Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 3 odst. 2,
písm. l)

l) osobami, jejichž nárok
vyplývá z přímo použitelných
předpisů Evropské unie 1)
nebo osobami zaměstnanými,
samostatně výdělečně činnými,
osobami ponechávajícími si
takové postavení a jejich
rodinnými příslušníky majícími
právo na rovné zacházení podle
předpisu Evropské unie69),

§ 3 odst. 2,
písm. l)

l) osobami, jejichž nárok
vyplývá z přímo použitelných
předpisů Evropské unie 1) nebo
osobami
zaměstnanými,
samostatně
výdělečně
činnými,
osobami
ponechávajícími si takové
postavení a jejich rodinnými
příslušníky majícími právo
na rovné zacházení podle
předpisu Evropské unie69),
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Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 7 odst. 2 Pracovník požívá stejné sociální a
daňové výhody jako tuzemští
pracovníci.

Čl. 7 odst. 3

Pro účely odst. 1 písm. a) si občan
Unie, který již není zaměstnanou
osobou ani samostatně výdělečně
činnou osobou, ponechává postavení
zaměstnané osoby nebo osoby
samostatně výdělečně činné v těchto
případech:
a) není dočasně schopen pracovat v
důsledku nemoci nebo úrazu;
b) je řádně zapsán jako nedobrovolný
nezaměstnaný poté, co byl zaměstnán
více než jeden rok a je řádně
zaregistrován u příslušného úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání;
c) je řádně zapsán jako nedobrovolný
nezaměstnaný po skončení pracovní
smlouvy na dobu určitou kratší
jednoho roku nebo poté, co se během
prvních dvanácti měsíců stal
nedobrovolně nezaměstnaným, a
zaregistrován u příslušného úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání. V
tom případě si postavení pracovníka
ponechává na dobu alespoň šesti
měsíců;
d) zahájí odbornou přípravu. Pokud
není nedobrovolně nezaměstnaný,
může si postavení pracovníka
ponechat, pouze vztahuje-li se
odborná příprava k jeho předchozímu
zaměstnání.

Čl. 24

2

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.

