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Ročník XII. (VI.) V Praze 20. prosince 1933. Číslo 12. 

PDA(O'Nf PDÁtO 
CASOPIS PRO vtKLAD PRACOVN1cH A SOCIÁLNt 

PO]ISŤOVAC1CH ZÁKONŮ. 

JUDr. JAN FIšER: 

Úmluva o sociálním pojištění s Německem. 
Ovodní poznámky. 

Sociálně-pojišťovací zákonodárství jednot
livých států nakládá, vycházejíc z principu 
teritoriality, zásadně stejně s vlastními jako 
-cizími příslušníky v oboru povinného sociál
ního pojištění. 

Tato zásada doznává však různých od
·chylek v jednotlivých státech. 

Výjimky mohou se týkati: 
1. Již otázky přístupu k povinnému po

jištění. V tom směru ve Francii jest zav:edena 
podle zákona o sociálním pojištění z roku 
1930 zvláštní čekací lhůta pro cizí státní pří
slušníky, kteří tam podléhají až po třech mě
sících svého zaměstnání, mají-Ii tam skutečné 
a trvalé bydliště, povinnému sociálnímu po
jištění. 

2. Podmínek, na podkladě nichž se posky
tují dávky. Tak v Lucembursku je čekací 
doba v oboru dělnického pojištění u tuzemců 
kratší a u cizozemců delší. 

3. Příspěvků ze státních prostředků. Ve 
Francii nemají na př. cizinci nároku na státní 
příspěvek podle pojišťovacího řádu z roku 
1911. 

4. Různých omezení při výplatách dů
chodů a dávek v případě, že cizí příslušník 
přenese bydliště do ciziny. . 

V tom směru vyžaduje se v některých stá
tech svolení nositele pojištění k pobytu v ci
zině, nemá-li výplata důchodu odpočívati, 
nebo dochází ke krácení rent, k jejich odpo
čívání nebo kapitalisaci při pobytu v cizině. 

Vedle uvedených otázek jsou cizinci velmi 
interesováni i na tom, aby při vystěhování se 
ze státu, kde podléhali povinnému pojištění, 
nepřišli tu o své nároky (čáky) z pojištění -
t. j. o zákonem zajištěné vyhlídky na dávky, 
nastane-li pojistný případ - jež jsou někdy 
velmi značné. 

V tom směru není pro pojištěnce bez vý-

znamu, může-li si ve státu, z něhož se vystě
hoval, udržovati získané nároky placením 
menšího uznávacího poplatku. 

Tato instituce je zavedena v ČSR. ve všech 
odvětvích důchodového pojištění, t. j. v děl
nickém, úřednickém a hornickém pojištění, 
v Německu pak v pojištění úřednickém a 
hornickém. 

U možňuje-li uznávací poplatek zachování 
nároků, které tu byly v době, kdy pojištěnec 
se vystěhoval z dotčeného státu, dovoluje 
pokračování v t. zv. dobrovolném pojištění 
zlepšení získaných nároků. Tato instituce 
jest ovšem z důvodů finančních méně do
stupná osobám sociálně slabším, protože 
veškeré pojistné musí si platiti pojištěnec sám. 

Dobrovolné pokračování v pojištění je 
u nás zavedeno v pojištění dělnickém, pen
sijním, resp. hornickém, v Německu v poji
štění invalidním, úřednickém a hornickém. 

Z uvedených vývodů podává se již hlavní 
obsah mezinárodních úmluvo sociálním po
jištění, t. j. a) odstraniti zvláštní právní re
žim, pokud v sociálně-pojišťovacím zákono
dárství jednotlivých států jest pro cizince 
zaveden, b) chrániti pojištěnce a jejich 
oprávněné rodinné příslušníky před jakými
kolivújmami, jež by proně vyplývaly z princi
pu teritoriality, podle něhož výhody a platby 
ze sociálního pojištění jsou namnoze vázány 
jen na území dotčeného státu. 

Důležitým v tom směru je počin 'Mezi
národního úřadu práce. Dne 5. června 1925 
byl totiž usnesen na všeobecné konferenci 
mezinárodní organisace práce návrh úmluvy 
o rovnocenném nakládání s cizími jako do
mácími zaměstnanci ve věci odškodnění pra
covních úrazů. 

V návrhu úmluvy jsou pak vytyčeny mezi 
jiným tyto dvě stěžejní zásady: 

a) že smluvní státy zaručí při pracovních 



úrazech totéž zacházení ClZlm zaměstnan
cům jako svým -vlastním příslušníkům; 

b) že rovnocennost nakládání bude zabez
pečena cizím příslušníkům, aniž by jakkoliv 
byla vázána podmínkou trvalého bydliště 
v tuzemsku (viz č. 34/1928 Sb'. z. a n.). 

Uvedené zásady byly prakticky uplatněny 
a rozvedeny v řadě vzájemnostních úmluv 
o sociálním pojištění, mezi jiným~ též v úmlu
vě o sociálním pojištění mezi Ceskosloven
skem a Rakouskem a konečně též v úmluvě 
o sociálním pojištění mezi Československem 
a Německem, jež nabyla účinnosti dnem 1. 
prosince 1933 (viz č. 209)1933 Sb. z. a n.). 

Právní postavení cizinců v československém a ně
meckém sociálním pojištění. 

Aby nám vynikl praktický dosah vzájem
nostní úmluvy o sociálním pojištění s N ě
meckem, uvedeme v hlavních rysech právní " 
postavení cizích státních příslušníků v sociál
ně-pojišťovacím zákonodárství obou států. 

Československo. 

1. Československé sociálně-pojišťovací zá
kony nečiní pojistnou povinnost zásadně zá
vislou na státní příslušnosti zaměstnancově. 
Z této zásady učiněna jest výjimka potud, že 
zaměstnanci cizích zastupitelských úřadů 
v Československu zřízených, jakož i meziná
rodních komisí a osob, požívajících exteri
toriality, jsou, pokud jsou cizinci, vyňati z po
jistné povinnosti jak podle zákona o pensij
ním pojištění (§ 2, č. 7), tak podle zákona 
o sociálním pojištění dělnickém (§ 5, písm. c) 
a § 6, písm. a). 
Kromě toho dává jak pensijní zákon 

(§ 190), tak i zákon o sociálním pojištění děl
nickém (§ 249) vládě zmocnění nařízením 
upraviti jinak pojištění cizozemců přihlížejíc 
zejména k tomu, zda jejich domácí státy na
kládají se zdejšími příslušníky při provádění 
sociálního pojištění stejně jako s vlastními 
občany. K takovému opatření dosud ne
došlo. 

II. Pojistné dávky poskytují se v zásadě 
bez zřetele na státní příslušnost důchodcovu. 
Pouze nárok na státní příspěvek je vázán 
na splnění určitých předpokladů, případně 
je i zcela vyloučen. 

V sociálním pojištění dělnickém mají totiž 
cizí státní příslušníci nárok na státní příspě
vek jen tehdy, je-li v jejich vlasti rovněž pro
vedeno invalidní a starobní pojištění a je-li 
tam československým občanům též poskyto
ván státní příspěvek k důchodům (§ 123, 
odst. 6.). 

V pensijním pojištění přísluší pak státní 
příspěvek za dobu vojenské služby za války, 
o který se důchod zvyšuje, jen českosloven-
ským příslušníkům (§ 176). " 

III.. Ustanovení o přeložení bydliště z tu
zemska do ciziny platí v zásadě pro zdejší 
jako pro cizí státní příslušníky: 

1. V pensijním pojištění vyžaduje se k pře
ložení řádného bydliště do ciziny svolení 
nositele pojištění; stane-li se tak, je nositel 
pojištění povinen vypláceti důchod nezkrá
ceně. 

Nevyžádá-li si důchodce svolení, jeho ná
tok "na důchod odpočívá, avšak "nezaniká. 
V tom případě rnůže býti důchodce ke své 

. žádosti odbyt podle výsledku lékařské pro
hlídky až 2/3 hodnoty svých kapitalisovaných 
nároků. (§ 42, č. 2). Ustanovení toto může 
však býti mezirlárodními úmluvami o úpravě 
vzájemných poměrů na poli sociálního " po
jištění v případě vzájemnosti změněno nel>, 
zrušeno (§ 191). 

2. V sociálním pojištění dělnickém je dů
chodce povinen pouze oznámiti změnu byd
liště do 8 dnů (§ 22). 

3. V gboru pojištění úrazového platného, 
v zemi Ceské a Moravskoslezské není před
pisu bránícího výplatě důchodů do ciziny. 
U stanovení § 42 úrazového zákona dává po
jišťovně právo, je-li důchodce cizincem a 
zdržuje-li se trvale v cizině, odbýti jeho nárok 
na důchod kapitálem, vyměřeným podle po
měrů případu. Ustanovení toto není však 
v praksi používáno. 

Podle právních předpisů platných na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi je pro výplatu 
úrazového důchodu pozůstalým cizího stát
ního příslušníka, kteří mají trvalé bydliště 
v cizině, především rozhodující zásada vzá
jemnosti (§ 77). Vrátí-li se důchodce cizo-" 
zemec k trvalému pobytu do své vlasti, vy
plácí se mu důchod nadále, zachová-li pří
slušný stát stejný postup i vůči českosloven
ským občanům " (§ 95, č. 3). Vzdálí-li se do 
jiného cizího státu, platí stejná ustanovení 
jako pro tuzemce (§ 95, č : 2). 

4. V hornickém pojištění náleží příslušní
kům cizího státu, kteří mají trvalé bydliště 
v cizině, důchod jen tehdy, zachová-li jejich 
stát vzájemnost vůči příslušníkům českoslo
venským (§ 25). 

Německo. 

I. Sociálně-pojišťovací předpisy v Německu 
podrobují zásadně tuzemce jako cizozemce 
povinnému pojištění. 

§ 157, odst. 2., říš. pojišť. řádu, § 358, odst. 
2., zákona o pojištění zaměstnanců ve vyšších 
službách (Angestelltenversicherungsgesetz) a 
§ 237, odst. 2., hornického pojištění (Reichs
knappschaftsgesetz) dovolují však, aby při 
zachování vzájemnosti bylo pojištění cizinců 
upraveno odchylně od příslušných norem. 

V invalidním pojištění může pak býti sta
noveno, že cizinec nepodléhá pojištění, byl-li 
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m u úředně povolen v tuzemsku pobyt jen na 
určitý čas (§ 1233 ř. p. ř . ). 

II. Pojistné dávky poskytují se zásadně bez 
zřetele na státní příslušnost důchodcovu . 

V úrazovém pojištění nemají však pozů
~talí po cizinci, kteří se v době úrazu nezdržo
vali obvykle v tuzemsku, nároku na rentu a 
vdovskou podporu. Z této zásady může však 
býti učiněna výjimka pro cizí pohraniční 
území nebo u příslušníků cizích států, jejichž 
zákonodárství zaručuje pozůstalým němec
kých příslušníků usmrcených podnikovým 
úrazem stejnou péči (§ 596 říš. pojišť. řádu) . 

III. Ustanovení o přenesení bydliště z tu
zemska do ciziny jsou jednak společná pro 
tuzemce i cizozemce,jednakjsou dány zvlášt
ní předpisy pro ciziny. 

1. V nemocenském pojištění odpočívá ne
mocenská péče, 

a) odebéře-li se oprávněný (tuzemec či 
cizozemec) po nastoupení pojistného případu 
dobrovolně bez souhlasu pojišťovny do ciziny, 
pokud se tam zdržuje bel tohoto svolení. Pro 
určité pohraniční území může odpočívání 
důchodu býti vyloučeno (§ 216, čís. 2 ř. p. ř.); 

b) jsou-li oprávnění cizinci vyhoštěni z říše 
pro odsouzení v trestním řízení. Mají-li však 
v tuzemsku příslušníky oprávněné k rodinným 
<!áv~ám, ,poskytují se jim tyto dávky (§ 216, 
c. 3r.p.r.). 

Uvedená ustanovení platí obdobně i v hor
nickém pojištění (§ 95 Reichsknappschafts
gesetz) . 

2. V úrazovém pojištění odpočívá důchod, 
pokud oprávněný cizinec se dobrovolně ob
vykle zdržuje v cizině. 

Odpočívání renty může však býti vylou
čeno pro cizí pohraniční území, nebo u pří
slušníků takových cizích států, jejichž záko
nodárství zaručuje německým příslušníkům 
stejnou péči (§ 615, č. 3 ř . p. ř.). 
Oprávněný tuzemec či cizozemec, který se 

obyčejně zdržuje v cizině, může býti odbyt 
~apit~lovou hodnotou svých nároků (§ 617 
r . p. r. ) . 

To však může býti vyloučeno pro cizí po
hraniční území. 

3. V invalidním pojištění: 
a) je omezen nárok pozůstalých cizince, 

kteří se v době jeho smrti nezdržovali ob
vykle v tuzemsku, na důchody bez říšského 
příplatku. Toto omezení může však býti vy
loučeno pro cizí pohraniční území, nebo 
li příslušníků takových cizích států, jejichž 
zákonodárství zabezpečuje n~meckým stát
ním příslušníkům stejnou péči (§ 1268 ř. p. ř.) ; 

b) odpočívá renta, pokud se oprávněný ci
zinec dobrovolně obvykle zdržuje v cizině 
(§ 1314 ř. p. ř.). Odpočívání renty může však 
býti vyloučeno pro cizí pohraniční území 
nebo pro cizí státy, jejichž zákonodárství za-

bezpečuje německým příslušníkům stejnou 
péči (§ 1314 a) ř. p. ř.); 

c) oprávněný cizinec, který se obvykle zdr
žuje v cizině, může býti odbyt kapitálovou 
hodnotou nároků (§ 1317 ř. p. ř.) ; 

d) při platbě rent ať tuzemcům, ať cizo
zemcům do ciziny nečítá se říšský příplatek . 
(§ 1316 ř. p. ř.) Z této zásady může býti uči
něna nařízením výjimka. 

4. Také v pojištění soukromých zaměst
nanců ve vyšších službách (Angestellten
versicherungsgesetz) : 

a) odpočívá důchod, pokud se oprávněný 
cizinec dobrovolně obyčejně zdržuje v cizině 
(§ 74) ; 

b) může býti odpočívání renty vyloučeno 
pro cizí pohraniční území, nebo pro cizí 
státy, jejichž zákonodárství zabezpečuje ' ně
meckým příslušníkům stejnou péči (§ 75); 

c) oprávněný cizinec, který se obvykle 
zdržuje v cizině, může býti odbyt kapitálovou 
hodnotou nároků (§ 76). 

5. Ustanovení o odpočívání důchodu, o vy
loučení tohoto odpočívání a o odbytném při 
pobytu oprávněného cizího příslušníka v ci
zině platí stejně v hornickém pojištění (§§ 93, 
94 a 96 Reichskna ppschaftsgesetz) jako v in
validním pojištění podle říš. poj. řádu a 
v úřednickém pojištění. 

Stěžejní zásady úmluvy s Německem o sociálním 
pojištění. 

I. Odvětví, jichž se úmluva týká. 

V úmluvě jde : 

a) 'o nemocenské pojištění, jež v Německuje 
upraveno říšským pojišťovacím řádem, resp. 
u horníků t. zv. "Reichsknappschaftsge
setz" ; 

b) o úrazové pojištění, jež jest upraveno 
v Německu říšským pojišťovacím řádem; 

c) o invalidní a starobní pojištění dělnické, 
jež jest upraveno v Německu říšským pojišťo
vacím řádem; . 

d) o pensijní pojištění soukromých zaměst:
nanců ve vyšších službách, jež jest upraveno 
v Německu t. zv. "Angestelltenversicherungs
ges~tz" a pokud jde o zaměstnance ve vyšších 
službách zaměstnané v hornictví, t. zv. 
"Reichsknappschaftsgesetz" ; 

e) o pojištění hornické (dělníků), jež jest 
upraveno v Německu t. zv. "Reichsknapp
schaftsgesetz" . 

Úmluva nezahrnuje tedy pojištění v ne
zaměstnanosti . O jejím rozšíření na tento 
obor pojištění bude moci býti jednáno, jak
mile u nás bude zavedeno povinné pojištění 
v nezaměstnanosti, které v Německu jest již 
konstituováno. 



II. Zásada teritoriality. 

Podle této zásady, platné principiálně 
v sociálně-pojišťovacím zákonodárství obou 
států, řídí se pojistná povinnost a příslušnost 
podle předpisů státu, na jehož území se vy
konává zaměstnání, rozhodné pro pojištění, 
resp. je sídlo podniku. 

Tato zásada je i úmluvou (čl. 2) princi
piálně zachována. Toliko z důvodů admini
strativní účelnosti, neboť s velikými potížemi 
by se daly zachytiti určité zvláštní případy,je 
z uvedeného principu připuštěno několik vý
jimek v čl. 2 blíže uvedených. Na př. vyšle-li 
podnik, který je v jednom státě, zaměstnance 
(dejme tomu montéra) k přechodnému za
městnání do státu druhého, platí po dobu 
jednoho roku předpisy státu, v němž jest 
sídlo podniku. Na pojištění zaměstnanců ve
řejných dopravních podniků jednoho státu, 
na př. železnic, kteří ať přechodně ať trvale 
jsou zaměstnáni na území druhého státu, po
užije se právních předpisů státu, v němž jest 
sídlo správy podniku, jíž tito zaměstnan,ci 
služebně podléhají. Na pojištění zaměstnanců, 
kteří jsou zaměstnáni na lodích nebo lodních 
vorech a ve vorových podnicích na Labi a 
Odře, se použije právních předpisů státu, kde 
tito zaměstnanci mají své bydliště. Toto kri
terium se již vyskytuje v úmluvách č. 1 a 2 
1926 Sb. z. a n. o úpravě pracovních a slu
žebních poměrů a o sociálním pojištění po
sádek na československých lodích na Labi a 
Odře. 

III. Zásada rovnocenného nakládání. 

Jak bylo již zmíněno, mají smluvní .státy, 
které ratifikovaly úmluvu o rovnocenném na
kládání s cizími jako domácími zaměstnanci 
ve ' věci odškodnění pracovních úrazů, rovno
cenně nakládati při odškodňování pracovních 
úrazů cizími jako vlastními příslušníky, aniž 
by rovnocennost byla vázána jakkoliv pod
mínkou trvalého bydliště v tuzemsku. 

Tato zásada je uplatněna v úmluvě tím 
způsobem: . 

a) Že co do nároků na dávky důchodového 
pojištění kladou se příslušníci druhého státu 
na roveň vlastním státním příslušníkům. 

Výjimka je připuštěna potud, že uvedená 
zásada platí pro zemědělské úrazové pojiš
tění potud, pokud zemědělské podniky nebo 
v nich zaměstnané osoby téhož druhu podlé
hají úrazovému pojištění podle zákonodárství 
obou států. 

Až bude tudíž v Československu zavedeno 
úrazové pojištění zemědělské v širším roz
sahu, než je tomu dosud, bude umožněno, 
aby výhoda rovnocenného nakládání týkala 
se v plném rozsahu též podniků zeměděl
ských. 

Zásada rovnocenného nakládání platí však 
bez omezení u zemědělských sezonních děl
níků (čl. 3). 

b) Že co do odbývání nároků z důchodo
vého pojištění nepokládá se pobyt v druhém 
státě pro oprávněné osoby, jež náležejí jed
nomu z obou států, za pobyt v cizině (čL 4). 

Důsledkem toho: 
1. Nepoužije se na československé přísluš

níky předpisů § 596 říš. poj. řádu, stanovícího 
že pozůstalí po cizinci, kteří se v době úrazu 
nezdržovali obvykle v tuzemsku~ nemají ná
roku na rentu a vdovskou pomoc, · předpisů 
(§§ 615, 1314 ř. p. ř., § 74 zákona o úřednic
kém pojištění (Angestell ten ve:r:sicherungsge
setz) a § 93 hornického pojištění (Reichs
knappschaftsgesetz) stanovících, že renta (po-: 
jištění invalidního, úřednického a hornického) 
odpočívá, pokud se oprávněný cizinec do
brovolně obvykle zdržuje v cizině. 

2. Nebude důchod československých stát
ních příslušníků odbyt kapitalisací podle 
§§ 617 a 1317 ř. p. ř., podle § 76 zákona 
o úřednickém pojištění (Angestelltenversi
cherungsgesetz) a podle § 96 hornického po
jištění (Reichsknappschaftsgesetz). 

Na druhé straně nebude proti německým 
státním příslušníkům použito podobných 
předpisů našeho sociálně-pojišťovacího záko
nodárství (viz shora) . 

c) Pokud jde o odbytí nároků na dávky 
z nemocenského pojištění při pobytu opráv
něné osoby ve druhém státě, stanoví čl. 13,.· 
že toto právo .0dpoČívá, odejde-li oprávněná 
osoba po vzniku pojistného případu dobro
volně, bez svolení nositele pojištění do území 
druhého státu (viz shora § 216, Č. 2 říš. poj. 
řádu). 

Svolení není však třeba, odejde-li opráv
něná osoba do pohraničního území druhého 
státu,jež sousedí s obvodemjeho nemocenské 
pojišťovny, dokud tam pobývá. Nárok do
konce neodpočívá ani tehdy, bydlí-li opráv-· 
něná osoba již od dřívějška v takovém územÍ. 

Tím bude našim lidem, hledíc k § 214 říš. 
poj. řádu, kteří vystoupili pro nezaměstna
nost z pojistného poměru v Německu, zabez
pečen nárok na pravidelné dávky nemocen~ 
ského pojištění, i onemocněli-li v ochranné 
lhůtě a zdržují-li se u nás, i když stanovy 
říšskoněmeckého nositele v tom směru nic 
neustanovují. Naopak vůči říšskoněmeckým 
příslušníkům nebude u nás aplikováno usta
novení § 97, Č. 4., dělnického pojištění, že 
osobě, jež přestala vykonávati práce (služby) 
povinně pojištěné, vzniká, pokud je b~z vý
dělku a zdržuje se v území republiky Cesko
slovenské, nárok na dávky, nastal-Ji .pojistný 
případ v ochranné lhůtě. . 
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IV. Ochrana oprávněnjch osob v řízení o dávkách. 

. 1. U oprávněných osob, které se vystěho
valy ze státu povinného k poskytování dávek 
do druhého státu, mohou podle čl. 5 nositelé 
druhého státu zkoumati další trvání práva na 
požívání dávek a prováděti lékařské pro-
hlídky. . 

2. Podle · čl. 10 mohou oprávněné osoby 
podávati opravné prostředky proti výměrům 
a rozhodnutím nositelů, úřadů a soudů soci
álního pojištění jednoho státu u přísluš
ného nositele, úřadu nebo soudu sociálního 
pojištění druhého státu. Má-li se však poklá
dati opravný prostředek za podaný včas, 
musí býti podán ve lhůtě, jaká je předepsaná 
zákonodárstvím státu, protijehož výměrům a 

. rozhodnutím se oprávněná osoba brání. 
3. Podle článku 8 jsou konsulové zásadně 

již na základě smlouvy, tedy bez zvláštního 
zmocnění, oprávněni zastupovati příslušníky 
svého státu před nositeli, úřady a soudy so
ciálního pojištění druhého státu. 

4. Osvobozéní a úlevy kolkové a poplatko
vé, které platí v jednom státě při provádění 
jeho sociálního pojištění, platí stejně i pro 
provádění pojištění druhého státu. 

U vedená ustanovení přinášejí ve ,srovnání 
s dosavadním právním stavem další výhody, 
a to zvláště u oprávněných osob, jež se zdržují 
v době řízení o dávkách v domovském státě . 

V. Prozatímní péče. 

Je-li mezi nositeli, úřady nebo soudy soci
álního pojištění obou států spor o to, má-li se 
použíti práva toho či onoho státu, může nosi
tel pojištění až do rozhodnutí ve věci poskyf. 
nouti prozatímní péči. Péči poskytuje nositel, 
u něhož sporný nárok byl nejprve ohlášen 
(čl. '12). 

Uvedené ustanovení sleduje myšlenku po
skytnout aspoň zatímní opatření, než spor 
bude vyřešen. 

VI. Zachování nároků (čák). 
Přehlížíme-li úmluvy o sociálním pojištění, 

vidíme; že zachování nárQků ( čák) při po
bytu v cizině může se státi celkem trojím 
způsobem: 

1. převedením příspěvků zaplacených no
siteli pojištění jednoho státu na příslušného 
nositele druhého státu; 

2. předáním kapitálové hodnoty nároků 
získaných u nositele pojištění jednoho státu 
na příslušného nositele druhého státu; 

3. udržením nároků (čák) získaných ve 
.zúčastněných státech a rozvržením plnění 
dávek mezi zúčastněné nositele pojištění 
obou států. 

A) Převádění zaplacených příspěvků s do
savadního nositele pojištění jednoho státu na 
nositele druhého státu. 

. Tento systém je shledáván výhodným 
zvláště, jde-li o sezonní dělníky nebo takové 
zaměstnance, kteří se zdržují v cizím státě jen 
přechodně. Ti totiž zůstávají povinně poji
štěni doma a příspěvky v cizině zaplacenéjim 

. přijdou úplně k dobru v jich domovině . 

Proti tomu je systém shledáván méně účel
ným u osob, které se zdržují trvale nebo ale
spoň delší dobu v cizině. Tyto osoby, podlé
hajíce v cizím státě pojistné povinnosti, platí 
příspěvky, které odpovídají risikům, dávkám 
a · úhradovému systému tohoto státu . Je-li 
pak nahromaděná částka pojistného odvede
na nositeli pojištění domovského státu, tvoří 
tu základnu pro dávky, které stanoví však 
výlučně zákonodárství domovského státu. 
Tyto dávky mohou pak záviseti na podmín
kách, které se případně úplně odchylují od 
podmínek státu, v němž příspěvky byly pla
ceny. Může se proto státi, že kdo platil dlou
há léta pojistné v cizím státě, dostane v do
movském státu při nastoupení pojistného 
případu důchod, který neodpovídá ani pojist
nému jím zaplacenému v cizím státu, ani 
způsobu života, který se bere za základ v ci
zím státě. Mimo to může býti pojistný případ 
v jeho domovském státě jinak definován než 
v zemi, ve které bylo placeno pojistné. . 

Také musí býti při tomto systému řešena 
otázka, jak má býti postupováno při event. 
státních příspěvcích k rentám. Toto řešení 'lze 
tudíž sotva pokládati za uspokojivé, nehledíc 
ani k tomu, že administrativně jest značně 
obtížné. 

B) Přikazování kapitálové hodnoty získa
ných nároků (čák). 

V tomto případě přikazuje se t. zv. prémio
vá reserva za pojištěnce, jež odpovídá rozdílu 
hodnoty příspěvků, které nositel pojištění 
v průběhu normálního života zaměstnancova 
může očekávati, a hodnoty dávek, které nosi
tel pojištění při nastoupení pojistného přípa
du by měl poskytovati. . ' 

Tento kapitál musí se pak přeměniti u no
sitele pojištění domovského státu, na nějž byl 
převeden, v nároky, to jest za tento kapitál se 
koupí u nositele domovského státu příslušná 
příspěvková doba. 

Jak při tom dopadne pojištěnec, to se řídí 
podle stavu sociálně-pojišťovacího zákono
dárství zúčastněných zemí. Je-li stav zákono
dárství ve státu, který předává kapitálovou. 
hodnotu, méně příznivý, může pojištěnec za 
kapitálovou hodnotu na př. desetiletých pří
spěvků v tom státě získati nároky (čáky) jen 
za sedm příspěvkových let v zemi mateřské. 

Je-li naopak stav zákonodárství v zemi, 
která převádí kapitálovou hodnotu, velmi 
příznivý, může se za kapitálovou hodnotu na 
př. desetiletých příspěvků této země zakou
piti v zemi domovské nároků (čák) více než 

149 



za deset příspěvkových let. Zbytek mohl by 
pak býti odveden oprávněné osobě nebo 
použit k získání dalších nároků. 

Nastoupí-li pojistný případ, bere se zřetel 
na zákonodárství domovského státu s patřič
ným zřením na nároky získané za převede
nou kapitálovou hodnotu nároků . 
Značné obtíže vznikají ovšem při tomto 

systému, jsou-li příspěvky vyměřeny podle 
měnícího se výdělku a má-li měnící se výdě
lek také vliv na dávky, zvláště, skládají-li se 
důchody ze základní a zvyšovací částky, ze 
státního a rodinného přídavku. Tu musí při
rozeně býti stanoveny určité přepočítávací 
tarify. 

Mimo to některé dávky nehodí se ani ke 
kapitalisování, na př. státní příspěvky; v tom
to směru totiž lze pochybovati o tom, že by 
státy byly ochotny kapitalisovati své příspěv
ky a předávati je. 

Přikazování kapitálu mohlo by ostatně 
míti nepřízniVý vliv na platební bilanci ve 
,státech, kde dotčené částky při velké imigraci 
by byly značné. 

Obtíže z tohoto systému vznikající způso
bily, že byl v menším rozsahu . uplatněn 
v mezistátních úmluvách. 

Uvedené převody předpokládají ovšem, že 
finanční systém, na němž spočívá pojištění 
dotčeného státu, takovéto převody připouští, 
t. j., že je vybudován na soustavě úhradové 

. prémie (kapitálové úhrady prémiemi), nikoli 
na rozvrhu. 

V tomto směru není na př. naše sociálně
pojišťovací zákonodárství a také říšskoně
mecké zákonodárství vybudováno vesměs na 
soustavě úhradové prémie. 

C) U držení nároků (čák) získaných ve 
zúčastněných státech a rozdělení plnění dá
vek mezi zúčastněné nositele pojištění dotče
ných států. 

Tento systém je uplatněn v největším 
počtu mezistátních dohod o sociálním poji
štění a také ve smlouvě s Německem o sociál
ním pojištění. 

Systém je proveden v ,úmluvě o sociálním 
pojištění s Německem v podstatě takto: 

1. Sčítání dob pojištění získaných v obou 
státech: Příspěvkové doby získané v česko
slovenském invalidním a starobním poji
štění a v německém pojištění invalidním se
čítají se, a to pro zachování nároků (čák) a 
pro dosažení čekací doby (čl. 16, odst. 1.). 

2. Vypočítávání důchodů, které mají po
skytovati zúčastnění nositelé pojištění na 

.podkladě dob pojištění získaných v obou stá
tech. Nastane-li pojistný případ, poskytují 
nositelé pojištění obou států důchod, na nějž 
je nárok podle vnitrostátních předpisů. Pro 
vyměření důchodu vezmou se však za základ 
vnitrostátní příspěvkové doby. Při tom z če-

skoslovenské, jakož i z německé základní 
částky a z německého -přídavku na . děti platí 
se jen díl, který odpovídá poměru vnitro_ 
státní příspěvkové doby k úhrnu příspěvko_ 
vých dob získaných v obou státech. Na př.: 

Pojištěnec získal v československém inva
lidním a starobním pojištění 52 příspěvko_ 
vých týdnů a v Německu 156 příspěvkových 
týdnů. Kdyby se tudíž posuzovala pro nárok 
na důchod v tom či onom státě jen čekací 
doba tam získaná, neměl by pojištěnec splně
nu čekací dobu ani v Československu, kde 
činí 100 příspěvkových týdnů (§ 107 zákona 
o dělnickém pojištění), ani v Německu, kde 
čekací doba činí zásadně 200 příspěvkových 
týdnů (§ 1278 říš. pojišť. řádu) . 

Ježto však pro vyměření důchodu sčítají se 
příspěvkové doby v obou státech získané, je 
tím v našem případě splněna čekací ~oba jak 
pro získání nároku na důchod v Ceskoslo
vensku, tak i v Německu. Obdrží tudíž v na
šem příp31dě pojištěnec: 

a) v Ceskoslovensku čtvrtinu ze základní 
částky (viz § 111 zákona o děln. pojištění), 
prq,tože příspěvková doba 52 týdnů získaná 
v Ceskoslovensku je k úhrnu příspěvkových 
dob získaných v Ceskoslovensku a Německu 
v poměru 1:4; 

b) v Německu pak tři čtvrtiny ze základní 
částky vyměřené podle § 1288 říšského pojišť. 
řádu, protože příspěvková doba 156 příspěv
kových týdnů získaná v Německu je k úhrnu 
:e.říspěvkových dob získaných v Německu a 
Ceskoslovensku v poměru 3/4: 1. 

K tomu přistoupí u nás ještě t. zv. částky 
zvyšovací za 52 týdnů (§ 111 zákona o děln. 
pojištění) a v Německu zvyšovací , částka 
podle § 1289 říšského pojišť. řádu, protože 
zvyšovací částky připadají cele na vrub zú
častněných nositelů pojištění podle vnitro
státních předpisů pro ně platných. 

Má-li pojištěnec ještě děti, obdrží u nás za 
modalit § 113 zákona o dělnickém pojištění 
vychovávací přídavek ' na dítě, v Německu 
pak 3/4 příplatku na dítě, protože tento pří
platek podle smlouvy se také krátí jako zá
kladní částka (viz § 1291 říšského poj. řádu). 

K takto vypočtenému dělenému důchodu 
·přistoupí ještě státní příspěvek (říšský přípla
tek) , jejž však poskytuje stát, v němž opráv
něná osoba nikoli jen přechodně bydlí (čl. 
20). ' . 

Československému důchodci, který má 
bydliště u nás, bude tedy z Německa vyplá
cena jen příslušná částka, která jde na vrub 
německého nositele invalidního pojištění, 
kdežto státní příspěvek poskytne čs. stát. 
Naopak tomu bude u německého důchodce, 
který má bydliště v Německu. 

Příspěvky zaplacené na československé a 
německé pojištění invalidní a starobní sčítají 
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se také, jak bylo uvedeno, za účelem zacho-
vání nároků (čák). ~ 

Podle toho příspěvky placené v Ceskoslo
vensku brání za všeobecných předpokladů 
zá,niku nároků (čák) našeho příslušníka, zí
skaných v Německu v pojištění invalidním 
(srov. § 1280 říš. pojišť. řádu). . 

Podle smlouvy respektují se však při vy
měřování důchodů a pro otázku udržení ná
roků (čák) nejen příspěvkové doby, získané . 
v druhém státě po účinnosti smlouvy, nýbrž 
i doby před její účinností (čl. 20) . 

Jaká jinaká doba může býti v uvedených 
směrech nositelem pojištění započítána, to se 
řídí podle vnitrostátních předpisů pro no
sitele platných (čl. 16, odst. 1.) . 

Na př. do čekací doby v německém inva
lidním pojištění podle říš. pojišť. řádu počí
tají se plné týdny, v nichž pojištěnec pro ne
moc nebyl na čas způsobilý k práci a nemohl 
prokazatelně vykonávati svou výdělečnou 
činnost (viz § 1279 a násl. říš. pojišť. řádu). 
§ 1281 téhož řádu pak uvádí doby, jež se po
kládají za příspěvkové doby pro udržení ná
roků (čák) . 

Obdobně se postupuje, vyměřuje-li se dů
chod z pensijního pojištění soukromých za
městnanců ve vyšších službách ( čl. 17) a 
z pojištění hornického (čl. 18). 

3. Zvláštní ustanovení o ochraně zaměst
nanců při vypočítávání důchodu podle uve
dených zásad: Je-li úhrn důchodu vypočtený 
podle předchozích ustanovení nižší než dů
chod, jejž by měl poskytovati nositel poji
štění jednoho z obou států sám podle vnitro
státních předpisů na základě příspěvkové 
doby u něho získané, zvýší tento nositel dů
chod o rozdíl (čl. 21). 

JAROMíR HLA VÁčEK: 

VII. Účinnost úmluvy. 

Ú mluva působí zásadně pro budoucno, t. 
na pojistné případy, které nastanou po její 

účinnosti, t. j. po 1. prosinci 1933. Zpětná 
účinnost nastává pak v tom směru : 

a) že také důchody oprávněných osob, jež 
byly získány přede dnem účinnosti smlouvy, 
nemají ani odpočívati ani býti kapitaliso
vány (čl. 28, odst. 1.) ; 

b) že, byla-li žádost za přiznání důchodů 
pozůstalým v úrazovém pojištění přede 
dnem účinnosti této smlouvy pravoplatně 
zamítnuta, ~bude na žádost stran vydán vý
měr nový. Zádostdlužno však podati v pro
padné lhůtě jednoho roku ode dne účinnosti 
úmluvy, tedy do konce listopadu 1934. 

Toto ustanovení míří na § 596 říš. pojišť. 
řádu, podle něhož pozůstalí po cizinci, kteří 
se v době jeho úrazu nezdržovali obvykle 
v tuzemsku, nemají nároku na rentu; 

c) že při použití smlouvy jest přihlížeti 
i k příspěvkovým obdobím (čl. 29) , které 
byly získány přede dnem účinnosti úmluvy . 
(viz shora). 

Závěr. 

Uzavřením úmluvy o sociálním pojištění 
s Německem, jež se druží ke stejnojmenné 
úmluvě s Rakouskem, bylo v oboru sociálně
politickém provedeno další významné dílo, 
jak lze souditi ze srovnání obsahu úmluvy a 
předpisů platných v německém sociálním 
pojištění. 

Tímto budou dalšímu okruh.u našich pří
. slušníků zabezpečeny nároky v cizině v so

ciálním pojištění získané, jak bylo po tom 
z kruhů interesentů voláno. 

Vykládací pravidla k vládnímu nařízení o přechodné 
úpravě státního příplatku. 

VléÍJd. lli'l'ř. Č. 161/33, kterým byl přeohodně 
llpraven IStáJtní: př~1arteJk, u(pra'v:iJlo, ;podls~a:tl.n.ě 
nOVÝIIIlJ způsobem zejlluéna výš[, ISrtáJt,n'ÍÍho p:ři
pl~lit,k,Ul v edlle někte~ých jiIný c:h piředlp,isů. Cha
ra'lcterisrt:j,clroul známkou na.řizenÍi j·e:st nJedlos~a
tečnéÍJ jeho leg-~,1a.ti'VThÍl fm':ma:; .Ť.a;ko,ž i oloo,1IJli06~ , 
ŽEl lllehéře vůlbec nebo QOlSriai'eČiného zlř:etele ke 
zv láMn.:úm poměr rum, zaklterýdl ,jest gen~lSký 
~Ylstém ,proVléÍtděn. Obě tyrt.OI okl()'lnolS,ti pŮlSlOiM 
podstatné obltiže prO'Váděn.1J p,ředJpis,ů o !p,řechod- . 
né úpravě ISlt,éÍJtnÍlhoO -p.řiJp1artJku, zvláiště !pak, uvá
žíme-N, že a-ni d'olSa'Vadn~ úp'rava nevynňlka1a 
nj:k~,e!ak legit.lla tiJvI1i ,sltráJI11wu, aniÍ or:ga:filisačnf 
úp,rnV<YU .. Na 50 admi:n$:traiifVin'Í-ch vý.nos;ů bylo 
vydáno .k p1roVláJd!ooí záikona č. 267/21 a IZátk.. č. 
74/30. St;á~tni ISIprávan.erpolSltara,la se ani () to, 
aby po vydáalJi .ruař. Č . 161/33 byla urpravena 
otátka, pokud Ityto adiIIhll1l1ilSlt,ralti vn] p;řediPŮJ.s,y 

zIDsltá'Vaj'í Y pJ.a tlllo,slti~ nebo zda a jaký m způso
hem ISle měDi]. 

Tyrtooko.}tD.!OlSlti orv:šem 'llUlt'Illě vy ž,a dov:atly, aby 
p :rruvní ú;prava genlbstkého s,~rtJéunu, h y la jednaJk 
.snadno 6WlzulffiirtelnJá~ .jednlél.lk ipř.iJhl~ž.e:la v dotS,ta.
!/:ečIllé tID~ře k rt,omu, 'ŽJEI .Q!l',g'á!nem, ,lcle:r'Ý\ml j/e6t 
ipodpo,rl()v,ám;Íi p,!orv,áděnlO, :nelll~. v e ,ř e .f,u! Ý o!géÍJn, 
vy1bavený 'Pottřeb'lll()lUl dlonnco,vad ,u1;od. V pto
dwlhnos1eoo to znailThená, ž.e řiizeru má: hýti' co 
nejjednodušší, 6kuteool()jsrti. r01zhoomé pro náJr()/k 
č!lelllůrv. SI.IliéI.dTho zjiiSltli"tel1nk, u'I'IČelllé otb,jekiťirvnirrni 
znaik.y, a,nŮ!ž by bylo ~iřteiba 'zv'l/áMnmo pOlSoUlZení 
v kJo,ulkr'erttn:ílmJ .pHpadě~ Těohtto p()lŽad6.V1W n € 
b)l11to vl.á,d. nařizenÍlrn Č. 161/33 dlblátruo anÍ! v ne j 
menŠfun. NléI.IOpatk, rtémě:ř .kiéI.·žtcláJ 1lnJě:na znamená 
t.alké ih()lfŠemJi pro v,á!d ěnlÍl. Ná:roík čkm:ů byl pocl,. 
mirn.ěn ()Iloolno6rt:1IllJi, lclere flloiva vlž,dy mŮIŽe oolho,
,r{)lVlá! o!g-an1lsa.oo lhezJpečI1ě zjÍlšť,orva1ti a ia;ké 
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