Deset výhrad k sKartě
1. Podvod – při projednávání zákona o č. 329/2011 MPSV uvádělo, že
výplata v hotovosti se rozumí výplatou poštovní poukázkou. Skutečnost,
že výplatou v hotovosti se rozumí výplata prostřednictvím bankomatu, se
většina příjemců dozvídá teprve v době, kdy jsou zveřejňovány podmínky
smlouvy.
2. Podmínky výběru (např. zpoplatnění v případě opakovaného výběru, či
výběru z jiného bankomatu) se příjemce dávky dozvídá až se zveřejněním
ceníku „nadstandardních služeb“ České spořitelny, a. s., tedy nikoliv
jednoznačným a předvídatelným způsobem z právního předpisu, ačkoliv
jde o dávku, kterou vyplácí orgán veřejné moci. Chybí jakákoliv právní
jistota – ceník může být kdykoliv změněn.
Komentář ČS: Zákon a smlouva uzavřená s Českou spořitelnou
jednoznačně garantují výplatu dávky zdarma. V rámci standardních služeb
získá držitel sKarty zdarma např. vydání sKarty jednou za 4 roky, otevření a
vedení účtu. Držitelé mají také zdarma měsíčně jeden výběr z bankomatu
ČS (ke každé vyplacené dávce) nebo provedení bezhotovostního převodu či
platby u obchodníků. Nově je také zdarma výběr hotovosti u obchodníka,
tzv. Cash back. Česká spořitelna se rozhodla vzít náklady na sebe a umožnit
tak další bezplatný přístup k dávce. Česká spořitelna se zavázala poskytovat
standardní služby zdarma po dobu trvání smlouvy, tj. po 12 let.

3. Je lživé tvrzení České spořitelny a.s. i MPSV ČR, že v zahraničí jsou
funkční projekty distribuce dávek prostřednictvím platebních karet (jsou
uvedeny státy Itálie, Holandsko, Polsko, Španělsko, Rusko a další). NRZP
ČR zadala průzkum užívání platebních karet při distribuci dávek. Ve
všech výše uvedených zemích je tento systém používán pouze u tzv.
chudinských dávek, kde hrozí, že tyto dávky nebudou použity k nákupu
potravin. Jedná se o dobíjecí karty, kde nejsou žádné údaje, nejedná se o
propojení veřejné listiny a platební karty.
Komentář ČS: Informace o účelu a použití podobných karet v zahraničí je
veřejně dostupná na internetu. Není pravda, že jsou karty v zahraničí
používány pouze pro výplatu tzv. chudinských dávek. Podle tvrzení p. Krásy
by to fakticky znamenalo, že většina typů dávek vyplácených v ČR spadá do
kategorie "chudinských dávek" včetně podpory v nezaměstnanosti, což není
pravda.

4. Většina bankomatů je pro různé osoby nepřístupná jak z hlediska
vzdálenosti, tak i bariérovosti. Tudíž je zřejmé, že desítky tisíc lidí si
nebudou moci vybrat finanční prostředky. Pokud je budou vybírat
z jiných bankomatů než ČS, zaplatí za každou transakci 40,- korun.
Výběry z bankomatů jsou dále limitovány tím, že bankomaty České
spořitelny a.s. umí vydávat bankovky pouze se sudými čísly. Takže
například, když příjemce dávky bude mít na speciálním účtu k sKartě
zůstatek 380,- korun, tak si z bankomatu bude moci vybrat pouze 200,korun.
Komentář ČS: Česká spořitelna zahájila spolupráci s několika
organizacemi, které zastřešují občany se zdravotním postižením, nebo jim
pomáhají. Například Pražská organizace vozíčkářů mapuje podle platné
metodiky přístupnosti poboček České spořitelny a dostupnost bankomatů.
Na základě jejich doporučení se budou místa moci uzpůsobit občanům na
vozíku nebo i rodičům s dětskými kočárky. Banka tak bude svoje budovy a
bankomaty postupně upravovat nejprve v krajských městech a následně v
menších obcích.
Česká spořitelna splnila ve veřejné obchodní soutěži na vydávání karet
sociálních systémů, kterou vyhlásilo MPSV, požadavky na minimální výši
bankovky pro výběr hotovosti v bankomatu. V České republice rovněž není
bankomat, kde by si mohl držitel karty vybrat 380 Kč. Bankomaty nevydávají
mince, ale pouze bankovky. Použití sKarty není omezeno pouze na výběr
z bankomatu. Držitel karty má další možnosti, jak dávky čerpat – platba
v obchodech, výběr hotovosti u obchodníka (Cash back) nebo převod na
účet.

5. Přibližně 40 % seniorů a osob se zdravotním postižením pobírá dávky
prostřednictvím poštovních poukázek. Tato služba je poskytována
bezplatně. Zavedením Karty sociálních systémů bude každý příjemce
muset platit za doručení peněz poštovní poukázkou.
Komentář ČS: Argument o počtu klientů, kteří pobírají dávky poštovní
poukázkou, je účelový. V současné době není možný jiný způsob výplaty
dávky než na účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky.
Smlouva uzavřená s ČS jednoznačně garantuje výplatu dávky zdarma.
V individuálně posouzených případech, kde klienti z objektivních důvodů
nebudou moci čerpat dávky prostřednictvím sKarty například pro těžké
zdravotní postižení, bude možné i nadále zasílat dávky poštovní poukázkou
zdarma i po začátku roku 2013.

6. Všichni držitelé sKarty si budou muset otevřít účet u České spořitelny
a.s., který bude určen pouze k transakcím s těmito dávkami. Je zcela
nelogické, aby občan, který má účet u jakékoliv banky a doposud mu byly

dávky poskytovány na tento účet, byl povinen si otevřít extra účet u České
spořitelny, aby mu přišly dávky na tento speciální účet a z tohoto účtu si
je příjemci dávek převáděli na svoje standardní účty.
Komentář ČS: Nikdo příjemce sociálních dávek nenutí zřizovat si
standardní účet u České spořitelny. Technický účet k sKartě, který je
nezbytný pro zajištění výplaty dávek, je zřízen automaticky a je zdarma.

7. MPSV ČR neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci nakupovat
jejich prostřednictvím v obchodních řetězcích, prodejnách COOP a
podobně. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči
je určen na nákup služeb a nikoliv na nákup potravin, na což jsme přitom
MPSV ČR neustále upozorňováni. Poskytovatelé služeb nemají platební
terminály a je možno jim platit pouze hotově, anebo převodem z účtu na
účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z účtu sKarty bude zpoplatněna.
8. MPSV ČR vůbec neuvádí, že u tzv. cash backu je vybrání jakékoliv
částky v prodejnách podmíněno nákupem v této prodejně, a to minimálně
ve výši 300,- korun, přičemž maximální výběr hotovosti je limitován
částkou 1500,- korun. U příspěvku na mobilitu, nebo přídavku na dítě je
nesmysl mluvit o výběru tzv. cash back.
Komentář ČS: Podmínky pro službu Cash Back platí shodně pro všechny
karty v České republice a rozhodně nejsou utajovány. K dispozici jsou
například na webových stránkách www.skontakt.cz nebo v příručce, kterou
obdrží příjemce dávky při převzetí sKarty.

9. Zásadním problémem sKarty jako platební karty je skutečnost, že sKarta
bude při různých žádostech kopírována jako důkaz toho, že žadatel je
držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Řada dávek je tímto kopírováním
dokladu podmíněna. Tímto kopírováním však druhá strana bude mít
k dispozici identifikační číslo platební karty, což je velmi nebezpečně
z důvodu zneužití této karty. Na internetu je možnost se dostat k detailním
informacím o této kartě.
Komentář ČS: V rámci legislativního procesu byla právní úprava
konzultována s Úřadem na ochranu osobních údajů. Zneužití sKarty při
vydání kopie této karty je stejně minimální jako v případě, kdy byla vydávána
kopie průkazu se zdravotním postižením. Toto tvrzení vychází z údajů, které
byly uvedeny na průkazu osoby se zdravotním postižením, a údajů, které
jsou uvedeny na sKartě. Současně má sKarta jakožto platební karta
nastavenou ochranu zabezpečení jako běžná bankovní karta.

10. Česká spořitelna, a.s. bude mít exkluzivní informace o držitelích sKarty.
Z výše podpory v nezaměstnanosti bude vědět přesně, z jaké výše mzdy
byla dávka vypočítána. Z příspěvku na dítě bude vědět ČS a.s., že se jedná
o rodinu, jejíž příjem je do 2,4 násobku životního minima. ČS bude mít
přehled, do kterých bankovních domů a na jaké účty jsou dávky
převáděny. Bude vědět, kdo nakupuje z těchto dávek a kde a podobně.
Komentář ČS: Tato informace je zavádějící. ČS bude mít k dispozici pouze
informaci jakou výši dávky má připsat na technický účet sKarty. Zároveň
budeme realizovat bezhotovostní převody dle pokynu příjemce dávek. ČS je
bankou a veškerá uvedená data podléhají také institutu bankovnímu
tajemství upravenému zákonem č.21/1992 Sb., o bankách. Právní úprava
ochrany osobních dat v bankách je srovnatelná (ne-li přísnější) s právní
úpravou ochrany osobních dat v oblastech výkonu veřejné správy.

V Praze dne 3. 9. 2012

Bc. Václav Krása
Předseda NRZP ČR

