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Úvod 

Medzi základné princípy Európskej Únie patrí najmä zákaz diskriminácie a princíp 

rovnosti. Za cieľ svojej existencie si mimo iného stanovila bezproblémovú mobilitu 

svojich občanov medzi jednotlivými členskými štátmi. Ruka v ruke idú tieto princípy 

a ciele a podávajú základ k bezproblémovej migrácii občanov EÚ v rámci EÚ. 

Táto práca sa zameriava na jeden aspekt migrácie osôb a tým je zdravotná 

starostlivosť v inom členskom štáte, ako je štát poistenia. Cieľom práce bude definovať 

základné pojmy ako sociálna politika, sociálne právo, sociálne práva, sociálne 

zabezpečenie a preukázať ich súvislosť s úpravou zdravotnej starostlivosti 

v koordinačných nariadeniach. Ďalej sa autorka bude venovať slobode voľného pohybu 

osôb (všeobecne pre všetkých občanov EÚ) a slobode voľného pohybu pracovníkov 

(konkrétne pre občanov vyvíjajúcich ekonomickú činnosť) a vysvetlí pri tom inštitút 

európskeho občianstva a jeho obsah. 

Druhá časť práce bude skúmať pojem harmonizácie a pojem koordinácie, pričom sa 

pokúsi vysvetliť dôvody, prečo sa v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňuje práve 

koordinácia. Definuje všeobecné princípy, ktoré sa vzťahujú na celú oblasť sociálneho 

zabezpečenia. Rozlišuje vecnú, osobnú a územnú pôsobnosť koordinácie z dôvodu 

určenia, či konkrétna situácia, osoba, či krajina spadá pod koordináciu upravenú 

Nariadením č. 1408/71, Nariadením č. 883/04 a ich vykonávacími nariadeniami. 

Samotné ťažisko práce však bude spočívať na tretej časti venujúcej sa koordinácii 

zdravotného poistenia a bude rozlišovať vecné a peňažité dávky prináležiace 

jednotlivým skupinám migrujúcich osôb. V rámci tejto časti sa pokúsim rozobrať aj 

podmienky plánovanej starostlivosti v zahraničí a to pre prípady, kedy daná osoba žiada 

po príslušnej inštitúcii uhradiť vynaložené náklady.  

Poslednou oblasťou, ktorú by som chcela začleniť do diplomovej práce je postup 

jednotlivých inštitúcií pri uplatňovaní práv plynúcich zo zdravotného poistenia a 

administratívny postup pri úhrade nákladov za vecné dávky a pri preplácaní peňažných 

dávok. 

Samozrejme pri spracovaní jednotlivých kapitol bude autorka brať do úvahy aj 

judikatúru Súdneho dvora Európske Únie a jej dôsledky pre výklad príslušných 
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koordinačných nariadení, prípadne sa bude snažiť porovnať jednotlivé rozsudky a ich 

význam. 

1 Základná terminológia 

1.1 Pojem sociálnej politiky Európskej Únie 

Sociálna politika Európskej Únie sa vyvíjala postupom času a zdĺhavejšie ako iné 

oblasti, ktoré prevzala do svojej právomoci EÚ. Príčinou bola skutočnosť, že jednotlivé 

štáty ako súčasť celku sa veľmi ťažko vzdávali tejto svojej výlučne samostatnej 

právomoci na úkor EÚ, pretože „každý štát vytvára svoj vlastný právny poriadok, svoje 

vlastné sociálne inštitúcie a podľa svojich možností a potrieb stanoví rozsah finančných 

prostriedkov, ktoré do sociálnej politiky investuje. Tým vznikajú v jednotlivých štátoch 

mnohokrát úplne odlišné sociálne systémy i odlišná miera intenzity ochrany sociálnych 

práv.“
1
 Z historických faktov je však jasné, že isté tendencie podriadiť aspoň základné 

rysy sociálnej politiky Európskej Únii existovali už na počiatku jej vzniku. Sociálna 

politika sa vyvinula ako sprievodný a nevyhnutný jav pri samotnej tvorbe vtedajšieho 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej EHS). Keď v roku 1957 EHS vzniklo, 

bol to dôsledok zámerov vytvoriť dlhodobo fungujúce ekonomické spoločenstvo. Avšak 

aby mohlo existovať a napĺňať ciele, ktoré si vytýčilo pri svojom vzniku, bolo potrebné, 

aby aspoň v minimálnej miere bola upravená aj sociálna stránka, a preto sa do 

zakladajúcich zmlúv Spoločenstva zakomponovala kapitola s názvom „Sociálna 

politika“.  

Základným prameňom skúmania tohto vývoja je tzv. primárne právo, ktoré 

tvoria zakladajúce dokumenty EÚ . Nemožno však opomenúť tzv. sekundárne právo ( 

a to konkrétne nariadenia, smernice, rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie, 

odporúčania a stanoviská) ktoré primárne právo dotvára, konkretizuje a dopĺňa. Spôsob 

konkretizácie primárneho práva vykonávané sekundárnym právom je rozhodujúce pre 

tvorbu sociálnej politiky EÚ. 

Už v preambuly Rímskej zmluvy o EHS zaznamenávame zmienku o tom, že má 

byť zabezpečený ako hospodársky, tak aj sociálny pokrok. Spoločenstvo si vytýčilo „za 

                                                 
1
 GREGOROVÁ, Zdeňka; PÍCHOVÁ, Irena. Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení 

v Evropských spoločenstvích, 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, str. 7. ISBN 80-210-2729-0. 
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základný cieľ svojho úsilia neustále zlepšovanie životných a pracovných podmienok 

svojich národov“. 
2
 Tento cieľ bol však podriadený vytvoreniu jednotného vnútorného 

trhu. Mala byť podporovaná spolupráca členských krajín v otázkach zamestnanosti, 

zvyšovania odbornej kvalifikácie, sociálneho zabezpečenia a iných. Článok 2 Zmluvy 

o založení EHS kladie dôraz na podporu „vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej 

ochrany, zvyšovanie životnej úrovne a kvality života.“ 
3
 

Tieto tvrdenia rozvádza a modifikuje Jednotný európsky akt z roku 1986, ktorý 

vyslovene rešpektuje základné práva priznané v ústavách a v zákonoch členských 

štátov, v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Európskej 

sociálnej charte. Tento akt znamenal oficiálne uznanie a prijatie dvoch najdôležitejších 

dokumentoch o ľudských právach vydaných Radou Európy. 

Ďalšie zmluvy o EÚ a teda Zmluva o EÚ z Maastrichtu (1992), Zmluva o založení 

Európskeho spoločenstva v znení z Amsterdamu (1997), Zmluva o založení Európskeho 

spoločenstva v znení z Nice (2000), Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

v znení z Lisabonu (2007) posúvajú sociálne práva a sociálnu politiku do stále vyššej 

úrovne. EÚ vyslovene prijíma Chartu Spoločenstva základných sociálnych práv 

pracovníkov z roku 1989 a Chartu základných práv EÚ z roku 2000. Posledná 

spomínaná zakotvuje štyri najdôležitejšie princípy ľudských práv, ktoré zároveň tvoria 

základ aj pre smerovanie sociálnej politiky EÚ; jedná sa o: dôstojnosť, slobodu, rovnosť 

a solidaritu. 

Prioritnými cieľmi tejto politiky je zvýšiť zamestnanosť a mobilitu pracovníkov, 

zlepšiť kvalitu pracovných miest a pracovné podmienky, informovať a konzultovať 

pracovníkov, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporovať rovnosť žien 

a mužov a modernizovať systémy sociálnej ochrany. Viac o sociálnej politike a jej 

vývoji pojednáva kapitola 2. 

 

                                                 
2
 Preambula Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho Spoločenstva (1957). 

3
 BRDEK, Miroslav. a kol. Trendy v evropské sociální politice, 1.vydaní. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 

2002, str. 33. ISBN 80-86395-25-1. 
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1.2 Pojem sociálneho práva Európskej únie a sociálnych práv v EÚ 

Sociálne právo EÚ je možné chápať ako súbor právnych noriem, ktoré upravujú 

špecifickú (a to sociálnu) oblasť spoločenských vzťahov a vyznačujú sa pôsobením 

sociálnych aspektov. Jedná sa teda o normy sociálneho práva, vytvárané orgánmi EÚ, 

respektíve orgánmi jednotlivých európskych spoločenstiev. Pod pojem sociálneho práva 

môžeme zaradiť v českých končinách oblasť nazývanú právo sociálneho zabezpečenia, 

ale i niektoré ustanovenia práva pracovného, správneho a rodinného, pokiaľ existujú 

súvislosti v oblasti sociálnych práv. 

Zrejme najlepšie definície sociálneho práva možno nájsť v nemeckej literatúre. 

Tak napríklad jednu z najobecnejších definícii sociálneho práva formuloval prof. Zacher 

ako „všetky právne odvetvia, ktoré sa vyznačujú zvýšenou intenzitou sociálne 

politického obsahu.“ Iná, trochu podrobnejšia definícia považuje sociálne právo za „tie 

časti práva, ktorých cieľom je vyrovnanie sociálnych rozdielov, predovšetkým v podobe 

nedostatkov jedincov a určitých skupín obyvateľov v materiálnom zaistení, rovnosti 

príležitostí a možnosti vlastného uplatnenia a rozvoja.“
4
 Sociálne právo môže byť 

vnímané aj ako súbor právnych noriem, ktoré poskytujú ochranu sociálnym právam. 

Sociálne práva sú súčasťou ľudských práv, konkrétne ľudských práv druhej generácie 

(okrem práv hospodárskych a kultúrnych) a vymedzujú sociálne záruky dôstojnej 

ľudskej existencie.  Rovnako ako ľudské práva prvej generácie, aj tieto práva sú 

upravené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948), ako aj v osobitom 

Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966). 

Medzi základné sociálne práva môžeme zaradiť napríklad právo na vzdelanie a na 

náležitú prípravu na povolanie, právo na uspokojivé pracovné podmienky, právo na 

životnú úroveň, právo na rodinu,  právo na sociálne zabezpečenie a v neposlednom rade 

právo na ochranu zdravia. 

Z toho vyplýva, že právo na ochranu zdravia je jedným zo základných sociálnych 

práv EÚ a jeho ochrana je zakotvená v najdôležitejších dokumentoch o ochrane 

ľudských práv. Poskytuje ideový základ pre právne zakotvenie koordinácie sociálneho 

zabezpečenia a z neho vyplývajúcich práv v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

 

                                                 
4
 ŠTEFKO, Martin; KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální práva cizinců, 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

str. 18. ISBN 978-80-7400-464-3. 



5 

 

1.3 Pojem voľného pohybu osôb 

Už v Zmluve o založení EHS (1957) bola zakotvená sloboda pohybu, ktorá 

predstavuje jeden zo základných princípov, na ktorých dodnes stojí Európska Únia. 

Sloboda pohybu v zmysle uvedenej zmluvy zahŕňa slobodu pohybu tovaru, služieb, 

kapitálu a osôb.  Dnes je sloboda pohybu zakotvená v článku 26 odst. 2 ZFEÚ takto: 

„Vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaistený voľný pohyb 

tovaru, osôb, služieb a kapitálu.“
5
 Ďalej je táto sloboda rozpracovaná v článku 45 ZFEÚ 

a spomína pojem voľný pohyb pracovníkov, ktorý zahŕňa odstránenie akejkoľvek 

diskriminácie medzi pracovníkmi členských štátov. Zdôrazňuje teda, že základom 

uplatnenia voľného pohybu pracovníkov je zamedzenie diskriminácie medzi 

pracovníkmi. Na základe tohto ustanovenia sa následne vyvinuli dve oblasti úpravy, 

a síce: zaistenie voľného pohybu pracovníkov z hľadiska ich pracovnoprávnej ochrany 

a zaistenie voľného pohybu pracovníkov z hľadiska ich sociálneho zabezpečenia.
6
 Nesie 

mimoriadny význam z toho dôvodu, že keby dochádzalo k tomu, že migrujúci 

pracovník by nemohol uplatňovať všetky svoje sociálne práva v rovnakej miere ako 

osoba, ktorá sa za prácou nesťahuje, ale pracuje vo svojom vlastnom členskom štáte, 

bolo by to na prekážku voľného pohybu osôb. 

Bližšie je sloboda voľného pohybu osôb, pracovníkov a ich obsah rozpracovaná 

v kapitole 3 tejto práce. 

 

1.4 Pojem sociálneho zabezpečenia v EÚ 

Tým, že ZFEÚ právne zakotvuje voľný pohyb osôb medzi krajinami EÚ, sa istým 

spôsobom EÚ zaväzuje aj k takej koordinácii sociálneho zabezpečenia, aby praktický 

pohyb osôb v EÚ nebol na ťarchu týmto osobám v sociálnej oblasti. 

Reálny význam slobody voľného pohybu osôb spočíva aj v tom, že v prípadoch 

migrácie osoby nestrácajú nároky plynúce zo sociálneho zabezpečenia. Každá krajina 

upravuje sociálne zabezpečenie trochu inak, a preto nie je garantované, že nároky, ktoré 

má osoba v jednej krajine, bude mať aj v krajine druhej. EÚ však zabezpečuje isté 

                                                 
5
 Článok 26 odst. 2 ZFEÚ. 

6
 KOLDINSKÁ, Kristina; PIKOROVÁ, Gabriela; ŠVEC, Ladislav; TOMEŠ, Igor. Sociální zabezpečení 

osob migrujícich mezi státy EU, 2. vydání. Praha: C .H. Beck, 2012, str. 21. ISBN 978-80-7179-622-0. 
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minimálne štandardy a sociálne práva, ktoré jej budú prináležať bez ohľadu na to, v akej 

krajine sa osoba vyskytuje. 

Právo sociálneho zabezpečenia sa skladá z viacero častí, pričom v rôznych štátoch 

majú tieto časti rôznu podobu (tak napr. v Českej republike sa právo sociálneho 

zabezpečenia člení na subsystémy sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory 

a sociálnej pomoci, prípadne sociálnej služby). Poskytuje pomoc ľuďom v prípade: 

choroby, nezamestnanosti, zdravotného poškodenia a invalidity, pracovného úrazu 

a choroby z povolania, staroby, materstva, rodičovstva a úmrtí živiteľa.
7
 Táto 

diplomová práca sa zameriava na zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť, teda na 

pomoc ľuďom v prípade choroby. 

 

1.5 Pojem zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti 

Zdravie človeka je jedným z najdôležitejších aspektov ľudského života. Každý 

človek sa už stretol so situáciou, kedy ochorel a potreboval navštíviť lekára. V každom 

štáte je zdravotné poistenie upravené nejakým spôsobom a to tak, aby sa človeku 

dostalo primeranej zdravotnej starostlivosti. Keďže jedným z cieľov Európskej únie je 

vytvorenie vnútorného trhu s možnosťou bez prekážok cestovať do iných členských 

štátov, musela byť nejakým spôsobom pokrytá aj sociálna situácia choroby 

a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v prípade vycestovania.  

Zdravotné poistenie možno všeobecne, bez ohľadu na jeho rôzne formy a modely, 

definovať ako zabezpečenie finančného krytia rizika. Spôsob rozdelenia finančného 

rizika spojeného s rozdielmi v individuálnych výdavkoch na zdravotnú starostlivosť 

jednotlivcov spájaním nákladov v čase (platenie určitých finančných čiastok vopred, 

pred a nezávisle na využívaní zdravotníckych služieb jednotlivcami) a medzi ľuďmi 

(výber a spravovanie poistných príspevkov tak, aby sa zabezpečilo, že riziko platenia na 

zdravotnú starostlivosť znášajú všetci prispievatelia spolu a nie každý prispievateľ 

individuálne).  

Zdravotné poistenie je súčasťou sociálneho zabezpečenia ako takého. Jeho 

primárnou úlohou je zabezpečiť osoby pre prípad choroby. Bez ohľadu na to, aká forma 

a model zdravotného poistenia sa v konkrétnej krajine EÚ uplatňuje, je zdravotná 
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 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení, 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. 
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7 

 

starostlivosť dostupná pre každého migrujúceho občana EÚ z titulu poistenia v jeho 

domovskej krajine.  

2 Vývoj sociálnej politiky Európskej Únie v rokoch 

2.1 1951-1957 

Prvý impulz k zakotveniu sociálnych cieľov obsahovalo už prvé zoskupenie, 

ktoré vzniklo ako reakcia na druhú svetovú vojnu. Bolo ním Európske spoločenstvo 

uhle a oceli (1951), ktoré malo prispieť k ekonomickému rozvoju, rastu zamestnanosti 

a životnej úrovne. O šesť rokov neskôr boli uzatvorené tzv. Rímske zmluvy, ktoré 

založili Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre 

atómovú energiu (EURATOM). Pre tieto tri zoskupenia sa používa spoločný názov 

Európske spoločenstva. Aj keď ich prvotným cieľom bola ekonomická spolupráca 

a hospodárske pozdvihnutie krajín týchto Spoločenstiev, sociálna oblasť bola dôležitým 

aspektom aj vtedajšej spoločnosti, a preto si vyžadovala aspoň minimálne sociálne 

opatrenia. 

Už Zmluva EHS má hlavu, konkrétne Hlavu III, ktorá nesie názov „Sociálna 

politika“, ktorá obsahuje základné politické ciele v sociálnej oblasti. Ako príklad je 

možné uviesť článok 117, ktorý stanoví: „ Členské štáty sa zhodujú v tom, že je nutné 

podporovať zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie pracovných podmienok 

zamestnancov tak, aby bolo možné tieto podmienky vyrovnať a pritom udržať ich 

zvýšenú úroveň. Veria, že taký vývoj bude nielen výsledkom fungovania spoločného 

trhu, ktorý napomôže harmonizácii sociálnych systémov, ale tiež výsledkom postupov 

stanovených touto zmluvou a zbližovania právnych a správnych predpisov  členských 

štátov.“
8
 

Dôležité je, že Rímske zmluvy nijak nenarušovali sociálne systémy fungujúce 

v jednotlivých krajinách, iba udávali politické smerovanie v tejto oblasti. Možno práve 

preto signatárske štáty dospeli pri vzniku Spoločenstva k dohode bez väčších 

komplikácii. 

Tento postoj je dôležitý k tomu, aby sa odstraňovali bariéry, ktoré prirodzene 

vznikajú pri uplatňovaní základných slobôd voľného pohybu tovaru, osôb, služieb 
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a kapitálu. Je to však v podstate len všeobecná politická deklarácia, ktorá nestanoví 

priamo žiadne práva ani povinnosti. Tieto sa konkretizujú napríklad v článku 119, kde 

je zakotvená zásada rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu. Iným 

konkrétnym prejavom tejto sociálnej politiky je článok 48, ktorý zaisťuje voľný pohyb 

pracovníkov vo vnútri Spoločenstva. Ten zahŕňa odstránenie akejkoľvek diskriminácie 

medzi pracovníkmi členských štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide 

o zamestnávanie, odmenu za prácu a iné pracovné podmienky.  

Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá sa odohrala v roku 1957 bol vznik 

Európskeho sociálneho fondu (právne zakotvený v Zmluve EHS). Jeho poslaním bolo 

podľa článku 123 rozširovanie možností zamestnávania pracovníkov a zvyšovanie ich 

profesijnej a geografickej mobility vo vnútri Spoločenstva. „Jednalo sa o prvú európsku 

inštitúciu zriadenú k uskutočňovaniu európskej sociálnej politiky, napriek tomu, že jej 

faktická činnosť a kompetencie nemali väčšieho významu.“
9
 

 

2.2 1958-1971 

Primárne právo týkajúce sa sociálnej politiky stanovené v Zmluve EHS bolo 

treba v nasledujúcich rokoch spresniť a stanoviť podmienky pre jej uplatnenie. 

Prejavom toho bol vznik dvoch dôležitých dokumentov, ktoré zabezpečovali rovné 

postavenie migrujúcich pracovníkov a rovné možnosti využívania výhod systému 

sociálneho zabezpečenia. Boli nimi Nariadenie Rady č. 1612/68 o voľnom pohybe 

pracovníkov v rámci Spoločenstva a Nariadenie Rady č. 1408/71 o aplikácii sústav 

sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a na 

členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva. 

Nariadenie č.1612/68 vo svojom článku 1 udáva smerovanie celého predpisu. 

Stanoví: „Každý štátny príslušník členského štátu má právo, bez ohľadu na miesto 

svojho bydliska, na prístup k zamestnaniu a na jeho výkon na území iného členského 

štátu v súlade s právnymi a správnymi predpismi, ktoré upravujú zamestnávanie 

štátnych príslušníkov tohto štátu.“
10

 

                                                 
9
 KOLDINSKÁ, Kristina; TOMEŠ, Igor. Sociální právo Evropské Unie, 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 
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Toto nariadenie ďalej upravuje rovnaký prístup k službám zamestnanosti pre 

cudzincov ako pre vlastných občanov, zaručuje rovnaké práva týkajúce sa pracovných 

podmienok, odmeňovania, ochrany pred prepustením, členstva v odborových 

organizáciách, rovnaké práva v otázkach bývania a rovný prístup k vzdelaniu pre deti 

osôb zamestnaných v inom členskom štáte. 

 

2.3 1972-1984 

Sociálna politika v tomto období sa zameriavala na zaistenie sociálnych práv 

všeobecne, nie len na sociálne práva migrujúcich pracovníkov. Začalo sa pracovať 

predovšetkým na uplatnení princípu rovnosti. Mali byť zabezpečené rovné pracovné a 

životné podmienky mužov a žien, neskôr k nim pribudlo aj zaistenie ochrany 

zamestnancov v širšom zmysle. Dôvodom bolo vyrovnať slabšie postavenie 

zamestnanca vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ. 

Rada ES v roku 1974 prijala Sociálny akčný program, ktorý stanovil tri hlavné ciele 

ES v sociálnej oblasti:  

1. „Dosiahnutie plnej a lepšej zamestnanosti v Spoločenstve 

2. Zlepšenie životných a pracovných podmienok a umožnenie ich harmonizácie 

3. Rast angažovanosti zamestnávateľov a odborov v ekonomickom a sociálnom 

rozhodovaní Spoločenstva, vrátane podielu zamestnancov na chodu podniku.“
11

 

Tento plán bol splnený len sčasti, ale bol to prvý významný krok, ktorý odrážal 

deklaráciu hláv štátov a ministerských predsedov pri príležitosti summitu v Paríži 

(1972), podľa ktorej „prikladajú rovnakú dôležitosť dôrazného jednania v sociálnej 

oblasti ako dosiahnutie monetárnej a ekonomickej únie.“
12

 Tým pádom sociálna politika 

už nebola len sprievodným javom hospodárskej politiky, ale získava rovnakú dôležitosť. 

Na základe týchto predsavzatí sa začali tvoriť právne predpisy, ktoré by pomohli 

Spoločenstvu v plnení týchto plánov. Môžeme spomenúť napríklad Smernicu Rady č. 

75/117/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zásady 

rovnakej odmeny pre mužov a ženy, ktorá sa týkala, ako už samotný názov naznačuje, 

rovného odmeňovania. Smernica vo svojom článku 1 vymedzuje túto zásadu, kedy „za 
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 KOLDINSKÁ, Kristina; TOMEŠ, Igor. Sociální právo Evropské Unie, 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 
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rovnakú prácu alebo prácu, ktorej je priznaná rovnaká hodnota prináleží odmena, za 

vylúčenia akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia vo všetkých hľadiskách 

a podmienkach odmeňovania.“
13

 

Ďalším právnym predpisom, ktorý mal napomôcť naplňovaní týchto cieľov bola 

Smernica Rady č.76/207/EHS o zavedení zásady rovného zachádzania pre mužov 

a ženy, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní 

a pracovné podmienky. Mimo toho, že uložila povinnosť členským štátom zrušiť všetky 

zákony, nariadenia, správne opatrenia a prehlásiť neplatnosť ustanovení kolektívnych 

zmlúv, individuálnych pracovných zmlúv, vnútorných predpisov a podobne, ktoré sú 

v rozpore so zásadou rovného zachádzania, umožniť osobám, ktoré sa cítia poškodené 

v dôsledku nedodržania tejto zásady, domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou. 

Iné smernice, ktoré vznikali v tejto oblasti, sa týkali ochrany zamestnancov 

a konkrétne hromadného prepúšťania (Smernica Rady č. 75/129/EHS o zbližovaní 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania), ochrany 

práv zamestnancov pri prevode podnikov (Smernica č.77/187/EHS o zbližovaní 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov 

v prípade prevodu podnikov, podnikania alebo časti podnikania) a ochrany 

zamestnancov v prípade insolventnosti zamestnávateľa ( Smernica č. 80/987/EHS 

o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa ochrany zamestnancov 

v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa). 

Môžeme zhrnúť, že sociálna politika sa v 70. rokoch sústreďovala na zabezpečenie 

rovnosti medzi mužmi a ženami (prejavujúca sa v rovnom odmeňovaní a rovnom 

prístupu k práci) a na ochranu zamestnancov (prejavujúca sa v úprave hromadného 

prepúšťania, úprave ochrany zamestnancov pri rušení zamestnávateľa a v prípade jeho 

insolventnosti). 

 

2.4 1984-1992 

V tomto období je významný najmä Jednotný európsky akt z roku 1986. Bol to 

dôležitý dokument, ktorý priniesol v podstate len jediné naozaj účinné a dôležité 
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ustanovenie, ktorým bol článok 118a. „Ním sa členské štáty snažili podporovať najmä 

zlepšenie pracovného prostredia vedúce k bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov 

pri práci a stanovili si ako svoj cieľ harmonizáciu podmienok v tejto oblasti, a to už pri 

dosiahnutom stupni ochrany.“
14

 Mimo to Jednotný európsky akt zakotvuje hospodársku 

a sociálnu súdržnosť ako vec komunitárnej politiky. 

Vývoj sociálnej politiky v tomto období predurčuje spomínaný Jednotný 

európsky akt a zameriava sa predovšetkým na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 

a pracovných podmienok a k zmenám regionálnej politiky tak, aby nedochádzalo 

k príliš veľkým rozdielom medzi jednotlivými regiónmi. Ako dôkaz slúži Smernica 

Rady č. 89/391/EHS o zavedení opatrení pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

V roku 1989 bola prijatá Komunitárna charta základných sociálnych práv 

pracovníkov, ktorá sa stala jedným z najdôležitejších nástrojov pri zbližovaní 

sociálnych politík jednotlivých členských štátov ES. Zdôrazňuje najmä sociálne práva 

bezprostredne súvisiace so zamestnaním, a to: právo na prácu, právo na spravodlivú 

odmenu, právo na združovanie a kolektívne vyjednávanie, právo na zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok, ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci, rovnosť 

mužov a žien, zvláštna ochrana detí a mladistvých, starších osôb a postihnutých. Čo sa 

týka jej právnej záväznosti, nemala prakticky žiadnu právnu silu, šlo len o politickú 

deklaráciu, obecne uznávanú v krajinách ES. Právnu silu získala až o 8 rokov neskôr, 

a to priamym odkazom aktu primárneho práva. Napriek tomu mala Charta pre ďalší 

rozvoj sociálnej politiky ES zásadný význam. 

V tomto období sa začala presadzovať tzv. otvorená metóda koordinácie, keď 

členské štáty zistili, že vytvoriť jednotný sociálny systém EU je vo vtedajšom štádiu 

prakticky nemožné. Táto metóda znamená, že členské štáty sa dohodnú na spoločnom 

cieli a časovom limite, v ktorom chcú tohto cieľa dosiahnuť. To, akým spôsobom tohto 

cieľa dosiahne, už výlučne záleží na konkrétnom členskom štáte. Túto metódu dopĺňa 

ešte tzv. stratégia konvergencie, ktorá vznikla na základe Odporúčania Rady 

o konvergencii cieľov a politík sociálnej ochrany prijatého v roku 1992. Objavujú sa tu 

už tendencie k stanoveniu minimálnych štandardov (označované anglickým termínom 
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benchmarking), ktoré by približovali sociálne systémy jednotlivých členských štátov za 

súčasného rešpektovania ich národných sociálnych politik. 

 

2.5 1993-1997 

V roku 1992 bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej Únii, ktorá 

obsahuje ustanovenia zo sociálnej oblasti. V článku 2 si Únia kladie za cieľ 

„podporovať hospodársky a sociálny pokrok, jeho vyrovnanosť a stabilitu, 

predovšetkým utvorením priestoru bez vnútorných hraníc, posilnením hospodárskej a 

sociálnej súdržnosti, uskutočnením hospodárskej a menovej únie a napokon zavedením 

jednotnej meny v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy“.
15

 

Je spomínaný nový pojem „sociálnej súdržnosti“, ktorý nahradzuje doposiaľ 

používaný pojem harmonizácie. Členské štáty (okrem Veľkej Británie) pristúpili 

k Dohode o sociálnej politike, ktorou sa prihlásili k už spomínanej Komunitárnej charte 

(1989). Za svoj cieľ si vytýčili okrem klasických aspektov (zaistenie zamestnanosti, 

zlepšenie životných a pracovných podmienok, sociálnu ochranu) aj sociálny dialóg, 

podporu rozvoja ľudských zdrojov a boj proti sociálnemu vylúčeniu. 

V roku 1993 bola prijatá Zelená kniha – Európska sociálna politika. Tá 

odkazovala na už spomínaný dokument Komunitárna charta, pričom ho označila za 

základný dokument v oblasti európskej sociálnej politiky. Za hlavný problém 

považovala nezamestnanosť, a preto sa zamerala na boj proti nej.  

O rok neskôr vyšla Biela kniha – Európska sociálna politika, ktorá bola produktom 

konzultácii, ktoré vznikali ako dôsledok Zelenej knihy, do ktorej sa zapájali inštitúcie 

EÚ. Kladie dôraz na demokraciu a ľudské práva, slobodné kolektívne vyjednávanie, 

tržné hospodárstvo, rovné príležitosti pre všetkých, sociálnu starostlivosť a solidaritu. 

Bol zdôraznený sociálny pokrok, ktorý musí sprevádzať pokrok hospodársky. Boli 

stanovené 3 základné ciele EÚ v sociálnej oblasti: 

1. Sociálna a ekonomická integrácia 

2. Konkurencieschopnosť a sociálny pokrok 

3. Konvergencia, ktorá rešpektuje rozmanitosť. 
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Pokračuje v boji proti nezamestnanosti (ktorú Zelená kniha označila za základný 

problém v sociálnej oblasti) a ďalej sa zameriava na prehlbovanie rovnosti medzi 

mužmi a ženami, ktorá má mimoriadny spoločenský význam, avšak v tejto práci je 

spomínaná iba okrajovo. 

 

2.6 1997-2000 

V roku 1997 bola v Amsterdamu prijatá nová Zmluva o Európskej Únii. Oblasť 

voľného pohybu pracovných síl nijak výraznejšie nemení, avšak k zmenám došlo 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré zrušili Dohodu o sociálnej politike. 

Politika zamestnanosti sa uskutočňuje cez tzv. koordináciu, ktorá podporuje spoluprácu 

medzi členskými štátmi a v prípade nutnosti ju dopĺňa. Na základe tejto zmluvy bol 

vytvorený Výbor pre zamestnanosť, ktorý mal podporovať koordináciu politiky 

zamestnanosti a pracovných trhov členských štátov. Objavuje sa tu aj politika v oblasti 

zdravotníctva, pretože Európska Únia mimo iné kladie veľký dôraz na ochranu zdravia. 

Je zameraná najmä na ochranu zdravia obyvateľstva, predchádzanie civilizačným 

chorobám a odstraňovanie príčin ohrozenia ľudského zdravia. 

V tomto období sa Komisia v odbore sociálnej politiky zameriava na sociálnu 

ochranu ako faktor produkcie a jej zvyšovania, systémy sociálnej ochrany naklonené 

zamestnanosti, prispôsobenie sociálnej ochrany demografickému starnutiu európskych 

spoločností, prispôsobenie sociálnej ochrany novej rovnováhe medzi pohlaviami, 

zlepšenie sociálnej ochrany s ohľadom na zásadu voľného pohybu. Čoraz viac panovala 

predstava, že doposiaľ existujúci systém sociálnej ochrany je zastaralý a je nutné 

vytvoriť nový. Na základe týchto úvah  vznikli 2 dokumenty – Modernizácia a zlepšenie 

sociálnej ochrany a Koncentrovaná stratégia. Hlavným cieľom bola užšia spolupráca 

medzi členskými štátmi v sociálnej oblasti, spočívajúca najmä v podpore pracujúcich, 

zaistení kvalitnej a dlhodobo financovateľnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobo 

financovateľným dôchodkom. 

Na zasadaní v Lisabone v roku 2000 bol vyhlásený nový strategický cieľ 

Európskej Únie a to – posilniť zamestnanosť, ekonomickú reformu a sociálnu súdržnosť 

ako súčasť ekonomiky založenej na znalostiach. „Všeobecná stratégia mala byť 

založená na príprave premeny na ekonomiku založenú na znalostiach a na 

štrukturálnych reformách. Zároveň mal byť modernizovaný európsky sociálny model 
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posilnením investícii do ľudských zdrojov a bojom proti sociálnemu vylúčeniu, tak aj 

ozdravením ekonomiky. Zamerala sa na dosiahnutie plnej zamestnanosti a posilnením 

regionálnej súdržnosti EÚ.“
16

 

 

2.7 2000-2003 

V roku 2000 sa konalo ďalšie zasadanie Európskej Rady, tento krát v Nice, ktoré 

malo slúžiť k prijatiu reforiem organizačného usporiadania EÚ. Dôvodom bola 

skutočnosť, že do Európskej Únie sa chystalo vstúpiť ďalších 10 štátov a teda 

z pôvodných 15 členov sa mala EÚ rozšíriť až na 25. Preto bolo potrebné, aby sa 

Európska Únia na tento zásah prichystala. Zmluva ES z roku 2000 mení mimo iného aj 

oblasť sociálnej politiky a sociálnych práv. „Podporuje a doplňuje činnosti členských 

štátov v oblastiach: zlepšovanie pracovného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti 

zamestnancov, pracovné podmienky, ochranu pracovníkov pri skončení pracovného 

pomeru, informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, zastupovanie a kolektívna 

obrana záujmov pracovníkov a zamestnávateľov, podmienky zamestnávania štátnych 

príslušníkov tretích krajín legálne sa zdržujúcich na území Spoločenstva, zapojenie osôb 

vylúčených z trhu pracovných príležitostí, rovnosť medzi mužmi a ženami na trhu 

pracovných príležitostí a rovné zaobchádzanie na pracovisku, boj proti sociálnemu 

vylúčeniu, modernizácia systémov sociálneho zabezpečenia.“
17

 

Podľa článku 144 sa zakladá Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý je poradnou 

inštitúciou a podporuje spoluprácu členských štátov a Komisie v rámci politík sociálnej 

ochrany. 

V nasledujúcom období sa konalo niekoľko ďalších zasadaní, ktoré definovali 

ďalšie smerovanie sociálnej politiky. Za zmienku stojí zasadanie v Stockholme konané 

v roku 2001 zaoberajúce sa otázkami sociálnej politiky a zamestnanosti. Potvrdilo sa 

užívanie otvorenej metódy koordinácie, ktorá sprevádza zásadu subsidiarity 

a proporcionality, ktoré sú základom fungovania práva Európskej Únie. Zasadanie 

v Barcelone (2002) vyprodukovalo tvrdenie, že európsky sociálny model je založený na 

dobrej ekonomickej výkonnosti, na vysokej úrovni sociálnej ochrany a vzdelania a na 

                                                 
16

 KOLDINSKÁ, Kristina; TOMEŠ, Igor. Sociální právo Evropské Unie, 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 

2003, str. 64. ISBN 80-7179-831-2. 
17

 Článok 137 odstavec 1 Zmluvy o ES (2000). 
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sociálnom dialógu. Za najlepší prostriedok prevencie vylučovania zo spoločnosti 

označila zamestnanie. Na zvyšovanie úrovne zamestnanosti sa zameralo aj zasadanie 

v Bruseli (2003), ktoré si za cieľ vytýčilo dosiahnutie plnej zamestnanosti. Ako 

prostriedok  mali slúžiť národné stratégie jednotlivých členských štátov, ktoré sa mali 

zamerať predovšetkým na zlepšenie mzdových systémov a efektivity aktívnej politiky 

zamestnanosti, najmä čo sa týka zamestnanosti seniorov, žien, imigrantov a mladých 

ľudí. 

2.8 Sociálna politika po prijatí Lisabonskej zmluvy 

V oblasti sociálnej politiky zavádza Lisabonská zmluva niektoré podstatné 

zmeny. Medzi obecné ciele EÚ sa dostáva plná zamestnanosť a spoločenský pokrok.
18

 

Stanoví, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporuje sociálnu 

spravodlivosť. Novo zakotvuje v článku 9 ZFEÚ tzv. horizontálnu sociálnu klauzulu 

zaväzujúcu EÚ prihliadať vo všetkých svojich politikách k cieľom sociálnej politiky: 

„Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na 

požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej 

sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, 

odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.“ 
19

 Ďalej zdôrazňuje rolu a úlohu 

sociálnych partnerov, ktorých úlohu EÚ „zdôrazňuje a podporuje“ a zakotvuje možnosť 

zvolávania trojstrannej sociálnej vrcholnej schôdzky pre rast a zamestnanosť.
20

 

Najväčším prínosom Lisabonskej zmluvy v oblasti sociálnej politiky však bolo 

vyriešenie otázky právneho statusu Listiny základných práv EÚ, „pričom zaistila jej 

premenu z obyčajnej politickej deklarácie (síce s obrovskou autoritou) na právne 

záväzný dokument, ktorý má rovnakú právnu silu ako Zmluvy.“
21

 To znamená, že 

občania Únie sa práv, ktoré garantuje, budú môcť priamo dovolávať u Súdneho dvora 

EÚ. Osobám sídliacim na území EÚ garantuje sociálne práva ako napríklad sociálne 

zabezpečenie a sociálnu pomoc
22

, ochranu zdravia
23

. Kladie dôraz na vysoký stupeň 

ochrany zdravia pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie. 

                                                 
18

 Článok 3 odst. 3 ZEÚ. 
19

 Článok 9 ZFEÚ. 
20

 Článok 152 ZFEÚ. 
21

 ŠIŠKOVÁ, Naděžda a kol. Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní 

právo členských států, 1 vydání. Praha: Leges, 2012, str. 27. ISBN 978-80-87576-17-5. 
22

 Článok 34 Listiny základných práv EÚ. 
23

 Článok 35 Listiny základných práv EÚ. 
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2.9 Sociálna politika v súčasnosti 

Európska Únia musela prejsť dlhú cestu vývoja od jej samotného počiatku, kým 

sa dostala do dnešného stavu úpravy sociálnej politiky a sociálnych práv. Samotnou 

príčinou jej vzniku bola najmä hospodárska spolupráca, no Spoločenstvo veľmi rýchlo 

zistilo, že bez sociálnych opatrení sa táto hospodárska spolupráca ďaleko nedostane, 

a preto ako súčasť svojej pôsobnosti zaberá pod svoje krídla aj oblasť spoločného 

smerovania sociálnej politiky členských štátov. Od zakotvenia základných ľudských (a 

sociálnych) práv v medzinárodných dokumentoch, cez postupné priznanie niektorých 

práv (ako napríklad zákaz diskriminácie, rovnosť medzi mužmi a ženami, ochrana 

zamestnancov v pracovne- právnych vzťahoch, a napokon sloboda voľného pohybu 

osôb a jej sociálne aspekty) až po dnešnú podobu kombinácie všetkých spomínaných 

dokumentov, zmlúv, dohovorov, apod. tvoria základ dnešnej sociálnej politiky. 

„Európska Únia dnes priamo zasahuje do sociálnych politík členských štátov 

dvoma spôsobmi: uzákoňovaním vlastných významných sociálnopolitických inštitútov 

a odmietaním častí národných systémov, ktoré sa zdajú byť nekompatibilné v súvislosti 

s vývojom jednotného trhu.“
24

 Táto koncepcia je základným východiskom fungovania 

v podstate celého práva EÚ. V oblastiach, kde sú inštitúciám Európskej Únie priznané 

kompetencie tvoriť nové právne predpisy, tam ich môžu vytvárať a tým pádom 

ovplyvňujú a upravujú aj národné právne predpisy. Na druhej strane majú členské štáty 

povinnosť sledovať kompatibilitu európskych a národných právnych predpisov 

a v prípade nesúladu túto rozdielnosť odstrániť a prispôsobiť národné predpisy tým 

európskym. 

„Súčasná európska sociálna politika usiluje prostredníctvom sociálneho práva 

a sociálnych inštitúcii o vyrovnanie životnej úrovne  a pracovných podmienok 

v Spoločenstve a uznáva rovnakú dôležitosť podpory rozvoja oblasti ekonomickej 

i sociálnej. To sa má uskutočniť vytvorením nového sociálneho poriadku, ktorý ma 

prispievať k efektívnej podpore fungovania spoločného trhu.“
25

 Cesta k vytvoreniu 

uspokojivej sociálnej politiky je cestou dlhou a namáhavou, je však dôležité si 

                                                 
24

 WALLACE, Helen; WALLACE, William; POLLACK, Mark A. Policy-Making in the European 

Union, 5.edition. Oxford University Press, 2005, str. 269. ISBN 0-19-927612-9. 
25

 GREGOROVÁ, Zdeňka; PÍCHOVÁ, Irena. Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení 

v Evropských spoločenstvích, 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, str. 13. ISBN 80-210-2729-

0. 
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uvedomiť, že dnešné pojatie sociálnej politiky a jej smerovanie je doposiaľ najvyššou 

garanciou sociálnych práv aká vôbec v histórii ľudstva existovala. 

 

 

3 Voľný pohyb osôb 

Európska Únia predstavuje „priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je 

zaistený...voľný pohyb osôb“
26

, v ktorom „každý občan Únie má právo slobodne sa 

pohybovať a zdržiavať na území členských štátov pričom podlieha obmedzeniam a 

podmienkam ustanoveným v Zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie.“ 
27

 

Tieto tvrdenia už predstavujú lex generalis pre prípady, kedy európske právo 

nestanoví inak. Pretože existujú jednak obecné obmedzujúce podmienky voľného 

pohybu a pobytu a jednak zvláštne úpravy pre ekonomický voľný pohyb osôb ( voľný 

pohyb pracovníkov, slobodu podnikania a usadzovania i voľný pohyb poskytovateľov 

a príjemcov služieb medzi členskými štátmi EÚ). 

Obecne sa na voľný pohyb osôb vzťahuje Smernica 2004/38/ES o práve občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov. Vymedzuje osobnú pôsobnosť na občanov EÚ a ich rodinných 

príslušníkov a stanovuje obsah slobody pohybu osôb (jednotlivé oprávnenia plynúce 

týmto osobám). 

 

3.1 Obsah slobody pohybu osôb 

Voľný pohyb osôb v sebe obsahuje dva aspekty. Za prvé, „primárne oprávnenie 

k určitej činnosti v inom členskom štáte (u pracovníkov je to právo uzatvárať pracovný 

pomer a vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa, u osôb samostatne zárobkovo 

činných je ním právo podnikať)“ 
28

 a za druhé, sekundárne oprávnenie spočívajúce 

v široko interpretovanom práve vstupu a výstupu z územia každého členského štátu. 

V rámci tohto sekundárneho oprávnenia rozlišujeme:  

 právo na opustenie členského štátu, vrátane opustenia svojho územia a to 

pod podmienkou existencie platného pasu alebo občianskeho preukazu 

                                                 
26

 Článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. 
27

 Článok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. 
28

 TICHÝ, Luboš; ARNOLD, Rainer; ZEMÁNEK, Jiří; KRÁL, Richard; DUMBROVSKÝ, Tomáš. 

Evropské právo, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 416. ISBN 978-80-7400-333-2. 
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 právo vstupu na územie opäť pod podmienkou existencie platného pasu 

alebo občianskeho preukazu; v prípade rodinných príslušníkov – občanov 

tretích štátov v určitých prípadoch môže byť požadované vízum (podľa 

Nariadenia 539/2001 o vízovom režime) 

 právo pobytu, ktoré rozlišujeme na pobyt nepresahujúci 3 mesiace (právo 

všetkých beneficientov na tento pobyt bez akýchkoľvek formalít, 

nezakladá však právo na sociálne dávky), pobyt presahujúci 3 mesiace ( 

právo pracovníkov a osôb samostatne zárobkovo činných alebo osôb, 

ktoré majú dostatok prostriedkov pre seba a svojich rodinných 

príslušníkov tak, aby sa nestali bremenom sociálnej siete hostiteľského 

členského štátu a majú dostatočné nemocenské poistenie) a trvalý pobyt 

(právo občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa na území iného 

členského štátu legálne a nepretržite zdržiavali 5 rokov) 

 „právo návratu do členského štátu pôvodu po vyhostení z prijímajúceho 

členského štátu.“
29

 

 

3.2 Voľný pohyb pracovníkov 

Voľný pohyb pracovníkov predstavuje jedno zo základných práv EÚ (ako stanoví 

článok 15 Listiny základných práv). Predstavuje lex specialis k obecnej úprave voľného 

pohybu a pobytu občanov EÚ a znamená „právo vstupovať na územie iného členského 

štátu za účelom hľadania práce alebo prípravy na ňu, zdržiavať sa tam pri jej výkone 

a zotrvať tam aj po jej ukončení.“
30

 

 

3.2.1 Pojem pracovníka v práve Európskej Únie 

Je dôležité vymedziť obsah pojmu pracovník a jeho odlíšenie oproti ekonomicky 

neaktívnym osobám vzhľadom k možnostiam jednoduchšieho čerpania výhod v danom 

štáte alebo naopak oproti samostatne zárobkovým osobám a poskytovaniu služieb. Za 

pracovníka je nutné považovať každú osobu, ktorá po určitú dobu vykonáva skutočnú 

                                                 
29

 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 229. ISBN 

978-80-7400-334-9. 
30

 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 238. ISBN 

978-80-7400-334-9. 
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a efektívnu prácu podľa príkazov druhého, za ktorú dostáva odmenu.
31

 Medzi ďalšie 

znaky pojmu pracovník náleží aj príslušnosť k členskému štátu EÚ alebo štátu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a výkon práce po primeranú dobu. 

Posudzovanie skutočnej a efektívnej práce nerobí nijaké problémy v prípade, že 

sa jedná o prácu na plný úväzok; problém však nastáva v opačnom prípade, a to v tom, 

že niekto vykonáva prácu na iný ako na plný úväzok a napriek tomu žiada o isté výhody 

spojené s voľným pohybom pracovníkov. Týmto problémom sa zaoberal aj Súdny dvor 

Európskej Únie v prípade Levin
32

, kedy vyslovil názor na danú problematiku. Podľa 

neho „ zamestnanie na čiastočný úväzok predstavuje pre veľký počet osôb účinný 

prostriedok k zlepšovaniu ich životných podmienok, aj keď majú z toho možno príjmy, 

ktoré sú nižšie než to, čo je považované za existenčné minimum. Praktická účinnosť 

komunitárneho práva by bola ohrozená a dosiahnutie cieľov Zmluvy spochybnené, ak 

by práva súvisiace s voľným pohybom osôb mohli využívať len tie osoby, ktoré pracujú 

na plný úväzok, a preto majú príjem, ktorý zodpovedá aspoň minimálnej mzde 

v dotknutom sektore.“
33

 Tieto názory dopĺňa tvrdením, že táto práca musí byť skutočná 

a efektívna a nesmie sa jednať o činnosti tak nepatrného rozsahu, že sú celkom 

podradné a nepodstatné. A preto do pojmu pracovníka mimo osôb pracujúcich na plný 

úväzok spadajú aj činnosti na čiastočný úväzok, činnosti stážistov, osôb vykonávajúcich 

prácu au-pair i osôb v pracovnej pohotovosti, športovcov, pracovníkov pre náboženskú 

spoločnosť, výkon funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a to za 

predpokladu, že vykonávajú prácu skutočnú a efektívnu. Tento aspekt už vo väčšine 

prípadov posudzujú vnútroštátne súdy. 

Čo sa týka odmeny, je najdôležitejším znakom odlišujúcich pracovníkov 

a ekonomicky neaktívneho obyvateľstva. K tomuto pojmu sa opäť vyjadril SD EÚ, 

tento krát v prípade Lawrie-Blum
34

. „ Najdôležitejší znak pracovného pomeru spočíva 

v tom, že pracovník behom určitej doby uskutočňuje plnenie podľa príkazov druhého, 

za ktoré dostáva odmenu.“ Výška odmeny je zanedbateľná v posudzovaní toho, či sa 

                                                 
31

 KRÁL, Richard; KUNERTOVÁ, Tereza; KVOČÁKOVÁ, Lucia; MORÁVEK, Jakub; ŠAMÁNEK, 

Jan; ŠTEFKO, Martin. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření, 1. 

vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Vodnář, 2012, str. 19. ISBN 978-80-87146-

52-1. 
32

 Rozhodnutie C-53/81 Levin. 
33

 TICHÝ, Luboš. a kol. Dokumenty ke studiu evropského práva, 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 

2006, str. 629. ISBN 80-7201-573-7. 
34

 Rozhodnutie C-66/85 Lawrie-Blum. 
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jedná o odmenu alebo nie, môže sa dokonca jednať i o naturálne plnenie. Podstatná je 

teda efektívna a skutočná činnosť za úplatu bez ohľadu na skutočnú sumu peňazí, ktorú 

pracovník zinkasuje. 

Odlíšenie osoby pracovníka a osoby samostatne zárobkovo činnej predstavuje to, 

či osoba vykonáva prácu podľa pokynov druhého, alebo nie. Význam je však 

minimálny s ohľadom na to, že rozdielna je úprava len v súvislosti s prechodnými 

obmedzeniami voľného pohybu pracovníkov. 

Ako už bolo spomínané vyššie, pojem pracovníka zahŕňa len tie osoby, ktoré 

majú príslušnosť k členskému štátu alebo štátu EHP. „K získaniu štatútu pracovníka EÚ 

nestačí, aby príslušník tretieho štátu na území jedného členského štátu len legálne 

pracoval, prípadne tam mal dlhodobý pobyt.“
35

  

A napokon, aby osoba spĺňala pojmové znaky pracovníka, musí prácu vykonávať 

po primeranú dobu. Pre prípady mimoriadne krátkeho čiastočného pracovného pomeru 

SD EÚ stanovil princípy vyhodnotenia primeranosti, samotné vyhodnotenie konkrétnej 

situácie však už ponechal vnútroštátnym súdom.  

 

3.2.2 Reálny obsah práva pracovníkov Európskej Únie 

Článok 45 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie zakotvuje právo pracovníkov 

uchádzať sa o skutočne ponúkané miesta. Problémom formulácie tohto článku je 

priznanie práva len úzko vymedzenej skupine obyvateľstva - pracovníkom. Avšak 

v prevažnej väčšine prípadov sa o prácu ponúkanú v inom členskom štáte uchádzajú 

osoby, ktorú vyššie spomínané znaky pracovníka nenapĺňajú (najmä preto, že doposiaľ 

nepracujú, ale o prácu sa len uchádzajú). Na to zareagoval aj SD EÚ, podľa ktorého by 

„striktná interpretácia tohto článku viedla k vylúčeniu práva občana členského štátu 

voľne sa pohybovať v rámci iného členského štátu, aby si tu našiel prácu a zároveň by 

tak znemožňovala i faktickú šancu si prácu v inom štáte nájsť. Výsledkom by tak bola 

neefektívnosť spomínaného ustanovenia.“
36

 Vo svetle týchto tvrdení sa pojem 

pracovníka v tomto článku vykladá s istou rezervovanosťou.  

                                                 
35

 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 238-239. ISBN 

978-80-7400-334-9. 
36

 KRÁL, Richard; KUNERTOVÁ, Tereza; KVOČÁKOVÁ, Lucia; MORÁVEK, Jakub; ŠAMÁNEK, 

Jan; ŠTEFKO, Martin. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření, 1. 

vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Vodnář, 2012, str. 25. ISBN 978-80-87146-

52-1. 
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Iný problém, ktorý v súvislosti s právom o uchádzanie sa o prácu vyvstáva , je, 

aká dlhá doba má byť tomuto uchádzačovi poskytnutá na to, aby si našiel prácu, bez 

toho, aby ho hostiteľský štát žiadal o opustenie jeho územia. Tieto pochybnosti 

spresnila Smernica 2004/38/ES, ktorá v článku 14 odst. 4 písm. b) stanoví, že „ nesmú 

byť v žiadnom prípade vyhostení občania Únie ani ich rodinní príslušníci, pokiaľ 

občania Únie vstúpili na územie hostiteľského členského štátu za účelom hľadania 

zamestnania. V tom prípade nesmú byť občania Únie ani ich rodinní príslušníci 

vyhostení, pokiaľ môžu dokázať, že pokračujú v hľadaní zamestnania a majú skutočnú 

nádej, že budú zamestnaní.“
37

 V rámci tohto práva sa môže vyskytnúť ešte jeden 

problém: čo robiť s migrujúcimi osobami bez dostatočných finančných prostriedkov, 

aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci v tomto hostiteľskom štáte 

a zároveň mali čím pokryť svoje náklady v súvislosti s pobytom v hostiteľskom štáte? 

Žiadna dokonalá a jasná odpoveď na túto otázku neexistuje; jedinou možnosťou je 

vyplácanie dávky podpory v nezamestnanosti v inom členskom štáte v rámci 

koordinácie sociálneho zabezpečenia po splnení určitých konkrétnych podmienok, čo 

určite nie je ideálnym riešením pre hostiteľský štát. 

Na to, aby mohol jednotlivec bez prekážok využívať právo voľného pohybu 

pracovníkov, je nutné, aby sa pracovníci mohli voľne pohybovať na území Únie, 

zdržiavať sa v členskom štáte za účelom výkonu zamestnania, prípadne v tomto štáte 

zotrvať i po skončení zamestnania. Právo krátkodobého (do troch mesiacov) pobytu 

u pracovníkov sa uplatňuje totožne s právom pobytu všeobecne, a teda sa vyžaduje 

splnenie jedinej povinnosti – byť držiteľom platného preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu. Môže sa vyskytnúť ešte jedna doplňujúca fakultatívna podmienka 

závisiaca od predpisov hostiteľského štátu, spočívajúca v ohlásení svojej prítomnosti na 

území členského štátu v primeranej a nediskriminačnej lehote. Možnosť obmedzenia 

tohto práva je odôvodnená záujmom verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 

a ochrany zdravia, ktorú ďalej rozvádza Smernica 2004/38/ES vo svojej kapitole VI.  

V prípade pobytu presahujúcom tri mesiace je už situácia iná, kedy sa rozlišuje 

medzi pracovníkmi, osobami samostatne zárobkovo činnými a ostatnými občanmi Únie. 

Ak sa jedná o osoby ekonomicky neaktívne, Smernica 2004/38/ES im vo svojom článku 

7 ukladá povinnosť mať „pre seba a svojich rodinných príslušníkov dostatočné 

                                                 
37
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prostriedky, aby sa po dobu svojho pobytu nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci 

hostiteľského členského štátu, a sú účastníkmi zdravotného poistenia, ktorým sú 

v hostiteľskom štáte kryté všetky riziká.“ 
38

V prípade pracovníkov táto doplnková 

povinnosť neexistuje. 

Ako je spomínané vyššie, po päťročnom legálnom pobyte občana EÚ na území 

hostiteľského štátu získava právo trvalého pobytu, pre pracovníkov sa v určitých 

prípadoch objavujú odchýlky (napríklad dĺžka legálneho pobytu). 

„Občania Únie majú právo na prístup k zamestnaniu a jeho výkon v inom 

členskom štáte za rovnakých podmienok ako štátny príslušníci tohto členského štátu.“
39

 

Na základe článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ďalej len ZFEÚ) sa 

zakazuje akákoľvek diskriminácia medzi pracovníkmi členských štátov na základe 

štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnávanie, odmenu za prácu a iné pracovné 

podmienky. Zakazuje sa ako priama, tak i nepriama diskriminácia. Ako príklad 

nepriamej diskriminácie možno uviesť podmieňovanie zamestnania požiadavkou 

pobytu alebo jazykových znalostí (nie však v prípade, kedy je táto požiadavka 

primeraná a nevyhnutná pre dané povolanie a nevytvára dôvody pre vylúčenie 

pracovníkov z iného členského štátu). Zákaz diskriminácie tiež platí v prípade 

podmienok pri práci a ako stanoví článok 7 Nariadenia 492/2011, „s pracovníkom, 

ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, nesmie byť na území iného členského 

štátu zachádzané z dôvodu štátnej príslušnosti inak ako s tuzemskými pracovníkmi, 

pokiaľ ide o podmienky zamestnávania a pracovné podmienky, najmä v oblasti 

odmeňovania, skončenia pracovného pomeru a návratu k povolaniu.“
40

 

V neposlednej rade pracovníci EÚ získavajú prvým dňom svojho zamestnania 

rovnaké sociálne a daňové výhody ako tuzemskí pracovníci. Pojem sociálnych výhod 

možno rozlíšiť na dve skupiny: finančné a nefinančné výhody. Medzi finančné výhody 

patrí napríklad príspevok na výchovu dieťaťa, pohrebné, štipendium, doplatky k mzde 

vyplácané tuzemským pracovníkom, sociálne dávky pre početné rodiny; medzi 

nefinančné výhody možno začleniť napríklad právo migrujúceho pracovníka, aby získal 
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 Článok 7 odst. 1 písm. b) Smernice 2004/38/ES. 
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vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Vodnář, 2012, str. 30. ISBN 978-80-87146-
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povolenie k pobytu pre svojho partnera (ktorý nie je manželom) na území hostiteľského 

členského štátu.  Aby si však migrujúci pracovník mohol nárokovať sociálne výhody, 

musí sa jednať o výhodu poskytovanú z dôvodu jeho vykonávanej pracovnej činnosti 

alebo pobytu na danom území. Občania si tiež nemôžu nárokovať sociálne výhody 

v prípade, kedy už nie sú migrujúcimi pracovníkmi a tieto sociálne výhody nemajú 

spojitosť s ich predchádzajúcim zamestnaním (podľa prípadu Leclere
41

). Vyššie 

spomínané sociálne výhody prináležia hospodársky aktívnym občanom Únie bez 

ohľadu na podmienku pobytu alebo dĺžky predchádzajúceho pobytu v hostiteľskom 

štáte. 

Čo sa týka daňových výhod, otázka priamych daní zostáva v právomoci 

členských štátov. Avšak aj v tejto oblasti sa prejavuje zákaz diskriminácie, tento krát 

v kontexte nemožnosti prijímania právnych predpisov členskými štátmi priamo či 

nepriamo diskriminujúcimi občanov Únie z dôvodu ich štátnej príslušnosti (výslovne 

podľa SD EÚ tie daňové pravidlá, ktoré odradzujú štátneho príslušníka od výkonu práva 

voľného pohybu). 

 

3.2.3 Výnimky z práva voľného pohybu pracovníkov 

Ani právo voľného pohybu pracovníkov nie je právom bez výnimiek, a preto sa 

aj v tejto oblasti objavujú obmedzujúce prípady. Reč je o výhrade prístupu k pracovným 

miestam pre svojich vlastných občanov vo verejnej správe a výhrade verejného 

poriadku, verejnej bezpečnosti a ochrany zdravia. Nakoľko zamestnávanie vo verejnej 

správe je záležitosťou natoľko delikátnou a zameriavajúcou sa na špecifický vzťah 

medzi zamestnancom a štátom, európske právo ponecháva na členských štátoch, aby si 

sami určili, či majú záujem zamestnávať v štátnych veciach cudzincov alebo nie. O 

definíciu verejnej správy sa postaral SD EÚ v prípade Lawrie-Blum, keď stanovil, že 

o verejnú správu ide v prípadoch pracovných miest, „ktoré znamenajú priamu alebo 

nepriamu účasť na výkone občianskych oprávnení a sú spojené s plnením takých úloh, 

ktoré sú orientované na plnenie obecných záujmov štátu alebo iných verejných úloh, 

a tým pádom predpokladajú pomer zvláštnej oddanosti danej osoby k štátu, rovnako ako 

vzájomnosť práv a povinností, ktoré zakladajú tento občiansky zväzok.“
42

 Nemôže sa 
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 Rozhodnutie C-43/99 Leclere. 
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teda jednať o pracovné pozície, ktoré nesú len formálny názov, že sa jedná o prácu vo 

verejnej správe. Ak nastane situácia, že migrujúci pracovník predsa len zamestnanie vo 

verejnej správe získa, vzťahujú sa na neho antidiskriminačné ustanovenia akoby bol 

zamestnaný mimo oblasť verejnej správy (čo sa týka odmeny alebo iných podmienok 

zamestnania). 

Na rozdiel od výhrady zamestnávania vo verejnej správe, ktorá má akýsi plošný 

charakter, výhrada verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a ochrany zdravia má 

individuálny charakter, kedy sa jedná skôr o výnimku ako o pravidlo. Ako stanoví 

článok 27 Smernice 2004/38/ES „ opatrenia...musia byť v súlade so zásadou 

primeranosti a musia byť založené výlučne na osobnom chovaní dotyčnej osoby. 

Osobné chovanie dotyčného jednotlivca musí predstavovať skutočné, aktuálne 

a dostatočne závažné ohrozenie niektorého zo základných záujmov spoločnosti.“
43

 

Výslovne stanoví, že tieto opatrenia sú vylúčené, ak ide len o dôvod predchádzajúceho 

odsúdenia pre trestný čin. 

 

3.2.4 Práva rodinných príslušníkov pracovníkov Európskej Únie 

Voľný pohyb pracovníkov by bol bez svojho významu, keby sa smeli 

premiestňovať a uplatňovať isté práva len samotní pracovníci bez členov svojej rodiny. 

Reč je o rodinných príslušníkoch, ktorí nie sú občanmi nijakého členského štátu Únie. 

Ak by boli občanmi, vzťahovali by sa na nich predpisy o voľnom pohybe pracovníkov, 

poprípade o voľnom pohybe osôb. Rodinným príslušníkom pracovníkov priznávajú 

právne predpisy, konkrétne Smernica 2004/38/ES isté práva spočívajúce 

v zjednodušenej administrácii pobytových kariet, práve prijať zamestnanie alebo byť 

samostatne zárobkovo činnými v hostiteľskom štáte, rovnakom prístupe k sociálnym 

výhodám ako občania Únie bez nutnosti pobytu v členskom štáte po vymedzenú dobu, 

avšak len za podmienky, že sú rodinnými príslušníkmi nasledujúcimi hospodársky 

aktívnych občanov Únie. Smernica rodinných príslušníkov definuje pomerne prísne 

(viď čl. 2 odst. 2 Smernice 2004/38/ES) a v prípade, že nejaká osoba do tejto definície 

nespadá, „hostiteľský členský štát starostlivo posúdi osobné pomery týchto osôb 

a odôvodní každé odoprenie vstupu alebo pobytu týchto osôb.“
44
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Špeciálnu úpravu vzdelávania detí pracovníkov obsahuje Nariadenie 492/2011, 

ktoré vo svojom článku 10 stanoví, že „deti štátneho príslušníka členského štátu, ktorý 

je alebo bol zamestnaný na území iného členského štátu, majú prístup k obecnému, 

učňovskému a odbornému vzdelaniu za rovnakých podmienok ako štátny príslušníci 

tohto štátu, pokiaľ tieto deti majú bydlisko na jeho území“
45

 a tým získavajú prakticky 

rovnaké postavenie ako deti štátnych príslušníkov hostiteľského štátu v prístupe k 

vzdelaniu. Pod pojem detí v tomto ustanovení sa členia aj deti, ktoré presiahli vek 21 

rokov a sú na pracovníkovi nezávislé (podľa rozsudku SD EÚ vo veci Lubor Gaal
46

). 

 

3.3 Európske občianstvo 

3.3.1 Pojem európskeho občianstva 

Občianstvo Únie sa stalo inštitútom európskeho práva začiatkom deväťdesiatych 

rokov. Zaviedlo ho doň španielske memorandum k návrhu Maastrichtskej zmluvy, ktorá 

stanoví, že občianstvo je osobné a neodcudziteľné právne postavenie štátnych 

príslušníkov členských štátov Únie. „Neznamená však európsku štátnu príslušnosť, 

pretože Európske spoločenstvá, ani Európska Únia nie sú štátom.“
47

 „Občanom Únie je 

teda tá fyzická osoba, ktorá má štátnu príslušnosť aspoň k jednému členskému štátu 

EÚ.“
48

 Ak získa osoba štátnu príslušnosť v jednom z členských štátov, stáva sa 

automaticky občanom Únie. To platí obdobne pre stratu štátneho občianstva členského 

štátu. 

 

3.3.2 Obsah európskeho občianstva 

Aby európske občianstvo nebolo len prázdnym pojmom bez významu, vyplývajú 

z neho i určité práva, a to najmä hospodárske a politické. Základom štatútu unijného 

občana je zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti.  

Jedným zo základných práv každého európskeho občana je právo mobility - právo 

voľného pobytu a voľného pohybu. To znamená, že občan Únie sa môže v každom 

členskom štáte bez diskriminácie voľne pohybovať ( môže si tu zvoliť svoje bydlisko 
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a môže členský štát opustiť, môže tu pobývať za účelom samostatnej zárobkovej 

činnosti alebo pracovného pomeru).  Sekundárne právo ďalej konkretizuje oblasť 

ochrany a stanovuje niektoré obmedzenia a konkrétne podmienky, nesmie však podstatu 

tohto práva vyprázdniť a tým zlikvidovať samotný zmysel európskeho občianstva. 

Význam zdôraznenia tohto práva v rámci európskeho občianstva je predovšetkým 

v tom, že ide o „doplnok týkajúci sa pohybu za účelom neekonomickým, zatiaľ čo 

voľný pohyb osôb za ekonomickým účelom je predvídaný v Zmluve o fungovaní 

Európskej Únie od počiatku.“
49

 

Medzi ďalšie práva vyplývajúce z európskeho občianstva patria: právo voliť a byť 

volený vo voľbách do Európskeho parlamentu, právo na diplomatickú a konzulárnu 

ochranu ktorýmkoľvek členským štátom na území tretej krajiny, kde členský štát, 

ktorého sú štátnymi príslušníkmi, nemá svoje zastúpenie, petičné právo k Európskemu 

parlamentu, právo vykonať podanie k úradu európskeho verejného ochrancu práv 

a k ďalším úradom a poradným orgánom Únie. Na posledné spomínané sú oprávnené 

ako fyzické, tak i právnické osoby, ak majú svoje bydlisko (respektíve sídlo) 

v niektorom z členských štátov.  

Napokon je nutné spomenúť oprávnenie občana Únie písomne sa obracať na 

orgány a inštitúcie EÚ v jednom z úradných jazykov EÚ (teda poväčšine v materskom 

jazyku) a oprávnenie na odpoveď v rovnakom jazyku.  

Praktickým problémom, s ktorým sa však jednotlivé členské štáty stále viac a viac 

stretávajú súvisí práve so zaručenými právami unijných občanov. Tak napríklad, ako sa 

majú francúzske štátne orgány vyrovnať so situáciou, keď rumunskí Rómovia (občania 

EÚ) sa sťahujú do Francúzska a tvrdia, že sú tam len obdobie nepresahujúce 3 mesiace, 

ktoré sú zaručené pre každého unijného občana? Teoreticky neexistuje spôsob, ako by 

mohli orgány dokázať, že sa vo Francúzsku zdržiavajú po dlhšiu dobu a tým pádom sa 

zo zmluvne zakotvených 3 mesiacov stáva doba omnoho dlhšia bez možnosti 

vyhostenia. Dôsledky tohto problému sa prejavujú ako v sociálnej, tak i v ekonomickej 

a politickej sfére. V rámci sociálnej sféry by sme mohli spomenúť problém v situácii, 

keď takýto Róm ochorie vo Francúzsku. Všeobecne pre občanov EÚ platí, že v krajine 

pobytu majú nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, aby sa 

nemuseli do svojho domovského štátu vracať skôr, ako to plánovali. Musia sa však 
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u ošetrujúceho lekára preukázať platným Európskym preukazom zdravotného poistenia. 

No čo sa stane v prípade, že takýto preukaz nemá? Môže ho lekár odmietnuť ošetriť? 

Čiastočným východiskom môže byť vydanie Potvrdenia dočasne nahradzujúceho 

Európsky preukaz zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou. Osoba 

o neho musí však požiadať a absolvovať pomerne zložitú cestu komunikácie so svojou 

zdravotnou poisťovňou, ktorej sa máloktorý Róm podrobí. Stáva sa z toho bludný kruh, 

na ktorý doposiaľ neexistuje jednotné správne riešenie. 

V rámci ekonomickej sféry vyvstávajú problémy najmä z toho ohľadu, že 

prevažná väčšina Rómov je ekonomicky neaktívnym obyvateľstvom. Ako si však 

uhradia pobyt v príslušnej krajine je otázne a z toho plynú ich existenčné problémy, 

ktoré má vláda hostiteľského štátu riešiť alebo nie? Teoreticky nie je možné to po nej 

požadovať, prakticky je však nutné zamedziť kriminalite, ktorá automaticky plynie 

z nedostatku finančných prostriedkov zaisťujúcich minimálne prežitie týchto občanov. 

Tieto problémy sa vskutku stávajú neriešiteľnými, pretože sa do konfliktu dostáva 

zmluvne zakotvené právo pohybu a pobytu a na druhej strane stojací záujem štátov, aby 

ich systémy neboli zneužívané cudzími štátnymi občanmi.  

4 Harmonizácia vs. koordinácia 

4.1 Harmonizácia 

Harmonizácia práva je činnosť smerujúca k dosiahnutiu väčšej či menšej 

podobnosti v právnej úprave medzi členskými štátmi. Je to súhrn „medzinárodných 

ustanovení určených pre štáty, ktoré stanovia cieľ či povinnosť, aby tieto štáty 

prispôsobili svoje národné právne predpisy požiadavkám harmonizačných 

ustanovení.“
50

  

Obecnú harmonizačnú právomoc určuje článok 114 ZFEÚ tak, že k dosiahnutiu 

cieľov vytýčených v článku 26 Európsky parlament a Rada „prijímajú opatrenia 

k zbližovaniu ustanovení právnych a správnych predpisov členských štátov, ktorých 

účelom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu.“
51

 V odstavci 2 tohto článku  
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z vecnej pôsobnosti tejto generálnej klauzule vyníma dane, voľný pohyb osôb 

a ustanovenia týkajúce sa práv a záujmov zamestnancov. 

Uskutočňuje sa predovšetkým prostredníctvom smerníc, ktoré určujú výsledok, 

ale prostriedky k jeho dosiahnutiu ponechávajú na vnútroštátnej úprave. Stupeň 

harmonizácie môže byť rozličný. „Harmonizačné pravidlo sa môže týkať celého 

systému sociálneho zabezpečenia, alebo len jeho časti či princípov ako je napríklad 

princíp zákazu diskriminácie.“
52

 

Harmonizácia sa uplatňuje v rôznych oblastiach práva; v niektorých pokroky 

zaznamenávajú väčší úspech ako inde. Medzi základné oblasti, kde sa harmonizácia 

uplatňuje, patrí spotrebiteľské právo, obchodná politika, politika v oblasti životného 

prostredia, elektronická komunikácia a ďalšie.  

Snahy o harmonizáciu sa objavovali aj v oblasti sociálneho zabezpečenia 

členských štátov, a to pôvodne v článku 117 Zmluvy EHS z roku 1957. „Pretože 

súčasťou Spoločenstva bolo v tej dobe len šesť štátov a z toho päť štátov malo veľmi 

podobné systémy sociálneho zabezpečenia, javila sa harmonizácia ako ideálna. Po 

pristúpení Veľkej Británie, Írska a škandinávskych krajín do ES sa situácia zmenila 

natoľko, že potreba ustúpiť od harmonizácie národných systémov sociálneho 

zabezpečenia bola evidentná. Bolo treba túto myšlienku zmierniť a pristúpiť len 

k stanoveniu pravidiel pre členské štáty k zabezpečeniu rovného zachádzania so 

štátnymi príslušníkmi všetkých členských štátov.“
53

 Týmto vývojom sa plynulo prešlo 

od snahy o harmonizáciu systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov 

k uplatneniu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. 

Iným dôvodom toho, že nedochádza k harmonizácii národných sociálnych 

systémov členských štátov je rôznorodosť sociálnych systémov členských štátov, ktoré 

sú založené na odlišných princípoch a majú aj rôzne inštitucionálne usporiadanie. 

Koordinácia naopak ponecháva národné predpisy bezo zmien, a teda rozdiely medzi 
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národnými systémami zostávajú. Koordinácia nahradzuje len tie národné pravidlá, ktoré 

sú pre migrujúceho pracovníka alebo osobu samostatne zárobkovo činnú nevýhodné.
54

 

 

4.1.1 Druhy harmonizácie 

Harmonizácia môže mať viacero podôb, podľa rozsahu úpravy sa člení na úplnú, 

minimálnu alebo opčnú a podľa metódy úpravy na úplnú, alternatívnu alebo 

harmonizáciu pomocou odkazu na normy. Zo smerníc, ktoré upravujú harmonizáciu 

mnohokrát nie je jasné, o aký druh harmonizácie sa jedná, čo následne vyvoláva spory, 

pretože nie je jasné, či ešte existuje priestor pre legislatívnu činnosť štátu. 

Harmonizácia úplná znamená, že daná oblasť padá do právomoci výlučne 

Európskej Únii, unijné opatrenie celkom pokrýva vecnú pôsobnosť a jednotlivé štáty 

nemajú možnosť zachovať národné predpisy, ktoré boli účinné doposiaľ. Príkladom 

takejto harmonizácie môže byť harmonizácia merných jednotiek. 

Harmonizácia minimálna predstavuje jav, kedy EÚ stanoví minimálne požiadavky 

a členské štáty majú povinnosť sa nim podriadiť, môžu však v danej oblasti prijímať 

alebo zachovávať opatrenia prísnejšie. Uplatňuje sa napríklad v oblasti zlepšenia 

pracovného prostredia za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. 

Opčná harmonizácia pripúšťa možnosť voľby, a to napríklad výrobcu, či sa 

rozhodne svoj výrobok predávať len na národnom trhu alebo je určený pre celý 

vnútorný trh EÚ. V prípade prvom postačuje splniť národné normy, v prípade druhom 

už musí splniť harmonizačné požiadavky EÚ. To znamená, že vedľa seba ostávajú 

v platnosti aj národné aj unijné predpisy a je na konkrétnej osobe, ktorú možnosť si 

zvolí. 

Harmonizácia alternatívna (fakultatívna) „dáva vnútroštátnemu zákonodarcovi 

poprípade adresátom právnych noriem na výber rôzne, ale rovnako účinné štandardy 

riešenia, pričom ak výrobok (služba alebo iné) zodpovedá ktorémukoľvek z nich, 

vyhovie podmienkam prístupu na celý vnútorný trh.“
55

 

Harmonizácia pomocou odkazu na normy kombinuje záväznosť kvalitatívnych 

štandardov bezpečnosti, akosti a pod. s možnosťou voľby spôsobu, ako k ním dospieť 
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s odkazom na odporúčané technické normy, ktoré spracovávajú autorizované európske 

inštitúcie pre normalizáciu podľa aktuálneho stavu technického pokroku. 

 

4.2 Koordinácia 

Pojem koordinácie vyjadruje spôsob a stupeň spolupráce jednotlivých členských 

štátov medzi sebou k priblíženiu svojich právnych predpisov k zaručeniu minimálnych 

práv garantovaných všetkým občanom EÚ. Je to spôsob priblíženia právnych predpisov, 

ktorý nie je natoľko invazívny ako harmonizácia a nepokúša sa zjednotiť právnu úpravu 

v danej oblasti v rámci všetkých členských štátov. Jej cieľom je vytvoriť systém 

spolupráce medzi členskými štátmi bez toho, aby museli členské štáty meniť po stáročia 

vyvíjanú právnu úpravu v daných oblastiach. Je využívaná v odvetviach, ktoré sú 

natoľko rozličné medzi jednotlivými štátmi, že pokus o harmonizáciu by viedol 

k neúnosnej zmene dlhodobo zaužívaných systémov v mnohých členských štátoch. 

Koordinácia sa využíva v oblastiach ako sú priame dane alebo centrum nášho záujmu, 

sociálne zabezpečenie. 

Koordinácia sociálneho zabezpečenia je vyjadrená pravidlami európskeho práva, 

ktoré sú určené k takému vzájomnému previazaniu systémov sociálneho zabezpečenia, 

ktoré by umožňovalo úpravu otázok s cieľom ochrániť postavenie migrujúcich 

pracovníkov a im podobným skupinám osôb v sociálnom zabezpečení. V súčasnej dobe 

je upravená Nariadením č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

a Nariadením č.987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania Nariadenia 

č.883/2004, pričom obe vstúpili v účinnosť 1. mája 2010. 

Súčasnej úprave predchádzal pomerne zložitý vývoj. Základy pre jedinečný 

systém koordinácie sociálneho zabezpečenia so silnou úlohou SD EÚ v oblasti 

interpretácie položili Nariadenia Rady EHS č. 3/58 a č. 4/58, ktoré vstúpili v platnosť 

dňa 1. januára 1959. Tieto Nariadenia boli v sedemdesiatych rokoch nahradené 

Nariadením Rady EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na 

zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci Spoločenstva a Nariadením č. 

574/72, ktorým sa stanovuje postup vykonávania Nariadenia č. 1408/71. Tieto 

nariadenia boli „často kritizované pre svoju komplikovanosť a neprehľadnosť, čo sú 
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vlastnosti právnych predpisov, ktoré vždy zapríčiňujú ich kontraproduktívnosť.“
56

 

Ustanovenia Nariadenia č. 1408/71 často vyžadovali výklad SD EÚ, čím vznikalo 

množstvo judikatúry, čo viedlo k ešte väčšej komplikovanosti. Mimo to, problém 

spôsobovali aj mnohé výnimky z pravidiel, ktoré priniesli kompromisy vznikajúce po 

dlhých vyjednávaniach členských štátov pri novelizáciách. Európska komisia napokon 

21. decembra 1998 publikovala žiadosť o nové, jednoduchšie a modernejšie 

koordinačné nariadenie, ktoré by nahradilo doterajšiu úpravu. Výsledkom tohto procesu 

bolo vydanie už spomínaného a dnes účinného Nariadenia č.883/2004 a Nariadenia 

č.987/2009. 

4.2.1 Územná pôsobnosť koordinácie 

Dnes platné Nariadenie 883/2004 je aplikovateľné len na území Európskej Únie, 

teda na území 27 štátov. Predchádzajúce Nariadenie 1408/71 platilo mimo EÚ aj v 

ďalších 3 štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, ale patria do Európskeho hospodárskeho 

priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a vo Švajčiarsku, teda celkovo v 31 štátoch. 

K tomu môžeme pridať ešte mimoeurópske územia, ktoré administratívne spadajú pod 

pôsobnosť niektorého z členských štátov. Tieto 4 štáty sa teda naďalej riadia 

Nariadením 1408/71 a Nariadením 574/72 až do doby, kedy podpíšu dohodu 

o pristúpení k Nariadeniu 883/2004 a Nariadeniu 987/2009. 

4.2.2 Vecná pôsobnosť koordinácie 

Vecná pôsobnosť koordinácie určuje, na ktoré oblasti sociálneho zabezpečenia 

sa koordinačné predpisy budú vzťahovať. Nariadenie 883/04 vypočítava relevantné 

sociálne udalosti (ktoré slúžia ako metóda definovania vecného rozsahu koordinácie) vo 

svojom článku 3: dávky v chorobe, dávky v materstve a rovnocenné otcovské dávky, 

dávky v invalidite, dávky v starobe, pozostalostné dávky, dávky pri pracovných úrazoch 

a chorobách z povolania, pohrebné, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky, 

rodinné dávky. V roku 1992 bola do Nariadenia 1408/71 včlenená úprava tzv. 

zvláštnych nepríspevkových dávok. Sú to dávky, ktoré sú určené k poskytovaniu buď 

doplnkového, náhradného alebo pomocného krytia proti sociálnym udalostiam alebo 
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k poskytovaniu výhradne zvláštnej ochrany pre zdravotne postihnutých. Dôležitým 

pojmovým znakom týchto dávok je, že sú nepríspevkové. To znamená, „že ich 

financovanie je odvodené výlučne od povinného daňového systému určeného ku krytiu 

všeobecných verejných výdajov, pričom podmienky pre poskytovanie a výpočet dávok 

nezávisí v prípade poberateľa na žiadnom prispievaní.“
57

 K úplnosti je potrebné ešte 

uviesť, že zoznam týchto dávok je uvedený v prílohe k Nariadeniu 883/04. 

„Nariadenie má aj negatívne vymedzenie svojho vecného rozsahu, a to v tom 

zmysle, že sa nevzťahuje na sociálnu a liečebnú pomoc a na sústavy dávok týkajúcich 

sa obetí a dôsledkov vojny.“
58

 Dôvodom je to, že sa jedná spravidla o systémy určené 

osobám, ktoré vzhľadom k svojej sociálnej situácii či zdravotnému stavu nemôžu 

pracovať a nie sú teda zaradené do systému sociálneho poistenia.  

Otázne bolo, či dávky dlhodobej starostlivosti možno zaradiť pod pojem 

sociálnej pomoci a boli by teda vylúčené z vecného rozsahu koordinácie alebo pod 

pojem dávok v chorobe, čím by do tohto rozsahu spadali. O tejto otázke rozhodol SD 

EÚ tak, že spadá pod pojem dávok v chorobe v rozhodnutí vo veci Molenaar
59

. 

4.2.3 Osobná pôsobnosť koordinácie 

Rozsah osobnej pôsobnosti koordinácie sa postupom času menil a v počiatočných 

fázach vzniku koordinačných opatrení mal inú podobu ako dnes. Nariadenie 1408/71 sa 

pôvodne vzťahovalo na zamestnané osoby , ktoré podliehajú alebo podliehali právnym 

predpisom jedného alebo viacerých členských štátov a sú štátnymi príslušníkmi jedného 

alebo viacerých členských štátov alebo sú osobami bez štátnej príslušnosti alebo 

utečencami a žijú na území jedného z členských štátov, ich rodinných príslušníkov 

a pozostalých po týchto osobách. K tomu, aby zamestnaná osoba spadala do pôsobnosti 

koordinácie, nie je rozhodujúce, či táto osoba pracovala na plný alebo len čiastočný 

úväzok. „V roku 1981 došlo k prvému rozšíreniu osobného rozsahu Nariadenia, a síce 

na osoby samostatne zárobkovo činné....Rozšírenie osobného rozsahu bolo v tomto 

zmysle odôvodnené skutočnosťou, že ako zamestnanci, tak osoby samostatne 

zárobkovo činné vykonávajú činnosť, ktorá sa vzťahuje k spoločnému trhu, v ktorom je 

zaručený voľný pohyb osôb samostatne zárobkovo činných  a sloboda ich usadzovania, 
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ako i voľný pohyb služieb.“
60

 K ďalšiemu rozšíreniu osobného rozsahu došlo v prípade 

rozšírenia o štátnych úradníkov a, o niečo neskôr, o študentov. Toto rozšírenie sa 

muselo prispôsobiť tlaku praxe, keďže k mobilite študentov dochádzalo čím ďalej 

častejšie a bolo ich potrebné zahrnúť pod koordinačné nariadenia sociálneho 

zabezpečenia. Posledne došlo k rozšíreniu o občanov tretích štátov legálne žijúcich na 

území niektorého z členských štátov EÚ.   

Naproti tomu Nariadenie 883/2004 obsahuje omnoho jednoduchšie vymedzenie 

osobného rozsahu koordinácie, keď vo svojom článku 2 stanoví, že „ toto nariadenie sa 

vzťahuje na štátnych príslušníkov členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti 

a utečencov žijúcich v niektorom členskom štáte, ktorí podliehajú alebo podliehali 

právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov, ako i na ich rodinných 

príslušníkov a pozostalých. Toto nariadenie sa vzťahuje tiež na pozostalé osoby, ktoré 

podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov, a to bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ak sú ich pozostalí štátnymi príslušníkmi členského 

štátu alebo osobami bez štátnej príslušnosti alebo utečencami žijúcimi na území 

členského štátu.“
61

 Zjednodušene povedané, „súčasný systém koordinácie je otvorený 

pre kohokoľvek, kto sa účastní systémov sociálnej ochrany v niektorom z členských 

štátov a jeho pracovná alebo rodinná situácia nie je obmedzená na tento členský štát.“
62

 

 

4.3 Základné princípy koordinácie sociálneho zabezpečenia 

migrujúcich osôb 

Za účelom zjednodušenia aplikácie koordinácie boli identifikované niektoré 

základné princípy a spoločné pravidlá, ktoré obecne koordináciu sociálneho 

zabezpečenia ovládajú a v podstate predstavujú jej koncepciu. Sú nimi: zásada 

rovnakého zaobchádzania, zásada uplatniteľnosti jednej legislatívy, zásada spočítavania 

období poistenia, zásada exportovateľnosti dávok, zásada rovnakého posudzovania 

skutočností. 
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4.3.1 Zásada rovnakého zaobchádzania 

Rovnosť zaobchádzania je výslovne zakotvená v článku 4 Nariadenia č. 

883/2004 ktoré stanoví, že osoby, ktoré podliehajú tomuto Nariadeniu, „poberajú tie isté 

dávky a majú tie isté povinnosti podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského 

štátu ako štátni príslušníci daného členského štátu.“
63

 Je to vedúci princíp koordinácie 

sociálneho zabezpečenia, ktorý deklaruje, že „národnosť by nemala hrať žiadnu rolu 

v postavení migrujúcich osôb v rámci sociálneho zabezpečenia.“
64

 Tento princíp 

zakotvovalo aj Nariadenie č. 1408/7, avšak Nariadenie č.883/2004 „zachádza 

v rovnakom zaobchádzaní ešte ďalej, a to tým, že udalosti či skutočnosti, ktoré sú 

relevantné pre právne predpisy príslušného členského štátu, je tento kompetentný štát 

povinný zohľadniť tak, ako keby k nim došlo na jeho vlastnom území.“
65

 Tento fakt sa 

prejavuje v článku 5 Nariadenia 883/2004, ktorý zavádza princíp rovnakého 

zaobchádzania s dávkami, príjmami, skutočnosťami alebo udalosťami, tiež nazývaný 

ako „princíp asimilácie faktov.“ Je však neprípustné, „aby princíp asimilácie faktov pri 

posudzovaní skutočností, ktoré nastali v jednom členskom štáte , založil príslušnosť 

iného členského štátu alebo umožnil použitie právnych predpisov iného členského štátu, 

alebo aby tento princíp viedol k objektívne nezdôvodneným výsledkom alebo 

k prípadom súbehu dávok toho istého druhu za tú istú dobu.“
66

 

„Judikatúra SD EÚ z Nariadenia č. 1408/71 vyvodila, že zásada rovnakého 

zaobchádzania znamená, že je zakázaná diskriminácia na základe štátneho občianstva, 

a to ako jej priama, tak nepriama forma. Priamou diskrimináciou sa v tejto súvislosti 

rozumejú také opatrenia národnej legislatívy či také rozhodovanie národných inštitúcií, 

ktoré z nárokov a práv vylučujú osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi konkrétneho 

štátu. Nepriamou diskrimináciou sa rozumie akákoľvek iná diskriminácia, ktorá používa 
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iné rozlišovacie kritéria, ktoré ale vo svojom dôsledku tiež diskriminujú občanov iných 

členských štátov oproti vlastným štátnym príslušníkom konkrétneho členského štátu.“
67

 

Zásadu rovnakého zaobchádzania ďalej rozvinul SD EÚ vo svojej judikatúre. 

V prípade Landtová
68

 riešil SD EÚ zložitú situáciu, ktorá vyplynula z 

medzinárodnej Zmluvy medzi Českou a Slovenskou republikou o sociálnom 

zabezpečení uzavretej dňa 29. októbra 1992. Táto zmluva riešila problémy plynúce 

z rozdelenia Česko-Slovenskej Federatívnej Republiky v oblasti sociálneho 

zabezpečenia. „Pani Landtová, občianka Českej republiky s bydliskom na území 

bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, po rozdelení štátu pracovala na 

území Slovenska približne rok a následne si našla zamestnanie na území Českej 

Republiky. V roku 2006 bola pani Landtovej priznaná českou príslušnou inštitúciou 

(Česká správa sociálneho zabezpečenia) čiastočná dávka v starobe, pričom jej výška 

bola stanovená na základe článku 20 Zmluvy medzi Českou a Slovenskou republikou 

o sociálnom zabezpečení a doba poistenia, ktorú pani Landtová získala pred rozdelením 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola zhodnotená v slovenskom systéme 

sociálneho zabezpečenia, pretože jej zamestnávateľ mal sídlo na území Slovenskej 

republiky. Vo výsledku bola táto dávka nižšia ako dávka, na ktorú by mala nárok, keby 

celú dobu poistenia získala v systéme sociálneho zabezpečenia Českej republiky.“
 69

  

Ústavný súd v rámci obdobných prípadov predchádzajúcich prípadu Landtová 

prejavil názor, že sa jedná o porušenie zákazu diskriminácie a zdôraznil ústavný princíp 

rovnosti medzi občanmi Českej republiky. Priznal vyplácanie tzv. vyrovnávacieho 

príspevku pod podmienkou českej štátnej príslušnosti a podmienkou trvalého pobytu na 

území Českej republiky. 

Najvyšší správny súd sa obrátil na SD EÚ s predbežnými otázkami, pretože sa 

domnieval, že názor Ústavného súdu nie je zlučiteľný s pravidlami koordinácie, 

predovšetkým s princípom rovnakého zaobchádzania, ktorý vylučuje akúkoľvek 

diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti. „SD EÚ konštatoval, že judikatúra 

Ústavného súdu je diskriminačná, a to priamo na základe štátnej príslušnosti a tiež 
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nepriamo z dôvodu podmienky bydliska.“
70

 Prejavil potrebu prijať také opatrenia na 

národnej úrovni, ktoré rovnaké zaobchádzanie obnoví. Z dvoch možných alternatív sa 

Česká republika rozhodla pre obecné vylúčenie vyrovnávacieho príspevku. Na základe 

tohto rozhodnutia Mestský súd v Prahe pani Landtovej vyrovnávací príspevok nepriznal 

a to z toho dôvodu, že pani Landtovej vznikol nárok na starobný dôchodok až po vstupe 

Českej republiky do Európskej Únie. 

Záležitosťou, ktorou sa SD EÚ vôbec nezaoberal bola tá, či má v tomto prípade 

vôbec právomoc odpovedať na položené predbežné otázky. Rozdelenie Česko-

Slovenskej Federatívnej republiky bolo špecifickou udalosťou v dejinách a udiala sa 

dávno predtým, ako Slovenská alebo Česká republika vstúpila do Európskej Únie. 

Budúce usporiadanie vzťahov a v rámci nich aj úprava dôchodkov totiž závisela na 

vzájomnej dohode zúčastnených štátov a bolo upravené bilaterálnou dohodou medzi 

Českou a Slovenskou republikou.
71

 

„O prípadnom dopade rozsudku Súdneho dvora na štátny rozpočet je možné iba 

špekulovať do tej doby, než o vyrovnávací príspevok začnú žiadať občania Slovenska 

s bydliskom na Slovensku. To sa zatiaľ nedeje. A trúfam si tvrdiť, že sa to v nejakej 

väčšej miere ani diať nebude. Minimálne preto, že sa jednotlivcom zo Slovenska 

jednoducho nevyplatí absolvovať zdĺhavé a nákladné správne konanie u Českej správy 

sociálneho zabezpečenia nasledované s vysokou pravdepodobnosťou prieskumným 

konaním u českých súdov.“
72

 

SD EÚ vo svojich rozhodnutiach zdôrazňoval zákaz nielen diskriminácie 

priamej, založenej na štátnej príslušnosti, ale i diskriminácie nepriamej. Tak napríklad 

v prípade Palermo
73

 bolo „poskytnutie dávky žene s deťmi viazané na na občianstvo 

detí ich matky. Takéto opatrenia členský štát nemôže zastávať s poukazom na to, že sú 

súčasťou ich demografickej politiky, pretože taká skutočnosť je z hľadiska Nariadenia 

1408/71 irelevantná.“
74
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4.3.2 Zásada uplatniteľnosti jednej legislatívy 

Koordinačné pravidlá sú de facto kolíznymi normami v špecifickej oblasti, ktoré 

určujú príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Na správnom určení 

kompetentného štátu závisí zachovanie a správne priznanie všetkých práv migrujúceho 

pracovníka, ktoré mu zo systému sociálnej ochrany plynú. V určitých prípadoch môže 

dôjsť k pozitívnemu či negatívnemu konfliktu, ktoré má toto určenie jednej legislatívy 

vylúčiť. Negatívny konflikt môže nastať v prípade, kedy „by osoba bývala v štáte, 

v ktorom sú povinne poistení zamestnanci a pracovala by v štáte, kde sa poistenie 

odvodzuje plošne od bydliska“
75

, a teda by prakticky nebola poistená nikde. Opačným 

prípadom je pozitívny konflikt, kedy by došlo k duplicitnému poisteniu migrujúcich 

pracovníkov, kedy „by osoba bývala v štáte s teritoriálnym systémom poistenia 

a pracovala by v štáte so systémom poistenia závislým na zamestnaní.“
76

 

Základným ustanovením pri určovaní príslušnosti k právnym predpisom 

sociálneho zabezpečenia je článok 11 odstavec 3, písmeno a Nariadenia 883/2004. Ten 

stanoví, že „osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo 

činná osoba v členskom štáte podlieha právnym predpisom tohto členského štátu.“
77

 

Z toho vyplýva uplatnenie princípu lex loci laboris, teda princípu miesta výkonu práce. 

Uplatní sa na osoby zamestnané alebo osoby samostatne zárobkovo činné v prípadoch, 

kedy takáto osoba pracuje inde ako býva. „V modifikovanej podobe sa tento princíp 

vztiahne tiež na osoby, ktoré pracujú pre zamestnávateľa so sídlom v inom štáte, než 

kde býva.“
78

 Čo sa týka osôb zamestnaných v štátnej alebo vojenskej službe, osôb 

nezamestnaných bývajúcich v inom štáte, než ktorý je príslušný k výplate dávok 

v nezamestnanosti, ich príslušnosť je upravená zvlášť, avšak rovnako v tomto 

Nariadení. Všetky ostatné prípady sa riadia právnymi predpismi štátu bydliska, pokiaľ 

Nariadenie nestanoví inak.  
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Ako každé pravidlo obsahuje mnoho výnimiek, rovnako je to aj s princípom lex 

loci laboris. Nie vždy je totiž možné jednoznačne určiť právny poriadok, ktorý je 

v danom prípade príslušný.  V týchto prípadoch sa užíva princípu lex loci domicilii, teda 

princíp štátu bydliska, poprípade princíp štátu sídla zamestnávateľa. Medzi tieto 

situácie, ktoré tvoria výnimku z pravidla patria: výkon činnosti v dvoch alebo viacerých 

členských štátoch, inštitút vysielania pracovníkov do zahraničia, prípady zmluvných 

zamestnancov Európskej Únie alebo špecifická výnimka, ktorá umožňuje dvom alebo 

viacerým členským štátom dohodnúť sa na výnimke z aplikácie príslušných článkov 

Nariadenia 883/2004 v záujme určitých osôb alebo skupín osôb. 

Rovnako k tejto zásade sa SD EÚ vyjadroval pomerne často. V rozsudku Ten 

Holder
79

 vykladal SD EÚ princíp uplatniteľnosti jednej legislatívy tak, že „pracovník, 

ktorý prestane vykonávať zárobkovú činnosť na území jedného členského štátu a nešiel 

pracovať na územie iného štátu, naďalej podlieha predpisom členského štátu, v ktorom 

bol naposledy zamestnaný, a to bez ohľadu na dĺžku doby od ukončenia tohto 

posledného zamestnania.“
80

 

V prípade Kits van Heijningen
81

 SD EÚ sa zaoberal otázkou práce na čiastočný 

úväzok. Judikoval, že osoba, ktorá pracuje na čiastočný úväzok, podlieha právnym 

predpisom tohto štátu zamestnania i v dňoch, kedy zárobkovú aktivitu nevykonáva. 

4.3.3 Zásada spočítavania období poistenia 

Sociálne systémy členských štátov obsahujú často ako jednu z podmienok 

získania nároku na dávku určitú minimálnu dobu poistenia v danom systéme. Pre 

situácie, kedy migrujúci pracovník čiastkovo nesplní túto minimálnu dobu poistenia ani 

v jednom členskom štáte, avšak v súhrne túto dobu splňuje, sa uplatní práve táto zásada 

spočítavania období poistenia. Stanoví, že „doby poistenia získané v rámci 

predchádzajúcich poistení v iných členských štátoch musia byť vzaté do úvahy pre 

posúdenie nároku v kompetentnom štáte.“
82

 

Obzvlášť dôležitá je táto zásada v prípade dôchodkov. Je nevyhnutné, aby sa 

bývalým migrujúcim pracovníkom započítavali ako doby poistenia všetky doby, kedy 
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v rôznych členských štátoch prispievali do systémov sociálneho poistenia. V opačnom 

prípade by sa dostali do situácie, kedy síce celý svoj pracovne aktívny život prispievali 

do systémov sociálneho poistenia, avšak v momente dosiahnutia dôchodkového veku, 

by nedostali z ani jedného členského štátu dôchodkovú dávku, pretože by v žiadnom 

z nich nesplnili potrebnú minimálnu dobu poistenia. 

4.3.4 Zásada exportovateľnosti dávok 

Táto zásada úzko súvisí s uplatňovaním už spomínanej zásady rovnakého 

zaobchádzania. Aby mohla byť patrične uplatňovaná zásada rovnakého zaobchádzania, 

je dôležité, aby dávky, na ktoré ma určitá osoba nárok, jej boli vyplácané aj napriek 

tomu, že sa presťahuje z jedného členského štátu do iného. Zmena bydliska nemôže byť 

dôvodom k nerovnému zaobchádzaniu, a preto bola táto zásada nepriamo formulovaná 

v článku 10 Nariadenia č.1408/71, ktorý nedovoľuje zníženie, upravovanie, 

pozastavenie, odňatie alebo odobratie dávok stanovených (peňažné dávky v invalidite, 

v starobe alebo pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo 

chorobami z povolania a podpora pri úmrtí) z dôvodu, že príjemca má bydlisko na 

území iného členského štátu, ako je štát, kde sa nachádza inštitúcia zodpovedná za 

vyplácanie.
83

 

Nariadenie 883/04 vo svojom čl. 7 zachádza ešte ďalej a princíp 

exportovateľnosti dávok rozširuje na všetky peňažité dávky a pôvodné obmedzenie na 

dôchodky a podporu pri úmrtí ruší. 

„Exportovateľnosť dávok do cudziny pochopiteľne značne zvyšuje náklady na 

systémy sociálneho zabezpečenia ako také, na druhú stranu predstavuje záruku ochrany 

získaných práv, ktorá je jednou zo základných zásad právneho štátu vôbec.“
84

 Síce 

naproti sebe stoja dva dôležité dôsledky uplatnenia tejto zásady, ekonomický dôsledok 

však musí ustúpiť do pozadia k zachovaniu základného princípu záruky zachovania 

získaných práv.  

SD EÚ samozrejme riešil aj prípady týkajúce sa tejto problematiky; ako 

základný môžeme spomenúť prípad Bozzone
85

, kde dospel k záveru, že štát zamestnania 

je povinný príslušné dávky poskytnúť ich príjemcovi aj do štátu jeho bydliska. Iným 
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príkladom sú spojené prípady Giletti
86

, Giardini
87

, Tampan
88

 a Severini
89

, kde SD EÚ 

vykladal takisto čl. 10 Nariadenia č. 1408/71 a zdôraznil, že osobám, ktoré nemajú 

bydlisko na území členského štátu, v ktorom má sídlo príslušná inštitúcia k vyplácaniu 

dávok, nesmie byť zabránené žiadať o príslušnú dávku. 

4.3.5 Zásada rovnakého posudzovania skutočností 

Zásada rovnakého posudzovania skutočností veľmi úzko súvisí a v podstate 

vychádza z inej už spomínanej zásady, a to zásady rovnosti zaobchádzania, poprípade 

zákazu priamej či nepriamej diskriminácie. Je však natoľko dôležitá, že bolo treba túto 

zásadu zakotviť samostatne a tým zdôrazniť jej význam. Presnú formuláciu prináša 

článok 5 Nariadenia 883/04, ktorý stanoví: „ak sú podľa právnych predpisov 

príslušného členského štátu právne účinky pripisované existencii niektorých skutočností 

alebo udalostí, prihliada tento členský štát k podobným skutočnostiam alebo 

udalostiam, ktoré nastali v ktoromkoľvek členskom štáte tak, ako by k nim došlo na 

jeho území.“
90

 

Nie je to však jediné ustanovenie v Nariadení týkajúce sa zásady rovnakého 

posudzovania skutočností; aj preambula Nariadenia spomína túto zásadu a prináša 

určité obmedzenia. „S ohľadom na primeranosť je treba dbať, aby bolo zaistené, že 

zásada rovnakého posudzovania skutočností a udalostí nepovedie k objektívne 

nezdôvodniteľným výsledkom alebo k prípadom súbehu dávok rovnakého druhu za tú 

istú dobu.“
91

 Neplatí teda úplne bezvýhradne; každý konkrétny prípad je treba 

posudzovať samostatne so všetkými aspektmi, aby nedochádzalo k zdvojeniu poberania 

dávok a k neopodstatneným výhodám na úkor ostatných. 

„Túto zásadu je možné zjednodušene popísať takto: skutočnosti, príjmy a iné 

okolnosti, ktoré majú význam pre posúdenie nárokov migrujúcich pracovníkov, napriek 

tomu, že nastali v iných štátoch, je treba brať do úvahy rovnako, ako by nastali v danom 

členskom štáte.“
92
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Je mimoriadne dôležité, aby túto zásadu aplikovali už samotné inštitúcie členských 

štátov a nielen SD EÚ. Samozrejme aj ten reagoval na danú problematiku v rôznych 

prípadoch a jeho názor sa postupom času menil. Tak napríklad pôvodne zastával názor, 

že ustanovenia Nariadenia č. 1408/71 neukladajú štátom povinnosť posudzovať 

skutočnosti, ktoré nastali na území iných členských štátov rovnako, ako by k nim došlo 

na ich vlastnom území (prípady Kuyken
93

, Kermaschek
94

, D´Amico
95

). Neskôr sa však 

priklonil k opačnému názoru a zdôraznil, že inštitúcie sú za určitých podmienok 

povinné zachádzať so skutočnosťami, ktoré nastali v iných členských štátoch rovnako 

ako s tými, ku ktorým došlo na ich vlastnom území (napríklad prípad Vougioukas
96

). Je 

to vskutku pozoruhodný prípad totálneho obratu v názoroch Súdneho dvora Európskej 

Únie.  

Ďalej rozhodoval v špecifických prípadoch migrujúcich pracovníkov (napríklad 

prípad Paraschi
97

 alebo Duchon
98

), celkovo však možno zhrnúť, že sa jednalo 

o jednoznačnú judikatúru a ustálenie názoru, že skutočnosti, ktoré nastali v iných 

členských štátoch, pokiaľ môžu mať vplyv na nárok na dávku, sa berú do úvahy ako 

skutočnosti, ktoré nastali na území príslušného štátu. 

5 Vecné a peňažité dávky  

V jednotlivých členských štátoch sa ako vlastné systémy, tak aj jednotlivé dávky 

poskytované v ich rámci pre prípad choroby, líšia. Napriek tomu je možné vo všetkých 

štátoch Európskej Únie rozlišovať dve hlavné kategórie: dávky vecné a dávky peňažité. 

Niektoré krajiny poskytujú aj vecné aj peňažité dávky z jedného systému nemocenského 

poistenia, iné krajiny (medzi ktoré patrí aj Česká republika) majú v zásade dva 

samostatné systémy: nemocenské poistenie a zdravotné poistenie. Termín používaný 

v medzinárodnej terminológii „sickness benefits“ označuje nemocenské dávky, ktoré 

v sebe zahŕňajú peňažité nemocenské dávky („sickness benefits in cash“) a zároveň 

vecné dávky v chorobe („sickness benefits in kind“). 
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5.1 Vecné dávky 

Vecnými dávkami podľa Nariadenia č. 883/2004 článku 1 písm. va) sa rozumejú 

„vecné dávky stanovené v právnych predpisoch členského štátu, ktoré sú určené 

k poskytnutiu a sprístupneniu lekárskej starostlivosti a produktov a služieb súvisiacich 

s touto starostlivosťou i k priamej úhrade alebo náhrade nákladov na túto starostlivosť, 

produkty a služby súvisiace s touto starostlivosťou. Patria sem i vecné dávky dlhodobej 

starostlivosti.“
99

 Z toho vyplýva, že vecné dávky sa vzťahujú na lekársku starostlivosť 

a starostlivosť o zuby, vrátane liekov, hospitalizácie a ostatných produktov súvisiacich 

s touto starostlivosťou ( napr. protetické pomôcky) , ďalšie služby, ktoré s lekárskou 

starostlivosťou súvisia a priame platby určené k pokrytiu nákladov vynaložených v tejto 

súvislosti. Pojem vecných dávok upravuje a rozširuje Rozhodnutie č. S5 z 2.októbra 

2011 o výklade pojmu „vecné dávky“. Tak napríklad v článku 2 písm. a) pre prípady 

odkázanosti na starostlivosť inej osoby, pojem vecných dávok rozširuje aj na náhradu 

nákladov na ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v domácnosti poskytovanú doma 

alebo v špecializovaných zariadeniach, kúpa zariadenia potrebného na starostlivosť 

alebo na vykonanie úprav na zlepšenie domáceho prostredia. 

Konkrétny obsah a rozsah dávok je však daný právnymi predpismi štátu, podľa 

ktorého sú dávky poskytované a hradené. Praktickým dôvodom tohto pravidla je 

skutočnosť, že nie je možné spravodlivo požadovať od lekárov a inštitúcii, ktoré dávky 

poskytujú,  aby poznali podrobne právne predpisy všetkých členských štátov EÚ. Preto 

vždy postupujú podľa predpisov svojej vlastnej krajiny, a to i v prípadoch, kedy je 

príjemcom dávky poistený v inej krajine. Princíp rovnosti zaobchádzania sa prejavuje aj 

v tejto oblasti, pričom podmienky poskytnutia zdravotnej starostlivosti mimo štát 

poistenia by mali byť v zásade rovnaké ako v prípade miestnych poistencov. 

Nárok na zdravotnú starostlivosť sa líši čo do rozsahu v závislosti na tom, 

z akého dôvodu v inom štáte osoba čerpajúca vecné dávky býva či sa zdržiava. Podľa 

toho rozlišujeme skupiny osôb a rozsahy nárokov. 

5.1.1 Vecné dávky poskytované behom prechodného pobytu v inom štáte EÚ 

Jedná sa o prípady, kedy sa poistené osoby zdržiavajú na území iného členského 

štátu EÚ, EHP a Švajčiarska prechodne, ako napríklad turisti, vyslaní pracovníci či 

                                                 
99

 Článok 1 písmeno va) Nariadenia č. 883/2004. 



43 

 

študenti. Každá „poistená osoba zdržiavajúca sa v inom členskom štáte ako 

v príslušnom členskom štáte má nárok na vecné dávky, ktoré sa stanú nevyhnutnými zo 

zdravotných dôvodov behom ich pobytu, s prihliadnutím k povahe týchto dávok 

a k očakávanej dĺžke pobytu.“
100

 V zásade musí byť lekárska starostlivosť poskytovaná 

tak, aby sa poistenec nemusel vracať do štátu poistenia skôr ako pôvodne zamýšľal. Tak 

napríklad turistovi, ktorý sa zdržiava na území iného štátu po dobu niekoľkých dní, 

bude poskytnuté len nevyhnutné provizórne ošetrenie s tým, že v ďalšom liečení bude 

pacient pokračovať po jeho návrate v štáte poistenia (pokiaľ je to vzhľadom k jeho 

zdravotnému stavu možné). Naopak v prípade študenta či vyslaného pracovníka, 

ktorého predpokladaná doba zdržania sa v inom členskom štáte je zjavne dlhšia, sa 

rozsah starostlivosti môže takmer kryť s plným rozsahom starostlivosti, na ktorý majú 

nárok miestni poistenci. V mnohých štátoch je však celkom bežná povinnosť uhradiť 

tzv. spoluúčasť, t.j. časť nákladov hradená priamo pacientom, pričom poistenec nemôže 

žiadať refundáciu tejto čiastky. 

 Nevyhnutnosť a rozsah starostlivosti posudzuje primárne ošetrujúci lekár, ktorý 

má najbližší prístup k informáciám potrebným pre správne rozhodnutie. Práve lekárovi 

sa predkladá nárokový doklad „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ pre 

poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorého bude táto 

starostlivosť poskytnutá. 

5.1.2 Vecné dávky nezaopatreným rodinným príslušníkom bývajúcim v inom 

členskom štáte ako pracovník 

Aby sme mohli prisudzovať vecné dávky nezaopatreným rodinným 

príslušníkom, je dôležité ich najskôr definovať. Podľa Nariadenia č.883/2004 sa 

rodinným príslušníkom rozumie „každá osoba stanovená alebo uznaná za rodinného 

príslušníka alebo označená za člena domácnosti právnymi predpismi členského štátu, 

v ktorom má bydlisko.“
101

 Ďalej uvádza definíciu pre prípad, že právne predpisy 

členského štátu, ktoré sú použiteľné, nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými 

osobami, na ktoré sa použijú. Vtedy sa pod pojem rodinných príslušníkov začleňuje 

manžel alebo manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli plnoletosti. 
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Pojmom nezaopatrení rodinní príslušníci sa rozumejú rodinní príslušníci, ktorí 

nevykonávajú zárobkovú činnosť. V prípade dieťaťa nesmie vykonávať zárobkovú 

činnosť ani osoba, ktorá sa o neho v krajine bydliska stará, aby spadalo pod tento 

pojem. Pre posúdenie, či ide o nezaopatreného rodinného príslušníka, je zodpovedná 

inštitúcia štátu jeho bydliska. 

Zatiaľ čo Nariadenie č. 1408/71 obsahovalo úpravu vecných dávok 

nezaopatrených rodinných príslušníkov bývajúcim v inom štáte ako pracovník 

samostatne, Nariadenie č. 883/2004 obsahuje obecnú úpravu vzťahujúcu sa mimo iných 

(pracovníkov) aj na tieto osoby v článku 17. Ten stanoví, že „poistená osoba alebo jej 

rodinní príslušníci, ktorí bývajú v inom členskom štáte ako v príslušnom členskom 

štáte, poberajú v členskom štáte bydliska vecné dávky, ktoré na účet príslušnej inštitúcie 

poskytne inštitúcia miesta bydliska podľa predpisov, ktoré uplatňuje, ako by boli podľa 

týchto právnych predpisov poistení.“ Z toho vyplýva, že na území štátu bydliska majú 

nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na náklady štátu poistenia. Ak sa takéto osoby 

nachádzajú v príslušnom štáte (štáte poistenia), tiež majú nárok na vecné dávky 

poskytnuté príslušnou inštitúciou na jej náklady podľa predpisov aplikovateľných na 

miestnych poistencov.
102

 

5.1.3 Vecné dávky vyžiadanej (plánovanej) starostlivosti 

 

Čo znamená plánovaná (vyžiadaná) starostlivosť? 

Plánovaná alebo inak nazývaná vyžiadaná starostlivosť je špecifickým prípadom 

poskytnutia zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte ako je štát poistenia. 

Predstavuje situáciu, kedy osoba poistená v jednom členskom štáte cielene vycestuje za 

poskytnutím zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu. Nejedná sa 

o starostlivosť, ktorá „sa stane nevyhnutnou
103

“, napríklad v prípade pobytu v inom 

členskom štáte. Dôvody pre zvolenie tejto alternatívy môžu byť rôzne; najčastejšie je to 

však prípad, kedy v inom členskom štáte je istá liečba poskytovaná vo vyššej kvalite či 

v štáte poistenia je na istú liečbu čakacia listina. 
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Jej právnym základom je článok 20 Nariadenia č.883/2004, ktorý stanovuje 

základné pravidlá pre jej poskytnutie. „Poistená osoba cestujúca do iného členského 

štátu za účelom získania vecných dávok behom pobytu je povinná požiadať o povolenie 

príslušnú inštitúciu.“
104

 Základom je teda získanie súhlasu od príslušnej inštitúcie. 

Ďalšie podmienky upravuje odstavec 2 tohto článku, Smernica o právach pacientov č. 

24/2011 a jednotlivé rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. 

 

Rozsah nárokov 

Rozsah nárokov je takisto upravený v článku 20 Nariadenia č.883/04. Ten 

stanoví, že príslušná osoba „získa menom príslušnej inštitúcie vecné dávky poskytované 

inštitúciou miesta pobytu, a to podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje tak, ako by 

bola podľa uvedených právnych predpisov poistená.“
105

 Vecné dávky sa poskytujú 

v prípade, kedy určitá liečba patrí medzi dávky stanovené právnymi predpismi 

v členskom štáte, kde má dotyčná osoba bydlisko a nemôže získať takúto liečbu 

v lekársky ospravedlniteľnej lehote, s prihliadnutím k jej zdravotnému stavu 

a predpokladanému vývoju jej choroby. SD EÚ ešte spresnil podmienku „lekársky 

ospravedlniteľnej lehoty“ a zadefinoval ju tak, že súhlas sa udelí, ak nie je možné 

poskytnúť v štáte bydliska zdravotnú starostlivosť „bez zbytočného odkladu.“
106

 

V prípade poskytnutia súhlasu má „osoba v štáte, kam sa za účelom ošetrenia 

odobrala, nárok na špecifickú starostlivosť za rovnakých podmienok ako miestni 

poistenci...Touto starostlivosťou môže byť akákoľvek dávka, krytá verejným systémom 

zdravotného poistenia, v mieste poskytnutia.“
107

 

Je dôležité zdôrazniť, že poskytnutie súhlasu s vycestovaním neznamená, že budú 

tieto osoby zvýhodnené oproti miestnym poistencom a že by im mala byť zdravotná 

starostlivosť poskytovaná a hradená skôr. Dostávajú sa do rovnakej pozície z hľadiska 

získania zdravotnej starostlivosti ako miestni poistenci a v prípade, že sa na nejaký typ 

výkonu čaká, musia toto obmedzenie absolvovať aj osoby so súhlasom bez 

akéhokoľvek zvýhodnenia. 
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Postup udeľovania súhlasu 

Ako už bolo spomínané, na to, aby pacient mohol vycestovať za zdravotnou 

starostlivosťou do iného členského štátu, je nutný predchádzajúci súhlas príslušnej 

inštitúcie. Tento súhlas udeľuje alebo zamieta príslušná zdravotná poisťovňa v rámci 

konania, ktoré je možné dodatočne preskúmať v súdnom alebo quasi súdnom konaní. 

Takto komplexne je pojatý postup udeľovania súhlasov z toho dôvodu, že sa jedná 

o „jednu z najsledovanejších oblastí európskeho práva. Dôvodom sú i možné dôsledky 

pre vývoj národnej legislatívy a financovania národných systémov zdravotnej 

starostlivosti.“
108

 

Obecné pravidlo znie, že súhlas s vycestovaním za zdravotnou starostlivosťou je 

vždy plne na zvážení zdravotnej poisťovne a na súhlas tak nie je za žiadnych 

podmienok právny nárok. Sú však okolnosti, ktoré musí príslušná zdravotná poisťovňa 

zvážiť, a to napríklad dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území štátu bydliska, 

včasnosť jej poskytnutia, zdravotný stav pacienta, predchádzajúci a očakávaný vývoj 

choroby. Na základe judikatúry SD EÚ a novej Smernice o právach pacientov č. 

24/2011 sa zohľadňuje pri posudzovaní každej individuálnej žiadosti i bolestivosť či 

zhoršenie profesionálneho uplatnenia pacienta. 

Existujú však prípady, kedy zdravotná poisťovňa nesmie odmietnuť udeliť súhlas. 

Jedná sa o prípad, kedy ide o „osobu s bydliskom na území iného členského štátu, kam 

sa po vzniku choroby chystá vrátiť a pokračovať v liečení. V takomto prípade by bolo 

možné súhlas odmietnuť len v situácii, kedy by prevoz uškodil zdravotnému stavu 

osoby alebo by bol na škodu jej liečenia.“
109

 

Ďalším takýmto prípadom je situácia, „kedy poistenec žiada o vycestovanie za 

účelom poskytnutia takého liečenia, ktoré sa v zemi poistenia z verejného zdravotného 

poistenia poskytuje a hradí, avšak nemôže byť na území štátu poistenia poskytnuté 

v obvykle potrebnej lehote s prihliadnutím k súčasnému zdravotnému stavu žiadateľa 

a predpokladanému vývoju choroby.“
110
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Ďalšie obmedzenie definoval SD EÚ a stanovil, že nie je možné odmietnuť súhlas 

v prípade, že ide o starostlivosť krytú príslušným systémom a pritom nie je možné 

poskytnúť primeranú a rovnako účinnú starostlivosť v rámci domáceho systému bez 

zbytočného odkladu. 

 

Stret plánovanej starostlivosti s voľným pohybom služieb 

V praxi môže nastať situácia, kedy sa plánovaná zdravotná starostlivosť dostane 

do konfliktu so zmluvne garantovanou slobodou voľného pohybu služieb. Tak sa to 

stalo i v prípadoch Decker
111

 a Kohll
112

, kde obaja luxemburskí občania vycestovali do 

zahraničia kvôli zdravotnej starostlivosti, avšak bez predošlého súhlasu od svojej 

zdravotnej poisťovne a následne požadovali úhradu takto vynaložených nákladov. SD 

EÚ deklaroval, že národné predpisy, na základe ktorých príslušná inštitúcia odmieta 

uhradiť vynaložené náklady len z dôvodu, že nebol udelený predošlý súhlas, nemôžu 

byť uplatnené, pretože sa dostávajú do stretu so zásadou voľného pohybu služieb 

a voľného pohybu tovaru. 

 Súdny dvor to odôvodnil viacerými argumentmi. Tak za prvé, pri 

zdravotníckych službách je treba tiež uplatňovať zásadu voľného pohybu služieb 

a zásadu voľného pohybu tovaru, aj keď majú členské štáty právomoc organizovať 

svoje systémy sociálneho zabezpečenia. 

Za druhé, požiadavka predchádzajúceho súhlasu „bráni poisteným osobám 

kontaktovať sa s poskytovateľmi zdravotníckych služieb, ktorí sú usadení v inom 

členskom štáte a tvoria pre nich a ich pacientov prekážku slobody poskytovania 

služieb.“
113

 

Ďalej v prípade Kohll deklaruje, že ciele čisto ekonomického charakteru nemôžu 

odôvodniť prekážky kladené základnej zásade slobody poskytovania služieb. 

Obmedzenia v podobe predošlého súhlasu sú možné  v prípade rizika vážneho narušenia 

finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia odôvodneným všeobecným 

záujmom, ktorý však ani v jednom prípade nebol naplnený.
114

 Inou výnimkou by bolo 
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tiež „ohrozenie národného systému čo do dostupnosti starostlivosti a zachovanie jej 

kvality.“
115

 

Aj v prípade Inizan
116

 sa SD EÚ zaoberal voľným pohybom služieb. Konkrétne 

skúmal zlučiteľnosť článku 22 Nariadenia č. 1408/71 s článkami 56 a 57 Zmluvy 

o fungovaní EÚ zakotvujúcich slobodu voľného pohybu služieb. Zaoberal sa teda 

vzťahom európskeho koordinačného práva a oblasťou voľného poskytovania služieb 

zakotvenou v článkoch ZFEÚ. Žiadny rozpor medzi jednotlivými ustanoveniami 

nevidel a konštatoval, že Nariadenie č. 1408/71 „priznáva občanom práva na úhradu 

nákladov, ktoré by inak (len na základe ZFEÚ) nemali...a uľahčuje voľný pohyb 

pacientov a cezhraničné poskytovanie zdravotných služieb.“
117

 

 

Nemocničná a mimonemocničná starostlivosť 

V prípadoch udeľovania súhlasov k vycestovaniu za zdravotnou starostlivosťou 

hrá svoju rolu aj skutočnosť, či sa jedná o nemocničnú alebo spravidla menej nákladnú 

mimonemocničnú zdravotnú starostlivosť. Súdny dvor sa zaoberal aj touto otázkou 

a v prípade Műller-Fauré a Van Riet
118

 judikoval, že v prípade nemocničnej 

starostlivosti je predchádzajúce povolenie pochopiteľné s ohľadom na plánovanie 

starostlivosti a udržanie finančnej stability systému, avšak v prípade mimonemocničnej 

starostlivosti zdôraznil, že podmieňovanie úhrady nákladov schválením poisťovňou je 

v rozpore s ustanoveniami primárneho práva o voľnom pohybe služieb. 

Ďalej „SD potvrdil, že v prípade čerpania neautorizovanej mimonemocničnej 

starostlivosti môžu byť náklady uhradené len do výšky tarifov krajiny poistenia“ 
119

. 

Touto otázkou sa zaoberal aj v prípade Vanbraekel
120

. Jednou z predbežných 

otázok, ktoré boli položené Súdnemu dvoru bola aj tá, či náklady nemocničnej 

starostlivosti majú byť nahradené podľa systému štátu príslušnej inštitúcie alebo podľa 

systému štátu, na ktorého území sa starostlivosť poskytla. 
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SD EÚ rozhodol tak, že „pokiaľ by úhrada nákladov nemocničného ošetrenia, 

poskytnutého so súhlasom kompetentnej poisťovne (aj dodatočného), bola podľa 

predpisov krajiny ošetrenia nižšia ako čiastka, ktorú by pacientovi priznala podľa 

svojich predpisov kompetentná poisťovňa, keby bolo rovnaké ošetrenie poskytnuté na 

území kompetentného štátu, musí byť kompetentnou poisťovňou priznaná dodatočná 

úhrada vo výške rozdielu týchto čiastok.“
121

 Jedná sa o značný posun oproti úprave 

v nariadení, ktoré v týchto prípadoch umožňuje uhradiť len náklady hradené v rámci 

verejného systému krajiny ošetrenia. 

 

5.1.4 Vecné dávky osobám s bydliskom v inom štáte ako je štát poistenia 

Osobami s bydliskom v inom štáte ako je štát poistenia sa rozumejú prevažne 

osoby vychádzajúce za prácou do iného štátu ako je štát bydliska. V rámci tejto skupiny 

osôb existuje podskupina typických cezhraničných pracovníkov, ktorí sú 

charakterizovaní tým, že sa vracajú do štátu bydliska každodenne alebo najmenej jeden 

krát do týždňa.  

Ďalej sa môže jednať o osoby, ktoré síce v určitý moment žiadnu zárobkovú 

činnosť nevykonávajú, avšak sú naďalej považované sa osoby poistené podľa predpisov 

štátu posledného zamestnania. Klasicky sú to osoby, ktoré poberajú dávky na základe 

predchádzajúceho zamestnania či inej zárobkovej činnosti (napríklad matky na 

materskej dovolenke s trvajúcim pracovným pomerom v štáte posledného zamestnania, 

bývajúce v inom štáte). Iným prípadom osôb spadajúcich do tejto kategórie sú osoby 

dlhodobo vyslané do iného štátu (napríklad diplomati na diplomatických misiách) a 

pracovníci, ktorým bola udelená výnimka z príslušnosti k právnym predpisom štátu, na 

ktorého území bývajú a pracujú. 

Dôležitým pojmom v tejto skupine je pojem bydliska. Je to pojem 

komunitárneho práva, ktorý v tejto súvislosti upravil SD EÚ v prípade Swadling
122

 ako 

ťažisko záujmov, teda miesto, kde sú najsilnejšie majetkové, rodinné a ďalšie väzby 

pracovníka.
123

 V praxi však zachovanie cezhraničného bydliska posudzuje kompetentná 

inštitúcia, u ktorej je osoba poistená. 
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Pokiaľ ide o nároky takto definovanej skupiny osôb, prináleží jej (aj 

s nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi) plný rozsah zdravotnej starostlivosti ako 

v štáte bydliska, tak aj prirodzene v štáte poistenia. Cezhraniční pracovníci si môžu 

zvoliť medzi vecnými dávkami poskytovanými štátom bydliska alebo štátom 

zamestnania. „Táto možnosť je pre nich atraktívna nielen z pohľadu rozdielov medzi 

vecnými dávkami týchto dvoch štátov, ale taktiež z hľadiska finančného (vrátane 

právnej úpravy vyžadujúcej po žiadateľovi uhradiť spoluúčasť).“ 
124

 

Rodinní príslušníci cezhraničného pracovníka majú nárok na plnú zdravotnú 

starostlivosť aj v štáte poistenia pracovníka, aj v štáte bydliska a môžu si tak zvoliť, 

v ktorom štáte chcú byť liečení. Jednotlivé štáty však mali možnosť vkladom do 

príslušnej prílohy Nariadenia č. 883/2004 udržať obmedzenie rozsahu starostlivosti na 

svojom území na lekársky nevyhnutnú starostlivosť.
125

 Túto možnosť ponúkalo už 

Nariadenie č. 1408/71. 

Podmienkou uplatnenia nárokov na plný rozsah zdravotnej starostlivosti v štáte 

bydliska je registrácia na základe nárokového dokladu, vydaná príslušnou inštitúciou 

štátu poistenia (Európsky preukaz zdravotného poistenia). V prípade vycestovania tejto 

osoby do tretieho členského štátu, je pre krytie jej prípadných nárokov príslušný štát 

poistenia. 

Ak relatívne mnoho cezhraničných pracovníkov býva v jednom členskom štáte, 

môžu mať pravidlá týkajúce sa slobody voľby medzi príslušnými štátmi poskytujúcimi 

vecné dávky významný dopad na štátny rozpočet členského štátu. Najčastejšie 

cezhraniční pracovníci bývajú v chudobnejšej krajine a odchádzajú za prácou do 

prosperujúcejšej krajiny. Ak existujú významné rozdiely v kvalite poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti medzi týmito krajinami (pravdepodobne v chudobnejšej krajine 

bude štandard nižší), pracovníci využijú vecné dávky v bohatšej krajine. Hoci náklady 

na zdravotnú starostlivosť uhrádza kompetentný štát (v našom prípade bohatšia krajina), 

znamená to, že zdravotný systém chudobnejšej krajiny má menej zákazníkov a tým 

pádom menší príjem. V opačnej situácii, ak pracovník z bohatšej krajiny pracuje 

v chudobnejšej krajine, efekt je opačný: pracovníci využijú zdravotnú starostlivosť 
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bohatšej krajiny a výdaje padnú na krajinu chudobnejšiu. 
126

 Situáciu popisuje grafické 

znázornenie nižšie. 

 

1.prípad: osoba bývajúca v chudobnejšej krajine (A) a pracujúca v bohatšej krajine (B) 

A      B 

býva      pracuje a je poistený 

X      využitie zdravotnej starostlivosti 

X      úhrada príslušnej inštitúcii v krajine B 

X      zisk 

2.prípad: osoba pracujúca v chudobnejšej krajine (A) a bývajúca v bohatšej krajine (B) 

A      B 

pracuje a je poistený    býva 

X      využitie zdravotnej starostlivosti 

úhrada príslušnej inštitúcii v krajine B X 

X      zisk 

5.1.5 Vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok 

Jedná sa o osoby, ktorým doposiaľ dôchodok nebol priznaný a bývajú v inom 

štáte ako je štát, kde o dôchodok žiadajú. V takom prípade majú nárok na plnú 

zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska za rovnakých podmienok ako miestni poistenci. 

V ostatných štátoch (a to vrátane štátu, kde osoba požiadala o dôchodok) majú nárok na 

nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.  

Ak nastane situácia, že žiadateľ o dôchodok v priebehu procesu vybavovania 

žiadosti o priznanie dôchodku stratí nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov 

posledného príslušného členského štátu, uplatní sa článok 22 Nariadenia č. 883/2004. 

Ten stanoví, že žiadateľ a jeho rodinní príslušníci majú naďalej nárok na vecné dávky 

podľa právnych predpisov štátu bydliska na úkor výdajov členského štátu, ktorý 

vybavuje žiadosť o priznanie dôchodku.
127
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5.1.6 Vecné dávky pre dôchodcov 

Obecné pravidlo týkajúce sa vecných dávok pre dôchodcov je stanovené 

v článku 23 Nariadenia č.883/2004. „Osoba, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodky 

podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, z ktorých jedným 

z nich je členský štát, v ktorom býva, a ktorá má nárok na vecné dávky podľa právnych 

predpisov tohto štátu, poberá tieto vecné dávky spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi 

od inštitúcie miesta bydliska a na jej účet tak, ako by bola dôchodcom, ktorý má nárok 

na dôchodok výhradne podľa právnych predpisov uvedeného členského štátu.“
128

 Z toho 

vyplýva, že dôchodca a jeho rodinní príslušníci majú v štáte bydliska nárok na plnú 

zdravotnú starostlivosť. Na území iných štátov majú nárok na lekárky nevyhnutnú 

starostlivosť. Pokiaľ ide o štát poistenia, Nariadenie č. 883/2004 zaviedlo zmeny v tejto 

oblasti. Podľa Nariadenia č.1408/71 mali dôchodcovia a ich rodinní príslušníci v štáte 

poistenia nárok iba na lekársky nevyhnutnú starostlivosť, nové Nariadenie pripúšťa 

možnosť plnej zdravotnej starostlivosti v štáte poistenia, za predpokladu, že sa pre toto 

rozšírenie nárokov príslušný štát rozhodne a vykoná o tom zápis do príslušnej prílohy 

Nariadenia č.883/2004.
129

 

V rámci tejto skupiny osôb môžu nastať zložitejšie situácie, ktoré opäť rieši 

Nariadenie č.883/2004. 

V prípade, že dôchodca nemá nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov 

členského štátu bydliska, napriek tomu poberá tieto dávky pre seba a svojich rodinných 

príslušníkov, pokiaľ má na ne nárok podľa právnych predpisov členského štátu alebo 

aspoň jedného z členských štátov príslušných vo veci jeho dôchodku, pokiaľ 

v členskom štáte bývala. Čo sa týka úhrady nákladov, pokiaľ má dôchodca nárok na 

vecné dávky podľa jediného členského štátu, uhrádza náklady príslušná inštitúcia tohto 

štátu. Pokiaľ má dôchodca nárok na vecné dávky podľa dvoch alebo viacerých štátov, 

náklady uhrádza inštitúcia štátu, ktorého právne predpisy sa na dotyčnú osobu 

vzťahovali po najdlhšiu dobu a prípadne naposledy.  

V prípade pobytu dôchodcu alebo jeho rodinných príslušníkov v inom členskom 

štáte než v členskom štáte bydliska, majú nárok len na lekársky nevyhnutnú 
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starostlivosť, ktorú uhrádza príslušná inštitúcia, ktorá nesie náklady na vecné dávky 

poskytované tomuto dôchodcovi v štáte bydliska. 

Cezhraničným pracovníkom v dôchodku bol rozšírený rozsah nárokov, za 

podmienky, že v priebehu posledných 5 rokov boli ako cezhraniční pracovníci 

registrovaní aspoň 2 roky. Týmto osobám je po odchode do dôchodku umožnené udržať 

si (znovu získať) nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v štáte, kde ako cezhraniční 

pracovníci pracovali, ak štát, kde pracovali a štát, v ktorom sa nachádza príslušná 

inštitúcia zodpovedná za náklady na vecné dávky poskytované týmto dôchodcom v štáte 

jeho bydliska, sa tak rozhodli a vykonali vklad do príslušnej prílohy Nariadenia č. 

883/2004. 

V prípade, že je dôchodca príjemcom dôchodkov z viacerých členských štátov, 

pričom jeden z nich je štátom bydliska, je k hradeniu vecných dávok príslušný len štát 

bydliska. V prípade, že je dôchodca príjemcom dôchodkov z viacerých členských 

štátov, pričom žiadny z nich nie je štátom bydliska, je k hradeniu vecných dávok 

príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právnym predpisom podliehal dôchodca 

najdlhšie. Ak by sa nedalo príslušnú inštitúciu určiť na základe tohto pravidla, bola by 

príslušnou inštitúciou inštitúcia štátu, ktorého právnym predpisom dôchodca podliehal 

naposledy. 

 

5.1.7 Úhrada nákladov 

Obecne sa na úhradu nákladov použije článok 35 Nariadenia č. 883/2004, ktorý 

stanoví obecné pravidlo, že vecné dávky poskytované inštitúciami jedného členského 

štátu menom inštitúcie iného členského štátu sa plne uhradzujú. Spôsob úhrady 

detailnejšie upravuje Nariadenie č. 987/09, pričom sa uhrádzajú skutočné výdaje alebo 

paušálne čiastky ak je to vhodnejšie pre právne alebo správne štruktúry členských 

štátov. Členské štáty sa však môžu dohodnúť na inom spôsobe poskytovania úhrad 

alebo sa dokonca zriecť úhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú ich právomociam.
130

 

Pokiaľ sa poskytujú úhrady skutočných výdajov, hradí príslušná inštitúcia 

skutočnú výšku nákladov na poskytnuté vecné dávky podľa účtovných údajov inštitúcie 

poskytujúcej dávky. 
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Členské štáty uvedené v prílohe 3 Nariadenia č. 987/09 si zvolili spôsob úhrady 

nákladov na základe paušálnych čiastok. Toto Nariadenie určuje spôsob výpočtu 

mesačných paušálnych čiastok tak, aby výška paušálnej čiastky bola čo najbližšie výške 

skutočných nákladov. 

Úhrada medzi dotyčnými členskými štátmi sa uskutočňuje čo najrýchlejšie. Spor 

vzniknutý z jednej konkrétnej pohľadávky nesmie byť prekážkou k úhrade iných 

pohľadávok.
131

 Úhrady medzi inštitúciami členských štátov sa uskutočňujú 

prostredníctvom styčného miesta, ktoré bude bližšie rozvedené v kapitole 7 

(Administratívny postup, postup úhrady nákladov). 

5.2 Peňažné dávky  

Účelom peňažných dávok v chorobe je zaistiť materiálne zabezpečenie osoby po 

dobu choroby. Spočíva v rôznych finančných príspevkoch, slúžiacich ako náhrada 

príjmu za obdobie, kedy osoba nemohla vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku 

choroby. 

Obecné pravidlo platiace pre všetky skupiny osôb vo všetkých situáciách 

(cezhraničných pracovníkov, vyslaných pracovníkov, dôchodcov, rodinných 

príslušníkov, atď.) je definované v článku 21 Nariadenia č. 883/2004. Jeho podstata 

spočíva v tom, že peňažité dávky v chorobe poskytuje v zásade štát poistenia v súlade 

s jeho právnymi predpismi aj za predpokladu, že dotyčná osoba býva alebo sa zdržiava 

v inom členskom štáte.  Tieto dávky sa bežne vyplácajú priamo, avšak Nariadenie 

poskytuje možnosť poskytovať dávky inštitúciou miesta bydliska alebo pobytu na 

náklady kompetentného štátu na základe dohody. 

Existujú dve možnosti vypočítavania peňažitých dávok. Buď sa vypočítavajú na 

základe priemerného príjmu alebo priemerného príspevkového základu vo vzťahu 

k príjmom, ktorých vyplácanie bolo potvrdené alebo príspevkovému základu, ktorý bol 

použitý behom dôb podľa príslušných právnych predpisoch
132

 alebo na základe 

štandardných príjmov alebo priemerných štandardných príjmov za doby získané podľa 

príslušných právnych predpisov.
133
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Keďže existujú rôzne pravidlá v rámci poskytovania vecných dávok v chorobe 

(poskytovanie podľa predpisov štátu bydliska alebo pobytu) a peňažitých dávok 

v chorobe (poskytovanie podľa predpisov štátu poistenia), je dôležité jasne určiť 

hranicu, ktorá medzi nimi vedie. SD EÚ sa touto otázkou zapodieval v prípade Vaassen-

Goebbels
134

 a zakotvil pravidlo, že „vecné dávky môžu zahŕňať platby, špeciálne vo 

forme priamych platieb alebo refundácie vynaložených nákladov. Peňažité dávky sú 

základne tie, ktoré sú určené na kompenzáciu pracovníkovho strateného zárobku behom 

choroby.“
135

 V rozsudku Molenaar
136

 sa ďalej venoval otázke rozlíšenia vecných 

a peňažitých dávok. Charakteristickým rysom peňažitých dávok je ich pravidelné 

vyplácanie, sú fixné a nezávislé na cene už poskytnutej starostlivosti, ani nie sú úhradou 

vynaložených nákladov. Príjemcovia sú schopní použiť tieto poskytnuté peňažité dávky 

podľa svojho uváženia, keďže smerujú predovšetkým k zlepšeniu alebo udržaniu 

životného štandardu osoby, ktorá potrebuje starostlivosť a k finančnému zmierneniu 

nepriaznivých následkov spôsobených zdravotným stavom tejto osoby. 

6 Administratívny postup uplatnenia nároku na dávky 

v chorobe 

Ako v každej oblasti priznávania určitých nárokov, ktoré spočívajú buď priamo 

v poskytovaní peňažných prostriedkov alebo nepriamo prostredníctvom poskytovania 

vecných dávok (ktoré ale takisto vždy predstavujú určité vyčíslenie v podobe sumy 

peňazí), tak aj v oblasti administratívneho postupu uplatnenia nároku na dávky 

v chorobe sa uplatňujú určité pravidlá a formálne postupy, ktoré by zabránili 

zneužívaniu týchto nárokov a v neposlednom rade umožnili praktickú aplikáciu 

a správne fungovanie koordinačných nariadení a súčasne práv, ktoré zaručujú. Napriek 

bohatému formalizmu a jeho negatívnym dôsledkom, si treba uvedomiť, že jeho 

používanie je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou správneho uplatnenia práv 

a povinností.  

Vďaka rôznym už spomínaným právnym princípom v oblasti koordinácie, a najmä 

princípu rovnakého zaobchádzania, môže byť niekedy uplatnenie nároku na dávky 
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relatívne zložitou záležitosťou. Vyžaduje si spoluprácu rôznych inštitúcii či orgánov 

dotknutých štátov, ktoré medzi sebou musia komunikovať a spolupracovať, 

pričom v mnohých prípadoch počet týchto inštitúcii v konkrétnom prípade neklesne pod 

číslo päť. Jednotlivé postupy sa líšia v závislosti na tom, či sa jedná o uplatnenie 

nárokov na dávky vecné alebo dávky peňažité.  

6.1 Vecné dávky 

Postup pri uplatňovaní nárokov z vecných dávok je pomerne zložitý proces. 

Zahŕňa spoluprácu viacerých inštitúcii, ktoré si medzi sebou vymieňajú podklady 

a vyplácajú dávky. V prvom rade sa jedná o kompetentnú poisťovňu, t.j. zdravotnú 

poisťovňu, kde je dotyčná osoba poistená. Síce hovoríme o kompetentnej „poisťovni“, 

v niektorých štátoch však môže byť inštitúcia, ktorá hradí náklady na zdravotnú 

starostlivosť definovaná inak, napríklad ako štátna inštitúcia. 

Iným subjektom je styčný orgán, ktorý existuje v každom členskom štáte a plní 

úlohy súvisiace so sprostredkovaním výplaty nákladov na zdravotnú starostlivosť medzi 

jednotlivými štátmi.
137

 

V týchto vzťahoch ďalej vystupuje aj tzv. výpomocná inštitúcia v mieste pobytu 

alebo bydliska poistenca, ktorá v každom prípade posudzuje, či bola zdravotná 

starostlivosť poskytnutá v správnom rozsahu a za rovnakých podmienok ako 

u vlastných poistencov.  „V zásade teda na seba berie povinnosť dohliadnuť na 

dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania.“
138

 

6.1.1 Postup jednotlivých článkov reťazca pri úhrade nákladov 

6.1.1.1 Získanie nárokového dokladu 

Nárokový doklad získava poistenec od svojej zdravotnej poisťovne, ktorá ho 

vydáva v podobe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (angl. European Health 

Insurance Card = EHIC) alebo v podobe Potvrdenia dočasne nahradzujúceho EHIC. 

„EHIC je modrý plastový preukaz, ktorý je vydávaný poistencom v členských štátoch 

EÚ. Na základe predloženia tohto preukazu má poistenec nárok na lekársky nevyhnutnú 

zdravotnú starostlivosť s prihliadnutím k povahe choroby a očakávanej dĺžke 
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pobytu.“
139

 Tento preukaz poistenca oprávňuje k lekárskemu ošetreniu za rovnakých 

podmienok ako miestnych poistencov (tzn. aj spoluúčasť a iné poplatky sa riadia 

pravidlami daného členského štátu).  

Z potvrdenia dočasne nahradzujúceho EHIC v podstate plynú tie isté práva ako 

z EHIC. Používa sa najmä v prípadoch, kedy poistenec stratí alebo zabudne EHIC 

a v tom prípade mu príslušná zdravotná poisťovňa okamžite vydá toto potvrdenie. 

Európsky preukaz poistenec predloží priamo v zdravotníckom zariadení 

ošetrujúcemu lekárovi a na základe toho má právo, aby mu bola poskytnutá lekársky 

nevyhnutná starostlivosť za podmienok ako miestnym poistencom. 

Iná koncepcia sa prejavuje v prípade, že poistenec má v inom členskom štáte 

bydlisko. Vtedy sa uplatňuje princíp registrácie, pričom poistenec musí absolvovať 

návštevu miestnej poisťovne a predloží tam formulár, na základe ktorého ho miestna 

poisťovňa zaregistruje. 

6.1.1.2 Poskytnutie starostlivosti a úhrada nákladov pri prechodnom pobyte v inom štáte 

Pokiaľ poistenec počas svojho prechodného pobytu v inom členskom štáte 

využije zdravotnú starostlivosť poskytnutú miestnym zdravotníckym zariadením, tieto 

úkony sú vyúčtované buď miestnej poisťovni (pokiaľ ide o štát založený na zmluvných 

vzťahoch poskytovateľov a poisťovní) alebo priamo poistencovi (pokiaľ ide o štát 

s pokladenským systémom). V druhom prípade poistenec žiada refundáciu už 

zaplatených nákladov od miestnej poisťovne. V prípade, že miestni poistenci hradia 

časť nákladov na ošetrenie vo forme spoluúčasti, túto spoluúčasť musia uhradiť aj 

zahraniční poistenci. Tieto vynaložené náklady nemôže spätne žiadať od svojej 

poisťovne vo forme refundácie. 

Miestna zdravotná poisťovňa zohráva svoju úlohu v povinnosti dohliadať na 

dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania (ako už bolo spomínané vyššie). 

Uhrádza náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť miestnemu zdravotníckemu 

zariadeniu v rovnakej cene, v akej by hradila starostlivosť poskytnutú vlastnému 

poistencovi. 

Napokon vstupujú do hry styčné orgány, ktoré sprostredkúvajú platby medzi 

miestnou zdravotnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou poistenca. Výpomocná 
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zdravotná poisťovňa požaduje teda uhradenú čiastku po kompetentnej poisťovni 

prostredníctvom styčných orgánov. Kompetentná poisťovňa na základe podanej žiadosti 

túto čiastku uhradí.  

6.1.1.3 Poskytnutie starostlivosti a úhrada nákladov pri bydlisku na území iného štátu 

Samotný postup úhrady nákladov pri bydlisku na území iného štátu je totožný 

s postupom úhrady nákladov pri prechodnom pobyte, s výnimkou jedného požiadavku, 

a tým je registrácia poistenca v miestnej zdravotnej poisťovni na základe príslušného 

formulára. 

6.1.1.4 Samotná úhrada nákladov 

Úhrada nákladov medzi jednotlivými inštitúciami členských štátov prebieha 

dvoma rôznymi spôsobmi: buď sa hradia náklady za skutočne poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť vo výške, v akej sa jej poskytnutie prejavilo v účtovníctve výpomocnej 

poisťovne alebo vo forme paušálnej čiastky. 

Prvým spôsobom sa postupuje v prípadoch nevyhnutnej či vyžiadanej zdravotnej 

starostlivosti pri prechodných pobytoch v inom členskom štáte alebo v prípadoch 

poskytnutej plnej zdravotnej starostlivosti pracovníkom a ich rodinám bývajúcim 

v inom členskom štáte ako je štát poistenia. Nevýhodou tohto spôsobu je nedostatok 

právne zakotvených ustanovení, ktoré by nútilo či motivovalo inštitúcie (respektíve 

štáty) k včasnému a bezproblémovému vysporiadaniu záväzkov. „Táto skutočnosť môže 

mať potom za následok zníženie dôvery v koordináciu medzi členskými štátmi 

a v konečnom dôsledku môže v praxi znížiť úroveň zaobchádzania s občanmi iných 

štátov, ktorí svoje nároky v zahraničí oprávnene uplatňujú.“
140

 

Forma paušálnej čiastky sa využíva pri hradení nákladov zdravotnej 

starostlivosti dôchodcov a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov a nezaopatrených 

rodinných príslušníkov bývajúcich v inom štáte ako pracovník. Výška tejto čiastky nie 

je závislá na poskytnutí a rozsahu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v štáte bydliska, 

ale odvíja sa od priemerných nákladov na zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska pre 

danú skupinu osôb. 
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6.1.2 Spôsob výmeny informácii medzi jednotlivými inštitúciami 

V súčasnosti prebieha komunikácia medzi príslušnými inštitúciami predovšetkým 

prostredníctvom tlačených dokumentov SED (štandardizovaných elektronických 

dokumentov), PD (prenositeľných dokumentov) a ešte stále funkčných E-formulárov. 

Na zmodernizovaní systému sa však momentálne pracuje a v dohľadnej dobe 
141

 bude 

plne spustený elektronický systém pre výmenu informácii v oblasti sociálneho 

zabezpečenia migrujúcich pracovníkov nazývaného EESSI (Electronic Exchange of 

Social Security Information), kde už bude využívaný len elektronický prenos SEDov 

a PD. Jedná sa o počítačový systém určený na výmenu štandardizovaných 

elektronických dokumentov, ktorý prinesie značný posun k lepšiemu, čo sa týka 

rýchlosti vybavovania žiadostí či výpočtu a vyplácaniu dávok žiadateľom. Nakoľko 

pôjde o výmenu citlivých informácii, bude zabezpečenie tohto informačného systému 

na úrovni medzibankovej komunikácie. 

6.2 Peňažné dávky 

V oblasti peňažných dávok je predpokladom úspechu správneho vysporiadania 

nárokov spolupráca inštitúcie v štáte pobytu či bydliska dotyčnej osoby s inštitúciou, 

u ktorej je osoba nemocensky poistená (kompetentná inštitúcia). 

6.2.1 Povinnosti inštitúcie členského štátu pobytu/bydliska 

Napriek tomu, že peňažité dávky sú poskytované podľa právnej úpravy 

kompetentného štátu (obecne je ním štát zamestnania), tak na bedrách inštitúcie v štáte 

pobytu/bydliska leží mimo iného správne medicínske zhodnotenie zdravotného stavu 

dotyčnej osoby. Medzi základné povinnosti inštitúcie, ako stanoví článok 27 Nariadenia 

č.987/09,  patrí najmä zodpovednosť za postup pri uznaní pracovnej neschopnosti 

(vrátane posúdenia zdravotného stavu a vystavenia príslušných dokumentov), 

administratívne kontroly alebo lekárske prehliadky. Táto inštitúcia postupuje v súlade 

s predpismi, ktoré uplatňuje voči vlastným poistencom. Mimo to je inštitúcia povinná 

predať kompetentnej inštitúcii správu vyšetrujúceho lekára, ktorá sa týka 

pravdepodobnej dĺžky pracovnej neschopnosti. 

Dá sa povedať, že táto inštitúcia slúži ako predĺžená ruka kompetentnej inštitúcie, 

pretože sprostredkuje vzťah medzi dotyčnou osobou a kompetentnou inštitúciou 
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a vykonáva úkony, ktoré by inak vykonávala príslušná inštitúcia, ak by sa dotyčná 

osoba vyskytovala v členskom štáte poistenia. 

6.2.2 Práva a povinnosti kompetentnej inštitúcie 

Ako už bolo spomínané, touto inštitúciou je inštitúcia, kde je osoba nemocensky 

poistená (spravidla sa nachádza v štáte zamestnania). „Síce považuje dokumenty 

vystavené inštitúciou pobytu/bydliska za platné, konečné rozhodnutie o nároku na 

dávku, vrátane trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, ale prináleží vždy 

kompetentnej inštitúcie.“
142

 Je to napokon inštitúcia, ktorá výplatu peňažitých dávok 

poskytuje, takže je na nej, aby zhodnotila a posúdila každý jednotlivý prípad. 

Nariadenie č. 987/09 jej priznáva dôležité právo, ktoré môže a nemusí využiť. 

Ako stanoví článok 27, „príslušná inštitúcia si vo všetkých prípadoch vyhradzuje právo 

nechať poistenú osobu vyšetriť lekárom podľa svojho výberu.“
143

 Poskytuje tak 

možnosť tzv. „druhého názoru“ v prípade, že má pochybnosti o skutočnom stave 

dotyčnej osoby. Hraničnými situáciami, ktoré nie sú uvedené v Nariadení, sa zaoberal 

SD EÚ v prípadoch Rindone
144

, Paletta
145

 a Second Paletta
146

. 

6.3 Príslušná judikatúra 

6.3.1 Rozhodnutie C-22/86 Rindone 

Hlavnou otázkou, ktorou sa zaoberal SD EÚ v prípade Rindone bola tá, či je 

kompetentná inštitúcia viazaná medicínskou správou vydanou v štáte pobytu/bydliska 

v prípade, že nevyužila možnosť nechať preskúmať dotknutú osobu lekárom podľa jej 

výberu ako umožňuje vtedy použiteľný článok 18 odst. 5 Nariadenia č. 574/72. 

SD sa vyjadril k tejto otázke tak, že je na inštitúcii štátu bydliska/pobytu určiť 

začiatok i koniec pracovnej neschopnosti a kompetentná inštitúcia si len ponecháva 

možnosť nechať dotknutú osobu preskúmať lekárom podľa svojho výberu 

a skontrolovať už poskytnuté nálezy. To znamená, že táto medicínska správa je záväzná 

v prípade nevyužitia možnosti „druhého názoru“, ktorú poskytuje článok 18 Nariadenia 

č. 574/72. „V prípade opačného riešenia by bolo pre zamestnanú osobu problematické 
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dokázať, že bola chorá a to by predstavovalo prekážku slobody voľného pohybu 

pracovníkov.“
147

 

 V prípade Rindone vyvstala ešte iná otázka, či právo nechať poistenú osobu 

vyšetriť lekárom podľa svojho výberu znamená, že môže byť od poistenej osoby 

požadované, aby sa kvôli tomuto vyšetreniu vrátila do kompetentného štátu. Súd 

rozhodol záporne, keďže požadovať vycestovanie do inej krajiny od chorej osoby len 

kvôli dodatočnému lekárskemu vyšetreniu k rozhodnutiu o priznaní dávok by bolo 

kontraproduktívne. Ak by si príslušná inštitúcia želala vyšetriť pacienta samostatne, 

mohla by vyslať jedného zo svojich lekárov alebo požiadať lekára v krajine 

pobytu/bydliska, aby vykonal vyšetrenie. 

Na základe tohto rozhodnutia nové vykonávacie Nariadenie (č.987/09) upravilo 

zákaz požadovať návrat pacienta do kompetentného štátu menej absolútne, napriek 

tomu, že rešpektuje základný princíp stanovený v prípade Rindone. Nateraz je možné 

požadovať od pacienta návrat do kompetentného štátu kvôli lekárskej prehliadke, ale len 

v prípade, ak je táto osoba schopná podstúpiť cestu bez rizika poškodenia zdravia na 

náklady (cestovné a ubytovacie) kompetentnej inštitúcie. 

6.3.2 Rozhodnutie C-45/90 Paletta 

V prípade Paletta sa SD EÚ zaoberal situáciou, kedy pán Paletta, jeho žena 

a deti, všetci talianskej národnosti zamestnaní u jedného zamestnávateľa v Nemecku, 

ochoreli počas svojej dovolenky v Taliansku. Zamestnávateľ odmietol pokračovať vo 

vyplácaní miezd uvedeným osobám v súlade s príslušným nemeckým zákonom. Ten 

stanoví, že zamestnávateľ musí aj naďalej v období šiestich týždňov vyplácať mzdu 

zamestnancovi, ktorý sa po začatí pracovného pomeru a nie z vlastnej viny stane 

práceneschopným. Jednou z riešených otázok bolo, či takéto výplaty mzdy sa majú 

chápať ako peňažitá dávka v chorobe podľa Nariadenia. Odpoveď v podstate závisí od 

základnej charakteristiky dávky, konkrétne jej účelu a podmienok pre jej udelenie a nie 

od toho, či sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch opisuje ako dávka sociálneho 

zabezpečenia alebo nie. Napriek tomu, že finančné bremeno týchto dávok nesie 

zamestnávateľ, nemôže vyňať tieto dávky z pôsobnosti Nariadenia č. 1408/71. 
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Nasledujúcu otázku, ktorú bolo treba vyriešiť bolo, či sa Nariadenie č. 574/72 

vzťahuje aj na situáciu, kedy nemocenské dávky vypláca zamestnávateľ. Ako stanoví 

článok 1 písm. o) bod (iv) Nariadenia č. 1408/71, pojem „príslušná inštitúcia“ sa 

vzťahuje aj na „systém súvisiaci s právnou zodpovednosťou zamestnávateľa, pokiaľ ide 

o dávky ustanovené v článku 4 odst.1.“
148

 Súd na základe toho rozhodol, že 

zamestnávateľa možno v tomto prípade chápať ako príslušnú inštitúciu. 

Hlavným problémom bolo však to, že príslušný nemecký zamestnávateľ 

odmietal vyplácať tieto „dávky“ na základe toho, že nie je viazaný medicínskou správou 

vydanou v zahraničí, o ktorej dôveryhodnosti mal vážne pochybnosti. Protistrana však 

argumentovala tým, že napriek tomu, že mal podľa Nariadenia možnosť nechať si 

vypracovať tzv. „druhý názor“, nevyužil ju. Zamestnávateľ však oponoval, že pre 

zamestnávateľa možnosť využiť „druhý názor“ nie je nijak jednoduché, keďže 

v mnohých prípadoch nemá vedomosť o tom, kde sa dotknutá osoba počas dovolenky 

nachádza a ak by aj mal túto vedomosť, nemá znalosti o vhodných lekároch na 

konzultáciu v danom štáte. Súdny dvor však tieto prekážky neuznal a rozhodol, že 

príslušné články Nariadenia č. 574/72 sa majú vykladať v tom zmysle, že príslušná 

inštitúcia (aj zamestnávateľ) je viazaná zdravotnými nálezmi, uskutočnenými inštitúciou 

pobytu/bydliska, pokiaľ ide o začiatok a trvanie práceneschopnosti, ak nedá dotyčnú 

osobu vyšetriť lekárovi podľa jej vlastného výberu. 

6.3.3 Rozhodnutie C- 206/94 Second Paletta 

„Po rozhodnutí Paletta, nemecký súd priznal nárok rodine Paletta. Avšak 

zamestnávateľ sa s tým nestotožnil a navrhol prepracovanie rozhodnutia. Národný súd 

behom procesu žiadal o nové predbežné rozhodnutie, ktoré viedlo k rozsudku Second 

Paletta.“
149

 

Podstatou bola otázka, do akej miery môže národný súd vziať do úvahy, pri 

aplikácii predpisov koordinačného nariadenia, zneužitie práva na strane žiadateľa. 

Podľa nemeckého práva, zamestnanec musí poskytnúť dôkaz, že je chorý/chorá, pokiaľ 

má zamestnávateľ dôvodné pochybnosti o tvrdenej neschopnosti. Podľa SD EÚ je táto 

                                                 
148

 Článok 1 písm. o) bod (iv) Nariadenia č. 1408/71. 
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úprava nekompatibilná s ustanoveniami koordinačných nariadení a takéto dokazovanie 

by viedlo k ťažkostiam, ktorým sa komunitárne právo snažilo vyhnúť. 

Namiesto toho môže zamestnávateľ poskytnúť dôkaz, na základe ktorého môže 

národný súd určiť, či sa jedná o zneužitie práva alebo podvodné jednanie. Inými 

slovami, z rozsudku vo veci Paletta (C- 45/90) nevyplýva, že zamestnávateľom sa 

zakazuje predkladať dôkazy, ak je to vhodné, na podporu zistenia vnútroštátneho súdu 

o zneužití alebo podvodnom správaní zo strany dotknutého pracovníka, spočívajúcom 

v tom, že hoci pracovník môže tvrdiť, že sa stal práceneschopným, pričom takáto 

práceneschopnosť bola potvrdená v súlade s článkom 18 Nariadenia č. 574/72, nebol 

vôbec chorý. 

 

Záver 

Sloboda voľného pohybu osôb je jedným zo základných stavebných kameňov 

k vytvoreniu jednotného vnútorného trhu, ktorý si za jeden z cieľov svojej existencie 

Európska únia stanovila. Obsahuje množstvo praktických aspektov, ktoré bolo treba 

riešiť k jej efektívnemu fungovaniu. Jedným z týchto aspektov je aj sociálne 

zabezpečenie migrujúcich osôb v rámci krajín EÚ, a konkrétne aj zdravotná 

starostlivosť, ktorá je jednotlivým skupinám migrujúcich osôb poskytovaná. 

K zabezpečeniu chorej osoby sú nevyhnutné vecné dávky (v podobe ošetrenia 

príslušným lekárom, podstúpenie nemocničnej či mimonemocničnej starostlivosti 

a v neposlednom rade aj poskytnutie liekov a zdravotníckych pomôcok) a peňažné 

dávky (v Českej republike poskytované cez osobitný systém nemocenského poistenia). 

V tejto práci som sa zamerala predovšetkým na poskytovanie vecných dávok pre rôzne 

skupiny migrujúcich osôb, ktoré vycestujú do zahraničia z rôznych dôvodov. Bolo 

zistené, aké nároky plynú týmto osobám z koordinačných nariadení a z výkladu 

rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. 

Osoby, ktoré vycestujú do zahraničia len prechodne ako turisti, študenti alebo 

vyslaní pracovníci majú nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť s tým, že im je 

poskytnutá v takom rozsahu, aby sa nemuseli vracať do svojho domovského štátu skôr, 

ako zamýšľali. Najväčší rozsah nárokov má skupina obyvateľstva, ktorá má bydlisko 

v inom štáte ako je štát poistenia (typicky cezhraniční pracovníci) a nezaopatrení 

rodinní príslušníci bývajúci v inom členskom štáte ako pracovník. Im je priznaná plná 
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zdravotná starostlivosť aj v štáte poistenia aj v štáte bydliska. Jediným obmedzením 

v týchto prípadoch je registrácia u príslušnej inštitúcie v štáte bydliska, ktorá je však len 

minimálnou formálnou prekážkou k možnosti čerpania plnej zdravotnej starostlivosti 

v oboch týchto štátoch.  

Ďalšími skupinami osôb sú dôchodcovia a žiadatelia o dôchodok, ktorí majú 

nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska a nárok na nevyhnutnú zdravotnú 

starostlivosť v ostatných štátoch. Výnimkou je však možnosť štátov vykonať zápis do 

príslušnej prílohy Nariadenia č. 883/04, ktoré výslovne priznávajú nárok na plnú 

zdravotnú starostlivosť v štáte poistenia dôchodcu.  

Koordinačné nariadenia priznávajú možnosť vycestovať do zahraničia vyslovene 

za zdravotnou starostlivosťou, avšak s predchádzajúcim súhlasom príslušnej inštitúcie. 

K tejto téme vydal Súdny dvor EÚ množstvo rozsudkov vzhľadom k tomu, že príslušné 

ustanovenia v koordinačných nariadeniach neriešili niektoré zvláštne situácie, v ktorých 

sa dané osoby ocitli. Mimo iných pripustil možnosť dodatočného súhlasu 

s vycestovaním za zdravotnou starostlivosťou a definoval vzťah medzi slobodou 

voľného pohybu osôb a slobodou voľného pohybu tovaru, prípadne služieb (aj keď 

vycestovanie za zdravotnou starostlivosťou chápeme ako slobodu voľného pohybu 

osôb, predaj zdravotníckych pomôcok a liekov je slobodou voľného pohybu tovaru). 

Z použitých materiálov možno zhrnúť, že koordinácia zdravotného poistenia 

migrujúcich osôb v krajinách EÚ je v koordinačných nariadeniach zakotvená pomerne 

celistvo. Napriek tomu, že teoreticky je koordinácia upravená kompaktne, prakticky sa 

štáty stretávajú s mnohými problémami, ktoré z nej plynú. Tak napríklad, motivácia 

k skorému a včasnému uhradeniu nákladov od príslušnej zdravotnej poisťovne 

zdravotnej poisťovni štátu, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá, chýba a často 

sa stáva, že náklady bývajú uhradené až po značnom časovom rozpätí, čo môže 

spôsobovať problémy ekonomickej stránke zdravotných poisťovní. Celkovo teda závisí 

na jednotlivých štátoch, či umožnia právne zakotvenej koordinácii zdravotného 

poistenia existovať v jej zamýšľanej podobe, alebo budú klásť prekážky a tým 

znehodnotia praktické uplatnenie tejto koncepcie. 
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English summary 

Free movement of persons from the perspective of health insurance coordination of 

migrants in the countries of EU 

 

 The aim of this thesis is to render an integrated commentary of basic rights, 

which are granted by European Union to its citizens in the field of health care, mainly 

through coordination regulations. It concentrates on specific situations when people 

travel to different member states, temporarily or permanently, and their opportunities of 

access to the health care system in a different state than the competent state. 

Furthermore, it follows with systems which are used by member states between 

themselves to provide effective realization of these rights and the interpretation of 

relevant provisions of coordination regulations by the Court of Justice of the European 

Union. 

 The thesis is thematically divided into three parts, whereas the first introductory 

part contains three chapters concerning basic terminology and explaining terms related 

with health insurance in the EU such as social policy, social law and social rights, free 

movement of persons, social security and finally health insurance and health care. 

Historical progress of social policy in the European Union explained in chapter two, 

helps to increase the awareness of the backfround, which is standing behind current 

conception of social policy and social rights. The third chapter deals with free 

movement of persons, which represents the basic pillar to enable the migration of 

people between member states of European Union and accepting health care in these 

states at last. 

 The second part of this paper including only one (the fourth) chapter 

distinguishes the term of harmonisation and the term of coordination and explains why 

coordination is used in the field of Social Security Law. It highlights basic principles 

which aplly to the whole European Social Security Law. It seperates the material, 

personal and territorial scope of coordination to identify whether particular situation, 

person or country falls within coordination regulated by Regulation no. 1408/71, 

Regulation no. 883/04 and their implementing regulations. 

 I consider the third and the last part of my work as the most important, because it 

focuses on health insurance and its regulation in coordination regulations. It contains 
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chapter five concerning claims for sickness benefits in kind and cash sickness benefits, 

which are implied to particular groups of migrants from coordination regulations. It also 

investigates the specific case of accepting health care: the planned care in a different 

state, which is mainly explained through judgements of Court of Justice of the European 

Union. 

 The last sixth chapter identifies the process of law application by different 

institutions implied from health isurance and because the administrative process of 

claiming sickness benefits in kind and cash sickness benefits is different, it consists of 

two subchapters and finalizes the topic worked on in this paper. 
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Resumé 

Sloboda voľného pohybu osôb z pohľadu koordinácie zdravotného poistenia 

migrujúcich osôb v krajinách EÚ 

 

Cieľom tejto práce je podať ucelený výklad základných práv, ktoré priznáva 

Európska Únia svojim občanom v oblasti zdravotnej starostlivosti predovšetkým 

prostredníctvom koordinačných nariadení. Sústreďuje sa na špecifické situácie osôb, 

ktoré vycestujú do iného členského štátu, či už prechodne alebo trvalo, a ich možnosti 

prístupu k zdravotnej starostlivosti v inom štáte, ako je štát poistenia. Ďalej sa venuje 

systémom, ktoré uplatňujú jednotlivé členské štáty medzi sebou k efektívnej realizácii 

týchto práv a výklad príslušných ustanovení koordinačných nariadení Súdnym dvorom 

Európskej Únie.  

Práca je tematicky členená na tri časti, pričom prvá úvodná časť obsahuje tri 

kapitoly venujúce sa základnej terminológii a vysvetľuje pojmy súvisiace s úpravou 

zdravotného poistenia v EÚ ako sú sociálna politika, sociálne právo a sociálne práva, 

voľný pohyb osôb, sociálne zabezpečenie a napokon zdravotné poistenie a zdravotná 

starostlivosť. Historický vývoj sociálnej politiky v EÚ rozpracovaný v kapitole druhej 

pomáha utvárať povedomie o pozadí, ktoré stojí za terajšou podobou ako sociálnej 

politiky, tak i jednotlivých sociálnych práv. Tretia kapitola hlbšie rozpracováva voľný 

pohyb osôb, predstavujúci základný pilier k umožneniu migrovaniu osôb medzi 

krajinami EÚ a napokon i čerpaniu zdravotnej starostlivosti v týchto štátoch. 

Druhá časť práce obsahujúca jedinú (štvrtú) kapitolu sa zameriava na rozlíšenie 

pojmu harmonizácie a pojmu koordinácie a vysvetlenie dôvodov, prečo sa v oblasti 

sociálneho zabezpečenia uplatňuje práve koordinácia. Uvádza všeobecné princípy 

koordinácie, ktoré sa vzťahujú na celú oblasť sociálneho zabezpečenia. Rozlišuje vecnú, 

osobnú a územnú pôsobnosť koordinácie z dôvodu určenia, či konkrétna situácia, osoba, 

či krajina spadá pod koordináciu upravenú Nariadením č. 1408/71, Nariadením č. 

883/04 a ich vykonávacími nariadeniami. 

Tretiu a poslednú časť práce považujem za ťažisko práce, pretože sa už 

konkrétne zameriava na zdravotné poistenie a jeho úpravu v koordinačných 

nariadeniach. Obsahuje piatu kapitolu zaoberajúcu sa nárokmi na vecné a peňažité 

dávky, ktoré plynú jednotlivým skupinám migrujúcich osôb z koordinačných nariadení. 
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Rovnako obsahuje aj špecifický prípad poskytnutia zdravotnej starostlivosti a tým je 

cielené vycestovanie za zdravotnou starostlivosťou, ktorej aspekty sú určené najmä 

judikatúrou SD EÚ. 

Šiesta a posledná kapitola určuje postup jednotlivých inštitúcii pri uplatňovaní 

práv plynúcich zo zdravotného poistenia a keďže administratívny postup pri vecných 

a peňažných dávkach je rozdielny, systematicky sa člení na dve podkapitoly a vecne 

vyčerpáva tému spracovávanú v tejto diplomovej práci.  
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