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Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské k poslaneckému návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk 852)

V článku I. novelizační bod 1. zní:
„1. V § 67 odst. 2 se za poslední větu vkládá včetně poznámky pod čarou č. 77
následující text:
„Krajská pobočka Úřadu práce společně se zaslaným oznámením, v souvislosti
s vyplacením zbývající částky rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 6
informuje osobu, které zanikl nárok na vyplacení dávky, o povinnosti informovat
o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu a, u které je pojištěnec pojištěn ve smyslu
§ 10 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění včetně sankcí plynoucích z
nesplnění této povinnosti a možnosti vzniku povinnosti platit pojistné na
veřejné zdravotní pojištění.77 Krajská pobočka Úřadu práce dále informuje
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o osobách, kterým zanikl nárok na
vyplacení dávky rodičovského příspěvku a s tím souvisejícím ukončením
povinnosti státu hradit zdravotní pojištění za tyto osoby podle § 7 odst. 1
písm. c zákona o veřejném zdravotním pojištění. Informaci o osobách,
kterým zanikl nárok na vyplacení dávky podle věty předchozí, zasílá
krajská pobočka Úřadu práce souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc.
Všeobecná zdravotní pojišťovna předává informaci dle věty druhé o
osobách jednotlivým zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou dané osoby
pojištěny.
_________
77)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů“.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Pozměňovací návrh směřuje k: 1) rozšíření obsahu poučení obsaženém v oznámení při
vyplácení zbývající části rodičovského příspěvku a 2) zavedení informační povinnosti
vůči zdravotním pojišťovnám.
Navrhuje se přidat do oznámení výslovné poučení o možnosti vzniku povinnosti platit
pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle § 8 zákona o veřejném pojištění. To, že
jsou osoby dosud přijímající rodičovský příspěvek poučeny o povinnosti informovat,
samo o sobě nevede k tomu, že zahájí placení pojistného, jelikož k zjištění této
povinnosti je zapotřebí systematický výklad zákona o veřejném zdravotním pojištění,
který průměrná osoba nemusí být schopna provést. Navrhovaná změna sleduje prevenci
sankcí vůči těmto osobám.
Dále se navrhuje zavést informační povinnost příslušné pobočky Úřadu práce vůči
zdravotním pojišťovnám skrze Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Informační
povinnost bude spočívat v zaslání seznamu osob, kterým zanikl nárok na vyplácení
rodičovského příspěvku – tedy osob, za které stát nadále není plátcem pojistného podle
ust. § 7 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 8 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Informační povinnost má příslušná krajská pobočka Úřadu práce vůči Veřejné
zdravotní pojišťovně, které vzniká povinnost předat informace dále ostatním
zdravotním pojišťovnám. Takový seznam osob bude zasílán jednou měsíčně za
uplynulý kalendářní měsíc. Cílem je zvýšit efektivitu předávání informací a předcházet
nedorozuměním v oblasti rodičovského příspěvku. Navrhovaný mechanismus zasílání
seznamu osob již funguje na základě domluvy mezi Úřadem práce a VZP u osob, které
Úřad práce vyřadil z evidence uchazečů zaměstnání.

Platné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 67
(1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby
podané příslušné krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu předepsaném
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem,
od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory žádá.
(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její
výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední krajskou pobočkou
Úřadu práce. Řízení o změně výše dávky a řízení o zastavení její výplaty se nevede
v případě vyplacení zbývající částky rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 6; o
této skutečnosti se vydává oznámení. Krajská pobočka Úřadu práce společně se
zaslaným oznámením, v souvislosti s vyplacením zbývající částky rodičovského
příspěvku podle § 30 odst. 6 informuje osobu, které uplynul nárok na vyplacení
dávky, o povinnosti informovat o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu, u které je
pojištěnec pojištěn ve smyslu § 10 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
včetně sankcí plynoucích z nesplnění této povinnosti a možnosti vzniku povinnosti
platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.77 Krajská pobočka Úřadu práce
dále informuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o osobách, kterým zanikl
nárok na vyplacení dávky rodičovského příspěvku a s tím souvisejícím
ukončením povinnosti státu hradit zdravotní pojištění za tyto osoby podle § 7
odst. 1 písm. c zákona o veřejném zdravotním pojištění. Informaci o osobách,
kterým zanikl nárok na vyplacení dávky podle věty předchozí, zasílá krajská
pobočka Úřadu práce souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc. Všeobecná
zdravotní pojišťovna předává informaci dle věty druhé o osobách jednotlivým
zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou dané osoby pojištěny.
(3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné žádosti
oprávněné osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v písemné žádosti o
přiznání rodičovského příspěvku.
(4) Pokud není oprávněná osoba svéprávná55 jednají za ni její zákonní zástupci, neníli dále stanoveno jinak. Je-li nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí
příslušného orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách namísto
zákonného zástupce tato osoba. Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém
zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, zastupuje tuto osobu v řízení
o dávkách tento ústav (zařízení) v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve
větě druhé) nepožádal o dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla
zaslána písemná výzva krajské pobočky Úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou
osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného zástupce (osoby uvedené ve
větě druhé) není znám. Jde-li o rodičovský příspěvek nebo porodné, má právo jednat
v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a může mu být tato dávka
vyplácena. Brání-li zletilé oprávněné osobě duševní porucha samostatně právně
jednat, může ji v řízení o dávkách zastupovat člen domácnosti, jehož oprávnění k
zastupování této osoby bylo schváleno soudem72.

