Milé maminky, milí tatínkové, milí rodičové!

Možná, že nevíte, že budete muset přijímat rodičovské příspěvky a případné
přídavky na děti prostřednictvím sKarty. A možné, že to sice víte, ale nevíte, co to
vlastně pro Vás bude znamenat.
30. srpna jsem se zúčastnila na happeningu, při němž jsme vrátili panu ministrovi
MPSV jeho sKartu. Happening pořádala Národní rada osob se zdravotním
postižením a KDU-ČSL. V těchto organizacích totiž dobře vědí, jaký průšvih výplaty
sKartou jsou. Protože se pohybuji prostřednictvím vozíčku, doprovázela mne jako
osobní asistentka maminka s malým chlapečkem. Teprve tam jsem si uvědomila,
že rodiče zřejmě nevědí, co je čeká. Neboť moje osobní asistentka, až když slyšela,
o čem se tam mluví, začala pátrat, co se tím změní také pro ni.
Jelikož se touto problematikou už déle zabývám, rozhodla jsem se, že vám předám
informace, jež jsem zjistila. sKarta je totiž problém, který se dotýká celé
společnosti, a jistě by o tom měli být všichni spraveni. Připadá mi nečestné
a nesportovní, že skupina obyvatel, která bude sKartou zasažena, o ní nic
podstatného neví. A podstatného je toho mnoho, zejména toho, co nás ohrožuje!

Co vadí na sKartě:
Je to změna k horšímu, přinejmenším proto, že aby se příjemci dostali k penězům,
na něž mají ze zákona nárok, musí udělat něco navíc než dosud. To principiálně
horší je uvedeno dále.
Peníze už totiž nebudou chodit složenkou, nýbrž dávky příjemce obdrží jedině
prostřednictvím sKarty. Občan je dostane tak, že na úřadu práce jako žadatel
o dávku automaticky uzavře smlouvu s Českou spořitelnou o otevření
bankovního účtu.

Výňatky z „Podmínek České spořitelny, a. s., pro vydání používání sKarty a otevření
platebního účtu“ (dále jen „Podmínky“) k uvedené smlouvě - viz níže, celé
„Podmínky“ jsou v přílohách.
Stát tak nutí příjemce stát se klientem komerčního subjektu. Účet je jen
technický, takže příjemce nemůže využívat užitečné funkce, jež účty mívají.
Prostřednictvím účtu je každý příjemce tzn. i rodiče, kontrolován – co a kde platí,
viz „Podmínky“ níže (žlutě podsvíceno, ev. podtrženo). Přitom využívání
rodičovského příspěvku nikdy kontrolováno nebylo, neboť se předpokládá, že děti
spotřebují mnohem více, než rodičovský příspěvek činí. Pokud chce příjemce opravdu
využívat výhod moderního bankovnictví, musí si převést dávky na jiný účet. Jakou
logiku má převod z účtu na účet v tomto případě, než že Česká spořitelna tak
získá informace o příjemci, kde má jaký účet atp.?
Komentář ČS: Jedná se o mylnou informaci. Čerpání rodičovského příspěvku není ze strany MPSV
nijak limitováno. Dávky můžete prostřednictvím čerpat způsobem, který si zvolíte:




Platbu kartou v obchodech
Výběr hotovosti z bankomatu nebo při platbě kartou u obchodníka (tzv.Cash back)
Převod na jiný účet

Pokud někdo chce v přijímání dávek složenkou pokračovat, musí písemně žádat
o proplácení složenkou a dát se prošetřit, zda je opravdu nutné, aby mu peníze
složenkou dál chodily. Dle ministrových slov to lze pouze ze zdravotních důvodů.
Přitom se neví, podle jakých kritérií se to prošetřování má dít (MPSV to určilo takto
a přitom zákon garantuje výplatu složenkou jako jeden ze způsobů, aniž se v něm
hovoří o nějakých zdravotních důvodech).
Na přepážce vyzvednout hotovost nelze, jen z bankomatu, přičemž výběr je pro
příjemce bezplatný jen jednou a jen u České spořitelny. To však není jisté,
jelikož je to jen slib MPSV. Mimo to bankomaty nevydají příjemci menší bankovku než
dvoustovku, takže lze vybrat jen určitou částku, nikoliv tu, jež příjemci náleží.
Komentář ČS: Nejedná se o slib MPSV, ale o závazek České spořitelny, který je uveden ve
smlouvě. Tento dokument je přístupný na stránkách ministerstva, kde si ho kdokoliv může
prohlédnout, viz. odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/10990.
Kromě bankomatů jsou zde i jiné možnosti bezplatného čerpání dávky (např. cash back), které na
tomto místě nejsou z neznámého důvodu uvedeny.

Pokud nehodlá být příjemce sledován, a tudíž si chce vyzvednout peníze v hotovosti,
leč bankomat pro něho je daleko, může vybrat nějaké částky v prodejnách, kde
mají terminál. Avšak to je podmíněno nákupem v této prodejně, a to minimálně ve
výši 300,- Kč, přičemž maximální výběr hotovosti je limitován částkou 1500,- Kč.

Komentář ČS: Jsou to pravidla, která platí pro všechny karty v České republice. Nejedná se tudíž o
omezení týkající se pouze sKarty. V ČR je více než 5 000 provozoven poskytujících výběr hotovosti
na pokladně (Cash back). Minimální výši nákupu také nelze brát s ohledem na průměrnou výši
transakce u obchodníka při platbě kartou jako bariéru využití služby.

sKarty nepřinesou nic pozitivního. MPSV sice proklamuje, že to přinese úspory státní
správě, protože se prý ušetří na složenkách a náklady na zavedení jdou na vrub
České spořitelny. Ale je zřejmé, že dražší než dosud například bude software
a vybavení s tím spojené, že přechod na sKartu se musí zúřadovat (propagace,
zaškolení, doručení rozhodnutí, poštovné etc.), samotné sKarty se musí vyrobit,
skončení a ztrátu či novou sKartu musí státní správa zúřadovat nejen na úřadě, ale
i v České spořitelně, příjemce to bude stát cestování, čas, organizování a risk
zcizení.
Komentář ČS: Na tomto místě musíme zdůraznit informaci, že smlouva mezi MPSV a Českou
spořitelnou je bezúplatná. Ministerstvo nebude České spořitelně platit za vyrobení karet a zajištění
výplaty dávek.
sKarta byla navržena jako karta, jejíž používání neznamená pro jejího držitele žádné riziko. Pokud
klient sKartu ztratí nebo je mu odcizena, nemůže dojít k jejímu zneužití. Samozřejmě to platí za
předpokladu, že si na kartu nenapsal svůj PIN.

Ve Wikipedii je definice "čipové totality", což je takové ovládání společnosti, které
umožňuje mocným podrobně sledovat například pohyb osob, peněz či zboží, a tím
nad nimi mít velkou moc.
Komentář ČS: Nerozumíme souvislosti mezi sKartou a výše uvedeným termínem. Ministerstvo jasně
na začátku deklarovalo , jaké dávky budou kontrolovány. Jedná se o dávky hmotné nouze, jejichž
způsob čerpání je definován platnou legislativou.

Podmínky České spořitelny, a. s., pro vydání a používání sKarty
a otevření platebního účtu
Pozn. České spořitelny: Žluté zvýrazněné části obchodních podmínek vyznačila
v původním znění dopisu jeho autorka Jana Hrdá.
1.2 Změna
V zájmu zlepšení kvality služeb, které vám poskytujeme, jsme v návaznosti na vývoj právního
prostředí a rozvoj technologií oprávněni změnit tento smluvní dokument i další související dokumenty
(například ceník!!). V takovém případě jsme vám povinni navrhnout změnu v listinné formě nebo na
jiném trvalém nosiči dat nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má podle našeho návrhu taková
změna nabýt účinnosti. Pokud vám navrhneme změnu tohoto smluvního dokumentu a dalších
sjednaných dokumentů, bude platit, že jste navrženou změnu přijal, jestliže jsme vám tuto změnu
navrhli ve výše uvedeném termínu, v návrhu jsme vás informovali o vašem právu ukončit smluvní
vztah a o důsledcích neodmítnutí návrhu v uvedené lhůtě a vy jste návrh na změnu tohoto smluvního
dokumentu a dalších souvisejících dokumentů před nabytím účinnosti této změny písemně neodmítl.
Jestliže návrh na změnu tohoto smluvního dokumentu nebo dalších souvisejících dokumentů písemně
odmítnete, budete mít právo ukončit smluvní vztah do dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou
účinností.
Komentář ČS: Tato úprava vyplývá přímo ze zákona o platebním styku, kdy je banka oprávněna
podmínky měnit. O změně musí informovat dva měsíce předem a klient má právo s takovou změnou
vyslovit nesouhlas.
Současně je nutné vzít v úvahu i Smlouvu o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a
dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů mezi Českou
spořitelnou a MPSV, ve které jsou smluvně dohodnuty některé ceny, jejichž výše je pevně stanovena
a Česká spořitelna je není oprávněna změnit po dobu účinnosti smlouvy. Jedná se zejména o
poskytování standardních služeb zdarma, mezi něž patří např. vydání sKarty 1x za 4 roky, vedení a
otevření účtu, platby kartou v obchodech, výběr z bankomatu ČS nebo provedení bezhotovostního
převodu ve vztahu ke každé dávce připsané na účet. Podmínky vychází z pravidel stanovených touto
smlouvou.
2.2 Vaše údaje
Souhlasíte s tím, abychom v případě, kdy sKarta
osoby se zdravotním postižením nebo pouze
zpracovávali a uchovávali i informace týkající se
jsou nutné pro výrobu sKarty jako průkazu osoby

bude mít kromě platební funkce také funkci průkazu
funkci průkazu osoby se zdravotním postižením,
typu průkazu, vaši fotografii, tj. takové údaje, které
se zdravotním postižením.

Je nutné, abychom vždy měli k dispozici vaše aktuální údaje. Je vaší povinností nám zejména
prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky neprodleně oznamovat změny
svých identifikačních a jiných údajů a tyto změny popřípadě doložit.
Komentář ČS: Česká spořitelna je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, tj. je povinna zajistit ochranu osobních údajů v souladu s tímto zákonem.
K tomu, aby mohla ČS dostát svým závazkům vyplývajícím jí ze smlouvy s MPSV, musí mít
k dispozici shora uvedené údaje, aby mohla vyrobit tzv. speciální kartu, která má kromě platebních
funkcí také funkci průkazu osoby se zdravotním postižením.
ČS potřebuje vést aktuální údaje právě ze shora uvedených důvodů, aby platební karta i karta
s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením obsahovala správné údaje.
3.1 Záznamy a archivování komunikace
Výslovně souhlasíte s tím, že jsme oprávněni zaznamenat jakoukoliv komunikaci probíhající mezi námi
prostřednictvím kterýchkoliv dostupných technických prostředků a archivovat veškeré tyto záznamy,
jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které obdržíme od vás nebo třetích osob v souvislosti
s jakýmkoliv bankovním obchodem. Souhlasíte s tím, abychom prováděli záznamy naší komunikace i
bez dalšího předchozího upozornění, že je takové opatření činěno.
Komentář ČS: Česká spořitelna rozhovory zpravidla nahrává z důvodu prokazatelnosti obsahu
takového rozhovoru a doložitelnosti skutečností, které byly v takovém rozhovoru zmíněny.
4. Ceny za služby
Za námi poskytované služby platíte ceny podle Sazebníku České spořitelny, a. s., pro sKartu platného
v den provedení zpoplatňovaného úkonu. Ceny uvedené v sazebníku jsme oprávněni měnit postupem
a ve lhůtách dvou měsíců.
Komentář ČS: Je nutné vzít v úvahu i Smlouvu o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a
dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů mezi ČS a
MPSV, ve které jsou smluvně dohodnuty některé ceny, jejichž výše je pevně stanovena a ČS ji není
oprávněna změnit po dobu účinnosti smlouvy. Podmínky vychází z pravidel stanovených touto
smlouvou.
5.1 Otevření a vedení platebního účtu
Sjednáváme si, že smluvní vztah týkající se platebního účtu a sKarty mezi námi vzniká dnem, kdy
převezmete informaci o otevření účtu a sKartu a písemně vyslovíte souhlas s tímto smluvním
dokumentem a dalšími souvisejícími dokumenty.
Platební účet nelze používat k jinému účelu, než který je sjednán v tomto smluvním dokumentu.
Komentář ČS: Tento bod podmínek vychází ze smlouvy s MPSV.
5.2 Souhlas s poskytnutím informace o platebním účtu a platební transakci
Výslovně souhlasíte s tím, že prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
předáváme Ministerstvu práce a sociálních věcí informace o jednotlivých platebních transakcích
uskutečňovaných na vašem platebním účtu. Berete na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí
zamýšlí kontrolovat čerpání vám přiznaných účelových dávek, tj. dávek, jejichž použití je na základě
právních předpisů určitým způsobem omezeno. Berete na vědomí, že ve vztahu k jiným než účelovým
dávkám Ministerstvo práce a sociálních věcí bude pouze ověřovat, zda platební transakce, kterou
uskutečňujete, je kryta poskytnutou dávkou a nebude překročena její výše.

V návaznosti na váš souhlas udělený výše souhlasíte i s tím, že u Ministerstva práce a sociálních věcí
prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí ověřujeme každé využití
platební funkce sKarty (např. výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu, bezhotovostní převod
prostřednictvím příkazu zadaného v našich bankomatech nebo prostřednictvím kontaktních pracovišť
Úřadu práce České republiky, bezhotovostní platbu u obchodníka) a že provedeme pouze takovou
platební transakci, kterou nám Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím jednotného
informačního systému práce a sociálních věcí povolí při splnění dalších podmínek dle tohoto smluvního
dokumentu.
Komentář ČS: Tento bod podmínek vychází ze smlouvy s MPSV.
6.1 Nakládání s peněžními prostředky na platebním účtu
Souhlasíte s tím, že s peněžními prostředky na vašem platebním účtu je v případech, kdy mu zadání
příslušného platebního příkazu umožňují právní předpisy, oprávněn nakládat Úřad práce České
republiky. V takovém případě nejsme oprávněni zkoumat oprávněnost takto zadaného platebního
příkazu.
Bez vašeho souhlasu jsme oprávněni odepsat peněžní prostředky zejména (slůvko zejména znamená,
že to může být i v něčem jiném, než se tu uvádí!!) v následujících případech:
– na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného soudu nebo orgánu státní správy
(např. Úřadu práce České republiky);
– k úhradě cen a našich nákladů v souvislosti s dohodnutými službami, které jsme vám poskytli;
Komentář ČS: Česká spořitelna je oprávněna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta pouze
v zákonem předpokládaných případech. Náklady ČS jsou uvedeny v sazebníku pro sKartu. Jiné
náklady (ceny) si ČS neúčtuje.
6.2 Dostatečná výše zůstatku
Jste povinen(-na) na platebním účtu udržovat peněžní prostředky v takové výši, aby postačovaly ke
krytí platebních transakcí dle vašich příkazů a ke krytí vašich závazků vůči nám.
Komentář ČS: Klient je povinen mít na účtu prostředky k pokrytí jím zadaných platebních příkazů,
nebo nebudou provedeny. Je současně povinen mít na účtu peněžní prostředky k úhradě cen ČS
stanovených v sazebníku pro sKartu. Tento bod neznamená, že by klient musel mít na účtu povinný
minimální zůstatek.
8.4 Poskytnutí a čerpání zálohy
Poskytnutou zálohu lze čerpat pouze k provedení bezhotovostních plateb prostřednictvím POS
terminálů u obchodníků s použitím sKarty. Poskytnutou zálohu nelze použít k výběru hotovosti ani k
platbám na základě platebních příkazů.
Berete na vědomí, že vámi čerpané částky zálohy podléhají autorizaci Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
Komentář ČS: Česká spořitelna plánuje poskytovat zálohu pouze za určitých podmínek, tj. pouze na
platby u obchodníků, výhledově však až v horizontu příštího roku. Druhá část tohoto bodu vychází ze
smlouvy s MPSV.
9.1 Žádost o sKartu a funkce sKarty
sKarta může mít platební, autentizační (ověření identity osoby ve vztahu k informačnímu systému
práce a sociálních věcí) a identifikační funkci.

9.3 Převzetí sKarty
sKartu (včetně hesla a PUK k autentizační funkci a identifikačního čísla) vám vydá kontaktní pracoviště
Úřadu práce České republiky, které zajišťuje výplatu příslušné dávky.
Komentář ČS: Tento bod podmínek vychází ze smlouvy s MPSV.
10.1 Nakládání s peněžními prostředky na platebním účtu prostřednictvím sKarty
S peněžními prostředky na svém platebním účtu budete nakládat zejména prostřednictvím sKarty.
Dáváte nám proto pokyn, abychom na vrub vašeho platebního účtu, ke kterému je sKarta vydána,
zúčtovali všechny oprávněné závazky vyplývající z používání sKarty.
Komentář ČS: ČS nakládá s peněžními prostředky podle pokynu klienta a v souladu se smluvním
ujednáním a platnou právní úpravou.
10.5 Použití sKarty na internetu
Berete na vědomí, že prostřednictvím sKarty nelze provádět platební transakce na internetu ani jiné
platební transakce bez přítomnosti sKarty.
Komentář ČS: Tento bod v podstatě říká, že kartou není možné platit na internetu. Je to informace
pro klienta, aby věděl, jakým způsobem může kartu použít.
11.1 Ochrana bezpečnostních údajů sKarty
Jako držitel sKarty jste povinen(-na) uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti,
nezaznamenávat jej ve snadno rozeznatelné podobě, zejména nikoli na samotnou sKartu nebo jiný
předmět, který uchováváte či nosíte společně s sKartou. Jste povinen(-na) jednat tak, abyste zabránil
odcizení, ztrátě a zneužití sKarty neoprávněnými osobami a povinen(-na) ji chránit před magnetickým,
mechanickým i tepelným poškozením. Pokud stanovená bezpečnostní pravidla při používání sKarty
porušíte, a to i neúmyslně, bude takové vaše jednání posuzováno jako hrubá nedbalost.
Komentář ČS: Tento bod vychází ze zákona o platebním styku.
14.1 Lhůty pro provádění platebních transakcí
Jednorázový platební příkaz zadaný prostřednictvím našeho bankomatu nebo platbomatu do 20.00
hodin zpracujeme na účet příjemce vedený námi v den přijetí platebního příkazu a v pracovní den
následující po dni přijetí platebního příkazu při převodu do jiné banky v České republice nebo na účet
komerční klientely (právnických osob a fyzických osob-podnikatelů obsluhovaných komerčními centry
nebo obchodními útvary centrály banky).
Komentář ČS: Tento bod vychází ze zákona o platebním styku.
Trvalé platební příkazy zpracujeme dle data splatnosti platebního příkazu: na účet příjemce vedený
námi v den přijetí platebního příkazu a v pracovní den následující po dni přijetí platebního příkazu při
převodu do jiné banky v České republice nebo na účet komerční klientely (právnických osob a
fyzických osob-podnikatelů obsluhovaných Komerčními centry nebo obchodními útvary centrály
banky).
Komentář ČS: Tento bod vychází ze zákona o platebním styku.

Berete na vědomí, že k odepisování nebo připisování peněžních prostředků z nebo ve prospěch vašeho
platebního účtu v případě platebních transakcí prostřednictvím sKarty z podnětu nebo prostřednictvím
příjemce platby dochází dle druhu platební transakce prostřednictvím sKarty a v závislosti na lhůtě
dané ke zpracování platební transakce obvykle v průběhu dvou (2) až čtyřiceti pěti (45) dní.
Komentář ČS: Tento bod vychází z pravidel kartových asociací.
14.4 Odmítnutí provedení platebního příkazu
Jsme oprávněni odmítnout provedení platebního příkazu, zejména když nejsou splněny následující
podmínky pro jeho provedení:
– Na platebním účtu nejsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky pro provedení platebního
příkazu. V případě většího počtu platebních příkazů, u nichž by nastal stejný okamžik přijetí, jsme z
důvodu nedostatku peněžních prostředků pro provedení všech takových platebních příkazů oprávněni
určit, v jakém pořadí a které platební příkazy provedeme, a ostatní odmítnout.
Komentář ČS: Jde o smluvní dohodu (sjednání postupu), jak bude Česká spořitelna oprávněna
postupovat v případě, kdy na účtu nebude dostatek peněžních prostředků
15.4 Způsoby předávání bezhotovostních platebních příkazů
Berete na vědomí, že neakceptujeme jakékoli platební příkazy předané nám prostřednictvím sběrného
boxu na našich pobočkách a ani jinak prostřednictvím našich poboček. V takovém případě vás ani
nebudeme informovat o jejich neprovedení.
Komentář ČS: Toto vychází ze smlouvy s MPSV, kdy bylo dohodnuto, že pro zadání příkazu bude
moci držitel sKarty použít dva kanály – kontaktní pracoviště Úřadu práce a bankomaty nebo
platbomaty České spořitelny. Platební příkazy tedy nelze předkládat na pobočkách ČS ani vhazovat
do sběrných box. Lze je zadávat prostřednictvím ÚP ČR nebo sKarty.
16.2 Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci
Ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající sto padesáti (150) EUR nesete vy,
pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztracené nebo odcizené sKarty nebo zneužitím sKarty v
případě, že jste nezajistil ochranu svých jedinečných bezpečnostních prvků.
Z neautorizované platební transakce nenesete ztrátu, pokud jste nejednal podvodně a ztráta vznikla
poté, co jste nám oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití sKarty, nebo jsme na své straně nezajistili,
aby vám byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo
neautorizované použití sKarty.
Komentář ČS: Tento bod vychází ze zákona o platebním styku.

