SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ROZHODNUTÍ č. U1
ze dne 12. června 2009
o čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. […] v souvislosti se zvýšením dávky v nezaměstnanosti
pro vyživované rodinné příslušníky
(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. 54 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. […],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. […], jestliže se podle právních předpisů členského
státu částka dávky v nezaměstnanosti liší podle počtu rodinných příslušníků, příslušná
instituce při výpočtu dávky také přihlédne k počtu rodinných příslušníků, kteří bydlí na území
jiného členského státu, než se nachází příslušná instituce.
(2) Podle čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení instituce bezodkladně poskytnou nebo si vymění
veškeré údaje potřebné ke zjištění a určení práv a povinností osob, na které se vztahuje
nařízení (ES) č. 883/2004.
(3) Prostředkem k prokázání práv dotyčné osoby jsou dokumenty a strukturované elektronické
dokumenty stanovené podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. […], ale tato práva nejsou
podmíněna jejich vystavením.
(4) Dokumenty, jež se týkají rodinných příslušníků, kteří bydlí na území jiného členského
státu, než se nachází příslušná instituce, lze předat až po začátku doby nezaměstnanosti, za
kterou je dávka splatná.
(5) Za období předcházející datu předložení informací o rodinných příslušnících, kteří bydlí
na území jiného členského státu, než ve kterém se nachází příslušná instituce, musí být
uskutečněny zpětné platby zvýšení dávek v nezaměstnanosti splatných rodinným
příslušníkům za předpokladu, že řečené osoby byly nezaměstnanou osobou vyživovány již na
začátku doby nezaměstnanosti, za kterou je dávka splatná,
jednajíc v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:
1. Předání dokumentu, který se týká rodinných příslušníků, po začátku doby nezaměstnanosti,
za niž je dávka splatná, nemá účinek odložení začátku získání nároku na zvýšenou dávku
v nezaměstnanosti pro vyživované rodinné příslušníky, který je určen v souladu s právními
předpisy příslušného státu.
2. Pokud instituce, která předává dokument uvedený v odstavci 1, nemůže potvrdit, že při
výpočtu dávek v nezaměstnanosti splatných jiné osobě podle právních předpisů členského
státu, na jehož území rodinní příslušníci bydlí, nebylo přihlédnuto k počtu uvedených
rodinných příslušníků, může dotyčná osoba doplnit uvedený dokument prohlášením za
uvedeným účelem.
3. Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu
nařízení (ES) č. […] v platnost.
předsedkyně správní komise
Gabriela PIKOROVÁ

