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SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
V INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je potrebná na podporu voľného pohybu
osôb v rámci územia EÚ. V máji 2010 nadobudla účinnosť zásadná reforma, ktorou sa
zmodernizoval celý legislatívny systém a nahradili právne predpisy zo 70. rokov, a ďalšie
právne akty zlepšili ochranu práv zamestnancov pri využívaní práv súvisiacich s voľným
pohybom. Od konca roku 2016 je na stole návrh na revíziu systému s cieľom prispôsobiť ho
súčasnej hospodárskej a sociálnej realite v EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 48 a 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Základnou zásadou zakotvenou v Rímskej zmluve je odstránenie prekážok voľného pohybu
osôb medzi členskými štátmi (2.1.3; 3.1.3). Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prijať
opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré zabránia tomu, aby občania EÚ pracujúci
a bývajúci v inom členskom štáte, ako je ich vlastný štát, stratili niektoré alebo všetky práva
na sociálne zabezpečenie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

V roku 1958 vydala Rada dve nariadenia o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov,
ktoré neskôr nahradilo nariadenie (EHS) č. 1408/71 doplnené vykonávacím nariadením
(nariadenie Rady (EHS) č. 574/72). Týka sa aj štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnska
a Nórska, a to na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a štátnych
príslušníkov Švajčiarska na základe Dohody medzi EÚ a Švajčiarskom. V roku 2004 bolo prijaté
nariadenie o koordinácii (nariadenie (ES) č. 883/2004), ktoré nahradilo a rozšírilo nariadenie
(EHS) č. 1408/71. Bolo zmenené nariadením (ES) č. 988/2009 a doplnené nariadením (ES)
č. 987/2009 (vykonávacie nariadenie), ktorým sa mali objasniť práva a povinnosti rôznych
zúčastnených strán tým, že stanovuje opatrenia potrebné na to, aby osoby patriace do rozsahu
jeho pôsobnosti mohli cestovať, zdržiavať sa alebo mať pobyt v inom členskom štáte bez
toho, aby prišli o svoje nároky na sociálne zabezpečenie. Tento balík právnych predpisov
o modernizácii koordinácie sa uplatňuje od mája 2010.
A. Štyri hlavné zásady nariadenia (EHS) č. 1408/71
Keďže každý členský štát si môže naďalej nezávisle navrhovať svoj systém sociálneho
zabezpečenia, nariadenie o koordinácii slúži na určenie krajiny, v ktorej systéme by mal byť
občan EÚ poistený, ak ide o situáciu zahŕňajúcu dve alebo viac krajín. Vo všeobecnosti má
sociálne zabezpečenie poskytovať krajina zamestnania alebo, v prípade absencie zamestnania,
krajina pobytu. Nariadenie o koordinácii tak nahradilo všetky predchádzajúce dohody

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.1.3.pdf
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o sociálnom zabezpečení medzi členskými štátmi, ktoré mali rovnaký rozsah pôsobnosti. Opiera
sa o štyri hlavné zásady, a to (uvedené články odkazujú na nariadenie o koordinácii):
1. Rovnaké zaobchádzanie (články 4, 5)
Pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby z iných členských štátov majú rovnaké práva
a povinnosti ako štátni príslušníci hostiteľského štátu. Právo na rovnaké zaobchádzanie sa
bezvýhradne uplatňuje na každého pracovníka alebo samostatne zárobkovo činnú osobu z iného
členského štátu, ktorí mali v hostiteľskom štáte určitú dobu pobyt. Okrem toho, ak sa v členskom
štáte prisudzujú právne účinky výskytu určitých skutočností (napr. manželskému stavu) alebo
udalostí (napr. utrpeniu úrazu) alebo poberaniu dávok sociálneho zabezpečenia (napr. osoby
poberajúce dávky v nezamestnanosti majú nárok aj na daňové úľavy), tento členský štát musí
zohľadniť podobné skutočnosti alebo udalosti alebo poberanie rovnocenných dávok, ku ktorým
došlo v inom členskom štáte, ako keby sa stali na jeho vlastnom území.
2. Sčítanie (článok 6)
Táto zásada zaručuje, že predchádzajúce doby poistenia, zamestnania alebo pobytu v iných
krajinách sa zohľadnia pri výpočte dávok pracovníkov. Uplatňuje sa napríklad vtedy, keď
vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby bol pracovník poistený alebo zamestnaný určitú
dobu pred tým, ako mu vznikne nárok na určité dávky. Zásada sčítania znamená, že príslušný
členský štát musí pri rozhodovaní o tom, či pracovník spĺňa požiadavky týkajúce sa doby
poistenia alebo zamestnania, zohľadniť doby poistenia a zamestnania dosiahnuté v súlade
s právnymi predpismi iného členského štátu.
3. Zásada jediného rozhodného práva
Cieľom tejto zásady je zabrániť tomu, aby niekto získal na základe práva na voľný pohyb
neprimerané výhody. Na každého príjemcu sa vzťahujú právne predpisy len jednej krajiny
a platí príspevky len v danej krajine (článok 11 ods. 1). Prispievaním do povinných systémov
sociálneho zabezpečenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch počas tej istej doby
poistenia nevzniká nárok na viacero dávok rovnakého druhu (článok 10).
4. Prenosnosť (článok 7)
Táto zásada znamená, že dávky sociálneho zabezpečenia sa môžu vyplácať v rámci celej Únie,
a zakazuje členským štátom obmedziť vyplácanie dávok len na obyvateľov danej krajiny,
ale nevzťahuje sa na všetky dávky sociálneho zabezpečenia. Osobitné pravidlá sa vzťahujú
napríklad na dávky v nezamestnanosti.
B. Osoby patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia
Pôvodne sa nariadenie (EHS) č. 1408/71 vzťahovalo len na zamestnancov, ale s účinnosťou
od 1. júla 1982 sa jeho rozsah pôsobnosti rozšíril aj na samostatne zárobkovo činné osoby.
Do rozsahu jeho pôsobnosti patrili aj rodinní príslušníci pracovníkov a samostatne zárobkovo
činných osôb a od nich závislé osoby, ako aj osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci.
Nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998 Rada rozšírila rozsah pôsobnosti nariadenia
(EHS) č. 1408/71, aby mali štátni zamestnanci rovnaké postavenie ako ostatní obyvatelia, pokiaľ
ide o všeobecné zákonné dôchodkové práva stanovené v členských štátoch. Nariadením Rady
(ES) č. 307/1999 z 8. februára 1999 sa rozsah pôsobnosti nariadenia ďalej rozšíril tak, aby
boli zahrnuté všetky poistené osoby, najmä študenti a osoby, ktoré nie sú zárobkovo činné.
Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003 sa rozsah pôsobnosti nariadenia (EHS)
č. 1408/71 opäť rozšíril aj na štátnych príslušníkov tretích krajín pod podmienkou oprávneného
pobytu na území EÚ.
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Najnovším právnym predpisom, nariadením (EÚ) č. 1231/2010, ktoré nadobudlo účinnosť
v januári 2011, sa tieto modernizované pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ
rozšírili na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú oprávnený pobyt v EÚ a nachádzajú
sa v cezhraničnej situácii (a na ktorých sa tieto pravidlá ešte nevzťahovali iba z dôvodu ich
štátnej príslušnosti). Krytie sa teraz vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých,
ak sa nachádzajú v EÚ.
Platné právne predpisy sa vzťahujú aj na cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú ako
zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v členskom štáte a majú pobyt v inom
členskom štáte, do ktorého sa vracajú spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň.
Vyslaní pracovníci sú výnimočným prípadom, pretože sa nezačleňujú do trhu práce
prijímajúceho členského štátu, no sú tam spoločnosťou dočasne vyslaní na plnenie úloh.
Na účely sociálneho zabezpečenia zostávajú poistení vo svojom domovskom členskom štáte
po dobu maximálne 24 mesiacov. V členskom štáte bydliska môžu čerpať len vecné dávky
zdravotnej starostlivosti.
C. Zahrnuté dávky
V článku 3 nariadenia (ES) č. 883/2004 sú vymenované dávky sociálneho zabezpečenia, na
ktoré sa vzťahuje:
— nemocenské, materské a rovnocenné otcovské dávky, ale nie sociálna a lekárska pomoc

závislá od finančnej situácie osoby, pretože nie je závislá od predchádzajúcich príspevkov
do systému sociálneho zabezpečenia,

— dávky v starobe, pozostalostné dávky a dávky v invalidite,

— dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,

— podpora pri úmrtí,

— preddôchodkové dávky,

— dávky v nezamestnanosti,

— rodinné dávky,

— osobitné nepríspevkové peňažné dávky, ktoré nie je možné preniesť podľa článku 70
nariadenia o koordinácii.

D. Modernizácia systému
Od roku 1971 sa nariadenie (EHS) č. 1408/71 viackrát zmenilo s cieľom zohľadniť vývoj na
úrovni EÚ, zmeny v právnych predpisoch na vnútroštátnej úrovni a judikatúru Súdneho dvora.
1. Na ceste k lepšej koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Európsky parlament a Rada schválili v apríli 2004 nariadenie (ES) č. 883/2004, ktoré nahradilo
nariadenie (EHS) č. 1408/71. Základom nového nariadenia o koordinácii sú tie isté štyri zásady
ako v prípade nariadenia (EHS) č. 1408/71, ale jeho cieľom je zjednodušiť existujúce pravidlá
EÚ týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov posilnením
spolupráce medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zlepšením metód výmeny údajov
medzi nimi.
Nariadenie (ES) č. 883/2004 a jeho vykonávacie nariadenie sa vzťahujú na tieto hlavné prvky:
— posilnenie práv poistených osôb rozšírením krytia z hľadiska osôb a rozšírením rozsahu

pôsobnosti v rámci zahrnutých oblastí sociálneho zabezpečenia,
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— rozšírenie oblastí sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, o zákonné
systémy predčasného starobného dôchodku,

— posilnenie všeobecnej zásady rovnakého zaobchádzania a zásady prenosnosti dávok,

— zavedenie zásady dobrej správy: inštitúcie členských štátov sú povinné navzájom
spolupracovať a poskytovať si pomoc v prospech občanov,

— zriadenie osobitného systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení
(EESSI) na bezpečnú výmenu údajov medzi národnými inštitúciami, ktorý má byť v plnej
miere zavedený do polovice roka 2019.

2. Európsky preukaz zdravotného poistenia
Európski občania, ktorí cestujú v rámci EHP, môžu používať európsky preukaz zdravotného
poistenia vydaný zdravotnou poisťovňou v krajine poistenca. Tento preukaz uľahčuje prístup
k zdravotnej starostlivosti v prípade nepredvídaných zdravotných potrieb pri návšteve inej
krajiny EHP z osobných alebo pracovných dôvodov za rovnakých podmienok a za rovnakú
cenu ako pre ľudí poistených v danej krajine. Cieľom návštevy však nesmie byť vyhľadanie
zdravotníckych služieb. Náklady potom uhradí systém sociálneho zabezpečenia krajiny
poistenca.
3. Doplnkové dôchodkové práva
16. apríla 2014 bola po dlhoročných rokovaniach podpísaná smernica 2014/50/EÚ
o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi
zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv. Uplatňuje sa iba
na dôchodkové systémy trhu práce, a teda ani na dobrovoľné príspevky do individuálnych
dôchodkových systémov, ani na štátne dôchodky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o koordinácii.
V smernici sa uvádza, že obdobia na získanie nadobudnutých práv alebo čakacie obdobia by
nemali presiahnuť tri roky, a že nadobudnuté dôchodkové práva odchádzajúcich pracovníkov
môžu zostať v systéme, v ktorom sú nadobudnuté (tzv. odložené dôchodkové práva), alebo
byť vyplatené pracovníkovi ako nasporená suma. S odloženými dôchodkovými právami sa
musí zaobchádzať v súlade s hodnotou práv aktívnych členov systému alebo v súčasnosti
vyplácaných dávok. Ak odchádzajúci pracovník v čase skončenia pracovného pomeru ešte
nezískal nadobudnuté dôchodkové práva, z doplnkového dôchodkového systému sa mu vrátia
príspevky, ktoré zaplatil.
4. Vyhliadky na reformu
Komisia financuje sieť nezávislých expertov na európske sociálne zabezpečenie (pod názvom
trESS v rokoch 2004 až 2013 a FreSsco od roku 2014), ktorá vypracovala viacero užitočných
správ o tejto problematike.
Po osobitnej konzultácii o koordinácii dávok dlhodobej starostlivosti a dávok v nezamestnanosti
v roku 2013 a všeobecnej konzultácii o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ
v roku 2015, Komisia v decembri 2016 navrhla ako súčasť balíka opatrení v oblasti mobility
pracovných síl revíziu nariadenia č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia č. 987/2009, aby
sa zohľadnila nová hospodárska a sociálna situácia v členských štátoch. Revízia sa zameriava
na užšie prepojenie vyplácania dávok s členským štátom, ktorý vyberal príspevky na sociálne
zabezpečenie, aby sa systém stal prehľadnejším a spravodlivejším.
Návrh sa okrem toho, že vnútroštátnym orgánom ponúka lepšie nástroje na overenie stavu
sociálneho zabezpečenia vyslaných pracovníkov s cieľom lepšie riešiť potenciálne nekalé
praktiky a zneužívanie, zameriava na:
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— dávky v nezamestnanosti: okrem nového pravidla troch mesiacov pre sčítanie dávok
v nezamestnanosti by pracovníci teraz mali mať možnosť preniesť si ich na šesť mesiacov
namiesto troch, aby si mohli hľadať prácu v inom členskom štáte. Po odpracovaní
jedného roka v danom členskom štáte môžu cezhraniční pracovníci žiadať o dávku
v nezamestnanosti v štáte, kde pracujú, namiesto štátu svojho bydliska,

— dávky dlhodobej starostlivosti: návrh definuje dávky dlhodobej starostlivosti a prípady,
keď si môžu mobilní občania takéto dávky nárokovať,

— rodinné dávky určené na nahradenie príjmu v období starostlivosti o dieťa: rodinné dávky
sa navrhujú ako individuálne a osobné práva, čím sa umožní sekundárne príslušnému
členskému štátu vyplácať plnú dávku druhému rodičovi. Tým sa zabráni prekrývaniu
možnému podľa súčasných pravidiel a odstránia sa potenciálne finančné prekážky, aby
rodičia mohli čerpať rodinnú dovolenku súčasne.

Návrh tiež zosúlaďuje platné právne predpisy s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora o prístupe
k dávkam sociálneho zabezpečenia pre ekonomicky neaktívnych občanov (3.1.3).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament sa vždy živo zaujímal o problémy, s ktorými sa stretávajú migrujúci pracovníci,
cezhraniční pracovníci, samostatne zárobkovo činné osoby a štátni príslušníci tretích krajín
pracujúci v iných členských štátoch ako členský štát, ktorý ich prijal, a prijal rozličné uznesenia
s cieľom zlepšiť ich postavenie. Parlament pri viacerých príležitostiach vyjadril poľutovanie
nad pretrvávajúcimi prekážkami úplnej slobody pohybu a vyzval Radu, aby prijala nedoriešené
návrhy, napríklad návrhy, ktorých cieľom bolo zahrnúť predčasné starobné dôchodky do rozsahu
pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1408/71, rozšíriť právo nezamestnaných osôb poberať dávky
v nezamestnanosti v inom členskom štáte a rozšíriť rozsah pôsobnosti právnych predpisov
na všetky poistené osoby. Niektoré z týchto požiadaviek boli splnené konečným prijatím
modernizovaného nariadenia (ES) č. 883/2004.
Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa uplatňuje riadny legislatívny postup
a o právach pracovníkov na sociálne zabezpečenie sa v Rade rozhoduje kvalifikovanou
väčšinou (článok 48). Členský štát však môže požiadať o predloženie návrhu legislatívneho
aktu Európskej rade, ak vyhlási, že návrh legislatívneho aktu by ovplyvnil dôležité aspekty jeho
systému sociálneho zabezpečenia vrátane jeho rozsahu pôsobnosti, nákladov alebo finančnej
štruktúry alebo by ovplyvnil finančnú rovnováhu tohto systému.
Vo svojom uznesení zo 14. januára 2014 o sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne
zárobkovo činných osôb Parlament vyzval Komisiu, aby preskúmala právne predpisy
a monitorovala vykonávanie a koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia najmä z hľadiska
poskytovania primeraného krytia osobám pri prechode medzi pracovnými pomermi alebo
zamestnaným na čiastočný úväzok či dobu určitú.
Vo svojom uznesení zo 14. septembra 2016 o sociálnom dampingu Parlament zdôraznil zmeny,
ktoré prinieslo digitálne hospodárstvo a kolaboratívne hospodárstvo, a požadoval, aby sa
európske právne predpisy prispôsobili tak, aby zabezpečili spravodlivú hospodársku súťaž
a ochranu práv pracovníkov.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

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