
SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ROZHODNUTÍ č. H9 

ze dne 17. června 2020 

o odkladu lhůt uvedených v článcích 67 a 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 v důsledku pandemie COVID-19 

(Text s významem pro EHP a pro Dohodu mezi ES a Švýcarskem) 

(2020/C 259/03) 

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 (1), podle něhož je správní komise odpovědná za řešení všech správních otázek nebo 
otázek výkladu vyplývajících z ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a 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 zabezpečení (2), 

s ohledem na článek 35 a čl. 65 odst. 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a články 67 a 70 nařízení (ES) č. 987/2009, 

s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora, podle níž se lze dovolat na vyšší moc, pokud bylo nedodržení 
právních závazků způsobeno neovlivnitelnými okolnostmi, které byly abnormální a nepředvídatelné a jejichž následkům 
nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškeré náležité péče (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1995, 
C-391/93, Perrotta, EU:C:1995:240), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Členské státy byly nebývalým způsobem postiženy důsledky krize vyplývající z šíření COVID-19. Tato krize značně 
ztěžuje obvyklé pracovní postupy v příslušných institucích členských států a vytváří výjimečnou situaci, za níž není 
běžná realizace postupů úhrad možná. 

(2) Při uplatňování pravidel pro úhrady v článcích 67 a 70 nařízení (ES) č. 987/2009 je potřeba zohlednit specifičnost 
této situace. 

(3) Vzhledem k tomu, že členské státy a jejich příslušné instituce byly šířením COVID-19 doposud postiženy různě a že 
další vývoj šíření tohoto onemocnění není zatím předvídatelný, bude nutné situaci průběžně sledovat. Bude-li to 
zapotřebí, mělo by být toto rozhodnutí odpovídajícím způsobem změněno a případně mohou být mezi členskými 
státy uzavřeny další dohody, 

ROZHODLA TAKTO: 

1. Všechny lhůty pro uplatnění a uhrazení pohledávek uvedené v článcích 67 a 70 nařízení (ES) č. 987/2009 a v 
rozhodnutí č. S9, které končí mezi 1. únorem 2020 a 31. prosincem 2020 včetně, se prodlužují o dobu šesti měsíců. 

2. Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 18. června 2020.  

předsedkyně správní komise 
Blaženka KAMENJAŠEVIĆ     
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