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Ročník XII. (VI.) V Praze 20. září 1933. Číslo 9. 
ti? X h lIS ' 

PDA(O'Ní DÁ' 
CASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNíCH A SOCIÁLm 

POJIŠtQVACfCII ZÁKONŮ. 

JUDr. JAN FIšER: 

Úmluva s Rakouskem o sociálním pojištění. 
A. Všeobecné úvahy. 

Při z;načné fluktuaci z,aměs,tnaných o.sob 
z jednoho 'státu ·do. druhého je :sQlciální po
litika státnf Istavěna před úkol, jak zwbez
pečiti s,tátním pHslušníků,m nároky získané 
v cizině v ,sociálním pojištění. 

Podle zá,s,a.dy teritoriality, platné v Iso.ci
álním pohštění, j:sou Isice 1P0jištěnci, podlé
hající nblig.atornímu pojištění, principielllě 
sobě pOlstaveni na roveň, a to bez z;řetele 
k státní přislušnosti; .opustí-li vš.ak zaměst
nání v closavadním_ Istátě, kde podléhali po
ji,štěllí, a o.deberou-li Ise trvale do ciziny, 
po.stihuji- je, po.kud se týče jejich opráv
něné os·oby, rů,zné nepříznivé důsledky: 

1. Tak za,městnanec, který v dos.avadním 
státě podléhal poji,stné povinnokSti, ztrácí 
při přenesení by,dliště do. ,óziny namnO'ze 
své nároky vůbec. 

V,stou.pí-li pak takový zaměstnanec i ve 
Istátě, kam se přistěhoval, do z.amě:s,tnání, 
po.dléhajídho [pojLstné porvinnosti, mUiSÍ tu 
arciť zalčíti 's po.jiš,těnÍm úplně znova; t. j. 
teprve. Isplní-li i v tomto !státě veškeré zá
konité pře{lpokla·dy, má tu nárok na dáv
ky, nastane-li zde u něho pojilstný pHpa.d. 
Nepřihlíží se tedy k tomu, že při,s,těhovalec 
v konkretním pHpadě třeba již také splnil 
předpoklady pro. z1skánÍ p,oji.stných dávek 
v dřívější zemi. 
Může Ise dokonce ,státi, že z,amě:stnanec, 

který podléhal ~ovinnému pojištění v růz
ných státech ·a dlouhá léta Isi tu platil po
jistné, nemá ,při nastoupení pojistného pří
padu nár·oku na dávky v žádných .z těchtO' 
států. 

2. Avšak i v případech, kdy ur,čitá os·oha 
j iž požívala dŮ.chodu ze sociálního poj~štění 
určitého státu, může míti pŤenesení bydliště 
do ciziny pro. ni nepříznivé dů,sledky, nehoť 
dochází tu zhusta k z.alstavení výplaty dů-

chodu neho i k ,odbytí důchodce méně pří
znivou kapitalis.ací jehO' důchodu. 

3. Také nutnO' poukázati na to, že ·obrána 
nároků oprávněných OIsůb, které mají by
dliště v cLzině, je velmi zt1ž.ena,a to, z dů
v·odů právnfch i finančních. 

Jak tedy vidět, přísný ~rincip terit'oria
lity vede k určitým příkrostem. Je tudíž 
třeba zmírniti dŮJsledky, k nimž vede, ·a to 
Hm spíše, že 'j'de v zásadě ,o osoby kS ,ociáJlně 
slabé, které potřebují zvýšené .ochrany. 
Zákonodárství některých ,států dovoluje 
arciť, aby pojištěnec si udržov,al náro.k. 
z1skaný u něho v Isociálním pojištění i v pří
padě, že 'se vy,stěhov.al, a to huď pokračo
váním v dobrovolném pojLštění nebo place
n1m t. zv. uznávacího poplatku. 

Dobrovolné pojištění jest vš.ak nam:noze 
méně účelné" protože bývalý :pojištěnec 
musí tu hr,aditi celé pojis,tné. TO' se arciť 
'setká s ·obHžemi u zaměstnanců, kteří m.ají 
malý plat nebo jsou dokonce bez ·zaměst
nání, nebo. podléhají ve Istátě, kam se vy
stěho.vali, pojistné po,vinnosti, takže pak by 
musili hraditi poji,stné dv.ak.rát, jednou na 
dobrov·olné pojištění ve státě, z něhož se 
vystěhov.ali, .jednou ve státě, kde podléhají 
povinnému pojištění. Potíže hy byly pak 
ještě zkomtPlikovány, kdyhy určitá osoba 
získala nár·oky z IpojLštění v několika stá
tech. 

Uznávací poplatek je naopak pro Ipojiš
těnce dOlstupně.j.ší, .protože j'e vyměřen zpra
viclla menším penizem, ale ,je dovolen jen 
v málo zemích a udržují se jím jen nároky, 
které tu byly při vystěhování, tak'že zlep
šení nároku je nemožné. Hodí se Ipro.to. 
uznávací poplatek zvláště na přÍ\Pa·dy, kdy 
pojištěnec byl pojLštěn po dlůuhá léta a 
z1skal si vyš,ší nároky, na př. splnil-li již 
čekací dobu. 
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Vrácení zaplacenéhO' pDjistnéhO' pojištěnci 
nebo převDd prémiových reserv na nDrvéhO' 
nositele pDjištění, nehledíc k různým po
chybnDtStem, také zhusta není praktické, 
prDtože zákonodárství v jednDtlivých stá
tech j ·e většinou nepřipDuštějí. Dokladem 
tQlhO' je, že js·ou řídké úmluvy .o tSociálním 
pDjištění, které by ,pQlčítaly s vrácením pD
jistného nebo s převodem (prémiorvých 
reserv. 

Tak dDšlo v posledních letech k řadě 
úmluv o Is.ociálnÍlm PQljištění/') vybudo:v.a
ných n.a principu, a) že nár'Dky, zLskané 
v sociálním pDji,štění v jednom ,státě, Ise za
chQlvávají při vystěhování se dO' druhéhO' 
státu, b) že příts,pěvkQlvé dohy, zLskané 
v obDu státech, ,se respektují ,při vymero
vaní důchDdu, jehož plnění Ise všruk roz
vrhuje mezi zúčastněné nQlsitele O'bou Istátů . 
(T. zv. krácené - dílčí renty.) 

K tě'milQ úmluvám druží tSe také úmluva 
mezi relPublikou československO'u a repu
blikDu Rakouskou o tS,O'ciálním PO'~ištění, je
jíž kO'nečné znění bylO' letošníhO' roku pO' 
delším úsilí dDjednánO' mini,s,terstvem 180-

ciální péče za Is,polupů,sobení mini,ster,stva 
zahraničních věcí. Ú,mluva byla vyhlášena 
pod č . 78' ve Sbír,ce zákonŮJ a nařízení le
tošníhO' ro.ku. Mezinárodní účinnosti na
byla 1. května t. r. 

Vztahuje ,se na nemocenské, úrazO'vé a 
, pens,ijní pojištění zaměstnanců ve vyšších 

,službách a na [pojištění u báruských bra
trských 'Pokladen (čl. 1.). 

Úmluva nezmiňuje se, j.ak vi,dM, O' inva
lidním pO'jištění dělnickém, a to proto, že 
tO'to PO'jištění v Rakousku nenabylO' ještě 
účinnosti. V závěrečném protok'ole jest však 
vyslovena ,shnda o t.om, že, j ,akmile tQltD pD
jištění naJb'ude účinnotSti v RakDusku, bu
dO'U zah.ájen.a norvá jednání za účelem r-O'Z
š~ř~ní vzájemnosti i na obor tohoto pojiš
tenl. 

B. Základní zásady úmluvy s Rakouskem 
o sociálním po jištění. 

1. Zásada rovnocenného naldádání. 
Příslušnici .ohDU ,s ,tátů a je.Ťich pO'zŮJstalí 

j lsO'u při poskytovállí ,dávek ,z odvětví ,SO'
ciální,h.o pojištění, na něž se úmluva 'Vzta
huje, zás.a·dně postaveni na roveň lPř,ísluš
níků,m druhéhO' státu a jejich pozůlStal ým 
(čl. 2.). 

II. Omezení zásady teritoriality. 

1. P.O'byt pHslušnik.a jednO'hD ,s,mluvníhO' 
státu ve druhém tSmluvním státě se nepD
kládá pro PO'tSkyto'vání dávek PO'jištění dů-

'~) Na př. mezi Francií a Belgií, Yrancií a Špa
nělskem, JUg'oBlavií a Německem, Rakouskem a 
Něme·ekem, P olskem a Německem atd. 

chO'dového (t. j. úrazového, ,pensijního a 
hornického) za PO'byt v cizině (čl. 14.). 

Tím je tedy zás,adně vy},oučeno odpO'čÍ
vání ,dů-chO',dů, j.akož i jejich kapitahsace. 

Také pro poskytování ,dávek z nemO'cen
,ského pojišťování zás.adně tSe nepO'kládá 
pobyt, a tO' v pohraničn~m území druhého 
,státu za pobyt v cizině (viz ,čl. 11. ,a druhý 
závěrečný (prO'tok'Dl). I v tomftD Isměru tedy 
ulStanoven.í úmluvy jsou liberálnější než 
platné vnitrostátní předpisy českoslorvenské 
a rakouské. 

JIL Sčítání dob pojištění, získaných 
D obou státech. 

1. PHspě'vkové dO'by, z~skané v česko
slovensku a v Rakousku, sečítají tSe, a to 
prO' zachování nároků. pro dosažení čekací 
dD'by a prO' přípustnost dobr'Dvolného po
kr.ačování v ,pDjištění ,pensijní,m a hQlrnic
kém (čl. 19., odst. 1. a čl. 2(7). Smlouva tu
díž umožňuje, a'by pojištěnec, který získal 
nároky v ,pO'jištění v jednDm Istátě, m'O'hl si 
tyto nároky při vystěhováni se dO' druhého 
státu nejenom udrlžeti, nýbrž také i zlepšiti. 
V tom Ispočívá jedna z velmi cenný,ch vý
hOld úmluvy. 

Vý.zn.am tO'hotO' ustan.ovení o:srvětlí pří
kla,d: 
. Poji.štěnec hyl pojištěn 4 léta v Česko
slovensku a 2 léta v RakDusku v pensijním 
pojištění. Oha státy mají pětiletou čekací 
dobu. Pojištěnec sice ;platil pHslpěvky cel
kem šest let, avšak ani v jednom, .ani v dru
hém Istátě nepHsluší mu na záJkladě plat
llých vnitrostátních předpisů p'ři nastoupen í 
(pO'jistného případu důchod. Ježto však ohě 
doby se :s.čítají, je Hm jak v jednom, tak 
v druhém státě z~skána čekací dO'ha a tím 
je dán předpoklad pro nárok na .dáJvky. 

2. V y .p <O čít á v á n í d ů c h o ·d u, k t e r Ý 
m a j í p.o IS kyt o va t i z ú č a IS t n ě n í II o
s i tel é .o b o u stá t ů. Nastane-li poji'stný 
případ, sečtou se dO'by poji,štěn.í, z~skané 
v ·O'hou s,tátech tak, jakO' hy hyly :ús!k.á,nry 
v jednom či ve druhém státě s.amotném. 
Pro vyměření důchodu v tom kterém státě 
vezmou 'se za zákla,d však jen vnitro,státní 
pHspěvkové dO'by. Ze zákla,dll'í části dů,cho
dQlvé (pak se platí jen díl, který je k zá
kladní částce v takovém poměru, v jakém 
je dO'ha pojištěllí, zLskaná v tom ·či .onDm 
státě s.am'Otném, k celkové době pojištění, 
zí,skané v ,ohO'u Istátech (čl. 19., odst. 3.). 

Vezmeme-li za základ ishora uvedený pří
klad, dostal by pojištěnec z českO'slQlvenské 
základní částky 2/3, kdežto z rakoUJské zá
kladní částky Ya. 

Zvyšov.ací čá,stky nejsou úmluv.ou ,dO'tče
ny a připadají na vrub každéhO' ze zú'čas1-
něných nositelů pojištění podle vnitrostát-
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ních předpis ů, t. j . ve shor a uvedeném pn
padě dostane pDji,štěnec nejen dělenou zá
kladní částku, nýbrž v ČeskoslO'vensku 
ještě 48 zvyš.ovacích čéÍJstek za celkoOvý·ch 
48 pHspěvko,vých měsíců, v Rakousku pak 
24 zvyšoVél!cích čá,stek za celkový ch 24 pří
spěvk.ových měsíců. Rešení to1,o je pro 
oprávněné OSoOby značně příznivé, j ,ale uka
zuje uvedený :příklad, ,a nepotřebuje dal
šíh~ vysvětlení. 

IV. Ochranná ustano.vení, k terá mají zabez
pečii'i oTHávněným osobám, aby při vypo.čí
távání důcho.dů po.dle uvedených zásad ne
do.staly méně, než by jim příslušelo. po.dle 

platného. vnitro.státního zák:o.no.dárství. 
Aby snad v ur,čitých případech oprávně

ná os,oba nedostala menší rentu, než by ji 
příslušela, kdyby tSe jí vyměřila jen PO'dle 
vnitrostMních pře,dpi>s,ů a na základě pří
spěvkové dohy, z~skané v tomto státě, sta
nlOví v ·čl. 21., že, je-li úhrn dávek vypo
čtený PQldle zmíněný,ch zásad menši než 
dávka, která by přislušela oprávněnému 
v je dno.m z obou státu sama o sobě PQldle 
vnitr·Otstátních předpisů, má se mu dos,tati 
pří,slušného zvýšení od nositele pOljištění 
tohoto státu. 

V. Zvláštní ustanovení, jež mají na zřeteli 
jednak so.ciální, jednale procesní postavení 
oprávněných o.So.b v řízení o. po.jistném 

náro.ku. 
1. KOIl!Sulorvé ,obou s,tátů jsou smlouvou 

zmocněni, aby zalstupo<vali občany svého 
státu před veškerými nositeli, úřady ,a 
soudy sociálního PO'jištění druhého státu 
(čl. 7.). 

2. Při podávání opravný,ch pr,ostředků 
pokládají se zákonné lhůty za zachorvány 
i t ehdy, došel-li opr,avný prostředek včas 
u nositele, úřadu nebo soudu ,sociálnÍh.o po
jiMění v druhém státě (čl. 9.). 

Tím v obou příp.adech se d'Ůstane qpráv
něným osobám zvýšené oOchrany jejich ná
roků, jichž ,procesní obr.ana je namnoze 
sPoOjena IS určitý.mi .obtížemi, jednak práv
ního rá;zu (neznalost cizího zákQlnDdárství), 
jednak finančníh.o rázu. 

3. Osvobození a úlevy kolkové nebo po
pI.atkové, jež platí při prová,dění vhus,tního 
s.ociálního pojištění jednoho státu, jsou při
zn ány i při prQlvádění sO'ciálního pojLštění 
druhého Istátu (čl. 10.). 

Toto ustanovení tý ká s e především pří
padů, kdy nDsitel pojištění uebo :po'jiště
nec, l'esp. jiná 'Oprávněná osába, bydlící 
v jednom ,s tátě učiní podání u nositele, 
úřadu n ebo ,s·oudu sociáln íh o pojištění dru
hého s t átu, .jakO'ž i vy plácení dávek , dů
chodů atd. 

4. Úm,]uva p am atuje t.aké na t O', aby 
v určitých sporných připadech 'oprávněná 

osoba nebyla o,dkáz,ána se svými náro.ky , 
resp. dávkami, ,až na výsledek s[poru: 

a) Tak stanoví čl. 32., že, vzej,de-li spor 
O< to, má-li se PoOuž,Hi p r áva j e dnoho či d r u
hého stMu, lze poskytnouti proOzatímní péči. 
Pro případ .pak, že by byla odejpřena, nebo 
n ebyla-li poskytnuta v PO'třebném rozsahu, 
může dozorčí úřad na stížnost přiměti no
sitele pojištění, ahy poskytl prozatímní 
péči. 

b) Tendenci úvodem zmíněnou sleduje 
i ustanovení 'čl. 3., odst. 5., byly-li zaiplalceny 
pHspěvky nepHsIU'šnému nositeli poji,štění. 
Tu pokládá ise tento nositel přes t.o tak 
dlouho za pHslušného, dlOkud přisluŠI10st 
n ehude ,stanovena vzájemnou dohodO'u nebo 
dokud ,"por o přislušno,st nebude pravo
platně rozhodnut; to znameJ1á~ že opráv
něná osoha může se 'se Sivými nároky obra
ceti zatím na nositele, jemuž přJispěvky 
byly zapr,aveny. 
Zmíněná ustanovení jsou cenným oOP,atře

ním k prospěchu pojištěnce, ' nebo'f mohou 
předejít zn.ačným 'ohtížím, plynoucím pro 
pDjištěnce z tohO', kdyby ,sporné př.íJpady 
byly rozhodnuty teprve IPoO delší dQlbě a 
kdyby opráv.něné .osoby musily vY'čkati . až 
na rozh'Ůdnutí ,sporné otázky. 

5. Ú,mluv,a pamatuje také na pHpady, 
kdy sice pojistný případ nastal před účin
ností smlouvy, ale kdy dŮlchod nebyl do-

. sud v ,ohou státech pravo.platně přiznán, 
na př. kdy pHslušný nositel nevydal ještě 
výměr, nebo k ,dy je o nároku rozhodováno 
cestou siPorného řízení. Dobrodiní ,smlourvy 
vztahují se tudíž i na tyto přÍ/pady (,č1.36., 
odst. 2.). 

VI. Zabezpečení důchodů 
vyměřených na podkladě smlo.uvy pro pl':í

pad jejího vypovědění. 

Úmluva Ise totiž postar.ala (čl. 37.) o. to, 
aby závazky z pojLstných případů, n.a něž 
bylo použito úmluvy, byly zavázanými n.o
siteli pojištění dále plněny přesto, že 
úmluva byla vypověděna. To znamená, že, 
byly-li na př. někomu poskytnuty dů,chocly 
na podkladě této úmluvy, budou ,mu po
,skytO'vány i ':po vypovědění ,smlouvy, třeba 
by tu v konkretní,m případě podle vnitroO
státních předpisů nebylo' nároku na důchod. 

V 'strut.ných rysech vyUčil jsem jednak 
dův'Ůdy, které vedou zúča;stněné státy k uza
vírání vzájemnostnkh úmluv z ,oho'ru soo
ciálního pojištění, jednakohsah úmluvy 
s R.akouskem o Isociálním pojištění, na jejíž 
uskutečnění 18, velikým zájmem čekala in
te1'5sov,aná veřejnost. Bylo by si prot.o přá
ti, aby toto vý,znamné sociálně politické 
dílo ,splnilo v míře co. ne,jvětší očekáván í. 
jež v ně .Ť'Sou vkládána. 




