Pozměňovací návrh poslankyně
Jany Hnykové k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 926)

K části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
K čl. III bodu 47
Dosavadní bod 47 se nahrazuje tímto novým zněním:
„47. Na konci § 116c se doplňují věty „Dávky důchodového pojištění vyplácené podle věty
první jsou splatné k 15. dni kalendářního měsíce. Způsob výplaty podle věty první nelze
použít, pokud příjemcem dávky důchodového pojištění není oprávněný nebo jeho
opatrovník. Zařízení je povinno vrátit orgánu sociálního zabezpečení do 8 dnů splátky
dávky, které byly poukázány tomuto zařízení podle věty první, pokud tyto splátky
dávky oprávněnému již nenáležely z důvodu jeho úmrtí nebo pokud oprávněný ukončil
pobyt v zařízení před počátkem období, za které splátky dávky náleží; zařízení přitom
těchto splátek dávky nesmí použít jiným způsobem.“.“.
Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Sněmovní tisk 926 v části třetí, kde je obsažena změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení, mění v novelizačních bodech 46 a 47 ustanovení § 116c tohoto
zákona tak, že ho terminologicky upravuje, aby označení zařízení sociálních služeb poskytujících
pobytové sociální služby odpovídalo zákonu o sociálních službách, dále upřesňuje, že způsob výplaty
důchodů upravený tímto ustanovením nelze použít v případech, kdy klient takového zařízení je
omezen ve svéprávnosti a má ustanoveného opatrovníka, a v neposlední řadě stanoví povinnost
takovým zařízením ve stanovených případech vracet přeplatky na důchodu plátci důchodu.
Pozměňovacím návrhem se, po projednání s MPSV a zástupcem Asociace poskytovatelů sociálních
služeb, navrhuje pozměnit novelizační bod 47 a použít tak specifického způsobu výplaty důchodů do
zařízení sociálních služeb i pro důchodce, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, pokud s tímto způsobem
výplaty jejich opatrovník souhlasí; vychází se přitom z toho, že zařízení sociálních služeb
s opatrovníkem smluvně ošetří způsob nakládání s takto zaslanými finančními prostředky, což
stávající znění zákona o sociálních službách umožňuje, a v praxi se tak fakticky postupuje. Tento
postup v praxi usnadní situaci jak zařízením sociálních služeb, tak opatrovníkům, zejména těm
veřejným, kteří tuto funkci vykonávají ve vztahu k většímu počtu klientů omezených ve svéprávnosti.
Příjemcem důchodu ve smyslu zákona o důchodovém pojištění bude i při tomto způsobu výplaty
opatrovník. Nakládání s finančními prostředky opatrovance totiž může opatrovník zajistit i formou
prostředníka, což bylo konzultováno i s Ministerstvem spravedlnosti. Na povinnostech opatrovníka
vůči opatrovanci stanovených občanským zákoníkem a rozhodnutím soudu o jeho ustanovení se tím
nic nemění. I při výplatě důchodu klienta s omezenou svéprávností, který má opatrovníka, do zařízení
sociálních služeb se bude na toto zařízení vztahovat povinnost vracet plátci důchodu splátky
poukázané do tohoto zařízení po úmrtí důchodce nebo po jeho přemístění jinam. V této souvislosti se
dále navrhuje upravit přímo právním předpisem i stávající praxi, která se týká techniky výplaty
důchodů do zařízení sociálních služeb (která byla dosud mezi plátcem důchodu a zařízením ošetřena
jen smluvně), tj. např. že se důchody vyplácejí ve stanoveném termínu (15. dne v měsíci) ve smyslu
§ 116 odst. 1 zákona na následující měsíční období (tj. do 14. dne následujícího měsíce).

