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Zaměstnanost 

Máme nízkou míru zadlu-
žení, relativně nízkou ne-
zaměstnanost. Úsporná 
opatření, provázející re-
formy, se ale přesto ne-
vyhnou ani nám. Nemá-
me na  vybranou. Pokud 
nechceme zabřednout 
do  ekonomických problé-
mů, které tvrdě dopada-
jí například na  Řeky, Por-

tugalce, Iry, Španěly nebo 
Italy, musíme šetřit a  mo-
dernizovat veřejné systé-
my. Pomoci české ekono-
mice postavit se na  nohy 
má reforma veřejných fi -
nancí, zahájená už v roce 
2007. Její součástí jsou 
i  zásadní změny v  so-
ciálním systému platné 
od  ledna 2012. Nějakým 

způsobem se dotknou 
každého z nás a nemohou 
být úplně bezbolestné. 
Přesto jsou dělány s  ma-
ximální možnou citlivostí. 
Na  rozdíl od  některých ji-
ných zemí, kde jsou nuce-
ni snižovat důchody, so-
ciální dávky a platy. Nově 
nastavený sociální sys-
tém by měl být jednoduš-
ší a spravedlivější. A hlav-
ně by měl zajistit, aby byly 
peníze pro ty, kteří po-
moc státu potřebují, nejen 
dnes, ale i v budoucnu. 

Celá Evropa šetří. Krize se nevyhnula většině států 
Evropské unie. Ekonomiky některých zemí dokon-
ce stojí před krachem. Česká republika je na tom 
ale v porovnání s ostatními poměrně dobře. 

Jak se mění

Dluh České republiky je zhruba 
čtyřikrát nižší než řecký. 

I tak je nutné snižovat naše  
zadlužování.

Sociální dávkyPostižení a nemocenská
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ných zemí, kde jsou nuce-
ni snižovat důchody, so-
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Radek (30 let) studuje 
vysokou školu a  chce si 
k  tomu najít práci. Proto-
že už během studia pra-
coval a během posledních 
dvou let si 12 měsíců pla-
til i  důchodové pojištění, 
vznikl mu nárok na  pod-
poru v nezaměstnanosti. 

Ještě vloni by přitom 
za  těchto podmínek na 
podporu nárok neměl.

Volnější podmínky
na pracovním trhu

Odstupné se bude odvíjet 
od  doby, kterou zaměst-
nanec pro fi rmu odpra-
coval. 

 Lidé, kteří u jednoho za-
městnavatele odpracovali 
méně než 1 rok, mají nárok 

na odstupné ve výši jedno-
ho průměrného měsíčního 
výdělku.

 Zaměstnanci, kte-
ří působili v  dané fi rmě 
1 – 2 roky, mají nárok 
na částku ve výši dvou prů-

měrných měsíčních výděl-
ků. 

 Trojnásobek průměrné-
ho měsíčního výdělku jako 
odstupné dostanou ti za-
městnanci, kteří odpraco-
vali více než 2 roky.

Odstupné podle délky zaměstnání

Pracovní směna bude maximálně 12 hodin

Nové podmínky pro práci přesčas

Možnost zapůjčování zaměstnanců mezi fi rmami

Starou dovolenou nepůjde proplatit

Stanovit pracovní dobu bude 
možné pružněji. Nová pra-

covní směna ale nesmí pře-
sáhnout 12 hodin bez ohle-

du na typ rozvržení pracov-
ní doby.

U  vedoucích zaměstnanců 
bude možné nově sjednat 
mzdu s přihlédnutím k prá-
ci přesčas, a  to až do výše 
celkových ročních limitů. 

U ostatních se do mzdy za-
počte odměna maximál-
ně do  150 hodin přesčasů 
v  kalendářním roce. Zna-
mená to, že pokud je práce 

přesčas zahrnuta ve  mzdě, 
už se přesčasové hodiny 
neproplácejí zvlášť a ani se 
za ně nedává náhradní vol-
no. 

Firmy si budou moci mezi 
sebou půjčovat zaměst-
nance. Je to ale možné jen 
u zaměstnanců, kteří u fi r-

my pracují nejméně 6 mě-
síců. Zaměstnanec s  půj-
čením ale musí souhla-
sit a mzdu mu bude vyplá-

cet původní zaměstnavatel 
s  tím, že ji poté bude pří-
padně požadovat po dočas-
ném zaměstnavateli. 

Dovolenou z  uplynulého 
roku už nepůjde proplatit 
(jen při ukončení pracovní-
ho poměru) a  zaměstnanec 

si ji musí vybrat. Pokud za-
městnavatel neurčí zaměst-
nanci ani do 30. června ná-
sledujícího roku termín, do-

kdy si má nevyčerpanou do-
volenou z  minulého roku 
vybrat, může si ho zaměst-
nanec určit sám.

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Ivana (36 let) přišla 
o místo a zaměstnavatel, 
který byl v  platební ne-
schopnosti, jí nevyplatil 
dvouměsíční odstupné. 
Ivana ale bez peněz ne-
zůstane. Úřad práce jí to-
tiž uhradí 65 % průměr-
ného měsíčního čisté-
ho výdělku. Tuto částku 
pak bude úřad vymáhat 
po  zaměstnavateli. Tím-
to způsobem začne stát 
lidem nahrazovat nevy-
placené odstupné. V pra-
xi se totiž často stává, že 
zaměstnavatelé odstup-
né nevyplatí a  lidé zů-
stanou bez peněz, proto-
že po dobu, kdy mají mít 
odstupné, nemají nárok 
na  podporu v  nezaměst-
nanosti. 

Odstupné jí místo šéfa zaplatil Odstupné jí místo šéfa zaplatil 
úřad úřad práce práce 

Alena (28 let) si přivy-
dělává na  základě do-
hody o  provedení prá-
ce. Měsíčně si tak přijde 
na 8000 korun. 
Zatím ale mohla na  do-
hodu pracovat jen 
150 hodin ročně. To se 
teď změnilo a pro jedno-
ho zaměstnavatele (a tedy 
na  jednu dohodu) už 
může pracovat 300 hodin 

ročně. Díky tomu si Ale-
na může vydělat víc. 
Změna je ale výhodná 
i pro zaměstnavatele, kte-
ří tak mohou lépe řešit na-
příklad sezonní práce. 

Ale pozor! Pokud si ně-
kdo na dohodu nebo více 
dohod vydělá měsíčně nad 
10 000 korun, musí z této 
částky nově platit sociální 
a zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce: 300 hodin ročněDohoda o provedení práce: 300 hodin ročně

Za práci při studiu Za práci při studiu 
dostane podporu dostane podporu Vedení rozvíjející se po-

čítačové fi rmy potřebuje 
kvalitní vedoucí pracov-
níky. S jedním z nich, Voj-
těchem (34 let), není pří-
liš spokojena. Jenže pro-
blémy s  ním se projevily 
až po 5 měsících od  jeho 
nástupu do  zaměstná-
ní, kdy už jeho zkušební 
doba (a  možnost ho bez 
problémů propustit) skon-

čila. Nově se ale zkušební 
doba pro vedoucího pra-
covníka prodlužuje z  pů-
vodních 3 až na 6 měsíců. 
Pokud ale jde o  pracov-
ní poměr na dobu určitou, 
může zkušební doba trvat 
jen jeho polovinu. 

Tedy pokud má ně-
kdo smlouvu na půl roku, 
může být zkušební doba 
jen tři měsíce. 

Šéfům se prodlužuje zkušební dobaŠéfům se prodlužuje zkušební doba

Smlouva na dobu určitou může být Smlouva na dobu určitou může být 
na 3 rokyna 3 roky Stavební fi rma zaměstná-

vá načerno dělníky pro po-
mocné práce. Protože to 
dělá často a jde o hodně za-
městnanců, dostala fi rma 
pokutu ve  výši 7 milionů 
korun. To je pro ni natolik 
citelné, že se jí zaměstná-
vat lidi načerno už nevypla-
tí. Nově totiž fi rmám, kte-
ré poskytují nelegální prá-
ci, hrozí pokuta od 250 000 
do  10 milionů korun. Zá-
roveň mohou přijít o mož-

nost získat veřejnou za-
kázku či státní dotace, po-
kud zaměstnají cizince bez 
platného povolení na našem 
území. Pokud pak kontrola 
načapá zaměstnance, kte-
rý odmítne prokázat svoji 
totožnost a  legálnost svého 
zaměstnání, hrozí mu poku-
ta do výše 10 000 korun. Při 
prokázané nelegální práci 
může být zaměstnanec po-
trestán pokutou až 100 000 
korun. 

Za zaměstnávání načerno hrozí fi rmám milionové pokutyZa zaměstnávání načerno hrozí fi rmám milionové pokuty

Lubomír (32 let) pracuje 
v provozu a zaměstnava-
tel mu zatím jeho pracov-
ní smlouvu obnovoval 
každého půl roku. 
Dosud totiž pla-
tilo, že smlou-
vu na dobu ur-
čitou šlo uza-
vřít maximál-
ně na  2 roky, 
a do tohoto limitu 
se počítalo i její případ-
né opakování nebo pro-
dlužování. Nově ale bude 
možné smlouvu na dobu 
určitou uzavřít až na 
3 roky. 
Jenže takový pracovní 
poměr je možné prodlou-
žit jen dvakrát (celkem 
tedy může trvat 

maximálně 9 let). Zákon 
tím chrání zaměstnance 
před přílišným využívá-
ním krátkých pracovních 
poměrů na dobu určitou.u. 

a-
-
-

, 

u-
em 

může trvat 

18
01

94
/2

9



III  Pondělí 16. ledna 2012 ZMĚNNYY VV RROOCCE 22001122
INZERCE

 Veřejná služba je v roz-
sahu maximálně 20 hodin 
týdně. 

 Nově může být nabídnu-
ta i  uchazečům o  zaměst-

nání, kteří jsou v  evidenci 
déle než 2 měsíce. 

 Ten, kdo nabídku ve-
řejné služby bez váž-
ného důvodu odmítne, 

bude vyřazený z  eviden-
ce uchazečů o zaměstnání 
a může přijít i o dávky po-
moci v hmotné nouzi.

 Veřejná služba nezna-
mená jen úklid veřejných 
prostranství, ale třeba 
i  práci v  nemocnicích, 

ve  školství, v  oblasti soci-
ální, sportovní, při ochra-
ně životního prostředí nebo 
zvířat apod. 
Patří sem dále například: 
práce pro charitu a jiné ne-
ziskové organizace, pe-
čovatelskou službu, azy-

lové domy, domovy se-
niorů, muzea, knihovny, 
sportovní a  kulturní akce, 
úklidové a  pomocné prá-
ce ve  veřejných budovách, 
roznáška písemností 
po  městě, údržba dětských 
hřišť atd.

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Veřejná služba, lepší dostupnost rekvalifi kace 
hrazené státem, ale také tvrdé postihy za zneu-
žívání sociálních dávek. Tak vypadají nová pra-
vidla pro nezaměstnané, která začala od led-
na platit. Aktivní lidé na podpoře se ale bát ne-
musí. Délka pobírání i výše podpory zůstáva-
jí stejné. Navíc díky spolupráci úřadů práce 
s  agenturami práce je šance najít pro neza-
městnané práci rychleji.

Změny podpoří 
pracanty

Veřejná služba: zametání 
ulic i práce pro neziskovky
Přimět nezaměstnané 
k  rychlejšímu hledání 
práce. Tak přesně to si 
stát slibuje od  zavedení 
nutnosti pracovat ve ve-
řejné službě. Noví neza-
městnaní se ale bát ne-
musí. Tato práce pro bla-
ho obce je určena přede-
vším pro lidi, kteří jsou 
bez práce delší dobu 
a hrozí, že ztratí své pra-
covní návyky. Novinkou 
je i to, že veřejnou služ-
bu budou namísto obcí 

zajišťovat úřady práce. 
A  ty rozhodnou, komu 
veřejnou službu nabíd-
nou. Zpočátku půjde 
především o nezaměst-
nané vedené v evidenci 
déle než 1 rok nepřetr-
žitě nebo déle než 1 rok 
v  průběhu posledních 
tří let. Veřejná služba se 
nebude týkat například 
starších občanů, zdra-
votně postižených nebo 
těch, kteří pečují o  čle-
na rodiny.

Co musíte vědět o veřejné službě:

Jak dlouho budete 
brát podporu

Váš věk Délka pobírání podpory
Do 50 let věku  5 měsíců

Od 50 do 55 let  8 měsíců

Nad 55 let 11 měsíců

 Částka, kterou bere-
te, není celou dobu stej-
ná. Čím déle podporu 
berete, tím je nižší. Prv-
ní dva měsíce dostáváte 
65 % svého bývalého pla-
tu, další dva měsíce 50 % 
a zbylé měsíce (podle va-
šeho věku) pak 45 %. 

 Lidé, kteří ze svého 
posledního zaměstnání 
odešli »dohodou« nebo 
dostali výpověď pro 
hrubé porušení pra-
covní kázně, budou do-
stávat 45 % platu celou 

dobu, po  kterou mají 
na podporu nárok. 

 Až vám skončí doba, 
po  kterou jste pobíra-
li podporu a  nenajdete 
práci, budete mít nárok 
jen na dávky státní soci-
ální podpory (pokud spl-
ňujete podmínky) nebo 
pomoci v  hmotné nouzi. 
Pokud ale nebudete spo-
lupracovat s úřadem prá-
ce a vyvíjet požadovanou 
aktivitu, můžete o dávky 
pomoci v  hmotné nou-
zi přijít. 

Pracujete načerno? 
Nedostanete nemocenskou.

Nejen kvůli možnosti po-
kut a ztráty dávek se práce 
načerno nevyplácí. Lidé, 
kteří pracují načerno, to-
tiž přicházejí o  výhody, 
které mají z legálního pra-
covního poměru. Nemají 
pak nárok na nemocenskou 
ani na  důchodové pojiště-

ní. To znamená, že v  pří-
padě nemoci zůstanou bez 
peněz a  budou jim chybět 
»odpracovaná« léta k náro-
ku na důchod. O jeho výši 
ani nemluvě. A  samozřej-
mě, v případě vážného úra-
zu, mohou přijít i o invalid-
ní důchod. 

Podpora v nezaměstnanos-
ti zůstává stejná jako vlo-
ni. Dosáhne na ni ale méně 
lidí. Zkracuje se totiž délka 
tzv. rozhodného období pro 
nárok na podporu o 1 rok. 
V  praxi to znamená, pod-
poru v nezaměstnanosti do-

stanete jen tehdy, když jste 
v  posledních dvou letech 
aspoň 12 měsíců pracova-
li a  platili důchodové po-
jištění. (Vloni přitom stači-
lo pracovat a platit pojištění 
jen 12 měsíců v posledních 
třech letech.) Na potřebnou 

dobu pojištění (tedy 12 mě-
síců) ale dosáhnete i díky 
tzv. nahradní době pojiště-
ní. Tu je možné získat na-
příklad péčí o dítě do 4 let, 
pobíráním invalidního dů-
chodu třetího stupně nebo 
výkonem veřejné služby. 

Na podporu dosáhne méně lidí

Nevážíte si zaměstnání, které vám našel úřad 
práce? Půl roku nedostanete nic!

 Přísnější budou úřední-
ci na  všechny, kteří ode-
jdou z  místa, které jim 
úřad práce najde. Pokud 
vám tedy úřad práce zpro-
středkuje zaměstnání a  vy 
z  něj do  půl roku odejde-
te bez vážných důvodů 
(např. zdravotních), budete 
se moci do evidence neza-
městnaných přihlásit zno-
vu až po 6 měsících. Nezá-

leží přitom, jestli dáte vý-
pověď nebo odejdete doho-
dou. Stejné pravidlo – půl 
roku bez peněz od  státu – 
pak platí i  pro zaměstnan-
ce, kterému zprostředkuje 
zaměstnání úřad práce, ale 
zaměstnavatel s ním ukončí 
pracovní poměr kvůli hru-
bému porušení pracovních 
povinností.

 Půlrok bez podpory se 

začíná počítat ode dne, kdy 
jste do práce (ze které pak 
odejdete) nastoupili. Tak-
že když z  místa odejdete 
po  třech měsících, budete 
na nule další tři měsíce.

 Pokud vás úřad práce 
vyřadil z evidence, zname-
ná to, že nejenže nedosta-
nete od státu nic, ale bude-
te si muset sami platit zdra-
votní pojištění.

Znamená to, že ať jste brali sebevíc, 

tak od státu dostanete v roce 2012 

maximálně 13 762 korun. Vyšší část-

ku dostanete jen při rekvalifi kaci, kdy 

si můžete přijít až na 15 422 korun.  

Podpora má 
svůj »strop«

Anna (37 let) nenašla 
po  skončení rodičovské 
práci. Zaevidovala se 
na úřadu práce a získa-
la podporu v nezaměst-
nanosti. Díky tomu, že 
úřady práce nově za-
čaly spolupracovat se 
soukromými agentura-
mi práce (program tzv. 
sdíleného zprostředko-
vání zaměstnání), získa-
la Anna novou práci už 
během tří měsíců. 

Agenturu motivuje to, 
že za  každého uchaze-
če, kterému bude zpro-
středkovávat práci, do-
stane státní příspěvek 
5000 korun. V  přípa-
dě Anny to bylo ještě 
o 1250 korun více, pro-
tože nastoupila do  prá-
ce na  dobu neurči-
tou. Pokud si udrží za-
městnání minimálně 
6 měsíců, dostane agen-
tura dalších 500 korun. 

Nezaměstnaným hledají práci 
i agentury. Platí jim za to stát.

Pan Nezmar (57 let) pracoval 
12 let jako řidič autobusu a přišel 
o práci z organizačních důvodů. 
Dostal odstupné ve výši tří mě-
síčních platů, a proto se mu vý-
plata podpory v nezaměstnanos-
ti odsunula o tři měsíce. Po půl 
roce na  podpoře se rozhodl, že 
si udělá rekvalifi kaci. Sám si 
po  dohodě s  úřadem práce vy-
bral kurz v ceně 11 900 korun. 
Úspěšně ho dokončil, a tak úřad 
práce rekvalifi kačnímu zařízení 
kurz zaplatil. Díky svým novým 
znalostem si Nezmar našel práci 
jako dopravní dispečer.

Pan Pech (36 let) je 
dlouhodobě neza-
městnaný, ale o  prá-
ci příliš velký zájem 
nemá a s úřadem prá-
ce nespolupracuje. 
Dostal nabídku veřej-
né služby, na  kterou 
se ale »vykašlal«. Tím 
se ale sám připravil 
o dávky hmotné nou-

ze. Do evidence ucha-
zečů o  zaměstnání se 
může opět přihlásit až 
po  6 měsících. A  po-
kud by uchazeč o prá-
ci v  době, kdy igno-
roval nabídku veřej-
né službu, ještě pobí-
ral podporu v  neza-
městnanosti, také by 
o ni přišel.  

Za lenost skončí bez peněz

Vybral si rekvalifi kaci 
a našel práci

Nezaměstnaný se musí hlásit 
na Czech POINT
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Milouš (33 let) je nezaměst-
naný a úřadem práce byl vy-
tipován jako  účastník nové-
ho projektu Docházka ne-
zaměstnaných (DONEZ). 
Znamená to pro něj, že se 
musí v  předem určený čas 
hlásit na  kontaktním místě 
Czech POINT v místě trva-
lého bydliště. Pokud by do-
mluvenou schůzku bez váž-
ného důvodu zmeškal, při-
šel by o  podporu v  neza-
městnanosti a  stát by mu 
přestal platit i zdravotní po-
jištění. Při schůzce se Mi-
louš vždy dozví termín další 
schůzky a na Czech POINT 
bude muset chodit zhru-
ba dvakrát týdně po  dobu 
tří měsíců. Projekt DONEZ 
má lidem ztížit práci načer-
no, protože hlásit se budou 
v běžné pracovní době.
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Všichni dostanou stejně: Až 220 000 korun  Děti v mateřské škole bez omezení  Peníze i pro studující  

Do  konce loňského roku 
platil systém třírychlost-
ního čerpání rodičovské-

ho příspěvku. To, kolik ma-
minky dostaly, se ale liši-
lo podle délky rodičovské. 

A jakmile si maminky zvo-
lily délku rodičovské dovo-
lené, už ji nemohly změ-
nit. S tím je teď ale konec! 
Nová pravidla jsou volněj-
ší, pružnější a  spravedli-
vější.
Rodiče totiž budou mít vět-
ší volnost při čerpání rodi-
čovského příspěvku a  mo-

hou pružněji rozhodovat 
o  jeho délce a  výši.  To 
jim umožní lépe sladit péči 
o děti podle momentální si-
tuace. 
Snadněji se tudíž budou 
moci vracet na  trh práce, 
a  zvýší se tak jejich šance 
na  budování pracovní ka-
riéry. 

 Rodiče si budou moct sami ur-
čit výši a délku čerpání příspěvku.

 Výplata příspěvku skončí buď 
vyčerpáním částky až 220  000 ko-
run na dítě, nebo dovršením čtvrté-
ho roku dítěte. 

 Měsíční výše příspěvku je ome-
zena 70 % třicetinásobku den-
ního vyměřovacího základu, což 
zhruba odpovídá peněžité pomoci 
v mateřství. 

 Pokud je denní vyměřovací zá-
klad nižší než 7600 korun, bude 
si moci rodič volit výši příspěvku 
do 7600 korun měsíčně.

 Pokud je vyšší než 7600 korun, 
může zvolit výši příspěvku do výše 
těchto 70 % třicetinásobku denní-
ho vyměřovacího základu, nejvýše 
však do 11 500 korun. 

 Výši příspěvku je mož-
né měnit nejdříve jednou za 
3 měsíce.

 Výši příspěvku sta-
noví vyšší příjem obou 
z rodičů.

 Aby si rodiče moh-
li zvolit výši a  délku 
pobírání příspěvku, 
tak bude stačit, aby 
aspoň jeden z  nich 
splňoval nárok 
na peněžitou pomoc 
v  mateřství (nebo 
nemocenskou v sou-
vislosti s  porodem 
nebo převzetím dí-
těte podle zákona 
o nemocenském po-
jištění).

Maximálně 220 000 korun

Rodiče už mohou dá-
vat děti do  školky bez 
omezení a  nepřijdou 
o příspěvek. Týká se to 
ale jen dětí starších než 

2 roky (u  dětí mladších 
než 2 roky je limit 46 
hodin měsíčně). Změna 
se týká jen rodičů, kte-
ří mají rodičovskou po-

dle nových pra-
videl. Pro rodi-
če se »starou« ro-
dičovskou platí sta-
rá pravidla. 

Nárok na rodičovský příspěvek
 Pokud si ani jeden z rodi-

čů neplatil nemocenské po-
jištění, a neměl tak nárok na 
mateřskou (nezaměstnaní, 
studenti atd.), nemohou vo-
lit výši a délku rodičovského 
příspěvku. 

 Budou brát 7600 
korun do  9. měsíce 
věku dítěte, poté 3800 
korun do 4 let věku dí-
těte.

 Celkem to bude 216 600 
korun.

Příspěvek i s dítětem ve školce

Stejnou částku, až 220 000 korun, mohou dostat 
od  ledna maminky na  rodičovské. Nově už to-
tiž nebude záležet na tom, jak dlouho jsou s dí-
tětem doma. Ať už to tedy bude jakákoli délka, 
nejvýše do 4 let věku dítěte, celková maximální 
částka bude 220 000 korun.

 O  rodičovský pří-
spěvek je možné žádat 
na  kontaktním pracovišti 
úřadu práce.

 Možnost vybrat si 
délku čerpání rodi-
čovského příspěvku 
platí, i  pokud maminka 

plynule naváže 
na  rodičovskou 
s  dalším potom-
kem.

Jak a kde žádat o příspěvek 

Pokud maminka byla 
na rodičovské koncem 
roku 2011, může se 
rozhodnout, jestli bude 
čerpat »rodičák« po-
staru nebo podle nové 
úpravy. Pokud ale zů-
stane v původním sys-
tému, budou pro ni 
platit i  původní pod-

mínky, které omezují 
pobyt dítěte ve školce.

 O  změnu rodi-
čovského příspěvku 
je potřeba od  ledna 
2012 požádat na úřa-
du práce. 

 Požádat o  změnu 
musí ten z rodičů, kte-
rý už příspěvek pobírá. 

 Po »přestupu« je 
možné měnit výši  
příspěvku každé tři 
měsíce.

 Kdo chce přejít 
do  nového systé-
mu, může nalézt for-
muláře ke stažení na 
adrese portal.mpsv.
ch/forms/.

Jak změnit »starou« rodičovskou 

Lucie (24 let) má dceru Ža-
netu (22 měsíců). Lucie se 
původně rozhodla pro čtyř-
leté čerpání rodičovské-
ho příspěvku. Vzhledem 
k  tomu, že se pro ni v září 
letošního roku naskytla 
možnost nastoupit do  za-
městnání v nové fi rmě, chce 
si zkrátit délku rodičovské. 
A  protože byla v  době na-
rození dítěte nemocensky 
pojištěna, může si o převod 

na  kratší rodičovskou po-
žádat. Musí jen doložit po-
třebné údaje pro stanovení 
denního vyměřovacího zá-
kladu. 

Jelikož měla příjem 
22 000 korun a její peněži-
tá pomoc v mateřství přesa-
hovala maximální možnou 
částku 11 500 korun, může 
nově pobírat rodičovský 
příspěvek až do  této maxi-
mální výše.

Našla si práci a zkrátila si rodičovskou

Prodloužila si dvouletou rodičovskou
Ingrid (26 let) si původně 
zvolila dvouletou rodičov-

skou, ze které do  kon-
ce loňského roku vy-

čerpala 180 000 ko-
run. Letos uvažuje 
o  prodloužení čer-
pání rodičovského 

příspěvku. Nová 
právní úprava jí 
to umožní, pře-

chod z původ-
ního do  no-
vého systé-

mu není ni-
jak omezený. Při 

přechodu se jí se-
čtou všechny do-

posud vyplacené rodičov-
ské příspěvky a tato suma se 
odečte od celkové maximál-
ní možné vyplacené částky 
220 000 korun. Ingrid tedy 
zbývá ještě 40  000 korun 
a  sama si určí, jak je chce 
vyplácet. Rozhodla se, že 
chce brát rodičovskou ještě 
8 měsíců ve  výši 5000 ko-
run měsíčně.

Zkrátí si rodičovskou kvůli novému miminku
Andrea (32 let) pracovala 
v oblasti reklamy a dosahova-
la slušných příjmů 35 000 ko-
run. Narodil se jí syn Tomáš 
a rozhodla se pro tříletou rodi-
čovskou. Letos v červnu se jí 
narodí druhé dítě v době, kdy 
Tomášovi budou téměř dva 
roky. Podle nové úpravy se 
rozhodla čerpání rodičovské-
ho příspěvku na Tomáše zkrá-
tit, protože jí to výše denního 
vyměřovacího základu umož-
ňuje. Do nástupu na další ma-
teřskou může čerpat rodičov-
ský příspěvek v  maximál-
ní možné výši 11  500 korun 
a získá tím o 3900 korun mě-
síčně více. Při narození dru-
hého dítěte se může znovu 

rozhodnout, jak dlouho bude 
rodičovský příspěvek čer-
pat, a jeho výši i délku čerpá-
ní může následně měnit (opět 
s limitem 220 000 korun).

Manželům Danielovým 
se narodila dcera Leo-
na. Oba jsou zaměstna-
ní, a  tedy nemocenský
pojištěni. Martin je pro-
gramátorem IT a  vydělá-
vá 40 000 korun měsíčně. 
Má vyšší příjem než man-
želka, která pracuje v ob-
chodě za  12  000 korun 
měsíčně. Manželé se roz-
hodli pro dvouletou rodi-
čovskou. U  obou rodičů 
je možné stanovit ke  dni 
narození dítěte denní vy-
měřovací základ, a  v  ta-
kovém případě se při sta-
novení výše rodičovského 
příspěvku vychází z  toho 
vyššího. Podmínky pro 

splnění dvouletého čerpá-
ní rodičovského příspěvku 
v  maximální výši 11  500 
korun měsíčně splňoval 

Martin, a  proto se využil 
jeho příjem, i když o rodi-
čovský příspěvek požáda-
la manželka.

Díky platu manžela bere maximum – 11 500 korun

Žijí spolu, ale nejsou manželé
Jitka (29 let) a  Roman 
(35 let) spolu žijí, ale ne-
jsou manželé. Mají syna 
Štěpána (18 měsíců). Ji-
tka studovala v  době 
jeho narození na  vyso-
ké škole, a  nesplňova-
la tak podmínku pro při-
znání peněžité pomoci 
v  mateřství. Nyní pobí-
rá rodičovský příspěvek 

ve výši 3800 korun mě-
síčně. Její partner Ro-
man pracuje jako technik 
a vydělává 26 000 korun 
měsíčně. Jitka nechce 
zůstat s  dítětem doma 
4 roky a  hodlá ukon-
čit rodičovskou koncem 
roku 2012. Proto nyní 
uplatnila pro získání ná-
roku na  kratší čerpání 

rodičovského příspěvku 
Romanův příjem. Po do-
ložení jeho denního vy-
měřovacího základu jim 
byla výše příspěvku ur-
čena na  102  600 ko-
run. Zbytek 117 600 ko-
run (do  celkové výše 
220 000 korun) si vyčer-
pá ve  výši 9780 korun 
měsíčně. 

Manželé Trojanovi mají dce-
ru Adélu (18 měsíců) a  zvoli-
li si čerpání tříleté rodičovské. 
Protože neuvažují o  tom, že 
by dali Adélku do předškolní-
ho zařízení,  je jim jedno, že by 
mohli pobírat rodičovský pří-
spěvek v případě, že by Adél-
ka byla ve školce celý den. Pře-

chod do nového systému rodi-
čovské není povinný, proto se 
Trojanovi rozhodli čerpat pří-
spěvek podle původních pod-
mínek. Ušetří tak 15  600 ko-
run, protože celková výše ro-
dičovského příspěvku v  tříleté 
variantě se snižuje ze 235 600 
na 220 000 korun.

Změnu nechtějí, jsou spokojení 

Monika (21 let) s Patrikem (23 
let) jsou mladí rodiče, kteří žijí 
v  regionu s vysokou nezaměst-
naností. V  únoru čekají naro-
zení prvního dítěte. Ani jeden 
z  nich však nebude splňovat 
podmínky pro to, aby si mohli 
vybrat výši a délku rodičovské-
ho příspěvku. Jako nezaměstna-
ní si totiž neplatili nemocenské 
pojištění. Monika  tak nemá ná-
rok na peněžitou pomoc v ma-
teřství. Bez prostředků ale nezů-
stane. Bude brát rodičovský pří-
spěvek 7600 korun do 9. měsíce 
věku dítěte a poté 3800 korun až 
do 4 let věku.

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Jsou bez práce, budou brát 7600 korun V péči o dítě se budou střídat
Manželé Malinovi mají 
syna Matěje (2 roky). 
Kamila pracuje na  ma-
nažerské pozici v  pod-
niku, který získal důleži-
tou zakázku. Proto chce 
nastoupit do  práce zpět 
na plný úvazek minimál-
ně na  půl roku. S  Ond-
řejem se dohodli, že ji 
na tuto dobu v péči o dítě 
zastoupí, jak to umož-
ňuje systém čerpání ro-
dičovské podle původní 
i nové úpravy. I v  tomto 
případě je možné měnit 
délku a výši rodičovské.

Syna může dát do školky. Bez omezení
Dominika (27 let) je svobodná 
maminka, která pečuje o syna 
Marka (2,5 roku). Ještě 18 mě-
síců s ním bude na rodičovské 
(bez možnosti volby). Teď má 
ale možnost dát Marka do ma-
teřské školy a  začít si hledat 
práci. Dominika tak na  tom 
bude lépe. Stačí jí přihlásit se 
do nového systému čerpání ro-
dičovského příspěvku. Podle 
něj se už u  dětí starších dvou 
let nebude sledovat, jestli na-
vštěvují školku. To podle pů-
vodní úpravy vedlo ke zrušení 
čerpání rodičovského příspěv-
ku. Nově o  něj Dominika ne-
přijde.

Kvůli záškolákovi přijdou o tisíce
Klement (11 let) opakovaně 
chodí za školu a jeho rodičům  
je to celkem jedno. Dokon-
ce už jim za  to byla uložena 
i sankce podle přestupkového 
zákona. Jeho matka pobírá ro-
dičovský příspěvek z  důvodu 
péče o  jeho 1,5ročního sou-
rozence. Jaké bylo jejich pře-
kvapení, když jim úřad prá-
ce oznámil, že jim bude kvů-
li záškoláctví Klementa sní-
žena výplata rodičovského 
příspěvku o částku 22 800 ko-
run (ze 220 000 korun). Rodi-
če tak budou více motivováni 
sledovat, jestli jejich děti cho-
dí do školy.

Rodičovská je pružnější a spravedlivějšía spravedlivější
Hlavní změny ve vyplácení Hlavní změny ve vyplácení 
rodičovského příspěvkurodičovského příspěvku
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Příspěvek na péči:
až 12 000 korun měsíčně

Všichni, kdo se o sebe kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu nemohou nebo nedokážou postarat, si mohou 
požádat o příspěvek na péči. Ten se vyplácí jednou 

měsíčně a je odstupňovaný podle toho, jak moc je 
člověk závislý na pomoci jiných. Příspěvek do-

stane přímo zdravotně postižený nebo seni-
or a sám si rozhodne, jak s penězi naloží. 

Dosavadní systém čtyř stupňů závislosti 
zůstává zachovaný, ale mění se způsob 

nároku na poskytování příspěvku na péči. 

Jak a kde o příspěvek na péči žádat
 O příspěvek se žádá na 

úřadu práce.
 K tomu, aby si člověk 

mohl požádat, musí mít 
zdravotní posudek od lékař-
ské posudkové služby. 

 Posudkový lékař přitom 
jako podklad pro své roz-
hodnutí využívá aktuální 
lékařské zprávy a písemný 
záznam ze sociálního šet-
ření.

 O tisíc ko-
run víc dostanou 

od ledna jako příspě-
vek na péči děti od 
1 do 18 let věku ve 
II. stupni závislosti. 
Z  5000 korun se pro 

ně příspěvek zvyšu-
je na 6000 korun mě-
síčně. 

 Pokud rodina (přes-
ně řečeno společně po-
suzované osoby) nedo-
sahuje dvojnásobku ži-

votního minima, pří-
spěvek na péči se jim 
zvyšuje o 2000 korun. 

 Nově také bude 
platit, že rodiče po-
stižených dětí, kte-
rým už je víc než 

1 rok, mohou brát 
jen jednu sociální 
dávku. 
Musí si tak vybrat mezi 
rodičovským příspěv-
kem a příspěvkem na 
péči. 

Postižené děti ve II. stupni dostanou o tisícovku víc

Velké změny začaly od ledna platit i pro zdravotně postižené. Celý systém by pro ně měl nově být jednodušší a přehlednější. Už jen tím, že si všechno budou postižení moci 
vyřídit na jednom místě – úřadu práce – odpadne vyplňování řady formulářů.

Mění se způsob posu-
zování nepříznivého 
zdravotního stavu, kte-
rý je nutný pro stanove-
ní stupně závislosti. Po-
dle jeho závažnosti se 

pak přiznává výše pří-
spěvku na péči. Posud-
koví lékaři budou nově 
posuzovat jen 10 zá-
kladních životních po-
třeb v každodenním ži-

votě, namísto 36 úkonů 
ve 129 činnostech. Pro 
zdravotně postižené to 
znamená objektivněj-
ší a jednodušší posuzo-
vání. 

Posuzování zdravotního stavu se zjednoduší

Příspěvek na mobilitu

Počet dávek se 
snižuje na dvě
Příspěvek na mobilitu je 
dávka, kterou stát vyplá-
cí jednou měsíčně dětem 
(nad 1 rok věku) i dospě-

lým, kteří mají poruchu 
mobility nebo orientace. 
Podmínkou ale je, že ne-
jsou umístěni v ústavní péči 

a opakovaně se musí ně-
kam dopravovat. Výše pří-
spěvku na mobilitu je 
400 korun měsíčně. 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek na zvláštní po-
můcku je jednorázová dáv-
ka pro osoby s těžkou va-
dou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí, těžkým slu-
chovým nebo těžkým zra-
kovým postižením nebo 
těžkým mentálním postiže-
ním. Slouží k pořízení ne-
zbytných pomůcek, na za-
koupení a úpravy moto-
rového vozidla a při úpra-

vách bytu. Maximální 
výše tohoto příspěvku je 
350 000 korun. Pokud si 
postižený chce za příspě-
vek pořídit auto, je ma-
ximální výše příspěvku 
200 000 korun a je možné 
ho opakovaně dostat jednou 
za10 let. Součet příspěvků 
vyplacených v  posledních 
5 letech nesmí přesáhnout 
800 000 korun.

Složitý systém různých druhů dávek pro zdravotně postižené končí. 
Z původních jedenácti dávek zbyly pouze dvě − příspěvek na mobilitu a příspě-
vek na zvláštní pomůcku. 
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O postižené může pečovat asistent sociální péče
Novinkou, která zača-
la platit, je mezi jiným 
i to, že může o postiže-
né pečovat asistent soci-
ální péče.  

 Asistent nesmí být oso-
ba blízká.

 Příjem asistenta (které-
ho si platí  postižený z pří-
spěvku na péči) je až do 

výše 12 000 korun osvobo-
zený od daně z příjmů.

 Asistent musí mít s kli-
entem podepsanou smlou-
vu o poskytování péče.
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Přísnější pravidla 
nemocenské

Zatočit se simulanty a omezit zneužívání systé-
mu to jsou přísnější pravidla, která stát nastavil 
pro nemocenskou. Asi nejdůležitější změnou je 
to, že šéf má možnost simulanta propustit.

Sylva (37 let) byla 3 týd-
ny nemocná. Zameškala 
15 pracovních směn po 
8 hodinách, z toho první 
tři směny v  tzv. karenč-
ní době, která se nepro-
plácí. Její průměrný ho-
dinový výdělek je 148 
korun. Za dobu prvních 
21 kalendářních dnů, 
což je tento případ, ob-
drží náhradu mzdy za 96 
zameškaných hodin cel-
kem ve výši 9562 korun 
hrubého. Částka je osvo-
bozena od daně z  pří-
jmu a nezahrnuje se do 
vyměřovacího základu 
pro pojistné na sociální 
a zdravotní zabezpečení. 
Od 22. kalendářního dne 
je pacientům vyplácena
nemocenská.

Noční vycházky jsou zakázané
Propustit zaměstnance, 
kterého kontrola od za-
městnavatele opakovaně 
nenajde v  době nemoci 
doma, už od ledna může 
během prvních 21 dní ne-
moci jeho šéf. 
Dovoluje mu to úpra-
va zákoníku práce, podle 
které může dát zaměstna-

vatel zaměstnanci výpo-
věď, pokud »zvlášť hru-
bým způsobem« poruší 
lékařem stanovený režim 
při nemocenské. 
Propuštěný zaměstna-
nec nebude mít nárok 
na odstupné a ani na 
podporu v  nezaměstna-
nosti.  

Vycházky v  době nemo-
ci může nově ošetřující lé-
kař povolit nejvýše na 6 ho-
din denně, a to v době od 
7 hodin do 19 hodin. Roz-
hodnutí, jestli a jak dlouhé 

vycházky povolí, je na léka-
ři, který přitom přihlíží ke 
zdravotnímu stavu pacienta 
a k tomu, aby vycházky ne-
narušily stanovený léčebný 
režim.

Jak se mění výplata dávek na bydlení
Dávky podle 
účelu 
Sociální dávky, které jsou 
určené přímo na konkrét-
ní výdaje, mohou jít nově 
tam, kam patří. Napří-
klad majiteli bytu na ná-

jem a služby, zálohy na 
plyn zase poputují přímo 
do plynárny apod. Nemě-
lo by tak docházet k tomu, 
že by například dávka na 
bydlení byla utracena pro 
jiné účely.

Mění se výplata 
příspěvku na 
bydlení
Celkem 84 měsíců za po-
sledních deset let budou 
moci lidé pobírat příspě-
vek na bydlení. 

Toto omezení ale nepla-
tí pro domácnosti, kde žijí 
pouze lidé nad 70 let nebo 
zdravotně postižení, kte-
ří bydlí v pro ně postave-
ných nebo upravených by-
tech.

Náhrada mzdy po 
dobu nemoci

Chudé rodině se třemi dětmi se životní minimum zvedne o tisícovku

Životní minimum se Životní minimum se zvýšilo o 284 korun
Částka 3410 korun. 
Přesně tak vysoké je ži-
votní minimum pro osa-
mělého člověka. Od této 
sumy, která se od ledna 
zvýšila o 284 korun (vlo-
ni to bylo 3126 korun), 
se odvíjí většina sociál-
ních dávek. 

Zvýšení životního mi-
nima znamená, že na so-
ciální dávky dosáhne více 
lidí, než tomu bylo do-
sud. Kromě toho lidé mo-
hou požádat stát i o peníze 
(tzv. příspěvek na živoby-
tí, který jim zvýší příjem 
na částku životního mini-
ma). Pokud je rodina více-
členná, může dojít ke zvý-

šení posuzované částky ži-
votního minima například 
u rodiny se třemi nezle-
tilými dětmi až o zhruba 
1000 korun.

Jestli ale budete žádat 
stát o peníze, musíte počí-
tat s  tím, že částka život-
ního minima se mění po-
dle počtu lidí, kteří s vámi 
v domácnosti žijí. A není 
to tak, že se počet lidí jed-
noduše vynásobí částkou 
životního minima, tedy  
3410 korun (viz tabulka 
s příklady životního mi-
nima). Celková částka se 
mění podle počtu dospě-
lých i počtu dětí a jejich 
věku.

Dávky, které závisí na životním minimu
Sociální dávky

Dávka Maximální příjem
Porodné 2,4násobek životního minima

Přídavek na dítě 2,4násobek životního minima  

Příspěvek na péči 2 násobek životního minima  (zvýšen o 2000 
korun u rodiny se zdravotně postiženým dítětem)

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dávka Maximální příjem

Příspěvek na živobytí méně než životní minimum

Doplatek na bydlení méně než životní minimum

Poznámka: O dávkách pomoci v hmotné nouzi se rozhoduje individuálně, 
i podle majetkové situace rodiny.

Jak vysoké je životní minimum
pro jednotlivce 3410 Kč

pro první osobu v domácnosti 3140 Kč

pro druhou a další osobu v domácnosti (kromě nezaopatřeného 
dítěte)

2830 Kč

dítě do 6 let 3410 Kč

dítě 6 až 15 let 2140 Kč

dítě 15 až 26 let (nezaopatřené) 2450 Kč

Příklady životního minima
2 dospělí 5970 Kč

1 dospělý + 1 dítě ve věku 5 let 4880 Kč

2 dospělí + 1 dítě ve věku 5 let 7710 Kč

MODELOVÉ PŘÍKLADY
Ilona (38 let) a Josef (42 let) 
Nováčkovi mají dvě děti ve 
věku 8 a 16 let. Oba man-
želé nemají stálé zaměstná-
ní a jejich příjmy jsou nato-
lik nízké, že čerpají dávky 
v hmonté nouzi, které se od-
víjí od částky životního mini-

ma vypočítané pro tuto kon-
krétní rodinu. Tím, že se ži-
votní minimum od ledna zvý-
šilo, se jim částka životního 
minima zvýšila o 870 ko-
run měsíčně. Celkem u nich 
životní minimum dosahuje 
10 560 korun měsíčně.

Výše jejich životního minima
2 dospělí  + dítě 8 let + dítě 16 let

Rok 2011
5480 Kč + 1960 Kč + 2250 Kč = 9690 Kč

Rok 2012
5970 Kč + 2140 Kč + 2450 Kč = 10 560 Kč

Rozdíl mezi roky 2011 a 2012 je 870 Kč

Výše jejich životního minima
2 dospělí  + dítě 5 let + dítě 9 let + 17 let

Rok 2011
5480 Kč + 1600 Kč + 1960 Kč + 2250 Kč =  11 290 Kč

Rok 2012
5970 Kč + 1740 Kč + 2140 Kč + 2450 Kč = 12 300 Kč

Rozdíl mezi roky 2011 a 2012 je 1010 Kč

Podobně jsou na tom man-
želé Sklenářovi, Zuzana (35 
let) a Lukáš (37 let), kte-
ří mají tři děti ve věku 5, 9 
a 17 let. Žijí v regionu 
s vysokou nezaměstnanos-
tí a nemají možnost sehnat 
dlouhodobou práci. Opro-
ti loňsku se jim částka živo-
tího minima zvýšila o 1010 
korun a jejich celkový úhrn 
životního minima je letos 
12 300 korun.
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MODELOVÝ PŘÍKLAD

Jste nemocní a nejste doma? 
Šéf vás může propustit.

Simulanti mohou
 přijít o práci



VIII    Pondělí 16. ledna 2012ZMĚNNYY VV RROOCCE 22001122
INZERCE

Fo
to

 p
ro

fi m
ed

ia
.c

z,
 s

co
m

, a
rc

hi
v 

Bl
es

ku

Jak se mění výplata 
sociálních dávek?

Máte nárok na sociální dávky, ale nevíte, 
koho a kde požádat o pomoc? Od ledna se 
celý systém výplaty sociálních dávek pod-
statně zjednodušil. Všechno je možné vyří-
dit na jednom místě – na úřadech práce. Stát 
tím ušetří peníze a vy nebudete muset obíhat 
několik různých úřadů.

Všechno vyřídíte na jednom místě
Doposud se v Česku vyplá-
celo více než 20 různých 
sociálních dávek a rozho-
dovaly o nich tři různé úřa-
dy. Nezaměstnaní, postižení 
i všichni žadatelé o sociální 
dávky tak pendlovali mezi 
úřadem práce a obecními 
úřady různých úrovní. Od 
1. ledna 2012 se ale všech-
no řeší na jednom jediném 
místě – úřadu práce. Těch je 
v  Česku celkem 423, tedy 
počet těchto kontaktních 
míst se nemění. Už nebu-

de docházet k situacím, kdy 
například zdravotně handi-
capovaný musel navštívit až 
tři různé úřady, aby si zajis-
til dávky, na které má nárok.  
Proč zamířit na 
úřad práce: 

 pro podporu v  neza-
městnanosti

 kvůli rekvalifi kaci
 pro dávky státní sociál-

ní podpory
 rodičovský příspěvek
 přídavek na dítě
 příspěvek na bydlení

 dávky pěstounské péče
 porodné
 pohřebné
 pro dávky pomoci 

v hmotné nouzi
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádnou okamžitou        

    pomoc
 dávky pro zdravotně 

handicapované
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní po-        
můcku
příspěvek na péči

Pan Horák (45 let) je ženatý 
a má dvě děti. Trpí závažným po-
stižením zraku a zároveň je evi-
dován jako uchazeč o zaměst-
nání. Žije v menší obci se 7000 
obyvateli. Ještě vloni řešil dáv-
ky, na které má nárok, na třech 
místech. Dávky hmotné nou-
ze a dávky pro zdravotně posti-
žené si vyřizoval na pověřeném 
obecním úřadu ve své obci. Pro 
příspěvek na péči putoval 20 ki-
lometrů, protože tam byl obec-
ní úřad s rozšířenou působností. 
A kvůli podpoře v  nezaměstna-
nosti pro změnu jezdil na úřad 
práce. To se ale teď změnilo 
a všechno si vyřídí najednou a na 
jednom místě – úřadu práce.

Vše vyřeší na jednom úřadě

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Nevíte, kde je nejbližší úřad práce?
Celý seznam najdete na Integrovaném portálu ministerstva práce a sociálních věcí na 

adrese http://portal.mpsv.cz/upcr

Karta zjednoduší kontakt s úřady zjednoduší kontakt s úřady
Každý, kdo pobírá někte-
rou sociální dávku z nepo-
jistných systémů, dosta-
ne v letošním roce tzv. kar-
tu sociálních systémů. To 
bude speciální karta, kte-
rá má tři základní funkce: 
identifi kační, autentizační 
a platební. Karta usnadní 

klientovi přístup k přizna-
ným dávkám a jejich čer-
pání, zjednoduší administ-
rativu a sníží náklady stá-
tu. Bude možné s  ní platit 
v  obchodě, vybrat dávky 
z  bankomatu nebo přepo-
sílat peníze na soukromý 
účet. 

 Budou ji vydávat úřa-
dy práce

 Dostane ji každý, kdo 
bere některou ze sociál-
ních  dávek (kromě dů-
chodu a nemocenské)

 Vydání karty i vedení 
účtu je zdarma

 K tomu, že si kartu 
můžete vyzvednout, vás 
vyzve úřad práce dopi-
sem 

 Sociální kartu budete 
muset předkládat při každé 
návštěvě úřadu práce

 Bude fungovat jako 
normální platební kar-
ta, ale platit s  ní povin-
ně budou muset jen lidé, 
u kterých je podezření 
na zneužívání sociálních 
dávek 

 Ke každé sociální dáv-

ce je možný jeden výběr 
z bankomatu zdarma a je-
den převod zdarma 

 Nákup v  obchodě 
a možnost podívat se na 
zůstatek účtu budou také 
zdarma 

 S kartou nebude mož-
né platit v baru nebo her-
ně (neumožní to jejich ter-
minály, které nebudou au-
torizované ministerstvem 
práce)

 Na kartě bude vaše 
jméno a příjmení, číslo 
karty a podpis, u zdra-
votně postižených stupeň 
mimořádných výhod, fo-
tografi e a datum naroze-
ní (bude uvedeno na zad-
ní straně, aby při identi-
fi kaci nebylo ihned vidět, 
dokud ji nedáte z ruky) 

Vše o sociální kartě

Karta sociálních systémů 
bude sloužit i jako průkaz 
osob se zdravotním posti-
žením (TP, ZTP a ZTP/P). 
S její pomocí budou moci 
čerpat stejné výhody jako 
dnes při předložení papí-
rového průkazu. Tyto pů-
vodní průkazy zůstanou po 
přechodnou dobu do vydá-
ní karty v platnosti. Nikdo 
se tak nemusí bát, že mu 
od ledna nebude jeho prů-
kaz platit. Papírové prů-
kazky se budou měnit po-
stupně, v průběhu příštích 
dvou let. 

www.reforma.cz nebo socialnireforma.mpsv.cz. Kromě toho je možné 
volat na infolinku číslo 844 844 803.

Potřebujete vědět něco dalšího? 
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Zdravotně postiženým nahradí průkaz
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