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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne …

o postoji, který má Evropská unie zaujmout 

ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody 

mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně 

a Švýcarskou konfederací na straně druhé 

o volném pohybu osob, pokud jde o nahrazení přílohy II této dohody 

týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 48 ve spojení s čl. 218 odst. 

9 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady a, pokud jde o dohodu o vědeckotechnické spolupráci, Komise 

2002/309/ES, Euratom ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací1, 

a zejména s ohledem na článek 2 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na návrh Evropské komise,

  

1 Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné 

a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob1 (dále jen „dohoda“) byla 

podepsána dne 21. června 1999 a vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

(2) Článek 18 dohody stanoví, že smíšený výbor může rozhodnutím přijmout změny dohody, 

včetně změn přílohy II dohody o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

(3) V zájmu zachování jednotného a náležitého uplatňování právních aktů Unie a s cílem 

zamezit administrativním a případně právním potížím je nutno přílohu II dohody pozměnit 

za účelem začlenění nových právních aktů Unie, na něž dohoda v současnosti neodkazuje.

(4) V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti je nutno přílohu II dohody a protokol připojený 

k této příloze přijmout v kodifikovaném znění.

(5) Postoj Unie ve smíšeném výboru vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného v příloze I 

tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

  

1 Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6.
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Článek 1

Postoj, který má Unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném článkem 14 Dohody mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na 

straně druhé o volném pohybu osob, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru uvedeném

v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prohlášení uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se schvaluje a bude ve smíšeném výboru jménem 

Unie učiněno, jakmile bude smíšený výbor přijímat své rozhodnutí uvedené v článku 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V… dne ….

Za Radu

předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA I

Návrh

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. …/…

zřízeného podle Dohody mezi

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné

a Švýcarskou konfederací na straně druhé

o volném pohybu osob

ze dne …,

kterým se nahrazuje příloha II této dohody 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně 

a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob1 (dále jen „dohoda“), a zejména 

na článek 18 této dohody,

  

1 Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6.
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dohoda byla podepsána dne 21. června 1999 a vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

(2) Příloha II dohody o koordinaci systémů sociálního zabezpečení byla naposledy pozměněná 

rozhodnutím č. 1/2006 ze dne 6. července 20061 a měla by být aktualizována s ohledem na 

nové právní akty Evropské unie, které od té doby vstoupily v platnost, zejména nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení2 a opatření přijatých k provádění tohoto nařízení.

(3) Nařízení (ES) č. 883/2004 nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 

14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby,

osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci 

Společenství3. 

(4) V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by měly být příloha II dohody a protokol připojený 

k této příloze nahrazeny konsolidovaným závazným zněním.

(5) Příloha II dohody by měla být i nadále v souladu s vývojem příslušných právních aktů 

v Evropské unii, 

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

  

1 Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 67.
2 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
3 Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.
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Článek 1

Příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné 

a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen „dohoda“) se nahrazuje 

zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je vyhotoveno v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, 

finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, 

nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském 

a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

V dne ….

Za smíšený výbor

předseda nebo předsedkyně

tajemníci
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PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Článek 1

1. Smluvní strany se s ohledem na koordinaci systémů sociálního zabezpečení dohodly, že 

budou vzájemně používat právní akty Evropské unie, na něž se odkazuje v oddíle A této 

přílohy a které jsou pozměněny tímto oddílem, nebo předpisy rovnocenné těmto aktům.

2. Pojmem „členský stát (členské státy)“ obsaženém v právních aktech uvedených v oddíle A 

této přílohy se rozumí kromě států, na něž se vztahují příslušné právní akty Evropské unie, 

i Švýcarsko.

Článek 2

1. Pro účely této přílohy berou smluvní strany plně na vědomí právní akty Evropské unie 

uvedené v oddíle B této přílohy.

2. Pro účely této této přílohy vezmou smluvní strany v úvahu právní akty Evropské unie 

uvedené v oddíle C této přílohy.
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Článek 3

1. Zvláštní ustanovení o přechodných ujednáních, pokud jde o pojištění pro případ 

nezaměstnanosti u státních příslušníků některých členských států Evropské unie, kteří mají

švýcarské povolení k pobytu platné po dobu kratší než jeden rok, o švýcarských 

příspěvcích na bezmocnost a dávkách v rámci plánů zaměstnaneckých požitků týkajících 

se starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů, jsou stanovena v protokolu k této 

příloze.

2. Protokol je nedílnou součástí této přílohy.

ODDÍL A:

PRÁVNÍ AKTY, NA NĚŽ SE ODKAZUJE

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1 ve znění nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh2

  

1 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 43.
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Pro účely této dohody se nařízení (ES) č. 883/2004 upravuje takto:

a) V příloze I oddílu I se doplňuje nová položka, která zní: 

„Švýcarsko

Kantonální právní předpisy týkající se záloh na výživné podle § 131 odst. 2 a § 293 

odst. 2 federálního občanského zákona.“

b) V příloze I oddílu II se doplňuje nová položka, která zní:

„Švýcarsko

Porodné a příspěvky při osvojení dítěte podle příslušných kantonálních právních 

předpisů na základě § 3 odst. 2 federálního zákona o rodinných přídavcích.“

c) V příloze II se doplňují nové položky, které zní:

„Německo – Švýcarsko

a) Úmluva o sociálním zabezpečení ze dne 25. února 1964 ve znění dodatkových 

úmluv č. 1 ze dne 9. září 1975 a č. 2 ze dne 2. března 1989:

i) bod 9b odst. 1 body 1–4 závěrečného protokolu (použitelné právní 

předpisy a nárok na věcnou dávku v nemoci u obyvatel německé exklávy 

Büsingen);



16232/11 SH/pm 7
PŘÍLOHA I DG K 2 CS

ii) bod 9e odst. 1 písm. b), první, druhá a čtvrtá věta závěrečného protokolu 

(přístup k dobrovolnému nemocenskému pojištění v Německu po 

přestěhování do Německa).

b) Úmluva o pojištění pro případ nezaměstnanosti ze dne 20. října 1982 ve znění 

dodatkového protokolu ze dne 22. prosince 1992:

i) ustanovení čl. 8 odst. 5, Německo (oblast Büsingen) poskytne částku 

rovnající se kantonálnímu příspěvku podle švýcarského práva na náklady 

na skutečně obsazená místa v rámci opatření na podporu zaměstnanosti 

pro pracovníky, na něž se vztahuje toto ustanovení.

Španělsko – Švýcarsko

Bod 17 závěrečného protokolu k úmluvě o sociálním zabezpečení ze dne 

13. října 1969 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 11. června 1982; osoby pojištěné 

na základě tohoto ustanovení v rámci španělského systému jsou osvobozeny od 

požadavku týkajícího se účasti ve švýcarském systému nemocenského pojištění.
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Itálie – Švýcarsko

Ustanovení čl. 9 odst. 1 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. prosince 1962 ve 

znění dodatkové úmluvy č. 1 ze dne 18. prosince 1963, dodatkové dohody ze dne 

4. července 1969, dodatkového protokolu ze dne 25. února 1974 a dodatkové dohody 

č. 2 ze dne 2. dubna 1980.“

d) V příloze IV se doplňuje nová položka, která zní:

„Švýcarsko“.

e) V příloze VIII části 1 se doplňuje nová položka, která zní:

„Švýcarsko

Všechny žádosti o starobní, pozůstalostní a invalidní důchody na základě základního 

systému (federální zákon o starobním a pozůstalostním pojištění a federální zákon 

o invalidním pojištění) a zákonné starobní důchody v rámci zákonem stanovených 

plánů zaměstnaneckých požitků (federální zákon o plánech zaměstnaneckých požitků 

týkajících se starobního, pozůstalostního a invalidního pojištění).“
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f) V příloze VIII části 2 se doplňuje nová položka, která zní:

„Švýcarsko

Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody v rámci zákonem stanovených plánů 

zaměstnaneckých požitků (federální zákon o plánech zaměstnaneckých požitků 

týkajících se starobního, pozůstalostního a invalidního pojištění).“

g) V příloze IX části II se doplňuje nová položka, která zní:

„Švýcarsko

Starobní a invalidní důchody v rámci zákonem stanovených plánů zaměstnaneckých 

požitků (federální zákon o plánech zaměstnaneckých požitků týkajících se 

starobního, pozůstalostního a invalidního pojištění).“
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h) V příloze X se doplňují nové položky, které zní:

„Švýcarsko

1. Doplňkové dávky (federální zákon o doplňkových dávkách ze dne 

19. března 1965) a obdobné dávky poskytované podle kantonálních právních 

předpisů.

2. Důchody v případě nouze v rámci invalidního pojištění (§ 28 pododstavec 1a 

federálního zákona o invalidním pojištění ze dne 19. června 1959 ve znění ze 

dne 7. října 1994).

3. Nepříspěvkové dávky smíšené povahy v případě nezaměstnanosti podle 

kantonálních právních předpisů.

4. Nepříspěvkové mimořádné invalidní důchody pro zdravotně postižené osoby 

(§ 39 federálního zákona o invalidním pojištění ze dne 19. června 1959), na 

něž se před pracovní neschopností nevztahovaly švýcarské právní předpisy na 

základě činnosti jako zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně 

činná.“
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i) V příloze XI se doplňují nové položky, které zní:

„Švýcarsko

1. Ustanovení § 2 federálního zákona o starobním a pozůstalostním pojištění a § 1 

federálního zákona o invalidním pojištění, která upravují dobrovolné pojištění 

v těchto odvětvích pojištění u švýcarských státních příslušníků, kteří mají 

bydliště ve státech, na něž se nevztahuje tato dohoda, platí pro osoby 

s bydlištěm mimo území Švýcarska, které jsou státními příslušníky ostatních 

států, na něž se vztahuje tato dohoda, a na uprchlíky a osoby bez státní 

příslušnosti žijící na území těchto států, pokud se tyto osoby stanou účastníky 

systému dobrovolného pojištění nejpozději jeden rok ode dne, k němuž se na 

ně přestalo vztahovat starobní, pozůstalostní nebo invalidní pojištění po 

nepřerušené době pojištění v délce nejméně pěti let.

2. Pokud dotyčná osoba přestane být pojištěna v rámci švýcarského starobního, 

pozůstalostního nebo invalidního pojištění po nepřerušené době pojištění 

v délce nejméně pěti let, má se souhlasem zaměstnavatele i nadále nárok na 

pojištění, pracuje-li ve státě, na nějž se nevztahuje tato dohoda, pro 

zaměstnavatele ve Švýcarsku a podá-li za tímto účelem žádost ve lhůtě šesti 

měsíců ode dne, k němuž přestane být pojištěna.
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3. Povinné pojištění v rámci švýcarského nemocenského pojištění a možné 

výjimky

a) Švýcarské právní předpisy upravující povinné nemocenské pojištění se 

vztahují na tyto osoby, které nemají bydliště ve Švýcarsku: 

i) osoby, na něž se vztahují švýcarské právní předpisy podle hlavy II 

nařízení;

ii) osoby, za něž Švýcarsko hradí náklady na dávky podle článků 24, 

25 a 26 nařízení; 

iii) osoby pobírající dávky v rámci švýcarského pojištění pro případ 

nezaměstnanosti;

iv) rodinné příslušníky osob uvedených v bodě i) a iii) nebo 

zaměstnanců či osob samostatně výdělečně činných s bydlištěm ve 

Švýcarsku, které jsou pojištěny v rámci švýcarského systému 

nemocenského pojištění, pokud tito rodinní příslušníci nežijí 

v jednom z těchto členských států; Dánsko, Španělsko, Maďarsko, 

Portugalsko, Švédsko nebo Spojené království;
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v) rodinné příslušníky osob uvedených v bodě ii) nebo důchodce 

s bydlištěm ve Švýcarsku, který je pojištěn v rámci švýcarského 

systému nemocenského pojištění, pokud tito rodinní příslušníci 

nežijí v jednom z těchto členských států: Dánsko, Portugalsko, 

Švédsko nebo Spojené království.

Za rodinné příslušníky se považují osoby, které jsou vymezeny jako rodinní 

příslušníci podle právních předpisů státu bydliště.

b) Osoby uvedené v písmenu a) mohou být na žádost osvobozeny od 

povinného pojištění, mají-li bydliště v jednom z níže uvedených 

členských států a mohou-li prokázat, že jsou způsobilé pro pojistné krytí 

v případě nemoci: Německo, Francie, Itálie, Rakousko a s ohledem na 

osoby uvedené v písm. a) bodu iv) a v) Finsko; a s ohledem na osoby 

uvedené v písm. a) bodu ii) Portugalsko.

Tato žádost

aa) musí být podána do tří měsíců ode dne, k němuž nabyde účinku 

povinnost uzavřít pojištění ve Švýcarsku; je-li v odůvodněných 

případech žádost podána po uplynutí této lhůty, nabude výjimka 

účinku od vzniku pojistné povinnosti;

bb) vztahuje se na všechny rodinné příslušníky žijící ve stejném státě.
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4. Pokud osoba, na niž se podle hlavy II nařízení vztahují švýcarské právní 

předpisy, podléhá pro účely nemocenského pojištění v souladu s bodem 3 

písm. b) právním předpisům jiného členského státu, na který se vztahuje tato 

dohoda, náklady na tyto věcné dávky v případě mimopracovních úrazů se 

rozdělí rovným dílem mezi švýcarského pojistitele pracovních 

a mimopracovních úrazů a nemocí z povolání a příslušnou instituci 

nemocenského pojištění, jestliže existuje nárok na věcné dávky od obou 

institucí. Švýcarský pojistitel pracovních a mimopracovních úrazů a nemocí 

z povolání uhradí veškeré náklady v případě pracovních úrazů, úrazů na cestě 

do práce nebo nemocí z povolání, a to i v případě, existuje-li nárok na dávky 

od instituce nemocenského pojištění v zemi bydliště.

5. Na osoby, které pracují ve Švýcarsku, nemají tam však své bydliště, a které 

mají v souladu s bodem 3 písm. b) zákonné pojistné krytí ve svém státě 

bydliště, jakož i jejich rodinní příslušníci, se použije během pobytu ve 

Švýcarsku ustanovení článku 19 nařízení.

6. Za účelem uplatňování článků 18, 19, 20 a 27 nařízení ve Švýcarsku uhradí 

příslušný pojistitel veškeré vyfakturované náklady.
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7. Doby pojištění denního příspěvku získané v rámci systému pojištění jiného 

členského státu, na nějž se vztahuje tato dohoda, se vezmou v úvahu za účelem 

snížení nebo zrušení případného omezení v pojištění denního příspěvku 

v případě mateřství nebo nemoci, pokud dotyčná osoba uzavře pojištění 

u švýcarského pojistitele do tří měsíců od ukončení pojistného krytí v jiné 

zemi.

8. V případě, že osoba, která byla výdělečně činná nebo samostatně výdělečně 

činná ve Švýcarsku a uspokojovala své základní potřeby, musela ukončit svou 

činnost kvůli úrazu nebo nemoci a již se na ni nevztahují švýcarské právní 

předpisy o invalidním pojištění, se má za to, že se na ni toto pojištění vztahuje 

za účelem způsobilosti pro rehabilitační opatření až do vyplácení invalidního 

důchodu a v průběhu celého období, během něhož využívá těchto opatření, 

pokud nezahájila novou činnost mimo Švýcarsko.“
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2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení1

Pro účely této dohody se nařízení (ES) č. 987/2009 upravuje takto:

V příloze 1 se doplňují nové položky, které zní:

„Ujednání mezi Švýcarskem a Francií ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví zvláštní 

postupy pro náhradu dávek zdravotní péče 

Ujednání mezi Švýcarskem a Itálií ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní 

postupy pro náhradu dávek zdravotní péče“.

3. Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné 

příslušníky pohybující se v rámci Společenství2, naposledy pozměněné nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 ze dne 17. června 20083, ve znění 

použitelném na Švýcarsko a členské státy před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, 

pokud se na ně odkazuje v nařízení (ES) č. 883/2004 či v nařízení č. 987/2009, nebo pokud 

jde o případy, k nimž došlo v minulosti.

  

1 Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.
3 Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 1.
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4. Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 

zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky 

pohybující se v rámci Společenství1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 

č. 120/2009 ze dne 9. února 20092, ve znění použitelném na Švýcarsko a členské státy před 

vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, pokud se na ně odkazuje v nařízení (ES) č. 883/2004 

či v nařízení (ES) č. 987/2009 nebo pokud jde o případy, k nimž došlo v minulosti.

5. Směrnice Rady 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně nároků zaměstnanců 

a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve Společenství3.

  

1 Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.
2 Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 29.
3 Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 46.
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ODDÍL B:

PRÁVNÍ AKTY, KTERÉ SMLUVNÍ STRANY

BEROU PLNĚ NA VĚDOMÍ

1. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A1 ze dne 

12. června 2009 o zřízení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, 

určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/20041.

2. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A2 ze dne 

12. června 2009 o výkladu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně 

výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát2.

3. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A3 ze dne 

17. prosince 2009, které se týká sčítání nepřerušených období vyslání získaných podle 

nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/20043.

  

1 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 1. 
2 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 5.
3 Úř. věst. L 149, 8.6.2010, s. 3.
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4. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. E1 ze dne 

12. června 2009 o praktických opatřeních pro přechodné období pro elektronickou výměnu 

dat uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091.

5. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. F1 ze dne 

12. června 2009 o výkladu článku 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 ohledně pravidel přednosti v případě souběhu rodinných dávek2.

6. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. H1 ze dne 

12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 

k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 

a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení3.

7. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. H2 ze dne 

12. června 2009 o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování dat 

správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení4.

  

1 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 9.
2 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 11.
3 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 13.
4 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 17.
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8. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. H3 ze dne 

15. října 2009 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy podle článku 90 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091.

9. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. H4 ze dne 

22. prosince 2009 o složení a pracovních metodách účetní komise při Správní komisi pro 

koordinaci systémů sociálního zabezpečení2.

10. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. H5 ze dne 

18. března 2010 o spolupráci při boji proti podvodům a chybám v rámci nařízení (ES) 

č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení3.

11. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. P1 ze dne 

12. června 2009 o výkladu čl. 50 odst. 4, článku 58 a čl. 87 odst. 5 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, pokud jde o přiznávání dávek v invaliditě a ve stáří 

a pozůstalostních dávek4.

12. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S1 ze dne 

12. června 2009 o evropském průkazu zdravotního pojištění5.

  

1 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 56.
2 Úř. věst. C 107, 27.4.2010, s. 3.
3 Úř. věst. L 149, 8.6.2010, s. 5.
4 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 21.
5 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 23.
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13. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S2 ze dne 

12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění1.

14. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S3 ze dne 

12. června 2009, kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 a čl. 27 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 25 písm. A) odst. 3 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20092.

15. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S4 ze dne 

2. října 2009 o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20043.

16. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S5 ze dne 

2. října 2009 o výkladu pojmu věcné dávky definovaného v článku 1 písm. va) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v nemoci nebo v mateřství podle 

článků 17, 19, 20 a 22, čl. 24 odst. 1, článků 25 a 26, čl. 27 odst. 1, 3, 4 a 5, článků 28 a 34 

a čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/2004 a o výpočtu částek, které mají být nahrazeny 

podle článků 62, 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20094.

  

1 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 26.
2 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 40.
3 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 52.
4 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 54.
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17. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S6 ze dne 

22. prosince 2009 o registraci v členském státě bydliště podle článku 24 nařízení (ES) 

č. 987/2009 a o sestavení seznamů podle čl. 64 odst. 4 nařízení (ES) č. 987/20091.

18. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. S7 ze dne 

22. prosince 2009 týkající se přechodu od nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 

k nařízením (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady2.

19. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. U1 ze dne 

12. června 2009 o čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 

v souvislosti se zvýšením dávky v nezaměstnanosti pro vyživované rodinné příslušníky3.

20. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. U2 ze dne 

12. června 2009 o rozsahu působnosti čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 883/2004 o právu na dávky v nezaměstnanosti zcela nezaměstnaných osob, 

které nejsou příhraničními pracovníky a které měly během svého posledního zaměstnání 

nebo své samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném členském státě než v příslušném 

členském státě4.

  

1 Úř. věst. C 107, 27.4.2010, s. 6.
2 Úř. věst. C 107, 27.4.2010, s. 8.
3 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 42.
4 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 43.



16232/11 SH/pm 23
PŘÍLOHA I DG K 2 CS

21. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. U3 ze dne 

12. června 2009 o definici pojmu částečná nezaměstnanost použitelného pro nezaměstnané 

osoby uvedené v čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20041.

ODDÍL C:

PRÁVNÍ AKTY, KTERÉ SMLUVNÍ STRANY

VEZMOU V ÚVAHU

1. Doporučení Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. U1 ze dne 

12. června 2009 o právních předpisech použitelných na nezaměstnané osoby, které na 

částečný úvazek vykonávají výdělečnou činnost v jiném členském státě než ve státě 

bydliště2.

2. Doporučení Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. U2 ze dne 

12. června 2009 o použití čl. 64 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(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 státě3.

  

1 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 45.
2 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 49.
3 Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 51.
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PROTOKOL K PŘÍLOZE II DOHODY

I. Pojištění pro případ nezaměstnanosti

Níže uvedená ujednání se vztahují na pracovníky, kteří jsou státními příslušníky České republiky, 

Estonské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, 

Republiky Slovinsko a Slovenské republiky, do dne 30. dubna 2011 a na pracovníky, kteří jsou 

státními příslušníky Bulharské republiky a Rumunské republiky, do dne 31. května 2016.

1. Níže uvedená pravidla se použijí s ohledem na pojištění pro případ nezaměstnanosti 

v případě pracovníků, kteří mají povolení k pobytu s dobou platnosti kratší než jeden rok:

1.1 Nárok na dávku v nezaměstnanosti poskytovanou v rámci pojištění pro případ 

nezaměstnanosti podle podmínek stanovených zákonem mají pouze pracovníci, kteří 

ve Švýcarsku platili příspěvky po minimální dobu požadovanou podle federálního 

zákona o povinném pojištění pro případ nezaměstnanosti a o příspěvcích v případě 

platební neschopnosti (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et 

l'indemnité en cas d'insolvabilité – LACI)1 a kteří splňují rovněž ostatní podmínky 

způsobilosti pro tuto dávku.

  

1 V současnosti 12 měsíců.
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1.2 Část příspěvků uhrazených za pracovníky, jejichž příspěvková doba je příliš krátká 

na to, aby poskytovala nárok na dávku v nezaměstnanosti ve Švýcarsku podle 

bodu 1.1, bude vrácena jejich státům původu v souladu s ustanoveními bodu 1.3. 

s cílem přispět na náklady na dávky poskytované těmto pracovníkům v případě úplné 

nezaměstnanosti; tito pracovníci nemají poté nárok na dávku v případě, jsou-li úplně 

nezaměstnaní ve Švýcarsku. Mají však nárok na příspěvky za nepříznivé počasí 

a v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Dávky v případě úplné 

nezaměstnanosti jsou vypláceny státem původu za předpokladu, že jsou dotyční 

pracovníci připraveni k nástupu do práce. Doby pojištění získané ve Švýcarsku se 

berou v úvahu stejně, jako kdyby byly získány ve státě původu.

1.3 Část příspěvků uhrazených za pracovníky podle bodu 1.2 je jednou ročně vrácena 

v souladu s těmito ustanoveními:

a) Celkové příspěvky těchto pracovníků jsou pro jednotlivé země vypočítány na 

základě ročního počtu zaměstnaných pracovníků a průměrných ročních 

příspěvků uhrazených za každého pracovníka (příspěvky zaměstnavatele 

a zaměstnance).

b) Z takto vypočítané částky bude její část, která odpovídá poměrnému podílu 

představujícímu dávku v nezaměstnanosti jako procento veškerých příspěvků 

uvedených v bodě 1.2, vrácena do států původů pracovníků a část si ponechá 

Švýcarsko jako rezervu pro další dávky1.

  

1 Vrácené příspěvky za pracovníky, kteří uplatní svůj nárok na dávku v nezaměstnanosti ve 
Švýcarsku poté, co platili příspěvky po dobu nejméně 12 měsíců – během několika období 
pobytu – v průběhu dvou let.
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c) Švýcarsko předloží jednou ročně výkaz prokazující vrácené příspěvky. Pokud 

o to státy původu požádají, uvede základ pro výpočet a vrácené částky. Státy 

původu každý rok Švýcarsku oznámí počet příjemců dávek v nezaměstnanosti 

podle bodu 1.2.

2. Pokud se členský stát, jehož se týká toto ujednání, setká s potížemi s ohledem na ukončení 

ujednání o vrácení příspěvků, nebo jestliže se Švýcarsko setká s potížemi s ohledem na 

ujednání o sčítání dob, může být tato záležitost kteroukoli ze smluvních stran postoupena 

smíšenému výboru.

II. Příspěvky na bezmocnost

Příspěvky na bezmocnost přiznané podle švýcarského federálního zákona ze dne 19. června 1959 

o invalidním pojištění (LAI) a podle federálního zákona ze dne 20. prosince 1946 o starobních 

a pozůstalostních důchodech (LAVS) ve znění ze dne 8. října 1999 jsou poskytovány výlučně pouze 

tehdy, má-li dotyčná osoba bydliště ve Švýcarsku.
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III. Plány zaměstnaneckých požitků týkajících se starobních, pozůstalostních a invalidních 

důchodů

Bez ohledu na čl. 10. odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 je udělená dávka poskytovaná podle 

federálního zákona o volném přechodu mezi plány zaměstnaneckých požitků týkajících se 

starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů (Loi fédérale sur le libre passage dans la 

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) ze dne 17. prosince 1993 vyplacena 

na žádost zaměstnané osobě nebo osobě samostatně výdělečně činné, která má v úmyslu odejít 

natrvalo ze Švýcarska a na niž se již nebude podle hlavy II vztahovat švýcarské právo, pokud tato 

osoba opustí Švýcarsko do pěti let od vstupu této dohody v platnost.“
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PŘÍLOHA II

PROHLÁŠENÍ 

o prohlášení o účasti Švýcarska ve výborech

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků uvedená v druhé odrážce 

prohlášení o účasti Švýcarska ve výborech (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 72) byla přejmenována na 

Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízenou podle článku 71 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.


