Závěrečný protokol
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním
zabezpečení
Při podpisu Smlouvy o sociálním zabezpečení uzavřené dnes mezi Českou republikou a
Spolkovou republikou Německo prohlásili zmocněnci obou smluvních států, že se dohodli na
následujícím:
1. K článku 2 Smlouvy:
Pro hutní a hornické připojištění a pro
starobní pojištění zemědělců existující
ve Spolkové republice Německo neplatí
zvláštní ustanovení Smlouvy o důchodovém
pojištění (část II, 3. kapitola).
2. K článku 4 Smlouvy:
a) Úpravy pojistných závazků v mezistátních
smlouvách obou smluvních států zůstávají
nedotčeny.
b) Právní předpisy jednoho smluvního státu,
které zaručují spolupůsobení pojištěnců
a zaměstnavatelů v orgánech samosprávy
nositelů pojištění, svazů a v judikatuře
sociálního zabezpečení, zůstávají nedotčeny.

za doby pojištění, které nebyly získány na
výsostném území Spolkové republiky
Německo, zůstávají nedotčeny.
c) Ustanovení českých právních předpisů o
snížení důchodu za doby pojištění získané
v cizině u osob, které se na výsostném území
České republiky obvykle nezdržují, zůstávají
nedotčena.
d) Německé právní předpisy o dávkách
poskytovaných za účelem rehabilitace
nositelem důchodového pojištění zůstávají
nedotčeny.
e) Německé právní předpisy, které stanoví
pozastavení nároků z důchodového pojištění
osobě, která se vyhýbá proti ní vedenému
trestnímu stíhání pobytem v zahraničí,
zůstávají nedotčeny.
f) Podmínkou pro vznik nároku na plný
invalidní důchod podle českých právních
předpisů osob, u nichž plná invalidita
vznikla před dosažením 18 let věku a které
nebyly účastny pojištění po potřebnou dobu,
je trvalý pobyt na výsostném území České
republiky.

c) Čeští státní příslušníci, kteří obvykle
pobývají mimo výsostné území Spolkové
republiky Německo, mají právo se nechat
dobrovolně pojistit v rámci německého
důchodového pojištění za předpokladu, že
skutečně zaplatili nejméně 60 měsíčních
příspěvků do důchodového pojištění;
výhodnější vnitrostátní úpravy zůstávají
nedotčeny. Toto platí i pro uprchlíky a osoby
bez státní příslušnosti (článek 3), které
obvykle pobývají na výsostném území České
republiky.

g) Rovnost výsostných území pro vznik
nároku na dávky nebo jejich poskytování
platí i pro výdělečnou činnost, pokud je
podle českých právních předpisů rozhodná
pro nárok a výplatu dávky.

3. K článku 5 Smlouvy:

4. K článku 6 až 11 Smlouvy:

a) Pro osoby s obvyklým pobytem na
výsostném území České republiky platí
ustanovení o rovnosti výsostných území
(článek 5) ohledně důchodu podle
německých právních předpisů na základě
omezené pracovní schopnosti pouze tehdy,
jestliže tento nárok existuje bez závislosti na
situaci na trhu práce.

a) Podléhá-li osoba podle
Smlouvy o povinnosti pojištění:

b) Německé právní předpisy o dávkách při
pracovních úrazech (nemocech z povolání),
které se nepřihodily na výsostném území
Spolkové republiky Německo, a o dávkách

ustanovení

- českým právním předpisům, vztahují se
na tuto osobu a jejího zaměstnavatele i
české právní předpisy o zaměstnanosti,
pokud upravují dávky v případě
nezaměstnanosti;
- německým právním předpisům, vztahují
se na tuto osobu a jejího zaměstnavatele
rovněž i německé právní předpisy o
povinnosti sociálního pojištění podle

zákona o podpoře pracovních příležitostí a
povinnosti ošetřovatelského pojištění.

zaměstnána v tom místě, kde má sídlo
příslušný německý úřad.
9. K článku 13 Smlouvy:

b) Zaměstnavatelé vyslaných pracovníků
jsou povinni spolupracovat v oblasti
bezpečnosti práce a úrazové prevence s
příslušnými nositeli pojištění a organizacemi
státu, ve kterém je pracovník zaměstnán.
Další povinnosti stanovené vnitrostátními
právními předpisy zůstávají nedotčeny.
5. K článku 7 Smlouvy:
Lhůta stanovená pro osoby, které jsou ke dni
vstupu v platnost této smlouvy zaměstnány,
začíná tímto dnem.
6. K článku 9 Smlouvy:
Německé právní předpisy o úrazovém
pojištění k zachování pojistné ochrany
při poskytování pomoci a při jiných na
zaměstnání nezávislých jednání v zahraničí
zůstávají nedotčeny.
7. K článku 10 Smlouvy:
a) Lhůta stanovená v odstavci 2 začíná pro
osoby, které jsou ke dni vstupu v platnost
této smlouvy zaměstnány, běžet tímto dnem.
b) Veřejným zaměstnavatelem ve smyslu
odstavce 3 je stát, země, obce nebo jejich
sdružení, jakož i veřejnoprávní instituce,
organizace a nadace nebo jejich svazy.
8. K článku 10, odstavec 1 a k článku 11
Smlouvy:
Podléhá-li příslušná osoba při provádění
článku 10, odstavec 1 a článku 11 Smlouvy
německým právním předpisům, platí pro ni,
že je zaměstnána v tom místě, kde byla
předtím naposledy zaměstnána, přičemž ta
úprava, jež vzešla z předchozího provádění
článku 7 Smlouvy, zůstává nadále v
platnosti. Nebyla-li tato osoba předtím na
výsostném území Spolkové republiky
Německo zaměstnána, platí pro ni, že je

11. K článku 20 Smlouvy:

a) Věta první, její druhá část, neplatí pro
osoby, které pobírají pouze důchod podle
českých právních předpisů a které přeloží
místo svého obvyklého pobytu na výsostné
území Spolkové republiky Německo.
b) Pokud z německých právních předpisů
nevyplývá něco jiného, pokračuje pojištění
ve Spolkové
republice
Německo
u
nemocenské pokladny, kterou si pojištěnec
zvolí.
10. K článku 14 Smlouvy:
a) V případě odstavce 1, písmene b) závisí
výpomoc ve věcných dávkách (článek 16)
nositelem pojištění v místě pobytu na tom,
jestli tento obdrží před poskytnutím dávky
zálohu ve výši očekávaných nákladů dávek.
b) Při uplatnění nároku na nemocniční péči v
Německu v případech podle odstavce 1,
písmene a) se může příslušný český nositel
přímo spojit s nemocnicí, ve které je dotyčná
osoba ošetřována, aby zjistil, zda zdravotní
stav této osoby dovoluje přepravu zpět.
Lékař v nemocnici je v tomto směru povinen
podat
informaci.
Posouzení
lékaře
nemocnice je v otázce možnosti zpětné
přepravy pro českého nositele závazné.
Přepravu zpět organizuje a platí příslušný
český nositel. Do doby, dokud k přepravě
nedojde, hradí náklady vzniklé německému
nositeli nadále příslušný český nositel.
c) Omezení uvedené v odstavci 1, písmena a)
a b), neplatí pro dialýzu.
d) Odstavec 1, písmeno b) lze použít pro
ambulantní a stacionární péči a rehabilitační
opatření v rámci nemocenského pojištění jen
tehdy, pokud tak stanoví vnitrostátní právní
předpisy, kterými se řídí příslušný nositel.
e) Omezení uvedené v odstavci 1, písmeno
a), se nevztahuje na zaměstnance
s německou státní příslušností uvedeného v
článku 10, odstavci 1 a 3, který se před
začátkem zaměstnání obvykle zdržoval na
výsostném území České republiky.
Bod 10, písmena a), b) a e) tohoto
závěrečného protokolu platí obdobně.
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12. K článku 31 Smlouvy:
Odstavec 1 platí i pro doručování rozsudků,
rozhodnutí a jiných písemností vydávaných
při provádění německého zákona o
zabezpečení obětí války a těch zákonů, které
tento postup připouštějí.
13. K článku 39, odstavci 5 Smlouvy:

K novému vyměření dojde tehdy, pokud
změna vyplyne pouze z ustanovení Smlouvy.
14. Německé právní předpisy o dávkách při
pracovních úrazech (nemocech z povolání),
které se odškodňují podle právních předpisů
o důchodech cizinců, a o dávkách za doby
pojištění započitatelné podle právních
předpisů o důchodech cizinců, zůstávají
nedotčeny.
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