
     
 
 
 
 

 

Tisková zpráva 
 

Sociální reforma I účinná od 1. 1. 2012 
 

• Zvyšuje se částka životního minima z 3 126 Kč na 3 410 Kč a existenčního minima z částky 
2 020 Kč na částku 2 200 Kč.  

• Na úřad práce přechází kompetence v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek, které do 
31.12.2011 zabezpečoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy. Jedná se o dávky 
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc), 
příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a dávky pro občany se zdravotním postižením. 

• Institut veřejné služby se převádí z obcí na úřad práce, veřejná služba se stává jedním z nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti a dochází k rozšíření okruhu klientů, pro které bude určena (doposud 
byla motivačním nástrojem pouze pro osoby v hmotné nouzi). Od ledna 2012 se výkon veřejné služby  
bude primárně týkat osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání evidování déle než dva 
měsíce.Pokud nabídnutou veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně  nevykonají, budou vyřazeni 
ze seznamu uchazečů o zaměstnání a přestanou mít nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Ztratí 
také další výhodu, kterou stát poskytuje osobám vedeným v seznamu uchazečů o zaměstnání 
hrazením zdravotního a sociálního pojištění. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna, ani 
bonifikace při výpočtu příspěvku na živobytí. 

• Sociální reforma počítá také se zavedením Karty sociálních systémů, která bude mít funkci 
identifika ční, autorizační a platební. Sloužit bude k identifikaci na úřadě, u osob se zdravotním 
postižením bude plnit funkci  průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P a s její pomocí budou zdravotně 
postižení čerpat stejné výhody jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu. Zavedením karty 
dojde k úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z ní bude možné na úřadě vyčíst informace o 
dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta bude sloužit 
také jako platební prostředek.Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit 
v obchodech i převodem na účet. Kartu bude vydávat úřad práce. Za vydání karty příjemce dávek 
platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě a v rámci standardní služby bude jeden výběr 
z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce, stejně tak jako nákup kartou u 
obchodníka. Při opakovaném vydání karty, např. při ztrátě, již  bude účtován poplatek ve výši 200 Kč.  

• Vstupuje v platnost zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 
o změně souvisejících zákonů, který deklaruje pouze dvě dávky: 
1. příspěvek na mobilitu, který bude poskytován osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny 
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním 
měsíci dopravují nebo jsou  dopravovány a nejsou jim  poskytovány pobytové sociální služby ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních. Výše příspěvku činí 400 Kč měsíčně a je nutné o něj v  
lednu 2012 požádat na úřadu práce, dávku  zpětně nelze vyplatit! 
2. příspěvek na zvláštní pomůcku, který nahrazuje ze současných dávek poskytovaných podle vyhl.č. 
182/1991 Sb., také příspěvek na zakoupení, nebo úpravu  motorového vozidla. Jedná se o  
jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí, těžkým sluchovým, zrakovým nebo mentálním postižením. Dávka je zaměřena na pomoc 
v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím 
apod. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek stanoví prováděcí vyhláška. Součet vyplacených 
příspěvků za zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout 
částku 800 tis. Kč. 
 
 
Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 


