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Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi 
Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané v Praze 
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P ř e d k l á d a c í   z p r á v a  p r o  P a r l a m e n t 

 

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy 

americkými, podepsaná v Praze 7. září 2007 (vyhl. č. 85/2008 Sb. m. s., dále jen „Smlouva“), 

vstoupila v platnost 1. ledna 2009. Při její aplikaci se vyskytl problém dvojích plateb 

na zdravotní pojištění, na který negativně reaguje americká strana. Jde konkrétně o to, 

že občané USA vysílaní do ČR k výkonu práce u dceřiných amerických společností jsou 

nuceni v ČR odvádět příspěvky na zdravotní pojištění, ačkoli podle Smlouvy zůstávají nadále 

kryti americkým sociálním systémem, který zahrnuje i zdravotní pojištění (Medicare). Příčinou 

placení dvojího pojistného je kolize dvou různých systémů a skutečnost, že Smlouva, která by 

takový negativní jev měla eliminovat, se na české straně vztahuje pouze na sociální pojištění 

(důchodové a nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a nepokrývá 

zdravotní pojištění ČR, v důsledku čehož nelze pro toto odvětví použít smluvní princip 

o vynětí vyslaných pracovníků z pojištění ve státě zaměstnání. 

Naopak osoby vyslané z ČR do USA, pokud zůstávají nadále podle Smlouvy kryti 

českým systémem, jsou v USA vyňati nejen z povinnosti platit příspěvky na sociální pojištění 

(starobní, pozůstalostní a invalidní pojištění), ale též z povinnosti platit příspěvky na pojištění 

zdravotní. 

 

 

Byla to právě americká strana, která obecně oblast zdravotního pojištění do Smlouvy 

zahrnout nechtěla. Je však pravdou, že při přípravě Smlouvy v letech 2005 – 2006 platila v ČR 

jiná právní úprava, která stávající problémy nepřipouštěla; účast na zdravotním pojištění byla 

vázána na účast na nemocenském pojištění a vynětí z českého sociálního systému 

(nemocenského pojištění) zprostředkovaně znamenalo i vynětí ze zdravotního pojištění. To se 

však změnilo novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, který od 1. 1. 2008 „svázal“ 

účast ve zdravotním pojištění (a placení zdravotního pojištění) s odvodovou povinností podle 

zákona o daních z příjmů. V důsledku toho může podle Smlouvy s USA i některých jiných smluv 

neupravujících výslovně zdravotní pojištění dojít k tomu, že osoba zaměstnaná v ČR např. 

u dceřiné společnosti zahraničního zaměstnavatele bude sice podle Smlouvy vyňata 

z povinnosti odvádět v ČR sociální pojištění, nikoli však zdravotní.  

 

 

 Po zvážení možností, které dává vnitrostátní právní úprava, a po projednání s americkou 

stranou se dospělo k závěru, že řešením kolize odstraňující dvojí placení pojistného 

na zdravotní péči v ČR je sjednání Doplňkové smlouvy. Jejím obsahem je rozšíření věcného 

rozsahu Smlouvy uvedeného v jejím článku 2 odstavec 1 písmeno b) o zákon o veřejném 

zdravotním pojištění ve vztahu k části II Smlouvy obsahující ustanovení o pojištění. 

Výsledkem bude, že pokud podle Smlouvy budou aplikovatelné právní předpisy USA 

a dotčené osoby nebudou povinny odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti do českého systému, bude totéž platit pro příspěvky 

na zdravotní pojištění. 

 

 

 Vzhledem k tomu, že i v případě Doplňkové smlouvy byla americká strana připravena 

řešit smluvní úpravu zdravotního pojištění pouze ve vztahu k části II Smlouvy (tj. vyloučit 

dvojí placení pojistného), nebude česká strana ani po jejím sjednání povinna zajišťovat osobám 

nekrytým veřejným zdravotním pojištěním ČR rovné nakládání platné pro občany v ostatních 
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odvětvích upravovaných Smlouvou (například v důchodovém pojištění). Americká strana si je 

v této souvislosti plně vědoma mj. toho, co dnes platí a co Doplňková smlouva nemění, tj. že: 

 

-  OSVČ a neaktivní rodinní příslušníci nebudou mít automaticky zajištěn přístup do veřejného 

zdravotního pojištění (pro tyto osoby může být vyžadován trvalý pobyt na území ČR); 

-  všechny osoby nekryté českým veřejným zdravotním pojištěním budou pro vstup a pobyt na 

území státu muset splňovat veškeré zákonné podmínky, včetně podmínek pojištění pro krytí 

nákladů na zdravotní péči v ČR. 

 

 Vyloučením povinnosti platit dvojí zdravotní pojištění odpovídá předkládaný návrh 

Doplňkové smlouvy s USA mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního 

zabezpečení a vychází z obdobných principů, které platí v Evropské unii a jsou obsaženy 

v nařízeních Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, resp. nařízeních EP a Rady (ES) 883/04 a 987/09 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.   

  

Sjednání Doplňkové smlouvy nebude mít vliv na čerpání prostředků ze státního 

rozpočtu. Pro české zdravotní pojišťovny bude sice znamenat určitý úbytek na pojistném 

(z celkového pohledu půjde o zcela zanedbatelnou částku), který bude však kompenzován 

skutečností, že tyto pojišťovny nebudou povinny hradit náklady za zdravotní péči poskytnutou 

dotčeným osobám (a to i péči v USA, kterou by jinak svým pojištěncům po návratu do ČR 

musely refundovat). Navíc američtí občané v ČR nekrytí českým zákonným systémem budou 

muset mít pro pobyt v ČR sjednáno cestovní zdravotní pojištění, které je svou povahou 

komerčním pojištěním. 

 

 Smlouva je genderově neutrální. 

 

 Navrhovaný dokument je smlouva prezidentského charakteru, jež je před ratifikací 

předkládána k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu ČR podle článku 49 písm. a) 

a e) Ústavy ČR, protože upravuje práva a povinnosti osob a týká se věcí, jejichž úprava 

je vyhrazena zákonu. 

  

 Sjednání Doplňkové smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu. Její provádění 

v rámci Smlouvy, jejíž nedílnou součástí se ve smyslu jejího čl. 26 odst. 2 stane, bude 

zajišťováno v rámci působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 

zdravotnictví na základě platných právních předpisů se zřetelem k jejím ustanovením (budou 

se aplikovat české právní předpisy a v případech, kdy Smlouva modifikovaná Doplňkovou 

smlouvou obsahuje specifickou úpravu o příslušnosti k pojištění – budou aplikována příslušná 

ustanovení Smlouvy).  

 

 Vláda České republiky se sjednáním smlouvy vyslovila souhlas svým usnesením ze dne 

14. srpna 2013 č. 623. 

 

V Praze dne 10. března 2014 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

Předseda vlády 






















