SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI
SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ROZHODNUTÍ č. S8
ze dne 15. června 2011
o nároku na protézu, velkou protetickou pomůcku nebo jinou důležitou věcnou dávku
na základě článku 33 nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení
(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,
s ohledem na čl. 72 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1, podle něhož je správní komise
odpovědná za řešení všech správních otázek nebo otázek výkladu vyplývajících z ustanovení
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/20092,
s ohledem na čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,
v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES)
č. 883/2004,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 představuje ochrannou doložku, která se
použije v období bezprostředně následujícím po změně právních předpisů, jež se
uplatňují na dotčenou osobu.

(2)

Uvedený článek se uplatní v případě, že by dotčená osoba mohla v důsledku změny
platných právních předpisů ztratit nárok na věcné dávky v nemoci, které odpovídají
jejím specifickým osobním potřebám a jsou v daném okamžiku již poskytovány nebo
byl na ně příslušné osobě uznán nárok, ale nebyly jí dosud poskytnuty.

(3)

Taková ztráta by mohla být považována za nepřiměřenou vzhledem k povaze dávky
a zdravotní situaci dotčené osoby.
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Úø. vìst. L 166, 30.4.2004, s. 1 (oprava v Úø. vìst. L 200, 7.6.2004, s. 1), ve znìní naøízení (ES)
è. 988/2009 (Úø. vìst. L 284, 30.10.2009, s. 43).
2
Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 987/2009 ze dne 16. záøí 2009, kterým se stanoví
provádìcí pravidla k naøízení (ES) è. 883/2004 o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení, Úø. vìst. L 284,
30.10.2009, s. 1.

ROZHODLA TAKTO:
Článek 1
Protézy, velké protetické pomůcky a jiné důležité věcné dávky uvedené v čl. 33 odst. 1
nařízení (ES) č. 883/2004 představují dávky, které:
-

odpovídají specifickým osobním potřebám,

-

jsou v daném okamžiku již poskytovány nebo byl na ně příslušné osobě uznán nárok,
ale nebyly jí dosud poskytnuty, a

-

jsou definovány jako takové a/nebo jsou za ně považovány členským státem, na
základě jehož právních předpisů byla pojištěná osoba pojištěna předtím, než byla
pojištěna na základě právních předpisů jiného členského státu.

Nevyčerpávající seznam dávek, které, splňují-li výše uvedená kritéria, se za takové považují,
je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2
Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie. Je použitelné dnem vyhlášení.
předsedkyně správní komise
Éva LUKÁCS GELLÉRNÉ
PŘÍLOHA
Protézy
a)

ortopedické protézy;

b)

vizuální pomůcky, jako např. oční protézy;

c)

zubní náhrady (snímatelné a nesnímatelné).

Velké protetické pomůcky
d)

invalidní vozíky, ortézy, obuv a jiné pomůcky usnadňující pohyb, stání a sezení;

e)

kontaktní čočky, zvětšovací a dalekohledné brýle;

f)

pomůcky na podporu sluchu a mluvy;

g)

nebulizátory;

h)

obturátory k použití v ústní dutině;

h)

ortodontické příslušenství.

Jiné důležité věcné dávky
i)

specializované nemocniční ošetření;

j)

léčba v lázeňském zařízení;

k)

terapeutická rehabilitace;

l)

doplňkové diagnostické prostředky;

m)

veškeré finanční prostředky poskytnuté za účelem pokrytí části nákladů na výše
uvedené věcné dávky.

