SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
DOPORUČENÍ č. U2
ze dne 12. června 2009
o použití čl. 64 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004 na nezaměstnané osoby, jež
doprovázejí své manžely či manželky nebo partnery či partnerky, kteří (které) vykonávají
výdělečnou činnost v jiném členském státě než v příslušném státě
(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. 64 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a na čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. […],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Podle podmínek čl. 64 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 zcela nezaměstnaná osoba, která
odchází do jiného členského státu než je příslušný stát s cílem hledat zaměstnání, si zachová
nárok na peněžité dávky v nezaměstnanosti za určitých podmínek a s určitými omezeními.
(2) Jednou z podmínek stanovených v písmenu a) uvedeného odstavce je, že dotčená osoba musí
zůstat k dispozici službám zaměstnanosti příslušného členského státu nejméně čtyři týdny poté,
co se stala nezaměstnanou.
(3) Poslední věta písmene a) však příslušným službám nebo institucím umožňuje povolit
uchazeči o zaměstnání odjezd před uplynutím těchto čtyř týdnů.
(4) Toto povolení by nemělo být zamítnuto osobám, které splňují ostatní podmínky stanovené
v čl. 64 odst. 1 uvedeného nařízení a zároveň chtějí doprovázet svého manžela či manželku nebo
partnera či partnerku, který (která) přijal (přijala) práci v jiném členském státě,
jednajíc v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,
DOPORUČUJE příslušným útvarům a institucím, aby:
1. Odjezd před uplynutím čtyř týdnů, jak je stanoveno v poslední větě čl. 64 odst. 1 písm. a)
nařízení (ES) č. 883/2004, byl povolen zcela nezaměstnané osobě, která splňuje všechny ostatní
podmínky stanovené v čl. 64 odst. 1 a doprovází manžela či manželku nebo partnera či
partnerku, který (která) přijal (přijala) práci v jiném členském státě než v příslušném státě.

Definice partnera (partnerky) je určena na základě právních předpisů příslušného členského
státu.
2. Toto doporučení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu
nařízení (ES) č. […]v platnost.
předsedkyně správní komise
Gabriela PIKOROVÁ

