sociální podpora a
sociální ochrana podle vnitrostátních
právních předpisů;

Číslo předpisu EU (kód celex)
32003L0109

Název předpisu EU
Směrnice Rady 2003/109/ES, ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích
zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

