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$SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH
ČLENSKÝCH STÁTECH EU

K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního
zabezpečení. Od května 2010 je v platnosti zásadní reforma zaměřená na modernizaci celého
legislativního systému, která nahrazuje právní předpisy ze sedmdesátých let 20. století, a ke
zvýšení ochrany práv pracovníků, kteří využívají svých práv volného pohybu, byly přijaty
i další právní akty. Od konce roku 2016 se navrhuje přezkoumat systém tak, aby se přizpůsobil
moderním hospodářským a sociálním podmínkám v EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 48 a 352 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Hlavní zásadou zakotvenou v Římské smlouvě je odstranění překážek, které brání volnému
pohybu osob mezi členskými státy (2.1.3, 3.1.3). K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout
opatření v oblasti sociálního zabezpečení, díky nimž občané EU pracující a pobývající v jiném
členském státě než ve svém vlastním nebudou přicházet o některá nebo dokonce všechna práva
na sociální zabezpečení.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

V roce 1958 vydala Rada dvě nařízení o sociálním zabezpečení migrujících pracovníků, jež
byla posléze nahrazena nařízením (EHS) č. 1408/71 a doplněna prováděcím nařízením (nařízení
Rady (EHS) č. 574/72). Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) se vztahuje také
na státní příslušníky Islandu, Lichtenštejnska a Norska a na státní příslušníky Švýcarska se
vztahuje dohoda mezi EU a Švýcarskem. V roce 2004 bylo přijato nařízení (ES) č. 883/2004
(nařízení o koordinaci), které nahradilo a rozšířilo nařízení (EHS) č. 1408/71. Následovně bylo
pozměněno nařízením (ES) č. 988/2009 a doplněno nařízením (ES) č. 987/2009 (prováděcí
nařízení), jehož záměrem bylo vyjasnit práva a povinnosti různých zúčastněných stran a které
stanovuje opatření potřebná k tomu, aby osoby, na něž se vztahuje, mohly cestovat, pobývat
nebo bydlet v jiném členském státě, aniž by ztratily nárok na sociální zabezpečení. „Soubor
opatření pro modernizaci koordinace“ je legislativní balíček platný od května roku 2010.
A. Čtyři hlavní zásady nařízení (EHS) č. 1408/71
Vzhledem k tomu, že každý členský stát má právo koncipovat svůj systém sociálního
zabezpečení nezávisle na ostatních, nařízení o koordinaci slouží k tomu, aby se stanovilo,
v rámci systému které země by měl občan EU být pojištěn, pokud v jeho situaci figurují dvě či
více zemí. Obecně lze říci, že sociální zabezpečení poskytuje země, v níž je občan zaměstnán,
nebo, pokud zaměstnán není, země pobytu. Nařízení o koordinaci tedy nahradilo všechny
předcházející dohody o sociálním zabezpečení, které mezi sebou pro tyto účely uzavíraly

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_3.1.3.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 2

jednotlivé členské státy. Opírá se o tyto čtyři hlavní zásady (uváděné články odkazují na nařízení
o koordinaci):
1. Rovné zacházení (články 4, 5)
Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné z jiných členských států mají stejná práva
a stejné povinnosti jako státní příslušníci hostitelského státu. Právo na rovné zacházení se
vztahuje bezvýhradně na každého pracovníka nebo osobu samostatně výdělečně činnou z jiného
členského státu, která v hostitelském státě po nějakou dobu bydlela. Vycházejí-li navíc právní
účinky v členském státě z určitých skutečností (např. manželství) nebo událostí (např. nehoda)
či pobírání dávek sociálního zabezpečení (např. osoby pobírající dávky v nezaměstnanosti mají
rovněž právo na daňovou úlevu), musí tento členský stát podobné skutečnosti nebo události či
pobírání rovnocenných dávek, k nimž došlo nebo dochází v jiném členském státě, zohledňovat
tak, jako by k nim došlo nebo docházelo na jeho území.
2. Sčítání dob (článek 6)
Tato zásada zaručuje, že předchozí doby pojištění, pracovní činnosti či pobytu v jiných zemích
budou brány v potaz při výpočtu dávek pracovníků. Platí to v případech, kdy např. vnitrostátní
právní předpisy požadují, aby byl pracovník po určitou dobu pojištěn nebo zaměstnán, než
mu vznikne nárok na některé dávky. Zásada sčítání dob znamená, že příslušný členský stát
musí při rozhodování o tom, zda pracovník splňuje požadavky týkající se doby pojištění nebo
zaměstnání, přihlédnout k dobám pojištění a zaměstnání dosaženým podle právních předpisů
jiného členského státu.
3. Zásada jednoho rozhodného práva
Smyslem této zásady je zabránit tomu, aby někdo na základě práva na volný pohyb získal
neoprávněné výhody. Na každého příjemce se vztahují právní předpisy jen jedné země
a příspěvky platí pouze v ní (čl. 11 odst. 1). Placením povinných příspěvků na sociální
zabezpečení ve dvou nebo více členských státech za jedno a totéž období nevzniká nárok na
více dávek stejného typu (článek 10).
4. Zásada možnosti vývozu (článek 7)
Tato zásada stanoví, že dávky sociálního zabezpečení mohou být vypláceny na celém území
Unie, a zakazuje členským státům omezovat vyplácení dávek pouze na občany s bydlištěm
v jejich zemi, avšak nevztahuje se na všechny dávky sociálního zabezpečení. Zvláštní pravidla
platí například pro příspěvky v nezaměstnanosti.
B. Osoby, na které se pojistné krytí vztahuje
Původně se nařízení (EHS) č. 1408/71 vztahovalo pouze na zaměstnance, ovšem s platností od
1. července 1982 byla jeho působnost rozšířena i na osoby samostatně výdělečně činné. Nařízení
se vztahovalo rovněž na rodinné příslušníky zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
a na jimi vyživované osoby a také na osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky. Nařízením Rady
(ES) č. 1606/98 ze dne 29. června 1998 rozšířila Rada působnost nařízení (EHS) č. 1408/71,
čímž státní zaměstnanci získali stejné postavení jako ostatní občané, pokud jde o všeobecné
zákonné právo na důchod v členských státech. Nařízením (ES) č. 307/1999 ze dne 8. února 1999
se rozšířila působnost nařízení na všechny pojištěné osoby, a to zejména na studenty a osoby, jež
nejsou výdělečně činné. Nařízením Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003 se rozšířila
působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 na státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají
na území EU.
Nejnovější právní akt, nařízení (ES) č. 1231/10 platné od ledna 2011, rozšířil tato
modernizovaná pravidla koordinace sociálního zabezpečení v EU i na státní příslušníky třetích
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zemí, kteří legálně pobývají v EU a nacházejí se v přeshraniční situaci (a na něž se uvedená
pravidla nevztahovala pouze kvůli jejich státní příslušnosti). Oblast působnosti tohoto nařízení
nyní zahrnuje i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé, nacházejí-li se v EU.
Příhraniční pracovníci, kteří pracují jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně výdělečně
činné v určitém členském státě, avšak mají bydliště v jiném členském státě, do něhož se
zpravidla vracejí denně nebo alespoň jednou týdně, rovněž spadají do působnosti platných
právních předpisů.
Vyslaní pracovníci představují výjimku, neboť se nezačleňují na trh práce přijímacího členského
státu, nýbrž jsou společností do tohoto státu dočasně přeloženi. Pro potřeby sociálního
zabezpečení zůstávají pojištěni ve svém domovském členském státě na dobu nejdéle 24 měsíců.
V členském státě bydliště mohou čerpat pouze věcné dávky v oblasti zdravotní péče.
C. Zahrnuté dávky
V článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004 je uveden seznam dávek sociálního zabezpečení, na něž
se toto nařízení vztahuje:
— dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky, přičemž se však nevztahuje

na testovanou sociální pomoc a lékařskou péči, neboť tyto nezávisejí na předchozích
příspěvcích do systému sociálního zabezpečení,

— dávky ve stáří, pozůstalostní dávky a dávky v invaliditě,

— dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

— pohřebné,

— předdůchodové dávky,

— dávky v nezaměstnanosti,

— rodinné dávky,

— zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky, u nichž vývoz na základě článku 70 nařízení
o koordinaci není možný.

D. Modernizace systému
Nařízení (EHS) č. 1408/71 bylo od roku 1971 mnohokrát změněno, a to tak, aby zohledňovalo
vývoj na úrovni EU, změny v právních předpisech na vnitrostátní úrovni a judikaturu Soudního
dvora.
1. Snaha o lepší koordinaci systémů sociálního zabezpečení
V dubnu 2004 schválily Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 883/2004, jímž bylo
nahrazeno nařízení (EHS) č. 1408/71. Nové nařízení o koordinaci vychází ze stejných čtyř
zásad jako nařízení (EHS) č. 1408/71, avšak jeho cílem je zjednodušit stávající pravidla EU
pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení členských států, a to posílením spolupráce mezi
orgány sociálního zabezpečení a zkvalitněním metod vzájemné výměny údajů.
Nařízení (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení obsahují následující hlavní prvky:
— zlepšení práv pojištěných osob, a to prostřednictvím rozšíření krytí, pokud jde o osoby,

a rozsahu, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení,

— rozšíření oblastí sociálního zabezpečení spadajících do působnosti nařízení o zákonné
systémy předdůchodových dávek,

— posílení všeobecné zásady rovného zacházení a zásady možnosti vývozu dávek,
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— zavedení zásady řádného úředního postupu: povinnost orgánů členských států navzájem
spolupracovat a poskytovat si vzájemnou pomoc ve prospěch občanů,

— zřízení zvláštního systému pro elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení
(EESSI), kterým by se měla zajistit bezpečná výměna údajů mezi vnitrostátními orgány
a jenž by měl být plně proveden v polovině roku 2019.

2. Evropský průkaz zdravotního pojištění
Evropští občané cestující v rámci EHP mohou od nynějška používat evropský průkaz
zdravotního pojištění vydaný zdravotní pojišťovnou v zemi pojištěné osoby. Tento průkaz
usnadňuje přístup ke zdravotní péči při návštěvě jiné země EHP z osobních nebo pracovních
důvodů a zaručuje stejné podmínky a poplatky, jaké se vztahují na osoby, které jsou v této zemi
pojištěny, přičemž účelem návštěvy nesmí být vyhledání zdravotní péče. Náklady jsou poté
proplaceny systémem sociálního zabezpečení v zemi pojištěné osoby.
3. Doplňková důchodová práva
Dne 16. dubna 2014 byla po letech vyjednávání podepsána směrnice 2014/50/EU o minimálních
požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání
a zachování doplňkových důchodových práv. Tato směrnice se vztahuje pouze na důchodové
systémy v souvislosti s trhem práce, a tedy nikoli na dobrovolné příspěvky v rámci
individuálního důchodového spoření či státní důchody, jež upravuje nařízení o koordinaci. Je
v ní stanoveno, že lhůty pro nabytí práv či čekací lhůty by neměly přesahovat tři roky a že
nabytá důchodová práva pracovníků odcházejících z příslušné země mohou být zachována
v rámci téhož systému, v němž byla nabyta (jako tzv. „odložená důchodová práva“), anebo
může být jejich hodnota danému pracovníkovi jednorázově vyplacena. Hodnota odložených
důchodových práv musí být v souladu s hodnotou práv aktivních členů systému či dávek, které
jsou v daném okamžiku vypláceny. Pokud je pracovní poměr ukončen dříve, než odcházející
pracovník nashromáždil nabytá důchodová práva, doplňkový důchodový systém nahradí výši
příspěvků zaplacených odcházejícím pracovníkem.
4. Perspektiva reformy
Komise financuje síť nezávislých odborníků na evropské sociální zabezpečení (známou jako
trESS v období let 2004–2013 a jako FreSsco od roku 2014), která vypracovala na toto téma
již řadu užitečných zpráv.
Po zvláštních konzultacích v roce 2013 na téma koordinace v oblasti příspěvků na dlouhodobou
péči a dávek v nezaměstnanosti a všeobecných konzultacích v roce 2015 na téma koordinace
sociálního zabezpečení v EU navrhla Komise v prosinci 2016 v rámci balíčku opatření v oblasti
mobility pracovních sil přezkum nařízení č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009
jako reakci na nové sociální a hospodářské podmínky v členských státech. Tento přezkum
usiluje o užší spojitost vyplácení dávek s členským státem, který vybral příspěvky na sociální
zabezpečení, a tím o spravedlivější systém.
Návrh se vedle toho, že vnitrostátním orgánům nabízí lepší nástroje k ověřování statusu
sociálního zabezpečení vyslaných pracovníků, které umožní účinněji řešit potenciálně nekalé
praktiky a zneužívání, zaměřuje také na:
— dávky v nezaměstnanosti: kromě nového pravidla tří měsíců pro sčítání dávek

v nezaměstnanosti by měli mít pracovníci nyní možnost vyvážet tyto dávky šest měsíců
místo tří, aby si mohli hledat práci v jiném členském státě. Po roce práce v určitém členském
státě mohou příhraniční pracovníci požadovat dávky v nezaměstnanosti v zemi, ve které
vykonávají svou práci, místo v zemi bydliště;
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— dávky dlouhodobé péče: návrh vymezuje dávky dlouhodobé péče a případy, ve kterých je
mobilní občané mohou požadovat;

— rodinné dávky, jejichž účelem je náhrada příjmu během doby výchovy dítěte: rodinné
dávky jsou navrhovány jako individuální a osobní právo, a členský stát se sekundární
příslušností má tudíž právo vyplácet dávky v plné výši druhému rodiči. Tím se zabrání
překrývání, jako je tomu u stávajících předpisů, a odstraní se možné demotivující finanční
faktory, které brání tomu, aby rodičovskou dovolenou čerpali ve stejnou dobu oba rodiče.

Návrh rovněž sjednocuje platné právní předpisy s nejnovější judikaturou Soudního dvora
týkající se přístupu k sociálním dávkám pro ekonomicky neaktivní občany (3.1.3).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

O problémy, s nimiž se setkávají migrující pracovníci, příhraniční pracovníci, osoby samostatně
výdělečně činné a státní příslušníci třetích zemí pracující v jiném členském státě než je ten, ve
kterém byli přijati, projevoval vždy Parlament živý zájem a ke zlepšení jejich situace přijal řadu
usnesení. Mnohokrát kritizoval přetrvávající překážky bránící zcela volnému pohybu a vyzval
Radu k přijetí projednávaných návrhů, například těch, jejichž cílem je zahrnout předčasné
starobní důchody do působnosti nařízení (EHS) č. 1408/71, rozšířit právo nezaměstnaných
osob pobírat dávky v nezaměstnanosti v jiném členském státě a rozšířit působnost právních
předpisů na všechny pojištěné osoby. Některé z těchto požadavků splnilo konečné přijetí
modernizovaného nařízení (ES) č. 883/2004.
Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je uplatňován řádný legislativní postup a o právech
pracovníků na sociální zabezpečení rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou (článek 48).
Členský stát však může požádat o předložení návrhu legislativního aktu Evropské radě, pokud
„prohlásí, že by návrh legislativního aktu ovlivnil důležité stránky jeho systému sociálního
zabezpečení, včetně jeho obsahu, nákladů nebo finanční struktury, nebo by ovlivnil finanční
bilanci uvedeného systému“.
Ve svém usnesení ze dne 14. ledna 2014 o sociální ochraně pro všechny, včetně osob samostatně
výdělečně činných, vyzval Parlament Komisi, aby přezkoumala právní úpravu a sledovala
uplatňování a koordinaci systémů sociálního zabezpečení, zejména pokud jde o poskytování
odpovídajícího krytí pro pracovníky v přechodu mezi pracovními poměry nebo zaměstnance na
částečný úvazek či na dobu určitou.
Ve svém usnesení ze dne 14. září 2016 o sociálním dumpingu zdůraznil Parlament změny, které
s sebou nesou digitální ekonomika a ekonomika sdílení, a vyzval k tomu, aby byly evropské
právní předpisy přizpůsobeny tak, aby zaručovaly spravedlivou hospodářskou soutěž a ochranu
práv pracovníků.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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