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Seznam použitých zkratek

EGV / EG -  Vertrag -  Vertrag über die Europäischen Gemeinschaften

EHP -  Evropský hospodářský prostor

EHS -  Evropské hospodářské společenství

ES -  Evropské společenství

ESD -  Evropský soudní dvůr

ESUO -  Evropské společenství uhlí a oceli

ESVO/EFTA -  Evropské sdružení volného obchodu

EU -  Evropská unie

EURATOM -  Evropské společenství pro atomovou energii

LZPS -  Listina základních práv a svobod

OSVČ -  Osoba samostatně výdělečně činná

SES -  Smlouva o Evropských společenstvích

SEHS -  Smlouva o Evropském hospodářském společenství

SGB -  Sozialgesetzbuch 

VO -  Verordnung



1 ÚVOD

Každý stát si samostatně vytváří vlastní systém sociálního zabezpečení, který 

odpovídá jeho historickým odlišnostem, potřebám a možnostem. Při postupném 

vytváření Evropského společenství však jeho členové naráželi na potíže způsobované 

rozdílnostmi v systémech zabezpečení migrujících pracovníků a dalších osob.

Postupně se státy pokoušely o jejich odstranění nebo alespoň zmírnění, nejprve 

prostřednictvím bilaterálních dohod, následně mnohostrannou koordinací, která se 

vztahuje na všechny členské státy Společenství.

Problematika koordinace systémů sociálního zabezpečení vychází ze svobody 

volného pohybu osob, která je  řazena mezi tzv. čtyři základní svobody společného trhu. 

Migrace pracovníků by s sebou však mohla přinést závažné dopady do jejich sociálních 

jistot. Aby takovýmto důsledkům bylo zabráněno, zavázaly se členské státy k přijetí 

takových opatření, podle kterých bude se všemi občany členských států zacházeno 

shodně, bez ohledu na to, ve kterém Členském státě bydlí, či vykonávají činnost.

Nej významnější roli v oblasti koordinace však sehrává Rada, které Smlouva o 

Evropských společenstvích ukládá, aby přijala opatření, kterým by se předcházelo 

každému diskriminačnímu zacházení. Od roku 1971 se koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení aplikovalo nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.

Nařízení bylo postupně aktualizováno s ohledem na změny a vývoj 

Společenství, až bylo nahrazeno předpisem novým, nařízením (ES) č. 883/2004 o 

koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Jak bude dále poukázáno, nenahradilo však 

zcela stávající úpravu. Lze říci, že od 1. 5. 2010 obě nařízení působí vedle sebe, avšak 

pro odlišné skupiny oprávněných osob.

Významnou roli na poli koordinace sehrává také rozhodovací činnosti 

Evropského soudního dvora, nyní Soudní dvůr Evropské unie, jehož nej významnější 

rozhodnutí v oblasti sociálního zabezpečení jsou pojednána. Pro přehlednost je i přes 

nové označení soudní instituce používána obvyklá zkratka ESD.

Diplomová práce byla vypracována ke dni 2 .9 . 2010.
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2 VYMEZENÍ POJMU PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENI

2.1 OBECNĚ

Při snaze vymezit pojem sociálního zabezpečení narazíme na řadu obtíží, 

především terminologických. Výraz bývá synonymně používán např. s označením 

sociální právo či sociální jistota.

Již samotné slovo „sociální“ má řadu významů a používá se v ustálených 

spojeních (sociální pojištění, sociální politika, sociální právo apod.)1

Právo sociálního zabezpečení bývá různými autory různě chápáno a 

definováno. Některé země přistoupily k legální definici, některé pouze zákonem 

vymezily oblast působnosti. Tak např. kodifikovaná úprava německého práva sociálního 

zabezpečení (Sozialgesetzbuch) v § 1 první knihy (§ 1 SGB I) abstraktním a obecným 

způsobem stanovila úkoly uvedené úpravy. Z ustanovení plyne, že základním posláním 

kodifikace je  vytvoření sociální spravedlnosti a jistoty prostřednictvím poskytování 

dávek a pomoci.

Právo sociálního zabezpečení má sloužit k zajištění důstojných životních 

podmínek, k vytvoření shodných podmínek pro rozvíjení osobností, podporovat rodiny, 

osoby samostatně výdělečně činné a další vymezené skupiny. Současně má vyrovnávat 

rozdíly osob znevýhodněných, mimo jiné i poskytováním sociálních služeb a 

zřizováním specializovaných zařízení.

1
1
1

2.2 HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro pochopení smyslu této právní úpravy je  nezbytné zabývat se i jeho 

historickým vývojem.

Problematika sociálně potřebných, především nemajetných, nemocných či 

postižených osob, patřila k palčivým otázkám všech státních zřízení. Pro některé 

skupiny byly ze státních pokladen vypláceny jakési dávky, ale jednalo se pouze o

1 TRÖSTER, P. Der Gegenstand und das System des Rechts der sozialen Sicherheit aus 
tschechischer Sicht. In Cahiers Genevois et Romands de Sécurité Sociale N° 40-2008. [s.l.] : Weblaw SA. 
2008. str. 28.
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vybraný okruh lidí, především Vysloužilé vojáky. Zbývající chudina byla ze společnosti 

naprosto vyloučena.

Jedinou sociální institucí fungující ve středověku byla církev, která v malé míře 

zabezpečovala alespoň základní potřeby lidí v nouzi. Poskytovala jim  především věcné 

dávky v podobě stravy, šatstva či noclehu a chudina na ně neměla nárok. Povinnost 

péče o chudé později přecházela z rozhodnutí vladařů na šlechtu, v průběhu dalších 

století pak na o bce .2

Princip vzájemnosti, jeden ze základních principů této právní oblasti, se 

postupně začal prohlubovat až v průběhu 17. století, kdy hornická bratrstva zakládala 

společné pokladny, z nichž byli zabezpečováni členové cechu nebo jejich rodiny 

v případě, že se člen cechu zranil, nebo dokonce zemřel.3 Přechodem péče o chudé ze 

šlechtických stavů na obce a cechy postupně docházelo k  přeměně nenárokových dávek 

na zabezpečení v případě úrazu či úmrtí na dávky nárokové.

Základy moderního práva sociálního zabezpečení byly položeny až v dobách 

osvícenských. Marie Terezie zavedla zvláštní systém zabezpečení státních úředníků, 

kteří si nemohli opatřit prostředky jinak .4 5

Sociální zákonodárství se v dnešním chápání rozvíjelo především v souvislosti 

s průmyslovým rozmachem společnosti. Od druhé poloviny 19. století evropské 

industriální země zaváděly povinné pojištění pro případ nemoci, úrazu, invalidity a pro 

oblast starobních důchodů, které se však vztahovalo jen na osoby pracující, především 

dělníky a úředníky? Jednalo se o první obligatomí pojištění tzv. sociálních rizik, tedy o

2 Jedněmi z prvních předpisů s celostátní působností týkající se zabezpečení chudiny, příp. 
práce neschopných osob byl tzv. Kodex chudých z roku 1597 a chudinský zákon Poor Relief Act z roku 
1601, oba vydané v Anglii.

Srov, KOLD1NSKÁ, K. Sociální právo. 1. vydání. Praha : C.H.Beck. 2007. str. 6.

3 Viz TRÖSTER, P. a  kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: C. H. Beck. 2010. str. 26.

4 Jednalo se o penzijní normál pro vdovy a sirotky po zaměstnancích z roku 1771, který byi 
později doplněn penzijním normálem pro zaměstnance státní správy.

5 V Německu systémy sociálního pojištění prosadil Otto von Bismarck v rámci svých reforem, 
na území Rakouska-Uherska byly tyto úpravy známé jako tzv. Taafeho reformy.
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situaci, kdy se osoba ocitla bez příjmů v důsledku pokročilého věku, krátkodobé nebo 

dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti.6

Předpisy práva sociálního zabezpečení dopadající na veškeré obyvatelstvo jsou 

záležitostí až poloviny 20. století. Rozsah jejich působnosti byl rozšířen i na péči o děti 

a jejich výchovu, na péči o nemohoucí apod.

2.3 POJEM PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V EVROPSKÉM PRÁVU

Právo Evropských společenství používá pojem práva sociálního zabezpečení 

(Sozialrecht, Sociál law) v širším slova smyslu než národní právní řády. Předpisy 

sociálního práva (Sociální ustanovení)7 upravují i oblast, kterou členské státy zařazují 

do úpravy individuálního nebo kolektivního pracovního práva, např. regulaci 

pracovních podmínek a sociální dialog mezi stranami pracovněprávních vztahů.

I pracovní právo lze v jistém smyslu označit za úpravu sociální oblasti, 

nicméně členské státy ve většině případů striktně rozlišují evropské právo sociálního 

zabezpečení a evropské pracovní právo.8 Členové ES své stanovisko odůvodňují 

především tím, že evropské sociální právo aplikují pouze tehdy, dojde-li ke kolizi 

vnitrostátních úprav v oblasti sociálního zabezpečení nebo v pracovních vztazích.

Evropské sociální právo v užším smyslu zahrnuje výlučně supranacionální 

právo Evropské unie.9

6 TRÖSTER, P. Der Gegenstand und das System des Rechts der sozialen Sicherheit aus 
tschechischer Sicht, (n Cahiers Genevois et Romands de Sécurité Sociale №  40-2008 . [s.l.]: Weblaw 
SA, 2008. str. 30.

7 Sociální ustanovení jsou ve Smlouvě o Evropských společenstvích zařazena do Hlavy XI 
spolu s úpravou všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže. Cl. 136 a nás!. SES (Cl. 151a násl. 
Lisabonské smlouvy).

8 HAVERKATE, G. Europäisches Sozialrecht: Eine Einführung. 1. vydání. Baden-Baden : 
Nomos Verlag-Ges. 1999. str. 3?.

9 HAVERKATE, G. str. 38.
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2.4 VYMEZENÍ POJMU PRÁVO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ČESKÉM 

PRÁVNÍM ŘÁDU

Právo sociálního zabezpečení představuje soubor právních pravidel, která 

upravují hmotné zabezpečení a služby, které stát poskytuje svým občanům, kteří se 

v důsledku sociální události ocitli v nouzi, tj. v situaci, kdy nemohou být výdělečně 

činní a kdy by mohlo být ohroženo zajištění jejich základních životních potřeb.10

Právo na sociální zabezpečení patří mezi subjektivní sociální práva, která 

občanům zajišťují důstojný a svobodný rozvoj osobnosti a která je stát za tímto účelem 

povinen realizovat. Lze je tedy zařadit mezi lidská práva, jež se soustředí na jednotlivce, 

na jeho zájmy a potřeby a  současně je naplňují. V českém právním řádu jsou sociální 

práva soustředěna v Listině základních práv a svobod, v hlavě IV.11, jejíž-články jsou 

naplněny předpisy z oblasti sociálního pojištění, sociální péče a státní sociální podpory.

2.5 VYMEZENÍ POJMU PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

V NĚMECKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

Základy moderního práva sociálního zabezpečení v Německé spolkové 

republice byly položeny Bismarckovským zákonodárstvím z 80. let 19. století. Právo 

sociální zabezpečení je  ve Spolkové republice Německo kodifikováno v Sociálním 

zákoníku (Sozialgesetzbuch), který sestává z dvanácti knih věnovaných jednotlivým 

sociálním oblastem.

Sociální zákoník samotný neobsahuje legální definici právních vztahů, které 

upravuje. Obecné normy platné pro všechny Části zákoníku i další zákony mezi knihy 

nezačleněné zakotvuje kniha první, která současně vymezuje základní odvětví této 

právní oblasti. Týká se podpory vzdělávání a zaměstnanosti, sociálního pojištění i

10 Srov. TRÖSTER, P. a koi. Právo sociálního zabezpečeni. 5. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: C. H. Beck. 2008. str. 20.

11 ČI. 30 až 32 L2PS občanům zaručují následující sociální práva: právo občana na přiměřené 
hmotné zabezpečení ve stáří, právo občana na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, 
právo občana na přiměřené hmotné zabezpečení při ztrátě živitele, právo občana na bezplatnou zdravotní 
péči a  na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění. Do této hlavy jsou zahrnuta i práva každého 
na pomoc v hmotné nouzi, právo každého na ochranu zdraví. Mezi sociální práva patří i právo ženy na 
zvláštní péči v těhotenství a právo rodičů, kteří pečují o děti, nápomoc státu.

10
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sociálního odškodnění za způsobené zdravotní újmy (§§ 3 -  5 SGB I).12 * Sociální 

práva spadající do působnosti zákoníku se vztahují i na plnění určená ke sníženi 

nákladů rodin, či na příspěvek na přiměřené bydlení.

Značný rozsah sociálního zabezpečení (Nahtlosigkeit der Sozialleistungen)14 

v sobě může při změně druhu poskytovaných dávek skrývat nebezpečí, že oprávněná 

osoba by ze systému mohla být vyloučena. Německý zákonodárce se tomuto fenoménu 

snažil předejít vytvořením na sebe navazujícího postupu jednotlivých poskytovatelů 

dávek sociálního zabezpečení, který zakotvil v § 15 a násl. 1. knihy (§ 15 násl. SGB 

I).15

12 Viz Übersicht über das Sozialrecht. BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND 
SOZIALES. 5. vydání. Nürnberg: BW Bildung und Wissen. 2008. str. 6.

,J Sociálními právy se rozumí taková lidská práva, jejichž účelem je zajistit důstojnou existenci 
Člověka. -  zdroj: www.cs.wikipedia.org

14 Pojem „ Nahtlosigkeit des Sozialrechts “ si lze vyložit jako jednu z charakteristik německého 
systému sociálního zabezpečení, který spočívá ve velice husté, prakticky neprodyšné síti takového 
poskytování dávek, aby žádná osoba nezůstala bez prostředků.

15 Viz ERLENKÄMPER, A./ FICHTE, W. Sozialrecht. Allgemeine Rechtsgrundlagen, 
Sozialgesetzbücher und sonstige Sozialgesetze, Verfahrensrecht. 5. vydání. Köln : Carl Heymanns Verlag 
KG, 2003. str. 6.
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3 ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI 

EVROPSKÉ UNIE

3.1 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Hovoří-li se o právu EU, rozlišuje se evropské komunitámí právo a  unijní 

právo, přičemž základním kritériem dělení je subjekt, který normy tvoří, a procedury, 

které k výtvorem právní úpravy vedou.

Komunitámí právo (právo ES a právo EURATOM, dříve i právo ESUO)16 je 

většinou chápáno jako soubor právních norem zaměřených na vznik a fungování 

společného trhu členských států evropských společenství, jakož i hospodářské a měnové 

unie.17 18 Normy zařazované do kategorie komunitámího práva jsou vytvářeny orgány ES. 

Právo ES představuje nadnárodní právní řád, který má přímé účinky na právní řády 

členských států v tom smyslu, že národní normy mu nesmí odporovat. V některých 

formách je komunitami právo bezprostředně aplikovatelné, tedy jeho použití 

nevyžaduje zvláštní recepci. Zprostředkovaně působí díky hospodářskému a měnovému 

sjednocení států, které s sebou pochopitelně přináší i změny v sociálních politikách 

jednotlivých zemí.

Unijní právo vzniklo jako nová dimenze evropského práva v důsledku přijetí 

Smlouvy o Evropské unii, kdy byl konstituován model tři pilířů. Komumtámí právo 

bylo zahrnuto do prvního pilíře, do druhého byla začleněna společná zahraniční a 

bezpečnostní politika, do třetího pak spolupráce členských států v oblasti trestního 

práva. Posledně dva jmenované, tedy druhý a třetí pilíř, pak společně tvoří unijní právo.

16 Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) bylo založeno Pařížskou smlouvou jako mezinárodní 
organizace mezi 6 státy v roce 1952 na dobu padesáti let. Platnost Pařížské smlouvy vypršela 23. 7.2002. 
Oblast sektorové úpravy a pravomoci orgánů ESUO tak přešly do Siřeji pojaté oblasti celní a hospodářské 
unie, tzn. do prvního pilíře Evropské unie.

[ online] dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/ESUO
Rešeršováno dne 19. 7. 2010

17 Víz TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P„ ZEMÁNEK, J, KRÁL, R. Evropské právo. 
3. vydání. Praha : C. H. Beck. 2006. str. 28.

18 První pilíř tvoří základ EU a zahrnuje právo ES a právo EURATOM, dříve i právo ESUO.
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Rozdíl mezi prvním pilířem a zbytkem systému Evropské unie spočívá 

v pojmu nadstátnosti, neboli supranacionality, která je typická pro oblast komunitámího 

práva, tedy pro právo ES. Evropská unie supranacionální charakter nemá, je 

považována za mezinárodní organizaci a takovou povahu mají i právní pravidla jí 

vytvořená.19

3.2 SOCIÁLNÍ PRÁVO EU

Sociální právo Evropské unie představuje soubor právních norem, které 

vymezují, uplatňují a chrání sociální práva jednotlivců. Těžiště úpravy leží především 

v opatření, jejichž hlavním cílem je předcházet vzniku, příp. řešit negativní následky 

sociálních událostí.20

Sociální právo EU nevytváří systém poskytování dávek, pojištění či 

financování sociálního plnění jako systémy národní. Současně mu však nelze upřít 

značný vliv na úpravy v členských státech především proto, že velmi úzce souvisí 

s principem volného pohybu osob.

V oblasti sociálního práva nedochází na úrovni Evropské unie k harmonizaci 

národních právních řádů, nýbrž k jejich koordinaci. Jednotlivé národní sociální systémy 

jsou totiž založeny na odlišných principech a rozchází se i v institucionálním 

uspořádání. Koordinace právních řádů spočívá vtom , že předpisy členských zemí 

zůstávají beze změny, ale současně dochází knahrazení pravidel, jež by porušovala 

svobodu volného pohybu, jeden ze základních pilířů Společenství zakotvený v SES.21

Vzhledem ke značným rozdílům mezi sociálními systémy jednotlivých 

členských států a narůstajícímu počtu migrujících pracovníků byla v rámci ES přijata

19 Viz TICHÝ, L., ARNOLD, R„ SVOBODA, P„ ZEMÁNEK, J, KRÁL, R. Evropské právo. 
3. vydání. Praha; C. H. Beck. 2006. str. 29.

2u Sociální událostí se rozumí právní událost v právu sociálního zabezpečení. Jedná se tedy o 
právní skutečnosti, které vznikají nezávisle na vůli subjektů a s nimiž normy sociálního zabezpečení 
spojují vznik, změnu a zánik práv a povinností.

Viz TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha : C. H. Beck. 2008. str. 79.

21 ČI. 39 SES (čl. 45 Lisabonské smlouvy).
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čtyři pravidla koordinace. Jedná se o aplikaci právního řádu jediného státu, rovné 

zacházení, zachování nabytých práv a výplata dávek do ciziny a sčítání dob pojištění.

3.2.1 Zakotvení sociálního práva v primárním právu ES

Právo ES (tzv, komunitám! právo), resp. dnes právo EU (tzv. unijní právo) se 

Člení na primární a sekundární právo.

Primární právo ES tvoří v první řadě zakládací smlouvy evropských 

společenství (EHS, nyní ES, EURATOM a dříve i ESUO), které mají charakter 

mezinárodních smluv. Součástí primárního práva jsou také přílohy zakládacích smluv, 

jako protokoly, prohlášení apod. Mezi prameny primárního práva se řadí i smlouvy o 

přistoupení jednotlivých členských států a obecné zásady evropského práva.22'23 

Sekundární právo jsou předpisy, které byly přijaty na základě zmocnění primárního 

práva a kjeho provedení. Prameny sekundárního práva uvádí čl. 249 SES (ČI. 288 

Lisabonské smlouvy), jedná se o nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a 

stanoviska.24

22 Víz TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J, KRÁL, R. Evropské právo. 
3. vydání. Praha : C. H. Beck. 2006, str. 232.

23 Některá ustanovení SES (např, čl, 288/2, 340 Lisabonské smlouvy) na obecné právní zásady 
přímo odkazují, přičemž za tyto principy jsou považována především základní lidská práva a společné 
obecné právní zásady členských států. Jejich aplikací mají být odstraňovány případné mezery 
v primárním právu ES.

Srov. TICHÝ, L., ARNOLD, R„ SVOBODA, P„ ZEMÁNEK, J, KRÁL, R. Evropské právo. 
3. vydání. Praha: C. H. Beck. 2006. str. 233.

24 Čl, 249 SES (čl. 288 Lisabonské smlouvy): Ke splnění svých úkolů a za podmínek 
stanovených v této smlouvě Evropský parlament společně s Radou, Rada a Komise vydávají nařízeni a 
směrnice, přijímají rozhodnutí a  vydávají doporučení nebo zaujímají stanoviska.
Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 
státech.
Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, 
přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.
Rozhodnutí je  závazné vcelém rozsahu pro ty, jimž je  určeno.
Doporučení a stanoviska nejsou závazná.

[ onllne] dostupné z:
http://www.euroskop.ez/galiery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820dlea31b7.pdf 
Rešeršováno dne 19. 7. 2010.
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Smlouva o založení Evropského společenství již v úvodních ustanoveních, 

preambuli SES i Zásadách, zakotvuje principy sociálního růstu a sociální ochrany.25 26 

Ustanovení bezprostředně se vztahující k sociálnímu zabezpečení jsou rozvedena 

především v hlavě XI SES (hlava X Lisabonské smlouvy), nazvané Sociální politika, 

všeobecné vzdělávání a mládež. ČI. 136 SES (ČI. 151 Lisabonské smlouvy) stanoví, že 

Společenství i členské státy mají za cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a 

pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet 

jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských 

zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučením. Za tím účelem 

uskutečňují Společenství a členské státy opatření, jež  berou v úvahu rozmanitost 

vnitrostátních zvyklostí, zejména v oblasti smluvních vztahů, a potřebu udržovat 

konkurenceschopnost hospodářství Společenství.

[Společenství a členské státy] Soudí, že takový vývoj bude výsledkem nejen fungování 

společného trhu, který napomůže harmonizaci sociálních systémů, ale také výsledkem 

postupů stanovených touto smlouvou a sbližování právních a správních předpisů.

Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 136 SES (čl. 151 Lisabonské 

smlouvy) Společenství podporuje a  doplňuje činnost Členských států v těchto oblastech:

a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a 

bezpečnost pracovníků,

b) pracovní podmínky,

c) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků,

d) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru,

e) informování pracovníků a konzultace s nimi,

f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně
*iZ

spolurozhodování, s výhradou odstavce 5,

25 Viz např. čl. 2 a 3 SES (čl. 3 Lisabonské smlouvy).
26 Čl. 13? odst. 5 SES (Čl. 153 Lisabonské smlouvy): Tento článek se nevztahuje na odměnu za 

práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.
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g) podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících na 

území Společenství,

h) zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen článek 150,

i) rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti,

j)  boj proti sociálnímu vyloučení,

k) modernizace systémů sociálního zabezpečení, aniž je dotčeno písmeno c).

K naplnění cílů uvedených v základním ustanovení čl. 136 SES (51. 151 

Lisabonské smlouvy) může Rada přijímat opatření ke zlepšení spolupráce mezi 

členskými státy, současné však nesmí dojít k harmonizaci právních a správních předpisů 

jednotlivých členských států. Tento zákaz plyne ze samotného čl. 136 SES (čl. 151 

Lisabonské smlouvy), když se v něm stanoví, že opatření týkající se sociální oblasti sice 

mají sloužit sbližování předpisů, i přesto ale musí být zachovány rozmanitosti a 

zvyklosti jednotlivých zemí. Rada je  dále zmocněna přijímat směrnice, kterými může 

stanovovat minimální požadavky, které uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím 

podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto směrnicích 

se Rada zdrží ukládání takových správních, finančních a právních omezení, která by 

bránila zakládání a rozvoji malých a středních podniků. Rada rozhoduje jednomyslně a 

po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.27 28

27 Cl. 137 SES (čl. 153 Lisabonské smlouvy).

28 Čl. 137 odst. 2 SES (čl. 153 Lisabonské smlouvy):
Za tímto účelem může Rada [za účelem sociálního rozvoje dle čl. 136 SES (čl. 151 Lisabonské 

smlouvy)]:
a) přijímat opatření určená k podpoře spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím podnětů, které 
mají za cíl zlepšování znalostí, rozvoj výměny informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních 
přístupů a vyhodnocování zkušeností, s vyloučením harmonizace právních a správních předpisů 
členských států;
b) směrnicemi stanovit minimální požadavky, které uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím 
podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto směrnících se Rada zdrží 
ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních 
podniků.

Rada rozhoduje postupem podle článku 251 této smlouvy po konzultaci s Hospodářským a 
sociálním výborem a Výborem regionů, kromě oblastí uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) tohoto 
článku, v nichž Rada rozhoduje na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a zmíněnými 
výbory jednomyslně. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodnout o tom, že se postup uvedený v článku 251 vztahuje i na odst. 1 písm. d), f) a g) 
tohoto článku.
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Ačkoii Smlouva o Evropském společenství obsahuje rozsáhlou úpravu 

sociálního zabezpečení, sama svůj vliv na národní systémy omezuje, neboť předpisy 

podle ní přijaté se nesmějí dotknout práva členských států vymezovat základní zásady 

svého systému sociálního zabezpečení a nesmějí významně ovlivňovat finanční 

rovnováhu tohoto systému. Zároveň nebrání žádnému členskému státu, aby zachovával 

či zaváděl přísnější ochranná opatření, ovšem za podmínky, že budou slučitelná 

se Smlouvou o Evropském společenství.29 30

Jak už bylo naznačeno výše, s problematikou sociálního zabezpečení úzce 

souvisí i jedna ze základních svobod, a to svoboda pohybu osob, zakotvená v čl. 39 SES 

(čl. 45 Lísabonské sm louvy)/0 Každý členský stát má svůj systém sociálního 

zabezpečení, který spočívá na vlastních pravidlech a specifické organizaci.

Migrující pracovníci by tak v důsledku odlišných systémů mohli být 

znevýhodňováni. Aby nevznikaly překážky bránící volnému pohybu pracovníků, je 

nutné vytvořit podmínky rovného postavení občanů daného členského státu a 

příslušníků ostatních členských států. Základ pro vytvoření jednotného evropského 

systému sociálního zabezpečení představuje čl. 42 SES (čl. 48 Lisabonské smlouvy), 

který vymezuje dvě základní podmínky tohoto systému. Na jedné straně musí být 

zajištěno, aby do systému byly zahrnuty i osoby, které mají trvalé bydliště v jiném 

členském státu. Na druhé straně musí být zaručeno, aby započitatelné doby, splněné

29 ČL 13? odsí. 2 SES (čl. 153 Lisabonské smlouvy).

30 Hlava III SES (hlava IV Lisabonské smlouvy): Volný pohyb osob, služeb a kapitálu, 
čl. 39 SES (čl. 45 Lisabonské smlouvy): 1. Je zajištěn volný pohyb pracovníků ve Společenství.

2. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky 
členských států na základě stárni příslušnosti, pokud jde 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 J e ž  upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků;
d) zůstat na území Členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem 
prováděcích nařízení vydaných Komisí.

4. Tento Článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě-
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v různých zemích Společenství, byly navzájem započítány (bez ohledu na místo 

činnosti).31

3.2.2 Zakotvení sociální práva v sekundárním právu ES

Ustanovení týkající se oblasti sociálního zabezpečení zakotvená v několika 

článcích Smlouvy o Evropském společenství jsou dále prováděna a  konkretizována 

předpisy, které na základě výslovného zmocnění vydala Rada.

Stěžejní úpravu obsahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení, které se 

aplikuje od 1. května 2010.32 Ve smyslu národních právních řádů by bylo možné 

konstatovat, že uvedené nařízení vstoupilo v účinnost ke dni 1. 5. 2010, tzn. že od 

tohoto data je třeba dle něho postupovat, používat ho a dodržovat, zatímco platné je již 

od svého řádného vyhlášení, tedy od své publikace v Úředním věstníku Evropské unie, 

tj.od  30. 4. 2010.33

Je třeba zohlednit, že komunitám! právo mezi platností a účinností předpisů 

nerozlišuje. I o úpravě platnosti sekundárních komunitámích norem se primární právo 

zmiňuje spíše výjimečně. Podmínky platnosti jednotlivých norem jsou většinou 

stanoveny přímo v jejich ustanoveních.

31 ČI. 42 SES (čl. 48 Lisabonské smlouvy): Rada přijme postupem podle článku 251 v oblasti 
sociálního zabezpečení taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků; za 
tímto účelem Rada vytvoří systém, který migrujícím pracovníkům a oprávněným příslušníkům jejich 
rodin zajistí:
a) započtení všech dob získaných podle práv Členských států pro účely vzniku a zachování nároků na 
dávky, jakož i pro výpočet jejich výše,
b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států.

Rada rozhoduje jednomyslně postupem podle článku 251.

32 Vychází se ze znění nařízení č. 883/2004 ke dni 27. 7. 2010,
[ oniine ] dostupném z:
http://www.mpsv.ez/files/danky/8 í 90/883_2004.pdf

33 Úřední věstník Evropské unie. 05/sv. 5, 30. 4.2004, L 166/1, ke dni 27. 7.2010 
[ Online ] dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ-do?uri=DD:05:05:320Q4R0883:CS:PDF
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Z pohledu ES se platnost předpisů zkoumá z formálních hledisek, tj. z hlediska 

řádné publikace. Z pohledu členských států, na jejichž území se mají normy aplikovat, 

lze vypozorovat dvě hlediska platnosti:

a) akt musí být především platný, aby mohl být přednostně aplikovatelný, mít 

bezprostřední účinek nebo být bezprostředně použitelný a závazný;

b) současně je platnost vlastností předpisu, která umožní, aby členský stát přijal za své 

ty právní předpisy unijního práva, které nejsou bezprostředně použitelné a nemají 

bezprostřední účinek.34 35

Nařízení (ES) č. 883/2004 je, stejně jako jeho předchůdce, doplněno prováděcím 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení. Relativně pozdní přijetí prováděcího předpisu způsobilo, že 

k nahrazení nařízení přijatých již  v 70. letech 20. století došlo až od května 2010.

Nová nařízení si kladou za cíl zajistit, aby pracovníci migrující v rámci EU 

(občané kteréhokoli členského státu, ale i osoby bez státního občanství nebo uprchlíci, 

zaměstnanci i OSVČ) byli za všech okolností zahrnuti do systému sociálního 

zabezpečení a nebyli nuceni platit příspěvky ve dvou zemích zároveň.

Předpisy se vztahují na dávky poskytované v nemoci, v mateřství, v invaliditě, 

ve stáří, na pozůstalostní dávky, na dávky vyplácené při pracovních úrazech a
O

nemocech z povolání, zahrnuto je  i pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a rodinné

34 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J, KRÁL, R. Evropské právo. 3. 
vydám'. Praha: C. H. Beck. 2006. str. 320 an.

35 Změnu proti původní úpravě přináší např. £1.63 nařízení (ES) č. 883/2004, který stanoví, že 
pokud nezaměstnaný hledá práci vjiné zemi EU, bude moci od úřadů své domovské země pobírat 
podporu v nezaměstnanosti po dobu až 6 měsíců.
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dávky. Nově se nařízení vztahuje i na otcovské dávky36 a zavedeny byly tzv. dávky 

předdůchodové37.

Obecně se uplatňuje pravidlo, že pracovníci jsou pokryti systémem sociálního 

zabezpečení v té zemi, ve které pracují. Výjimku tvoří tzv, vyslaní pracovníci, na něž se 

vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71 /ES o vysílání pracovníků 

v rámci poskytování služeb. ’8

V případě pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve více členských státech, je  pro 

příslušnost ke konkrétnímu systému sociálního zabezpečení rozhodující, ve které zemi 

vykonává podstatnou část své činnosti.39 Normu, obsahující přesná data a definice, které 

jsou nezbytné pro zařazení pracovníka do příslušného systému sociálního zabezpečení, 

představuje ČI. 14 odst. 8 nařízení (ES) č. 987/2009.40

36 Důvody úpravy nového typu dávek vymezuje nařízení v úvodních stanoveních, jedná se o
bod (19):

V některých případech může požívat dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky matka 
nebo otec, a protože v případě otce se tyto dávky od rodičovských dávek liší a lze je považovat za 
mateřské dávky v užším smyslu slova v tom, že jsou poskytovány během prvních měsíců Života 
novorozence, je  vhodné, aby mateřské a rovnocenné otcovské dávky byly upraveny společně.

Jl Úprava předdůchodových dávek je  však svěřena především zvláštním předpisům, nařízení 
(ES) č. 883/2004 jim věnuje Kapitolu 7.

J® Tzv, vyslaní pracovníci konají v zahraničí práci jménem svého zaměstnavatele a  ve státě, do 
nějž byli vysláni, nenahrazují žádnou osobu. Podléhají systému sociálního zabezpečení své domovské 
země.

39 Posuzuje se Činností v posledních 12 měsících, podstatnou částí se pak rozumí min. 25 % 
doby nebo příjmu, v případě osob samostatně výdělečně činných se uplatní ¡kritéria pracovní doby, 
obratu, poskytnutých služeb ap.

[ Online ] dostupné z:
htto://w ww.euroskop .cz/13/16554/clanek/zamestnanost-a-socialni-veci-v-kvetnu-2010 
ReŠerŠováno dne 27. 7.2010

40 Pro účely ČI. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení [ tj. nařízení (ES) Č. 883/2004 ] se slovy 
„podstatná Část zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti“ vykonávaná v členském státě rozumí, že 
je  zde vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností zaměstnané osoby nebo osoby samostatně 
výdělečné činné, aniž by se nutně jednalo o hlavní Část těchto činností.
Pro určení toho, zda je  podstatná Část činností vykonávána v členském státě, budou zohledněna tato 
orientační kritéria:

v případě zaměstnanecké činnosti pracovní doba nebo odměna a
v případě samostatné výdělečné činnosti obrat, pracovní doba, počet poskytnutých služeb nebo

příjem.
Podíl nižší než 25 % dle výše uvedeného kritéria je  v rámci celkového hodnocení ukazatelem 

toho, že v příslušném členském státě podstatná část činností vykonávána není.
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Nová úprava, tj. nařízení (ES) Č. 883/2004 a prováděcí nařízení (ES) č. 

987/2009, nahrazuje úpravu koordinace systému sociálního zabezpečení přijatou v 70. 

letech 20. století. Neznamená to však, že je  v plném rozsahu ruší a plně supluje. Nové 

předpisy se budou aplikovat pouze v členských státech EU a výslovně stanoví, že 

předchozí normy nadále zůstanou v platnosti ve vztahu k zemím EHP41 a k zemím, 

s nimiž Společenství uzavřelo dohody o volném pohybu osob, a ve vztahu ke státním 

příslušníkům těchto zemí.42

3.2.3 Stav právní úpravy do 30. 4. 2010 - nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Jak už bylo uvedeno výše, nařízení jsou prováděcími předpisy Smlouvy o ES, 

v případě nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení se jedná o čl. 42 SES (čl. 48 

Lisabonské smlouvy).

Základním účelem normy bylo odstranit nevýhody, které vznikaly, případně 

mohly vznikat v důsledku pracovní mobility v rámci Evropské unie a v důsledku 

příslušnosti k různým systémům sociálního zabezpečení.

• Rozsah působnosti nařízení (EHS) Č. 1408/71

Jako u každé právní normy i u nařízení lze rozlišovat mezi věcnou a osobní 

působností.

41 EHP (Evropský hospodářský prostor) vznikl ke dni 1. ledna 1994 na základě dohody 
uzavřené mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a EU. Smlouva rozšířila na celé 
území EHP platnost čtyř základních svobod (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu), jaké platí na 
území EU a tím pádem umožnila zejména volný obchod mezi všemi zeměmi EU a třemi zeměmi ESVO. 
Podmínkou k rozšíření těchto svobod pro občany a území Islandu, Norska a Lichtenštejnská je především 
postupné zaváděni vymezených částí legislativy Evropské unie do právních pořádků těchto států.

[ online ] dostupné z: 
http://cs.wikipedia,org/wiki/EHP 
Rešeršováno dne 27. 7.2010

42 Viz čl. 90 nařízení (ES) č. 883/2004.
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Věcnou působnosti nařízení (EHS) č. 1408/71 vymezuje ČI. 4 odst. 1. Z jeho 

znění plyne, že se vztahuje na všechny právní předpisy těch odvětví sociálního 

zabezpečení, které se týkají dávek vyjmenovaných v uvedeném Článku.43

Současně je však široký okruh poskytovaných dávek omezen dalšími odstavci 

čl. 4 nařízení (EHS) Č. 1408/71. Strukturálně se nařízení vztahuje jak  na systémy 

s povinným členstvím, tak na systémy, do nichž oprávnění vstupují dobrovolně.44 

Nicméně z působnosti jsou zcela vyloučeny dávky vymezené čl. 4 odst. 4 nařízení 

(EHS) č. 1408/71, tj. dávky sociální pomoci4', lékařská péče a systémy dávek pro oběti 

války.46

Od roku 1998 byly do věcné působnosti nařízení zahrnuty i systémy určené k 

zajištění státních úředníků. Do té doby chybějící úprava, resp. vyloučení zaměstnanců 

veřejné správy představovala podle Evropského soudního dvora (ESD) překážku 

volného pohybu osob a pracovníků. Průlomovým rozhodnutím byl rozsudek ESD C- 

443/93 ze dne 22. 11. 1995 (Vougioukas/IKA)47, kterým ESD nařídil započtení doby 

zaměstnání ve veřejné sféře v Německu do řeckého systému určenému úředníkům, a to 

bez ohledu na to, že nařízení tyto struktury sociálního zabezpečení výslovně vylučovalo 

ze své působnosti. Reakcí na judikát ESD pak bylo přijetí nařízení Rady (ES) č. 

1606/98, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a jejich rodinné

43 Dávky, které zahrnuje čl. 4. odst. 1 nařízení (EHS) č, 1408/71, jsou:
dávky v nemoci a mateřství, dávky v invaliditě, včetně těch, jež jsou určeny k udržení nebo zlepšení 
výdělečné schopnosti, dávky ve stáří, dávky pozůstalým, dávky při pracovních úrazech a nemocích 
z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky.

44 Viz HANAU, P., STEINMEYER, H.-D., WANK, R. Handbuch des europäischen Arbeits- 
und Sozialrechts. 1. vydání. Miichen : C.H.Beck. 2002. str. 935.

45 Ačkoli jsou dávky sociální pomoci explicitně vyloučeny z věcné působnosti nařízení (EHS) 
č. 1408/71, neznamená to jejich naprosté vyřazení ze systému sociálního práva EU. Nelze totiž 
opomenout „sociální zvýhodnění“ ve smyslu Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Společenství: [ Pracovník, který je příslušníkem jiného členského státu] Požívá 
stejné sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci.

Blíže Viz HANAU, P., STEINMEYER, H.-D., WANK, R. Handbuch des europäischen 
Arbeits- und Sozialrechts. I . vydání. Müchen : C.H.Beck. 2002. str. 936. str. 1071 a  násl-

46 Čl. 4 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1408/71:
Toto nařízení se nevztahuje na sociální pomoc a lékařskou péči, na systémy dávek pro oběti války a jejich 
důsledků, ani na zvláštní systémy pro úředníky a osoby v podobném postavení.

47 Sb. rozh, ESD 1995, str. 1-4033.
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příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, za účelem rozšíření jejich 

působnosti na zvláštní systémy sociálního zabezpečení pro úředníky.48

Osobní působnost vymezuje či. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71. Podle něj se 

úprava vztahuje na pracovníky, osoby samostatně výdělečně Činné a studenty Členského 

státu, jakož i na jejich rodinné příslušníky a  pozůstalé.

Nařízení se vyznačuje čtyřmi základními principy49: První zásada spočívá 

v tom, že každá osoba podléhá právnímu řádu pouze jednoho státu, většinou stejnému 

právnímu řádu, jaký se vztahuje i na poskytovatele dávek sociálního zabezpečení. Tento 

princip Klein označuje jako „zaměstnanecký princip“. 50 Druhou zásadu uvádí ČI. 3 odst. 

2 SES (či. 2 Lisabonské smlouvy) jako princip rovného zacházení a zavazuje členské 

státy, aby se všemi osobami žijícími na jejich území zacházeli stejně, bez ohledu na 

jejich státní příslušnost. Třetí a čtvrtou zásadu obsahuje čl. 42 SES (čl. 48 Lisabonské 

smlouvy). Jde o sčítání dob relevantních pro vznik nároku na plnění, resp. poskytování 

dávek ze systému sociálního zabezpečení a o vyplácení dávek do zahraničí.51

48 "Nařízení č. Rady (ES) č. 1606/98 v úvodním ustanovení výslovně říká, že bylo přijato jako 
reakce na uvedení rozhodnutí ESD:
(1) S přihlédnutím k rozsudku Soudního dvora Evropských společenství z listopadu 1995 ve věci C- 
443/93, loannis Vougioukas vs. Idryma Koinonikon Asfalisseion -  IKA (Sb. rozh. ESD 1995, s. 1-4033), 
je  třeba rozšířit oblast působnosti nařízení (EHS) č. 1408/71 [4] a (EHS) č. 574/72 [5], aby zahrnovala i 
zvláštní systémy pro úředníky a osoby v podobném postavení.
(2) S přihlédnutím k uvedenému rozsudku a pro účely uplatňování uvedených nařízení je vhodné, aby 

Členové zvláštních systémů pro úředníky a osoby v podobném postavení byli pokládáni za zaměstnané 
osoby, s výhradou zvláštních ustanovení obsažených v tomto nařízení.

49 Víz KLEIN, S. Deutsches Pflegeversicherungsrecht versus Europarecht? Vereinbarkeit der 
deutschen Pflegeversicherung mit der europarechtlichen Arbeitnehmerfreizugigkeit. 1. vydání. Baden- 
Baden 1998. str. 44.

50 Zaměstnanecký princip či princip zaměstnanosti můžeme chápat v souvislosti stím, Že 
pracovníci a jiné osoby, na něž se vztahuje unijní úprava sociálního zabezpečení, bývají zahrnováni do 
systému sociálního zabezpečení toho státu, v němž vykonávají činnost.

51 V německé literatuře se lze setkat s termínem „Leistungsexport“.
Víz např. KLEIN, S. Deutsches Pflegeversicherungsrecht versus Europarecht? Vereinbarkeit 

der deutschen Pflegeversicherung mit der europarechtlichen Arbeitnehmerfreizugigkeit. 1. vydání. 
Baden-Baden. 1998. str. 45.
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4 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 
883/2004

Jak už bylo výše uvedeno, s 1. květnem 2010 došlo ke změnám v právní úpravě 

koordinace sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Nařízení (ES) č. 883/2004 

o koordinaci sociálního zabezpečení a nařízení (ES) Č. 987/2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečeni, patří mezi nejvíce zavedené předpisy Společenství. Jako "nařízení" mají 

obecnou platnost a jsou přímo použitelné ve všech členských státech. Jinými slovy tyto 

předpisy jsou závazné pro všechny a musí být respektovány národními úřady 

a administrativami, institucemi sociálního zabezpečení i soudy. I v případech, kdy 

ustanovení národních zákonů jsou v rozporu s předpisy Společenství, mají unijní 

předpisy aplikační přednost.

Podle zákonů některých členských států je doposud nárok na některé dávky 

podmíněn státním občanstvím dotyčného státu; tato podmínka se ruší "přímým 

účinkem" ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení pro všechny osoby, na něž 

se tato ustanovení vztahují.52

4.1 OSOBNÍ PŮSOBNOST NAŘÍZENI (ES) Č. 883/2004

Osobní působnost nařízení je  vymezena Čl. 2 tak, že se vztahuje na státní 

příslušníky Členského státu, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky bydlící v některém 

členském státu, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho nebo více 

členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. Nařízení dále platí pro 

pozůstalé osoby, které podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států, 

a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, jsou-li jejich pozůstalí státními příslušníky 

Členského státu nebo osobami bez státní příslušnosti anebo uprchlíky bydlícími na 

území členského státu.

52 [ online 1 dostupné z: 
http://www.mDsv.cz/cs/543 
Rešeršováno dne: 28. 7. 2010

< ... .
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Obecné vymezení osob, na které nařízení dopadá, se tak zdá širší než v 

normách aplikovaných do května 2010. Ve zvláštní části nařízení53 jsou oprávněné 

osoby vymezovány ve vztahu ke konkrétní dávce. Jedná se o dávky v nemoci, mateřství 

a rovnocenné otcovské dávky a pohřebné, kde je  oprávněným pojištěný, tedy osoba, 

která splňuje podmínky na poskytnutí dávky, které vyžaduje úprava členských států, a 

rodinní příslušníci.

Odlišnosti oproti předchozímu předpisu lze vypozorovat i v terminologii. 

Nařízení již nepoužívá jako základní termín pojem „pracovník“, ale příslušník 

členského státu, který je zaměstnán54, nebo vykonává samostatnou výdělečnou 

činnost55 56.

Nově jsou od počátku zahrnuta také ustanovení dopadající na úředníky, kterým 

nařízení rozumí ty osoby, které za úředníka považuje členský stát a které zaměstnává 

správní orgán členského státu. Aby nedocházelo k úzkému výkladu a případnému 

vyloučení tohoto typu zaměstnanců z působnosti nařízení, zařazují se pod pojem 

„úředník“ i osoby, se kterými je  takto zacházeno. Oproti nedostatečnému stavu, který 

existoval až do rozhodnutí ESD ve věci Vougioukas/IKA (C-443/93), nařízení počítá i
c/

s vytvořením zvláštního systému zabezpečení pro úředníky.

Specifickou kategorii osob spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 883/2004 

představují osoby pozůstalé a  rodinní příslušníci. Komunitám! právo totiž zohledňuje i

5'' Hlava lil a násl. nařízení (ES) č. 883/2004 Zvláštní ustanovení o různých druzích dávek.
[ online ] dostupné z:
http://eur-Iex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri-DD:Q5:05:32Q04R0883:CS: PDF 
Znéní ke dni 28. 7. 2010

54 ČI. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004;
„Zaměstnáním“ se rozumí každá Činnost nebo obdobná situace, která je  za takovou považována pro úCely 
právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace 
existuje.

55 Č I 1 písm. b) nařízení (ES) č. 883/2004:
„Samostatnou výdělečnou činností“ se rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je  za takovou 
považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková Činnost 
nebo obdobná situace existuje.

56 ČI. 1. písm. e) nařízení (ES) č. 883/2004:
„Zvláštním systémem pro úředníky“ se rozumí systém sociálního zabezpečení, který se liší od obecného 

systému sociálního zabezpečení vztahujícího se na zaměstnané osoby v dotyčném členském státu a do 
kterého přímo spadají všechny nebo některé kategorie státních úředníků.
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osobní a rodinný život rodinných pracovníků a umožňuje jejich migraci spolu 

s rodinnými příslušníky.57 Nařízení (ES) č. 883/2004 jako rodinného příslušníka 

označuje osobu stanovenou nebo uznanou za rodinného příslušníka nebo uznanou za 

člena domácnosti právními předpisy, podle kterých se poskytují dávky.58

Specifickým způsobem jsou pak vymezeny oprávněné osoby označené jako 

osoby bez státní příslušnosti a uprchlíci. Podle čl. 1 h) nařízení (ES) č. 883 /2004 se 

osobou bez státní příslušnosti rozumí osoby ve smyslu čí. 1 Úmluvy o právním 

postavení osob bez státní příslušnosti podepsané dne 28. září 1954 v New Yorku. 

Uprchlíka nařízení vymezuje v čl. 1 g) jako osobu ve smyslu čl. 1 Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků podepsané dne 28. července 1951 v Ženevě.

4.2 VĚCNÁ PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ (ES) Č. 883/2004

Věcnou oblast působnosti vymezuje nařízení v čl. 3. Uplatní se pro všechny 

předpisy týkající se následujících oblastí práva sociálního zabezpečení:

a) dávky v nemoci [čí. 17 anásí. nařízení (ES) č. 883/2004],

b) dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky [čl. 36 a násl. nařízení (ES) č. 

883/2004],

c) dávky v invaliditě [Čl. 44 a násl. nařízení (ES) č. 883/2004],

d) dávky ve stáří [čl. 50 a násl. nařízení (ES) č. 883/2004],

e) pozůstalostní dávky,

f) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání [čl. 36 a násl. nařízení (ES) č. 

883/2004],

g) pohřebné [čl. 42 a násl. nařízení (ES) č. 883/2004],

57 Vyloučení možnosti pohybu rodinných příslušníků spolu s migrujícím zaměstnancem by 
mohlo znamenat překážku volného pohybu pracovních sil. ESD svou judikaturou usiluje o odstranění 
překážek mobility a postupnou integrací rodin v hostitelských státech.

Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 15 n.

58 ČI. 1 i) nařízení (ES) č. 883/2004.
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h) dávky v nezaměstnanosti [či. 61 anásl. nařízení (ES) č. 883/2004],

i) předdůchodové dávky [ČI. 66 a násl. nařízení (ES) č. 883/2004],

j) rodinné dávky [ČI. 67 a násl. nařízení (ES) č. 883/2004].

Kromě vyjmenovaných dávek se nařízení vztahuje i na obecné i zvláštní 

systémy sociálního zabezpečení, příspěvkové i nepřispěvkové, a na systémy týkající se 

povinností zaměstnavatele nebo vlastníka lodi59.

Nařízení neobsahuje žádnou definici institutu dávka sociálního zabezpečení, 

neboť rozmanitost národních legislativ v této oblasti je  značná. Na vymezení věcné 

působnosti nařízení se značnou měrou podílel i Evropský soudní dvůr, který při řešení 

jednotlivých případů mezi dávky sociálního zabezpečení zahrnul i následující:

- preventivní zdravotnická opatření,

- některá národní opatření, která se vztahují k válečným akcím a k náhradě za 

utrpení nebo újmu způsobenou nacistickým režimem, jejichž účelem je  doplnit 

obecná ustanovení o sociálním zabezpečení,

- dávky dlouhodobé péče,

- pomoc při odborném vzdělávání, kterou ESD považuje za druh podpory v 

nezaměstnanosti60,

- nepříspěvkové dávky smíšeného typu, které jsou okrajovými dávkami 

vznikajícími v důsledku toho, že v právních úpravách členských států se 

postupně integruje sociální pomoc do systému sociálního zabezpečení.61

ESD tak jako rozhodující kritéria pro věcnou působnost nařízení (ES) č. 

883/2004 stanovil kritéria funkční, kdy jde především o obsah a účel dávky sociálního 

zabezpečení. Koncepce založená na striktním výkladu nařízení by vedla k vyloučení

59 ČI. 3 nařízení (ES) č. 883/2004.

60 Podporou v nezaměstnanosti se tento druh pomoci rozumí v případě, že se týká pracujících, 
kteří jsou nezaměstnaní, nebo těch pracujících, kteří zaměstnaní jsou, ale nezaměstnanost jím hrozí.

61 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
kzákladním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 12 n.
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určitých plnění z dosahu unijní úpravy. Aby však nedocházelo k neomezenému 

rozšiřování sociálního zabezpečení ve smyslu práva ES, nadále existují pevná omezení.

Stejně jako předchozí úprava i nařízení přijaté v roce 2004 obsahuje pravidlo, 

na základě něhož jsou z jeho působnosti vyloučeny dávky sociální pomoci, lékařská 

pomoc a systémy dávek určených obětem války. Unijní úprava se dále nevztahuje na 

dávky, které jsou založeny dohodami mezi zaměstnavateli a odbory. Vyloučeny jsou i 

v případě, kdy je státní úřady členských států prohlásí za závazné62.

Rozhodujícím znakem pro zahrnutí dávky do působnosti nařízení (ES) č. 883/ 

2004 je, že musí být spojena s jednou z dávek vyjmenovanou čl. 3 nařízení. Při 

posuzování je  přitom nezbytné vycházet z široce pojatého výmezem dávek, dále jejich 

účelu, podmínek jejich nabývání a právně vymezeného postavení příjemce dávky.

Vymezení působnosti, ať už osobní nebo věcné za celou dobu existence 

komunitám! a následně i unijní úpravy sociálního zabezpečení nečinilo potíže. 

Problémy se objevovaly především v souvislosti s vývozem dávek sociálního 

zabezpečení.

62 Do této kategorie spadají dávky plynoucích ze systému penzijního připojištění a systémů 
předčasných důchodů.

Ačkoli se nařízení (ES) č. 883/2004 na uvedené systémy neaplikuje, existuje úprava 
zabraňující vzniku překážek volného pohybu osob. V rámci Společenství byla přijata samostatná 
směrnice Rady 98/49/EC ze dne 29. června 1998 pro zachování doplňkových důchodových práv osob 
zaměstnaných a samostatně výdělečně činných pohybujících se v rámci Společenství).

Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EV, Výběr z textů vztahujících se 
kzákladním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 13.



5 PRINCIPY KOORDINACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Jak bylo již  zmíněno, sociální právo EU nespočívá ani tak v harmonizaci 

právních úprav jednotlivých členských států, ale především jejich koordinaci. Nejde 

tedy o vytvoření jednotného systému sociálního zabezpečení, který by platil na celém 

území Společenství, ale o zajištění volného pohybu.

5.1 ROVNOST ZACHÁZENÍ

Důležitým prvkem pro zajištění svobody volného pohybu pracovníků v rámci 

Evropského unie je rovné zacházení ve všech oblastech. Migrující pracovník se může 

setkat se situací, že ho předpisy sociálního zabezpečení ze systému vyloudí z důvodu 

jeho odlišné státní příslušnosti. Takový stav by ale přímo odporoval Čl. 12 SES (čl. 18 

Lisabonské smlouvy), který zakazuje veškerou diskriminaci z důvodu státní 

příslušnosti, a to jak diskriminaci přímou, tak nepřímou.

I nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci sociálního zabezpečení zakotvuje 

rovnost zacházení v čl. 4, který stanoví, že Nestáno ví-li toto nařízení jinak, požívají 

osoby, na které se toto nařízení vztahuje, stejné dávky a mají podle právních předpisů 

kteréhokoliv Členského státu stejné povinnosti jako jeho státní příslušníci. Pokud tedy 

národní právní úprava obsahuje předpisy pro cizince odlišné, nepoužijí se tato 

ustanovení pro jiné státní příslušníky, spadající do osobní působnosti nařízení (ES) č. 

883/2004.

Základní princip nediskriminace byl doplněn zásadou rovného nakládání 

s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi63, která byla vytvořena především 

podle judikatury Evropského soudního dvora. Tento princip přisuzuje shodné účinky 

dávkám poskytovaných jiným členským státem či skutečnostem nastalým v jiném 

členském státě tak, jako by tyto dávky byly poskytnuty nebo událostí nastaly na území 

dotčeného členského státu.64,65

63 Někdy nazývaná také princip asimilace faktů.

64 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 9.
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Samo nařízení však v preambuli stanoví meze principu asimilace faktů, aby 

nedocházelo k rozporům se zásadou sčítání získaných dob pojištění, dob zaměstnání, 

dob samostatné výdělečné činnosti nebo bydliště podle právních předpisů jiného 

členského státu s těmi dobami, které byly získány podle pravidel příslušného členského 

státu. Stejné posuzování skutečností nebo událostí, které nastaly v členském státě, 

zásadně nemůže způsobit změnu v příslušnosti členského státu a aplikaci jeho předpisů. 

Současně by tento princip neměl vést k objektivně nezdůvodnitelným výsledkům nebo 

k případům souběhu dávek téhož druhu za tutéž dobu.

z/
Evropský soudní dvůr svým rozsudkem ve věci Cabanis-Issarte zákaz 

diskriminace rozšířil i na rodinné příslušníky migrujících pracovníků. Do vydáni tohoto 

rozhodnutí se rodinní příslušníci, kteří sami nebyli výdělečně činní, mohli dovolávat jen 

těch typů dávek sociálního zabezpečení, které jím  byly poskytovány z důvodu jejich 

příbuzenství s migrujícím pracovníkem. Ve věci Cabanis-Issarte však ESD vztáhl čl. 3 

odst. 1 nařízení č. 1408/71 i na manžela, ačkoli se nepochybně rozhodovalo o právo 

příslušející pouze migrujícímu pracovníkovi, nikoli o právo odvozené pro rodinné 

příslušníky. ESD tak výrazně rozšířil okruh osobní působnosti nařízení a setřel rozdíl 

mezi právy příslušejícími výlučně pracovníkům a právy odvozovanými pro rodinné 

příslušníky.

•  Rozhodnutí ve věci Cabanis-Issarte 308/93 

Evropský soudní dvůr se zabýval otázkou výkladu čl. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 

1408/71 v tom smyslu, zda jsou do jeho osobní působnosti zahrnuti manželé zemřelého 65 66

65 Čl. 5 nařízení (ES) Č. 883/2004:
Rovné nakládání s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi 

Nestanoví-li toto nařízení jinak a s ohledem na zvláštní prováděcí předpisy, použije se toto:
a) jsou-li podle právních předpisů příslušného členského státu pobírání dávek sociálního zabezpečení a 
jiného příjmu přiznávány určité právní účinky, příslušná ustanovení těchto právních předpisů se použijí 
také na pobírání rovnocenných dávek získaných podle právních předpisů jiného členského státu a  na 
příjem získaný v jiném členském státě;
b) jsou-li podle právních předpisů příslušného členského státu právní účinky připisovány existenci 
některých skutečností nebo událostí, přihlíží tento členský stát k podobným skutečnostem nebo 
událostem, které nastaly v kterémkoli členském státě tak, jako by k nim došlo na jeho území.

66 ESD, rozhodnutí ve věci Cabanis-Issarte, ze dne 30.4. 1996 -  308/93 
[ Online ] dostupné z:
http://eur-lex.euroDa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:6 i 993J0308:DE:HTML 
Rešeršováno dne 29. 8.2010
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migrujícího pracovníka, kteří po dobu výkonu práce byli pojištěni ve stejném členském 

státě. Podle ustálené judikatury ESD takovýmto osobám příslušely jen odvozené 

nároky.

Manželé Cabanis-Issarte byli francouzskými státními příslušníky, kteří byli 

pojištěni v Nizozemí. Pan Cabanis-Issarte z nizozemského systému pojištění pobíral 

starobní důchod, a to nejen během pobytu v Nizozemí, ale i ve Francii. Poskytování 

dávek bylo vázáno pouze na jeho osobu, proto po jeho smrti byla žádost o výplatu 

důchodových dávek podaná paní Cabanis-Issarte zamítnuta. V následujícím soudním 

řízení se tamní soud obrátil na ESD s předběžnou otázkou, zda zamítnutí žádostí 

neznamená porušení čl. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 1408/71.

Podle ESD čl. 2 striktně rozlišuje mezi migrujícími pracovníky, kteří jsou 

příslušníky jiného členského státu, a mezí rodinnými příslušníky a pozůstalými, jejichž 

nároky se odvozují od státní příslušnosti migrujícího pracovníka, nikoli od stárni 

příslušnosti jich šatných. Úzké vymezení osobní působnosti rozvolňuje čl. 3 nařízení 

(EHS) č. 1408/71, který stanoví, že nařízení se vztahuje i na osoby, které bydlí na území 

členského státu a na které spadají do působnosti ustanovení nařízení, přičemž tyto-soby 

mají nárok na rovné zacházení při aplikaci sociálně právních předpisů. Nezohledňuje se 

přitom, zda se jedná o pracovníka, nebo rodinného příslušníka. Kromě toho musí být 

každé nerovné zacházení objektivně odůvodněno a podloženo ustanovením nařízení.

ESD tedy v předběžné otázce rozhodl, že paní Canabis-Issarte splňuje 

podmínky stanovené čl. 3 nařízení (EHS) Č. 1408/71 a  úprava nařízení se na ni vztahuje.

5.2 APLIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU JEDNOHO ČLENSKÉHO STÁTU

K určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení jsou 

nezbytné koordinační předpisy nařízení (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 

(ES) č. 987/2009. Jejich uplatněním se předchází situacím, kdy by osoba byla pojištěna 

ve více členských státech, nebo naopak v žádném z nich. Pokud by osoba nespadala do 

systému pojištění žádného členského státu, jednalo by se o tzv. negativní kolizi 

národních zákonů. Byla by myslitelná situace, kdy by osoba bydlela ve státě, kde se 

pojištění odvozuje ze zaměstnání, ale současně pracovala ve státě, kde je pojištění
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vázáno na místo bydliště. Opačnou situaci, tedy dvojí pojištění (pozitivní kolize 

národních zákonů), si lze přestavit ve státě, kde se uplatňuje teritoriální systém pojištění 

všech obyvatel, a současně by tato osoba pracovala v členském státě, kde pojištění 

zahrnuje všechny výdělečně činné osoby.

Základní kolizní norma je  obsažena v č. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 883/2004, 

která naplňuje princip pojištění vjednom členském státě67. Podle nařízení se uplatňuje 

zásada lex loci laboris, to znamená, že:

a) na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou v členském státě 

vztahují právní předpisy tohoto Členského státu;

b) na úředníka vztahují právní předpisy členského státu, kterému podléhá 

správní orgán, který jej zaměstnává;

c) na osobu pobírající dávky v nezaměstnanosti v souladu s článkem 65 podle 

právních předpisů členského státu bydliště vztahují právní předpisy tohoto členského 

státu;

d) na osobu odvedenou nebo znovu povolanou do vojenské nebo civilní služby 

v některém členském státě vztahují právní předpisy tohoto členského státu;

e) na jinou osobu, na kterou se nepoužijí písmena a) až d) vztahují právní 

předpisy členského státu bydliště, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto nařízení, 

která jí zaručují dávky podle právních předpisů jednoho nebo více členských států.

Z tohoto základního ustanovení se nicméně uplatňují některé výjimky, které 

specifikují čl. 12 až 16 nařízení (ES) č. 883/2004. Zvláštní režim platí pro vyslané 

pracovníky, jejichž pobyt v jiném členském státě nepřekročí 24 měsíců [čl. 12 nařízení 

(ES) č. 883/2004]. Tito pracovníci po vymezenou dobu nadále podléhají systému 

sociálního zabezpečení vysílajícího státu. Skupinu, u které se často řeší příslušnost 

k systémům sociálního zabezpečení vjednom Členském státu, představují pracovníci 

zaměstnaní ve více členských státech a osoby samostatně výdělečně činné, působící na 

území více států ES. Jedná se o tzv. souběžný výkon zaměstnání či souběžný výkon

67 Čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) Č. 883/2004:
Osoby, na které se vztahuje toto nařízení, podléhají právním předpisům pouze jediného členského státu. 
Tyto právní předpisy se určí v souladu s touto hlavou (hlava II).
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samostatně výdělečných činností. Stěžejním kritériem pro stanovení příslušnosti 

k systému zabezpečení je výkon podstatné části výdělečné Činnosti ve státě bydliště. 

Prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009 proto stanoví kritéria pro správné určení státu 

výkonu podstatné činnosti a bydliště.68

68 Či. 14 nařízení (ES) 987/2009:
Podrobností týkající se článků 12 a 13 základního nařízení 

Pro účely čl. 12 odst. 1 základního nařízení, „osoba, která jako zaměstnanec provozuje v Členském státě 
činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je tímto zaměstnavatelem 
vyslána do jiného členského státu“ zahrnuje osobu, která byla zaměstnána s cílem vyslání do jiného 
členského státu, pokud se na tuto dotyčnou osobu bez prostředně před zahájením jejího zaměstnání již 
vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém je usazen její zaměstnavatel.

Pro účely či. 12 odst. 1 základního nařízení se slovy „jenž zde běžně vykonává své činnosti“ rozumí 
zaměstnavatel, který obvykle vykonává podstatné činnosti jiné než čistě vnitřní činnosti na území 
členského státu, v němž je usazený, se zohledněním veškerých kritérií, která charakterizují činnosti 
vykonávané dotyčným podnikem, Příslušná kritéria musí odpovídat konkrétní charakteristice každého 
zaměstnavatele a skutečné povaze vykonávaných činností.

Pro účely čl. 12 odst. 2 základního nařízení se slovy „která obvykle provozuje samostatnou výdělečnou 
Činnost“ rozumí osoba, která obvykle vykonává podstatné činnosti na území členského státu, v němž je 
usazená. Tato osoba musí zejména provozovat svou činnost již nějakou dobu před datem, kdy si přeje 
využít ustanovení výše uvedeného článku a v členském státě, kde je  usazena, musí během jakéhokoli 
období dočasné činnosti v jiném členském státě, nadále splňovat nezbytné předpoklady pro výkon své 
činnosti tak, aby byla schopna v této činnosti posvém návratu pokračovat.

Pro účely Čl. 12 odst. 2 základního nařízení je kritériem pro určení toho, zda je činnost kterou osoba 
samostatně výdělečně činná bude provozovat v jiném členském státě, „podobná“ samostatné výdělečné 
činnosti obvykle provozované, skutečná povaha činnosti spíše než její případné označení za zaměstnání 
nebo samostatnou výdělečnou činnost jiným členským státem.

Pro účely čl. 13 odst. 1 základního nařízení se osobou, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou 
nebo více členských státech“, rozumí zejména osoba, která:

při zachování své činnosti v jednom členském státě zároveň vykonává oddělenou činnost na 
území jednoho nebo více členských států bez ohledu na dobu trvání nebo charakter této oddělené činnosti;

vykonává nepřetržitě střídavé činnosti, s výjimkou okrajových činností, ve dvou nebo více 
členských státech bez ohledu na četnost nebo pravidelnost takového střídání činností.

Pro účely čl. 13 odst. 2 základního nařízení se osobou,,,která obvykle pracuje jako osoba samostatně 
výdělečně činná ve dvou nebo více Členských státech“ rozumí zejména osoba, která souběžně nebo 
střídavě vykonává jednu nebo více oddělených samostatných výdělečných činností, bez ohledu na povahu 
těchto činností, ve dvou nebo více členských státech.

Pro účely odlišení činností podle odstavců 5 a  6 od situací popsaných v čl. 12 odst. 1 a 2 základního 
nařízení je rozhodující doba trvání činností v jednom nebo více členských státech (ať už jde o činnost 
trvalé, ad hoc nebo dočasné povahy). Pro tyto účely se provádí celkové posouzení všech příslušných 
skutečností, v případě zaměstnané osoby zejména včetně místa výkonu práce, jak je definováno v 
pracovní smlouvě.

Pro účely čl. 13 odst. ! a 2 základního nařízení se s!ovy„podstatná část zaměstnání nebo samostatné 
výdělečné činnosti“vykonávaná v Členském státě rozumí, že je  zde vykonávána kvantitativně podstatná 
část všech činností zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečné činné, aniž by se nutně jednalo o 
hlavní část těchto činností.
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U státních úředníků se určení příslušnosti řídí právními předpisy státu, kterému 

podléhá správní orgán, který státního úředníka zaměstnává. Smluvní zaměstnanci ES si 

mohou fakultativně zvolit příslušnost k právním předpisům státu, v němž jsou 

zaměstnáni, k právním předpisům státu, které se na ně vztahovaly naposledy, nebo k 

právním předpisům státu, jehož jsou státními příslušníky.

Toto opční právo však mohou využít pouze jednou při nástupu do zaměstnání. 

K určení příslušností umožňuje či. 16 nařízení (ES) č. 883/2004 dohodu orgánů 

členských států o výjimkách ze základních kolizních ustanovení. Nová úprava 

v nařízeních o koordinaci systému sociálního zabezpečení se snaží klást větší důraz na 

spolupráci členských států a jejich institucí* 69

Pro určení toho, zda je  podstatná část činností vykonávána v členském státě, budou zohledněna tato 
orientační kritéria:

v případě zaměstnanecké činnosti pracovní doba nebo odměna a
v případě samostatné výdělečné činnosti obrat, pracovní doba, počet poskytnutých služeb nebo

příjem.
Podíl nižší než 25 % dle výše uvedeného kritéria je v rámci celkového hodnocení ukazatelem toho, že v 
příslušném členském státě podstatná část činností vykonávána není.

Pro účely čí. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení je „střed zájmu'1 činností osoby samostatně 
výdělečně činné stanoven s ohledem na všechna hlediska profesních činností dotyčné osoby,zejména 
místo, kde se nachází stálé a trvalé sídlo podnikání dotyčné osoby, obvyklá povaha nebo doba trvání 
vykonávaných činností, počet poskytnutých služeb a záměr dotyčné osoby vyplývající ze všech okolností.

Pro stanovení použitelných právních předpisů podle odstavců 8 a 9 zohlední příslušné instituce situaci 
předpokládanou pro období následujících 12 kalendářních měsíců.

V případě, že osoba jako zaměstnanec provozuje ve dvou nebo více členských státech činnost jménem 
zaměstnavatele usazeného mimo území Unie, a pokud má tato osoba bydliště v členském státě, aniž by v 
něm vykonávala podstatnou činnost, vztahují se na ni právní předpisy členského státu bydliště.

69 Za účelem užší spolupráce členských států by zaveden institut tzv. prozatímního uplatňování 
právních předpisů a prozatímního poskytování dávek, kteiý slouží především k překlenutí období, kdy 
členské státy nedosahují shody o příslušnosti ksystému sociálního zabezpečení.

Či. 6 nařízení (ES) č. 987/2009:
Prozatímní uplatňování právních předpisů a prozatímní poskytování dávek.

Není-li v prováděcím nařízení stanoveno jinak amají-li instituce nebo orgány dvou nebo více členských 
států rozdílná stanoviska k určení použitelných právních předpisů, použijí se na dotyčnou osobu 
prozatímně právní předpisy jednoho z těchto členských států, přičemž pořadí jejich použitelnosti se 
stanovíte to:

právní předpisy Členského státu, ve kterém osoba skutečně vykonává své zaměstnání nebo 
samostatnou výdělečnou činnost, pokud je toto zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost 
vykonávána pouze v jednom členském státě;

právní předpisy členského státu, na jehož území má dotyčná osoba bydliště, vykonává-li zde část 
své činnosti nebo činností nebo není-li výdělečně činná jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně 
výdělečně činná;
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Úprava obsažená v prováděcím nařízení (ES) 5. 987/2009 má zabránit vzniku 

situace, kdy by se po dobu rozhodování o určení příslušnosti osoba ocitla bez pojištění. 

Definitivní příslušnost osob k systému sociálního zabezpečení se tedy určuje zpětně, se 

zpětnou platností.

Kolizní normy stanovené nařízením (ES) č. 883/2004 jsou svým charakterem 

výlučné. To znamená, že určením aplikovatelných právních předpisů se zároveň 

vylučují všechny ostatní předpisy jiných členských států. Určené právní předpisy se 

týkají jak poskytování dávek, tak i odvádění pojistného, a platí pro všechna odvětví 

sociálního zabezpečení krytá koordinačním nařízením a  stanovená příslušnou národní 

legislativou.70

právní předpisy členského státu, o jejichž uplatňování bylo požádáno nejdříve, pokud osoba 
vykonává činnost nebo činnosti ve dvou nebo více členských státech.

V případě rozdílných stanovisek mezi institucemi nebo orgány dvou nebo více členských států ve věci 
určení instituce, která by měla poskytnout peněžité nebo věcné dávky, má dotyčná osoba, která by v 
případě neexistence tohoto sporu mohla o dávky žádat, nárok na prozatímní dávky stanovené podle 
právních předpisů uplatňovaných institucí místa bydliště nebo, nemá-li bydliště na území žádného z 
dotčených členských států, má nárok na dávky stanovené podle právních předpisů uplatňovaných 
institucí, které byla její žádost podána nejdříve.

Pokud nebyio mezi dotčenými institucemi nebo orgány dosaženo shody, mohou se po uplynutí jednoho 
měsíce ode dne, kdy vyšla najevo rozdílnost stanovisek uvedená v odstavci 1 a 2, obrátit prostřednictvím 
příslušných orgánů na správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti 
měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

Pokud se zjistí, že použitelnými právními předpisy nejsou předpisy Členského státu, ve kterém se osoba 
prozatímně účastní na pojištění, nebo že instituce, která prozatímně poskytla dávky, nebyla příslušnou 
institucí, je instituce, která byla určena za příslušnou, považována za příslušnou se zpětnou účinností, 
jakoby k  takové rozdílnosti stanovisek nedošlo, nejpozději ode dne vzniku prozatímní účasti na pojištění 
nebo od prvního prozatímního poskytnutí dotyčných dávek.

Instituce, která byla určena za příslušnou, a  instituce, která vyplatila prozatímní peněžité dávky nebo 
obdržela prozatímní odvody pojistného, vyřeší v případě potřeby tam, kde je  to vhodné, finanční situaci 
dotyčné osoby, pokud jde o odvody a prozatímně vyplacené peněžité dávky, v souladu s hlavou IV 
kapitolou IÍI prováděcího nařízení.
Věcné dávky prozatímně poskytnuté institucí v souladu s odstavcem 2 budou uhrazeny příslušnou 
institucí v souladu s hlavou IV prováděcího nařízení.

701 zde však lze najít výjimky, např. v oblasti rodinných dávek, které lze zásadně poskytovat 
ve více státech současně.

Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 10.
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5 .3  Z A P O Č ÍT Á V Á N Í D O B

ČI. 42 SES (čl. 48 Lisabonské smlouvy) 71 zakotvuje základní metodu 

koordinace, a to započítání dob. Tento mechanismus slouží především k tomu, aby se 

přecházelo nepřímé diskriminaci migrujících osob. Umožňuje zohlednění doby, která je 

relevantní z hlediska sociálnéprávních předpisů a která byla splněna v  jiném členském 

státě. Jedná se tedy o zrovnoprávnění podmínek nezbytných pro dosažení dávek, 

přičemž jednotlivé podmínky a postupy, jak má být tohoto zrovnoprávnění dosaženo, 

obsahuje nařízení (ES) č. 883/2004 a prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009, především čl. 

12.

Oproti předchozí úpravě obsažené v nařízení (EHS) 1408/71 a  prováděcím 

nařízení (EHS) č. 574/72 nelze očekávat větší obtíže při vzájemném započítávání dob 

splněných v jiném členském státě a nutných pro poskytnutí dávek ze systému sociálního 

zabezpečení. Již od samého počátku totiž do působnosti nařízení spadají i osoby, o 

jejichž nárocích vznikaly spory.

Patrně nej významnějším rozsudkem ESD bylo rozhodnutí ve věci Nijhuis (C- 

360/97)72 *, které bylo vydáno krátce před přijetím úpravy koordinace sociálního 

zabezpečení pro úředníky.

• Rozhodnutí ESD ve věci Nijhuis C-360/97

ESD se zabýval případem, kdy pan Nijhuis pracoval jako úředník 

v Nizozemí a pak byl zaměstnán v Německu. Až do přijetí zvláštního nařízení (ES) 

1606/98 systémy sociálního zabezpečení určené úředníkům materiálně nepodléhaly 

nařízení (EHS) 1408/71, proto se pan Nijhuis nemohl dovolávat pravidla sčítání dob

71 Čl. 42 SES (čl. 48 Lisabonské smlouvy):
Rada přijme postupem podle článku 251 v oblasti sociálního zabezpečení taková opatření, 

která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků; za tímto účelem Rada vytvoří systém, který 
migrujícím pracovníkům a  oprávněným příslušníkům jejich rodin zajistí:
a) započtení všech dob získaných podle práv členských států pro účely vzniku a zachování nároků na 
dávky, jakož i pro výpočet jejich výše,
b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států.

Rada rozhoduje jednomyslně postupem podle článku 251.

72 [ online ] dostupné z:
http://eur-lex.europa.euíLexUriServ/LexUríServ.do?uri=CELEX:61997J0360:DE:HTML 
Rešeršováno dne 28.7.2010
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zaměstnání plynoucího ze sekundárních norem, tudíž nemohl splnit dobu nezbytnou 

pro přiznám invalidního důchodu. Ačkoli ESD ve svém rozhodnutí ve věci 

Vougioukas73 dospěl k závěru, že chybějící úprava koordinace sociálního 

zabezpečení, která by se vztahovala i na úředníky, představuje závažný nedostatek, 

v případě pana Nijhuise nevytvořil žádný regres v primárním právu.

Evropský soudní dvůr se pravděpodobně nechtěl stavět do role zákonodárce 

a i analogické použití příslušných ustanovení nařízení (EHS) č. 1408/71 se mu zdálo 

příliš odvážné. Nelze však opomenout, že sčítání dob zaměstnání prakticky 

neznamená nic jiného než instrument, který slouží k překonání skryté diskriminace. 

ESD tak v této věci rozhodl překvapivě zdrženlivě.74

Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí totiž uvedl, že k účinnému 

zajištění práva na volný pohyb, které je zakotveno v čl. 39 SES (ex-čl. 48 SEHS, čl.

45 Lisabonské smlouvy), je  Rada dle čl. 42 SES (ex-ČÍ. 51 SEHS, čl. 48 Lisabonské 

smlouvy) povinna zavést takový systém, který pracovníkům umožní překonat 

překážky, které by pro ně eventuelně plynuly z rozdílností v právních předpisech 

jednotlivých členských států. Tuto povinnost zákonodárce Společenství splnil teprve 

vydáním nařízení (ES) č. 1606/98. Současně je  třeba zohlednit, že Radě při výběru 

opatření, která jsou k dosažení cílů čl. 42 SES (ex-čl. 51 SEHS, čl. 48 Lisabonské 

smlouvy) nejvhodnější, náleží dalekosáhlé uvážení. V konkrétním případě, tedy v 

případě Nijhuis, šlo o výplatu dávek pro případ invalidity', poskytnutých ze zvláštního 

systému pro úředníky, který vykazuje znaky právních předpisů typu A, v jiném 

členském státě, kde došlo k pracovní neschopnosti a ve kterém se na zaměstnance 

všeobecně vztahují předpisy typu B. ESD shledal nepřípustným, aby se techniky 

koordinace použily k úpravě vztahů mezi dotčenými národními systémy, protože 

jejich výběr přísluší podle čl. 42 SES (ex-čl. 51 SEHS, čl. 48 Lisabonské smlouvy) 

Radě.

75 ESD. rozhodnutí ve věcí Vougioukas, 22.11.1995 - C-443/93
[ online ] dostupné z:
htta://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga doc?stnartapilce[explus!prod!CELEXnuitidoc&lg=de&numdoc=61993J0 
443

ReŠerSováno dne 28. 7. 2010

74 Viz FUCHS, M. Europäisches Sozialrecht. 4. vydání. Baden-Baden : Nomos-Verlag. 2005.
str. 62.
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5.4  V Ý V O Z  D Á V E K  D O  Z A H R A N IČ Í

Druhý princip koordinace, který je  výslovně zmíněn, se týká výplaty dávek 

osobám, které bydlí na území členských států, tzn. výplaty dávek ve státě, v němž 

dotyčná osoba není pojištěna, nebo který pro dané plnění není finančně příslušný. Tato 

zásada se všeobecně označuje jako princip vývozu.

Nejedná se však o jediný a výlučný způsob poskytování dávek do zahraničí. 

V určitých případech se může také uplatnit tzv. integrační princip, podle kterého jsou 

dávky poskytovány státem, kde daná osoba pobývá, přičemž jsou výlohy států pobytu 

nahrazeny ze strany státu, který je  k poskytnutí dávek příslušný.75

Primárně tuto zásadu zakotvuje Čl. 42 písm. b) SES (či. 48 písm. b) Lisabonské 

smlouvy), když stanoví, že Rada za účelem zajištění volného pohybu pracovníků 

vytvoří systém, který migrujícím pracovníkům a oprávněným příslušníkům jejich rodin 

zajistí vyplácení dávek vm iste bydliště, tzn. i na území jiných členských států. 

Provedením se zabývá čl. 7 nařízení (ES) č. 883/2004, podle nějž nestanoví-li nařízení 

jinak, peněžité dávky náležející podle právních předpisů jednoho nebo více členských 

států nebo podle tohoto nařízení nelze snížit, změnit, pozastavit, odejmout nebo 

konfiskovat z toho důvodu, že příjemce nebo jeho rodinní příslušníci bydlí v jiném 

členském státě než ve státě, ve kterém se nachází instituce odpovědná za poskytování 

dávek.

U peněžitých dávek se jedná o nároky, které jsou vypláceny v hotovosti, tudíž 

jejich vývoz do jiného členského státu nepředstavuje žádný problém. Dávky věcného 

charakteru lze už jen z povahy věcí těžko vyvážet. Jsou poskytovány tím státem, kde 

oprávněná osoba pobývá, a podle jeho právních předpisů. Mezi poskytovateli dávek 

však dochází k náhradě vynaložených nákladů.

75 Viz FUCHS, M. Europäisches Sozialrecht. 4. vydání. Baden-Baden : Nomos-Verlag. 2005.
str. 63.
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5.4.1 Peněžité dávky

Peněžitá plnění především nahrazují výdělky osob zaměstnaných a osob 

samostatně výdělečně činných, které zpravidla v důsledku nemoci nemohou pracovat. 

Po přechodnou dobu, tj. po dobu nemoci, zajišťují základní životní potřeby. BSD za 

peněžitou nemocenskou dávku považuje i mzdu, která je  podle právních předpisů 

některých zemí vyplácena určitý počet dní či týdnů po začátku pracovní neschopnosti.76

Při vývozu peněžitých dávek je rozhodující právní úprava platná pro 

poskytovatele dávek, který je  pro danou oblast příslušný a dávkou má poskytnout do 

zahraničí. Jak vyplývá z rozhodnutí ESD 77 při určování nároků na výplatu peněžitých 

dávek hraje významnou úlohu poskytovatel dávek vm iste bydliště oprávněného, 

protože on posuzuje a osvědčuje oprávněnost nároku, např. v případě pracovní 

neschopnosti. ESD byl za své judikáty do značné míry kritizován, neboť zahraniční 

poskytovatel dávek sociálního zabezpečení a současně osoba posuzující stav 

oprávněného nemá dostatečné znalosti o předchozí výdělečné Činnosti pracovníka, 

zrovna tak posuzující lékař nemá úplné informace o jeho zdravotním stavu. Podle 

kritiků by takovýto postup mohl i usnadňovat zneužívání dávek, protože zahraniční 

poskytovatel posouzení případu nevěnuje tolik pozornosti jako případu domácímu, 

neboť nenese finanční náklady sociálního zabezpečení.78

Pro postoj Evropského soudního dvora k vývozu peněžitých dávek hovoří 

skutečnost, že poskytovatel dávek musí být vázán rozhodnutím zahraničního 

poskytovatele o oprávněnosti žádosti o poskytnutí dávek, aby nedocházelo k omezování 

volného pohybu migrujících pracovníků a jejich znevýhodňování. Tento postup se podle 

ESD uplatní i v případě stanovení nemoci z povolání nebo invalidity79.

Nicméně ani jedna ze základních svobod, tj. volný pohyb pracovníků v rámci 

území Společenství, nemůže odůvodnit bezbřehou vázanost rozhodnutím orgánu

76 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 17.

77 ESD, rozhodnutí ve věci Rjndona, 1987 -  22/86.
ESD, rozhodnutí ve věci Paletta 1 ,1992 -  C-4S/90 a ve věci Paletta II, 1996 -  C 206/96.

78 Viz FUCHS, M. Europäisches Sozialrecht. 4. vydání. Baden-Baden : Nomos-Verlag. 2005. 75

75 ESD, rozhodnutí ve věci Vida!, 1991 -  C-344/89.

str. 238.
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členského státu. Poskytovatel povinný k plnění dávek není rozhodnutím vázán 

v případě, že rozhodnutí vykazuje zřejmé nesprávnosti, které byly nebo musely být 

zahraničnímu poskytovateli známy.80,81 Za zřejmé nesprávnosti lze považovat faktické 

skutečnosti, nikoli však uvážení a výklad právních norem. Tyto formy činnosti přísluší 

výlučně zahraničnímu, tj. posuzujícímu poskytovateli.

5.4.2 Věcné dávky

ESD ve své judikatuře rozlišuje mezi věcnými a peněžitými dávky ne podle
o n

jejich označení, ale podle jejich obsahu a funkce.

Věcné dávky zahrnují lékařskou péči, včetně léků a  dalších prostředků a služeb 

souvisejících s lékařskou péčí. Konkrétní obsah a rozsah je  dán právnímu předpisy 

členského státu, v němž se dávky poskytují a hradí. Může se jednat o dávky 

poskytované přímo, zpravidla prostřednictvím poskytovatelů zdravotní péče, nebo se 

může jednat o dodatečné platby, jejichž účelem, je  proplacení nákladů spojených s již 

poskytnutými dávkami.8j Takovéto vymezení věcných dávek plyne i z judikatury 

Evropského soudního dvora. Současně ESD dovodil, že pokud peněžité dávky slouží 

k obstarávání věcného plnění, kterým může být kupříkladu pomocná síla v domácnosti, 

domácí ošetřovatelka apod., jedná se rovněž o dávku věcné povahy.84

80 Viz FUCHS, ML Europäisches Sozialrecht. 4. vydání. Baden-Baden : Nomos-Verlag. 2005.
str. 238.

81 ESD, rozhodnutí ve věci Paletta I, 1992 -  C-45/90.

82 Srov. např. ESD, rozhodnutí ve věci Decker, 28. 4. 1998 -  C -120/95.
[ online ] dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/LexUťiServ/Lex UriServ.do?urÍ:=CELEX:61995JO 120:DE: HTML 
Rešeršováno dne 29. 8. 2010

ESD, rozhodnutí ve věci Molenaar, 5. 3.1998 -  C -160/96.
[ online ] dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996JOl60:DE:HTML 
Rešeršováno dne 29. 8.2010

83 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 18.

84 Viz FUCHS. M. Europäisches Sozialrecht. 4. vydání. Baden-Baden : Nomos-Verlag. 2005.
str. 235.
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Pravidla pro poskytování věcných dávek migrujícím pracovníkům se vyznačují 

větší komplikovaností oproti poskytování peněžitých plnění do zahraničí a jsou proto 

stanoveny určité zásady:

Nárok na věcné dávky či zdravotní péčí oprávněný odvozuje z nároku na 

zdravotní péči ve svém domovském státě, tj. ze zdravotního pojištění v jiném 

Členském státě Společenství. Současně se uplatňuje zákaz dvojího pojištění 

v různých státech8',  tudíž nárok na poskytnutí věcného plnění se odvozuje ze 

systému toho státu, který je  příslušný pro celou oblast sociálního zabezpečení.

- Podle nařízení (ES) č. 883/2004 se odvozují i nároky na plnění nezaopatřeným 

rodinným příslušníkům migrujícího pracovníka, přičemž není rozhodné místo 

jejich bydliště. K přesnému vymezení oprávněných osob se užijí předpisy
o /

členských států, případně se subsidiámě použije úprava nařízení . Podmínkou 

rozšíření působnosti a možnosti uplatnění odvozeného nároku je  nezaopatřenost 

rodinného příslušníka87.

Při poskytování věcných dávek se zpravidla rozlišuje mezi přechodným 

pobytem v jiném státě než je  stát pojištění, mezi bydlištěm v jiném státě než je  stát 

pojištění a mezi vycestováním do jiného členského státu za účelem poskytnutí konkrétní 

plánované péče.

Podmínky poskytování zdravotní péče v jiném členském státě, než je  stát 

pojištění se řídí předpisy toho státu, kde se věcné dávky poskytují, a  měly by být 

zásadně stejné pro všechny pojištěnce.88 *

85 Oprávněná osoba by mohla být pojištěna ve státě, kde pracuje, a ve státě, kde bydlí.

86 Pokud předpisy členských států nevymezují okruh spolupojištěných osob nebo nestanoví 
definici pojmu „rodinný příslušník“, použije se obecné vymezení v čl, 1 nařízení (ES) č. -883/2004, které 
za rodinného příslušníka považuje manželku/manžela, nezletilé dítě a zletilé, a!e nezaopatřené dítě.

87 Nezaopatřeností se rozumí situace, kdy osoba sama nevykonává výdělečnou ěinnost, 
nepobírá důchod ani peněžité dávky, které by byly odvozeny z její předchozí výdělečné činnosti.

88 Uplatňuje se zásada rovného zacházení.
Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 

k základním předpisům. MiNÍSTERSTVO PRÁCE ASOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 19.
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Za poskytnutí věcných dávek v zahraničí přísluší náhrada nákladů, které je 

třeba vyúčtovat instituci v domovském státě, u níž je osoba pojištěna. Z důvodu 

efektivity se úhrady mezi dvěma institucemi rozličných států provádí prostřednictvím 

pověřených orgánů obou zemí. Druhou možnost úhrady nákladů za věcná plnění 

poskytnutá v zahraničí představuje situace, kdy pojištěná osoba uhradí náklady 

v hotovosti a kdy jí je  vynaložená Částka proplacena. Dochází k tzv. refundaci nákladů 

buď podle ceny poskytnuté péče v zahraničí, nebo podle ceny, kterou by obdobná péče
OQ

stála ve státě pojištění.

Jak bylo uvedeno výše, při poskytování věcných dávek v zahraničí jsou 

myslitelné situace a snim i spojené tři postupy při hrazení či refundaci nákladů. Při 

přechodném pobytu v zahraničí má pojištěná osoba nárok na všechny nezbytné věcné 

dávky. Jejich nezbytnost a rozsah se řídí aktuálním zdravotním stavem pojištěného. 

Druhým případem je  situace, kdy pojištěná osoba bydlí v jiném členském státě. Za 

těchto okolností se jí poskytují dávky v takovém rozsahu jako místním. Zásadně 

oprávněným osobám přísluší možnost volby, zda se rozhodne pro věcná plnění ve státě 

bydliště nebo ve státě pojištění. Třetí situací, kdy se věcné dávky poskytují ve státě 

pobytu odlišném od státu pojištění, je  případ vycestování za plánovanou péčí. Zásadně 

se přitom vyžaduje předchozí souhlas instituce, u níž je  osoba pojištěná. Schválení 

poskytnutí péče v zahraničí je  zpravidla na uvážení příslušného orgánu, do této oblasti 

však významně zasahuje judikatura Evropského soudního dvora, která především 

vymezuje důvody odepření souhlasu s vycestováním za účelem poskytnutí péče.90

* Rozhodnutí ESD ve věci Decker C-120/95 

Evropský soudní dvůr posuzoval předběžnou otázku, která mu byla přeložena 

v rámci soudního sporu mezi žalobcem Deckerem, lucemburským státním příslušníkem,

89 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 19.

90 Nelze např. odepřít úhradu nákladů plánované péče v zahraničí, pokud se jedná o péči 
hrazenou v rámci systému státu pojištění, ale současně tato péče ve státě pojištění nemůže být, nebo 
nebude v přiměřené Ihůtě poskytnuta.

Blíže viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 19.
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a Caisse de maladie des employés privés (pojišťovnou). Ve sporu šlo o úhradu nákladů, 

které žalobce vynaložil na dioptrické brýle zhotovené v Belgii, a to i přesto, že je 

předepsal lékař se sídlem v Lucembursku. Pojišťovna úhradu nákladů odepřela 

s odůvodněním, že si žalobce brýle opatřil v zahraničí bez jejího výslovného svolení. 

V odvolacím řízení se žalobce bránil odkazem na svobodu volného pohybu zboží. 

Podání však bylo zamítnuto, neboť případ se nevztahuje k porušení svobody volného 

pohybu zboží, nýbrž k právu sociálního zabezpečení a k nařízení (EHS) č 1408/71.

Ve svém rozhodnutí se Evropský soudní dvůr zabýval použitím zásad volného 

pohybu v oblasti sociálního zabezpečení, působností nařízení (EHS) č. 1408/71 a 

použitím ustanovení o volném pohybu zboží. Ačkoli se jednalo o zdravotní pomůcku, 

ESD se zabýval spíše ekonomickými vztahy a zahrnul nákup brýlí v zahraničí do oblasti 

volného pohybu zboží.

Podle názoru žalobce i Komise je  omezením volného pohybu zboží ve smyslu 

čl. 30 SES (či. 36 Lisabonské smlouvy), jestliže nákup zdravotních potřeb v jiném 

členském státě podle národních předpisů vyžaduje předchozí souhlas příslušné instituce. 

Sporné ustanovení lucemburského práva sociálního zabezpečení sice nebrání 

pojištěnému, aby si zdravotní pomůcky obstarával v jiném členském státě, ale náhradu 

nákladů bez souhlasu nepřizná. Výše vynaložených nákladů přitom není brána v potaz.

Takováto úprava přestavuje překážku volného pohybu zboží, protože pojištěné 

osoby podněcuje k nákupu těchto výrobků v Lucembursku, a nikoli v jiných členských 

státech, a může tak omezit dovoz.

Národní předpis, podle něhož národní orgán sociálního zabezpečení odmítne 

poskytnout paušální náhradu nákladů za dioptrické brýle zakoupené v jiném členském 

státě s odůvodněním, že nákup pomůcek je podmíněn předchozím souhlasem, porušuje 

čl. 30 a 36 SES (čl. 36 a 42 Lisabonské smlouvy.

* Rozhodnutí ESD ve věcí Molenaar C -160/96 

ESD rozhodoval předběžnou otázku ve sporu manželů Molenaarových a 

Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, který vznikl podáním žádosti o
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poskytování dávek ze systému pojištění pro případ nemohoucnosti.91 ESD se zabýval 

otázkou porušení cl. 12 a čl. 39 odst. 2 SES (čl. 18 a 45 odst. 2 Lisabonské smlouvy) 

v případě, že členský stát požaduje po osobách, které na jeho území pracují, ale bydlí 

v jiném členském státě, aby odváděly příspěvky do systému sociálního zabezpečení, ale 

současně jim  odepřel úhradu dávek do státu jejich bydliště. Otázka byla ESD 

předložena Soudem pro sociální věci v Karlsruhe (Sozialgericht Karlsruhe).

Pan Molenaar, nizozemský státní příslušník, a paní Fath Molenaar, státní 

příslušnice Spolkové republiky Německo, vykonávali výdělečnou činnost v Německu, 

jejich bydlištěm ovšem byla Francie. Oba žalobci spadali do systému zdravotního 

pojištění a od roku 1995, kdy v účinnost vstoupil zákon o pojištění pro případ 

nemohoucnosti (Kniha XI - SGB XI Pflegeversicherung), byli zahrnuti i do tohoto 

systému pojištění. Samotná úprava obsažená v SGB XI však poskytování dávek 

podmiňuje tím, že se pojištěný musí zdržovat na území Spolkové republiky (§34 odst. 1 

var. 1 SGB XI). Ustanovení se stalo i podkladem rozhodnutí příslušné instituce 

(Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg), kterým byl zamítnut nárok na 

vyplácení dávek. Žalobci se obrátili na Soud pro sociální věci v Karlsruhe, aby rozhodl, 

že nejsou povinni hradit příspěvky do systému sociálního zabezpečení, když nemohou 

dávky pobírat, a současně namítli rozpor předpisů SGB XI s čl. 12 a čl. 39 odst. 2 SES 

(čl. 18 a 45 odst. 2 Lisabonské smlouvy).

Podle čl. 42 SES (čl. 48 Lisabonské smlouvy) je  Rada povinna přijmout 

opatření a vytvořit takový systém, kterým se překonaly překážky plynoucí ^národních 

předpisů sociálního zabezpečení a bránící volnému pohybu pracovníků. Uvedenou 

povinnost Rada splnila přijetím nařízení (EHS) č. 1408/719’. Otázkou však zůstává, zda 

do jeho působnosti spadá i systém pojištění pro případ nemohoucnosti, neboť ho nelze 

jednoznačně začlenit do oblasti věcné působnosti nařízení [čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) 

č. 1408/71].

91 Jednalo se o dávky plynoucí ze specifického druhu pojištění podle SGB XI -  
Pflegeversicherung.

92 Pojištění pro případ nemohoucnosti je v první řadě určeno k úhradě nákladů souvisejících 
s nemohoucností pojištěnce. Jde o hrazení nákladů, které vznikají tím, že pojištěný k zajištění základních 
potřeb vyžaduje pomoc dalších osob. 93

93 Nově je úprava obsažena v nařízení (ES) č. 883/2004.
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Podle ustáleného výkladu je  dávka sociálního zabezpečení takovou dávkou, na 

kterou má oprávněný nárok, pokud splní zákonem vymezené podmínky a nastanou 

zákonem stanovené okolnosti, aniž by poskytovateli byla dána možnost správního 

uvážení. ESD konstatoval, že nepochybně byla splněna podmínka první -  tedy že má na 

dávku nárok. Ve zbývajícím se Evropský soudní dvůr zabýval problematikou, zda je 

možné dávky plynoucí z pojištění pro případ nemohoucnosti zahrnout pod některé 

z vymezených okruhů koordinovaných dávek. Dávky poskytované z tohoto úseku 

systému sociálního zabezpečení slouží především k zachování a zlepšení zdravotního 

stavu oprávněného a tím doplňují dávky poskytované ze zdravotního pojištění. ESD je 

zařadil mezi dávky spadající do okruhu věcné působnosti dávek poskytovaných 

v nemoci, tj. či. 19 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EHS) č. 1408/71.95

Evropský soudní dvůr se zabýval i otázkou možnosti zbavení povinnosti 

přispívat do systému sociálního zabezpečení. Takovou možnost odmítl s poukazem na 

to, že by odporovala základmm ustanovením, především čl. 12 a 39 odst. 2 SES (čl. 18 a 

45 odst. 2 Lisabonské smlouvy), které zabezpečují volný pohyb pracovníků. Příspěvky 

do systému zdravotního pojištění zakládají nároky pracovníků na odpovídající plnění, 

pokud dojde ke splnění zákonných podmínek.

Předběžnou otázku tedy ESD zodpověděl tak, že neodporuje čl. 12 a čl. 39 

odst. 2 SES (ěl. 18 a 45 odst. 2 Lisabonské smouvy), pokud členský stát ukládá 

povinnost osobám pracujícím na jeho území, aby přispívaly do systému sociálního 

zabezpečení (do systému pojištění pro případ nemohoucnosti), ačkoli trvale bydlí na 

území jiného členského státu. Současně v rozhodnutí uvedl, že je  závažným porušením 

čl. 19 odst. í nařízení (EHS) 1408/71 podmínit poskytování dávek trvalým bydlištěm na 

území členského státu, který je  povinen dávky vyplácet či poskytovat ve věcné podobě.

94 Dávky jsou určeny k zajištění domácí nebo ústavní péče, rehabilitaci, nákup zdravotních 
potřeb a lze je  použít i na úhradu odměny osoby pečující o nemohoucího.

95 Odpovídá současné úpravě čí. 17 n. nařízení (ES) č. 883/2004.
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6 KOORDINACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V PRAXI

Nařízení (EHS) č. 1408/71 bylo v průběhu své platnosti neustále doplňováno a 

zpřesňováno judikaturou Evropského soudního dvora a obdobný vývoje lze očekávat i u 

nařízení, které se na území členských států EU aplikuje od 1. 5. 2010. Samo nařízení 

(ES) č. 883/2004 pro svou správnou aplikaci a účinnost v členských státech předpokládá 

splnění tří základních předpokladů:

- spolupráce mezi příslušnými orgány a poskytovateli dávek sociálního 

zabezpečení jednotlivých členských států,

- činnosti řídících a poradenských orgánů Společenství

- a poskytování informací.

6.1 SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Nařízení (ES) č. 883/2004 a i jeho prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009 

předpokládají úzkou spolupráci úřadů a příslušných institucí členských států, která by 

měla spočívat především na vzájemné administrativní pomoci.

Kooperaci vnitrostátních úřadů předpokládá základní nařízení (ES) č. 

883/2004, ale naplněna je  především ustanoveními prováděcího nařízení. Koordinace 

systému sociálního zabezpečení na úrovni Evropské unie nesměřuje k vytvoření 

jednotného, nadnárodního systému zajištění ve složitých životních situacích. Účelem je 

dosažení takové koordinace národních právních řádů, která by odstranila překážky 

poskytování peněžitých i věcných dávek migrujícím pracovníkům.

Pravidla pro spolupráci vnitrostátních úřadů vymezuje prováděcí nařízení (ES) 

ě. 987/2009 v kapitole II a III. Při spolupráci by orgány členských států měly 

postupovat podle zásad, které vypočítává čl. 2. Jedná se o princip veřejné služby, 

efektivnosti, aktivní pomoci, rychlého doručování a přístupnosti.

Spolupráce spočívá nejen ve výměně nezbytných údajů a informací, ale týká se 

i vybírání příspěvků na sociální zabezpečení, eventuelně o vymáhání na území jiného 

členského státu než toho, kde mají být příspěvky hrazeny. Státy v rámci kooperace



mohou i refundovat dávky neoprávněně vyplacené odečtením od dávek, které mají být 

vyplaceny orgánem druhého členského státu.

Nej častějším jevem na poli spolupráce je  situace, kdy jsou dávky poskytovány 

nebo vypláceny prostřednictvím zahraniční instituce. Orgány jiného Členského státu 

prakticky zastupují příslušné úřady, které by za jiných okolností povinny dávky 

poskytnout.

Nová úprava koordinačních nařízení, a to jak základního nařízení (ES) Č. 

883/2004, tak prováděcího (ES) č. 987/2009, předpokládá elektronizaci dokumentů. 

Komunikace, která se mezi všemi institucemi dosud odehrávala především 

prostřednictvím papírových dokumentů a formulářů, by se postupně měla přesunout do 

roviny čistě elektronické. Postupně tak bude docházet k propojování národních 

sociálních systémů a hmotná podoba dokumentů bude určena výhradně styku 

s dotčenými osobami.96

6.2 ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ PRO OBLAST KOORDINACE 

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nařízení založilo dva specializované orgány, jejichž činnosti je  zaměřená 

výlučně na koordinaci systém.

6.2.1 Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení

Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení (dále jen Správní 

komise) byla založena již  v roce 1958 nařízením č. 3 a zaměřuje se především na 

administrativní a řídící činnost. Nařízení (ES) ě. 883/2004 označuje Správní komisi jako 

specializovaný orgán přiřazený k Evropské komisi.

Skládá se z delegátů vlád, poradní funkci zde plní i zástupci Mezinárodní 

organizace práce (MOP). Jejich mandát je  odvozován od dohod uzavřených mezi 

Evropským společenstvím a (MOP), na základě nich odborníci také vypracovávají

96 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z  textů vztahujících se 
kzákladním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 41.
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studie zaměřené na  migrující pracovníky, zaměstnanost, ekonomické vztahy a další 

oblasti sociálního zabezpečení.

Úkoly Správní komise vymezuje čl. 72 nařízení (ES) č. 883/2004. Podle něj se 

zabývá všemi správními otázkami a otázkami výkladu plynoucími z nařízení nebo ze 

souvisejících opatření, usnadňuje jednotné používání práva Společenství, zvláště 

podporou výměny zkušeností a nejlepších správních postupů. Snaží se podporovat a 

posílit spolupráci mezi členskými státy a jejich institucemi a usnadňuje uskutečňování 

akcí přeshraniční spolupráce. Zaměřuje se také na využívání nových technologií, aby se 

usnadnil volný pohyb osob především modernizací postupů výměny informací a 

přizpůsobováním informačního toku. Pokud jí to nařízení (ES) č. 883/2004 nebo 

prováděcí nařízení uloží, plní i další funkce.

Vzhledem k široce vymezenému okruhu úkolů má Správní komise k dispozici 

pomocné orgány k technickému zajištění kompletace dat a ke zpracování ekonomických 

údajů, které souvisejí s fungováním Správní komise a s koordinací systémů sociálního 

zabezpečení ve státech EU.97 Jde o Technickou komisi pro zpracování údajů a Účetní 

komisi.

6.2.2 Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků (dále jen 

Poradní výbor) byL zakotven již v předchozí úpravě, v nařízení (EHS) č, 1408/71, jako 

tripartitní orgán a na jeho činnosti se podíleli všichni sociální partneři.

Aktuální nařízení (ES) č. 883/2004, které se uplatňuje na území členských států 

Společenství, Poradní výbor vymezuje v č l. 75. Je oprávněn zvláštního podnětu, na 

žádost Správní komise nebo na žádost Evropské komise přezkoumávat obecné nebo 

zásadní otázky a problémy vyplývající z provádění předpisů Společenství o koordinaci

97 Úprava pomocných orgánů Správní komise je obsažena přímo v nařízení (ES) č. 883/2004 a 
to v Cl. 73 a  ČL 74.
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systémů sociálního zabezpečení, zaujímat stanoviska k těmto záležitostem a následně 

formulovat návrhy na revize koordinačních ustanovení98 99.

6.3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytování informací patří k základním prvkům zajištění koordinace systémů 

sociálního zabezpečení a slouží k naplňování koordinačních norem.

Těžiště shromažďování a další předávání informací leží v členských státech, na 

jejich orgánech a institucích. Aby však tyto úřady mohly provádět právo Společenství, 

musí se orientovat nejen v předpisech unijních, ale musí mít k dispozici i údaje o 

národních systémech sociálního zabezpečení v jiných zemích. Za tímto Čelem jsou také 

samy povinny údaje poskytovat.

Do procesu předávání informací vstupují i orgány Společenství, především 

Správní komise, která shromažďuje údaje o národních úpravách a která na jejich 

podkladě vypracovává dokumenty sloužící informování dotčených osob, tedy těch, 

které spadají do osobní působnosti koordinačního nařízení. Vzhledem k tripartitnímu 

složení orgánů, které ve Společenství působí v oblasti koordinace sociálního 

zabezpečení, se informace poskytují i osobám, které nejsou přímo oprávněny z nařízení 

(ES) č. 883/2004, a to zaměstnavatelům a zaměstnavatelským organizacím "

98 ČI. 75 nařízení (ES) á. 883/2004.

99 Viz Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, Výběr z textů vztahujících se 
k základním předpisům. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praha. 2009. str. 43.
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7 ZÁVĚR

Rozhodujícím prvkem koordinace sociálního zabezpečení je svoboda pohybu 

osob, která vychází z 61. 39 SES (61. 45 Lisabonské smlouvy). Umožňuje občanům 

členských států pracovat v jakékoli zemi Společenství.

Aby občanům v realizaci této jejich svobody nebránily překážky, které by 

zhoršovaly jejich postavení, existuje jíž od 70. let 20. století koordinační úprava. 

Nařízení přijaté roku 1971 bylo postupně měněno a přizpůsobováno vývoji 

Společenství. Zohledňována byla i judikatura Evropského soudního dvora, který 

výrazným způsobem zasahoval do aplikace nařízení. S ohledem na stále se zvyšující 

komplikovanost a  nepřehlednost unijní úpravy a na měnící se vnitrostátní právní 

předpisy se stěžovalo použití ústředního koordinačního předpisu.

V roce 2004 proto bylo jako nová úprava přijato nařízení (ES) č. 883/2004, 

které mělo aktualizovat a zjednodušit pravidla koordinace systémů sociálního 

zabezpečení a tím i zjednodušit volný pohyb osob. Až do roku 2009 však šlo o 

neaplikovatelné nařízení, neboť k němu nebyl přijat prováděcí předpis. Teprve 

doplněním o prováděcí normu [ nařízení (ES) ě. 987/2009 ] došlo k naplnění 

dlouhodobého cíle a úsilí orgánů Společenství.

Otázkou však zůstává, zda nová úprava nevnesla do koordinace systémů 

sociálního zabezpečení na unijní úrovni ještě větší nepřehlednost. Původně měla zcela 

nahradit nařízení (EHS) 5. 1408/71 i jeho prováděcí předpisy. Nicméně od května 2010 

naopak došlo kvytvoření dvojkolejnosti vtom  smyslu, že na státní příslušníky 

členských států Společenství dopadá úprava nová, zatímco původní nařízení se nadále 

aplikuje ve vztahu k občanům států EHP.
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Resümee

Koordinierung der Sozialsicherung in der EU und ihre Anwendung in der 

Tschechischen Republik und in der BRD

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Koordinierung der Systeme der 

Sozialsicherung der EU-Mitgliedstaaten. Es wird auf die neue Grundregelung auf der 

Ebene der Europäischen Gemeinschaften eingegangen, die in dem EG-Vertag 

(Lissaboner Vertrag) und in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates Nr, 833/2004 verankert ist.

Die Hauptrolle dieser europäischen Regelung besteht in der Sicherung der 

Freizügigkeit aller Arbeitnehmer und Selbständiger. Um dies zu sichern, ist es 

notwendig diese Personen mit den einheimischen Subjekten gleichzustellen. 

Ausgangspunkt zur Herstellung eines europäischen Systems der sozialen Sicherheit ist 

Art. 42 EGV (Art. 48 Lissaboner Vertrags), der zwei Grundbedingungen eines solchen 

Systems bestimmt. Einerseits muss gesichert werden, dass Leistungen auch an die 

Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in anderen Mitgliedstaaten haben. 

Anderseits muss gesichert werden, dass alle nach den Rechtssystemen der einzelnen 

Mitgliedstaaten erfüllten Zeiten (ohne Rücksicht auf den Tätigkeitsort)

zusammengerechnet werden. Diese Bestimmung verpflichtet gleichzeitig den Rat solche 

Maßnahmen zu treffen, die zur Erfüllung der angeführten Ziele dienen.

Bis zum 30. 4. 2010 stellte die Verordnung Nr. 1408/71 eine 

Grundlagenvorschrift für dieses System dar. Seit 1. 5. 2010 gilt jedoch auf dem Gebiet 

der europäischen sozialen Sicherung eine doppelte Regelung. Seit diesem Datum ist 

nämlich einen neue Regelung anzuwenden, die VO Nr. 883/2004, die bereits vor sechs 

Jahren in Kraft getreten ist. Die Anwendung war aber wegen fehlender 

Durchführungsvorschriften gehemmt.

In der Arbeit wird auf die Abgrenzung des persönlichen und des sachlichen 

Geltungsbereichs eingegangen. Es werden auch bedeutende Rechtsurteile des 

Europäischen Gerichtshofs (dem Lissaboner Vertrag nach Rechtsurteile des 

Gerichtshofs der Europäischen Union) behandelt, die stark die Anwendung der 

Unionsvorschriften beeinflussen.
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