PŘÍLOHA I
OSOBY KRYTÉ NAŘÍZENÍM

I.
Zaměstnané osoby a/nebo samostatně výdělečně činné osoby (článek
1(a)(ii) a (iii) Nařízení).

A. BELGIE Neuplatňuje se.
B. ČESKÁ REPUBLIKA Neuplatňuje se.
C. DÁNSKO
1.Jakákoli osoba, která vzhledem ke skutečnosti, že vyvíjí činnost jakožto
zaměstnaná osoba a podléhá:
a) právním předpisům o pracovních úrazech a nemocech z povolání za období
před 1. zářím 1977;
b) právním předpisům o dodatkových důchodech pro zaměstnané osoby
(arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) za období počínající nebo
následující po 1. září 1977, se považuje za zaměstnanou osobu ve smyslu
článku 1 (a) (ii) Nařízení.
2. Jakákoli osoba, která na základě zákona o denních peněžních dávkách
v nemoci nebo mateřství má nárok na tyto dávky na základě výdělečného
příjmu jiného než mzda nebo plat, se považuje za samostatně výdělečně
činnou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii) Nařízení.
D. NĚMECKO
Jestliže kompetentní institucí pro přiznání rodinných dávek podle kapitoly 7, části
III Nařízení je německá instituce, pak ve smyslu ve smyslu článku 1 (a) (ii)
Nařízení:
a) termín „zaměstnaná osoba“ znamená jakoukoli osobu pojištěnou proti
nezaměstnanosti nebo jakoukoli osobu, která v důsledku takového pojištění
dostává peněžní dávky z nemocenského pojištění nebo srovnatelné dávky, nebo
jakéhokoli státního zaměstnanec pobírajícího vzhledem ke svému postavení
státního zaměstnance plat, který je přinejmenším stejně velký jako ten, jenž by
v případě zaměstnané osoby ustanovoval povinnost pojištění proti
nezaměstnanosti;
b) termín „samostatně výdělečně činná osoba“ znamená jakoukoli osobu
provozující samostatnou výdělečnou činnost, ze které vyplývá povinnost:
• připojit se k pojištění starobního důchodu v rámci soustavy pro samostatně
výdělečně činné osoby nebo platit v této soustavě příspěvky, nebo
• připojit se k soustavě náležející do povinného důchodového pojištění.
E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.
F. ŘECKO

1. Osoby pojištěné podle soustavy OGA, které vyvíjejí výlučně činnost jako
zaměstnané osoby nebo které podléhají nebo podléhaly právním předpisům
jiného členského státu a které v důsledku toho jsou nebo byly „zaměstnanými
osobami“ ve smyslu článku 1 (a) Nařízení se považují za zaměstnané osoby ve
smyslu článku 1 (a) (iii) Nařízení.
2. Pro účely přiznání národních rodinných přídavků se osoby uvedené v článku 1
(a) (i) a (iii) Nařízení považují za zaměstnané osoby ve smyslu článku 1 (a) (ii)
Nařízení.
G. ŠPANĚLSKO - Neuplatňuje se.
H. FRANCIE
Pokud je francouzská instituce kompetentní pro přiznání rodinných dávek podle
části III, kapitoly 7 Nařízení:
1. termín „zaměstnaná osoba“ ve smyslu článku 1 (a) (ii) Nařízení znamená
jakoukoli osobu, která je povinně pojištěna v soustavě sociálního zabezpečení
podle článku L 311-2 zákoníku sociálního zabezpečení a která splňuje
minimální podmínky týkající se práce nebo odměňování stanovené v článku L
313-1 zákoníku sociálního zabezpečení, aby měla prospěch z peněžních dávek
v rámci krytí pojištěním nemoci, mateřství a invalidity, nebo osobu, která tyto
dávky v hotovosti pobírá.
2. termín „výdělečně činná osoba“ ve smyslu článku 1 (a) (ii) Nařízení znamená
jakoukoli osobu, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost a která je
povinna přihlásit se k pojištění a platit příspěvky na pojištění starobního
důchodu v soustavě pro samostatně výdělečně činné osoby.
I. IRSKO
1. Jakákoli osoba, která je povinně nebo dobrovolně pojištěna ve smyslu paragrafu
9, 21 a 49 zákona o sociální péči z roku 1983 (konsolidované znění) se považuje
za zaměstnanou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii) Nařízení.
2. Jakákoli osoba, která je povinně nebo dobrovolně pojištěna ve smyslu ustanovení
paragrafu 17 a 21 zákona o sociální péči z roku 1983 (konsolidované znění) se
považuje za samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii)
Nařízení.
J. ITÁLIE - Neuplatňuje se.
K. KYPR - Neuplatňuje se.
L. LOTYŠSKO - Neuplatňuje se.
M. LITVA - Neuplatňuje se.
N. LUCEMBURSKO - Neuplatňuje se.
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O. MAĎARSKO - Neuplatňuje se.
P. MALTA
Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je
považována každá osoba, která je osobou samostatně výdělečně činnou nebo
samostatně pracující ve smyslu zákona o sociálním zabezpečení (Cap. 318) 1987.
Q. NIZOZEMÍ
Jakákoli osoba provozující činnost nebo povolání bez pracovní smlouvy se
považuje za samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii)
Nařízení.
R. RAKOUSKO - Neuplatňuje se.
S. POLSKO - Neuplatňuje se.
T. PORTUGALSKO - Neuplatňuje se.
U. SLOVINSKO - Neuplatňuje se.
V. SLOVENSKO - Neuplatňuje se.
W.
FINSKO
Jakákoli osoba, která je zaměstnanou nebo samostatně výdělečně činnou osobou ve
smyslu právních předpisů o soustavě důchodů ze zaměstnání se považuje za
zaměstnanou osobu, případně za samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu
článku 1 (a) (ii) Nařízení.
X. ŠVÉDSKO
Jakákoli osoba, která je zaměstnanou nebo samostatně výdělečně činnou osobou ve
smyslu právních předpisů úrazového pojištění se považuje za zaměstnanou osobu,
případně za samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii)
Nařízení.
Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Jakákoli osoba, která si vydělává v zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou
činností ve smyslu právních předpisů Velké Británie nebo právních předpisů
Severního Irska se považuje za zaměstnanou, případně za samostatně výdělečně
činnou osobu Každá osoba, která je zaměstnanou nebo samostatně výdělečně
činnou osobou ve smyslu právních předpisů úrazového pojištění se považuje za
zaměstnanou osobu, případně za samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu
článku 1 (a) (ii) Nařízení. Jakákoli osoba, za niž existuje povinnost platit příspěvky
jako za zaměstnanou osobu nebo samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu
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právních předpisů Gibraltaru se považuje za zaměstnanou osobu, případně za
samostatně výdělečně činnou osobu ve smyslu článku 1 (a) (ii) Nařízení.

II.

Rodinní příslušníci (Druhá věta článku 1 (f) Nařízení)

A. BELGIE - Neuplatňuje se.
B. ČESKÁ REPUBLIKA
Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení
se „rodinným příslušníkem“ rozumí manžel a/nebo nezaopatřené dítě, jak jsou
definováni zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
C. DÁNSKO
Pro určení stanovení práva na věcné dávky v nemoci a mateřství odvozeného
z článků 22 (1) (a) a 31 Nařízení, termín „rodinný příslušník“ znamená:
1. manžela zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby nebo jiné osoby,
jimž vznikl nárok za podmínek stanovených Nařízením, pokud to nejsou osoby,
které mají samy nárok vyplývající z Nařízení; nebo
2. dítě do 18 let věku v péči osoby, které vznikl nárok za podmínek stanovených
Nařízením.
D. NĚMECKO - Neuplatňuje se.
E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.
F. ŘECKO - Neuplatňuje se.
G. ŠPANĚLSKO - Neuplatňuje se.
H. FRANCIE
Pro účely stanovení nároku na rodinné přídavky nebo rodinné dávky termín
„rodinný příslušník“ znamená jakoukoli osobu uvedenou v článku L 512-3
zákoníku sociálního zabezpečení
I. IRSKO
Za účelem stanovení práva na věcné dávky v nemoci a mateřství při provádění
Nařízení znamená termín „rodinný příslušník“ jakoukoli osobu považovanou za
osobu závislou na zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osobě při
provádění zdravotnických zákonů z let 1947 až 1970.
J. ITÁLIE - Neuplatňuje se.
K. KYPR - Neuplatňuje se.
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L. LOTYŠSKO
Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení
se „rodinným příslušníkem“ rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.
M. LITVA
Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení
se „rodinným příslušníkem“ rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.
O. MAĎARSKO - Neuplatňuje se.
P. MALTA - Neuplatňuje se.
N. LUCEMBURSKO - Neuplatňuje se.
Q. NIZOZEMÍ - Neuplatňuje se.
R. RAKOUSKO - Neuplatňuje se.
S. POLSKO - Neuplatňuje se.
T. PORTUGALSKO - Neuplatňuje se.
U. SLOVINSKO - Neuplatňuje se.
V. SLOVENSKO
Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení
se „rodinným příslušníkem“ rozumí manžel a/nebo nezaopatřené dítě, jak jsou
definováni zákonem o přídavku na dítě a o příspěvku k přídavku na dítě.
W. FINSKO
Pro účely určení nároku na věcné dávky ve smyslu ustanovení kapitoly 1 části III
Nařízení termín „rodinný příslušník“ znamená manžela nebo dítě podle definice
obsažené v zákoně o nemocenském pojištění.
X. ŠVÉDSKO
Pro účely určení nároku na věcné dávky ve smyslu ustanovení kapitoly 1 části III
Nařízení termín „rodinný příslušník“ znamená manžela nebo dítě do 18 let.
Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Pro účely stanovení nároku na věcné dávky termín „rodinný příslušník“ znamená:
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1. Pokud jde o právní předpisy Velké Británie a Severního Irska:
(1)manžela, pokud

a) tato osoba, ať již jde o zaměstnanou nebo samostatně výdělečně činnou nebo
jinou oprávněnou osobu na základě Nařízení:
(i)
bydlí s manželem;
nebo
(ii) přispívá k výživě manžela;
a
b) manžel:
(i)
nemá výdělečný příjem jako zaměstnaná nebo samostatně výdělečně
činná osoba nebo příjem jakožto osoba mající nárok na základě
Nařízení;
nebo
(ii)
nedostává dávky sociálního zabezpečení nebo důchod na základě svého
vlastního pojištění;
(2)osobu pečující o dítě, pokud

a) zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná nebo jiná oprávněná osoba na
základě Nařízení:
(i)
žije společně s touto osobou jako s manželem nebo manželkou;
nebo
(ii) přispívá na výživu této osoby;
a
b) tato osoba:
(i) nemá výdělečný příjem jakožto zaměstnaný nebo samostatně výdělečně
činný pracovník nebo jako osoba mající nárok na základě Nařízení;
nebo
(ii) nedostává dávky sociálního zabezpečení nebo důchod na základě svého
vlastního pojištění;
(3) dítě, na které zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná nebo jiná
osoba oprávněná podle Nařízení má nebo může mít nárok na dětský přídavek.
2. Pokud jde o právní předpisy Gibraltaru:

jakákoli osoba považovaná za závislou osobu ve smyslu vyhlášky o soustavě
„Groupe Practice“ z roku 1973.
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