SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
DOPORUČENÍ č. U1
ze dne 12. června 2009
o právních předpisech použitelných na nezaměstnané osoby, které na částečný úvazek
vykonávají výdělečnou činnost v jiném členském státě než ve státě bydliště
(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 zabezpečení, podle kterého se správní
komise zabývá všemi správními otázkami a otázkami výkladu vyplývajícími z nařízení (ES)
č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […],
s ohledem na čl. 11 odst. 3 písm. a) a čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a na článek 18
nařízení (ES) č. […],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Pokud jsou osoby, které bydlí na území členského státu, podle právních předpisů, jež se na
ně vztahují, způsobilé pobírat dávky v nezaměstnanosti, mělo by jim být umožněno
vykonávat na částečný úvazek výdělečnou činnost na území jiného členského státu a zároveň
by jim měl zůstat nárok na dávky v nezaměstnanosti poskytované ve státě, ve kterém bydlí.
(2) V této situaci je nutné určit právní předpisy, které se na tyto osoby vztahují podle článku
11 nařízení (ES) č. 883/2004, aby se odvrátila případná kolize právních předpisů.
(3) Podle čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení se u osob pobírajících peněžité dávky z důvodu
nebo v důsledku jejich zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti má za to, že uvedenou
činnost vykonávají.
(4) Podle čl. 11 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení se na zaměstnance nebo osobu samostatně
výdělečně činnou v členském státě vztahují právní předpisy tohoto členského státu.
(5) V zájmu osob uvedených ve výše uvedeném 1. bodě odůvodnění je žádoucí, aby tyto
osoby nadále podléhaly právním předpisům země jejich bydliště, pokud jde o platbu
příspěvků splatných na základě jejich výdělečné činnosti i o poskytnutí dávek.
(6) Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 umožňují členským státům stanovit
výjimky z článků 11 až 15 uvedeného nařízení,
jednajíc v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

DOPORUČUJE příslušným útvarům a institucím, aby:
1. Příslušné orgány dotčených členských států uzavřely nebo nařídily subjektům určeným
těmito příslušnými orgány uzavřít dohody podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 za
těchto podmínek:
Dohody by měly stanovit, že osoby pobírající dávku v nezaměstnanosti ve státě jejich
bydliště, které současně vykonávají na částečný úvazek výdělečnou činnost v jiném členském
státě, podléhají výlučně právním předpisům státu jejich bydliště, pokud jde o platbu příspěvků
i o poskytování dávek.
Instituce, jež poskytuje dávku v nezaměstnanosti ve státě bydliště dotčené osoby, informuje
instituci určenou příslušným orgánem uvedeného státu o jakékoliv výdělečné činnosti na
částečný úvazek, kterou dotčená osoba vykonává v jiném členském státě.
Instituce určená příslušným orgánem uvedeného státu okamžitě informuje instituci určenou
příslušným orgánem členského státu, na jehož území dotčená osoba vykonává činnost na
částečný úvazek, že uvedená osoba nadále podléhá právním předpisům členského státu
bydliště.
2. Se v rámci těchto dohod použily správní postupy stanovené v článcích 19 až 21 nařízení
(ES) č. […].
3. Dohoda uzavřená členskými státy podle doporučení č. 18 ze dne 28. února 1986, která je
přílohou tohoto doporučení, zůstala v platnosti podle nařízení (ES) č. 883/2004 a č. […]
s výhradou odstavce 2 tohoto doporučení.
4. Toto doporučení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu
nařízení (ES) č. […] v platnost.
předsedkyně správní komise
Gabriela PIKOROVÁ
PŘÍLOHA
Dohoda ze dne 28. října 1986 mezi Belgií a Lucemburskem o určení právních předpisů
použitelných na nezaměstnané osoby, které bydlí v jednom z těchto dvou států, v němž
pobírají dávky v nezaměstnanosti, přičemž zároveň pracují na částečný úvazek v druhém
státě.

