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Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke 
zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok 
také přinese možnost efektivnějšího řízení a administrace dá-
vek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. „Provoz státu 
bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší 
přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efek-
tivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká Jaromír Drábek, 
ministr práce a sociálních věcí. Vládě předložený materiál Agendy 
a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že „sjednocení 
výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce 
systému.“ Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad 
rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť 
úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které 
také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veš-
keré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, 
hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřady 
práce ČR v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich 
zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní so-

ciální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky 
hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Rodičovský příspěvek dává rodičům více 
volnosti

„Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. 
Určí si v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspě-
vek. To považuji za stejně podstatné jako to, že se rodič nebude 
muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby 
nepřišel o příspěvek,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních 
věcí. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také sta-
čit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden 
(tedy kterýkoli) z rodičů dítěte.
Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou 
výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři 
měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité 
pomoci v mateřství, resp. částka 11 500 Kč měsíčně. Výplata pří-
spěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku (220 000 
Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek 
budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdob-
ného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato 
zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jed-
notné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, 
maximálně však pěti dnů v měsíci.

Zde jsou popsány základní  z předkládaných 
změn obsažených v sociální reformě 1:

Sjednocení místa a administrace dávek 
poskytovaných MPSV



Karta sociálních systémů

Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systé-
mů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se 
systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako 
průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou 
moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mo-
hou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v 
současné papírové podobě. Zavedením karty dojde ke značným 
úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na 
úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, po-
případě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta 
může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat 
z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní 
platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. 
Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými 
předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy ob-
sahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dá-
vek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V 
rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma 
a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka 
a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. 
Neplatí se ani za vedení účtu.

Posuzování zdravotního stavu

Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdra-
votního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset 
základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, 
spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Po-
sudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. pří-
spěvku na mobilitu.

Změny v systému dávek pro osoby zdravotně 
postižené již přijaty

Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, taktéž předkládaný v rámci sociální reformy, již pode-
psal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti 
a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním 
handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení kom-
fortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2012.
Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro 
zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika 
orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku 
vzniknou pouze dvě dávky (systém administrace a samotná výplata 
těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR):

Příspěvek na mobilitu 
Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytová-
na osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše 
příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena oso-
bám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým slu-
chovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentál-
ním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku 
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout 
částku 800 000 Kč 
(z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba 
v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka 
je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeob-
sluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), 
zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.



SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A JEJICH CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2012

1 až  2 hodiny denně               80,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně    60,-Kč/hod.

5 a více hodin     50,-Kč/hod.

služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.    

SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY:
služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                            100,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               80,-Kč/hod.

5 a více hodin     70,-Kč/hod.

služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                            110,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               90,-Kč/hod.

5 a více hodin     80,-Kč/hod.

PRACOVNÍ DNY:
služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                     75,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               50,-Kč/hod.

5 a více hodin     40,-Kč/hod.

služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                         85,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               60,-Kč/hod.

5 a více hodin     50,-Kč/hod.

Osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním postižením 
(od 18 let věku)            

Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením 
 (do 18 let věku)

PRACOVNÍ DNY:
služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.  

1 až  2 hodiny denně               90,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               70,-Kč/hod.

5 a více hodin     60,-Kč/hod.

SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY:
služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                        95,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               70,-Kč/hod.

5 a více hodin     60,-Kč/hod.

služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.    

1 až  2 hodiny denně                            105,-Kč/hod.

3 až  4 hodiny denně               80,-Kč/hod.

5 a více hodin     70,-Kč/hod.

Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např.  3 x  denně  po jedné hodině (1 hod. ráno, 1 hod. v poledne a 1 hod. večer) bude mu 
každá hodina účtována samostatně.



Shora uvedené služby objednáte na 
tel: 461 535 324, 461 542 589,461 542 587

• Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů

• Děti do školských zařízení Svitavy  
5,- Kč za jeden kilometr ( i započatý) a osobu

• Dospělí z Domu s pečovatelskou službou (Domov Penzion pro 
důchodce) ve Svitavách (po Svitavách), pouze u pravidelné dopravy 
5,- Kč za jeden kilometr (i započatý) a osobu (jízda bude realizována 
pokud pojedou alespoň 2 osoby).

• Doprava po Svitavách – individuální objednávky:
Pracovní  dny Svitavy  jedna cesta  po Svitavách 20,–Kč/osoba 
(jedna jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla)

• Sobota,neděle,svátky – jedna cesta po Svitavách 22,–Kč/osoba 
(jedna jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla)
Pokud je v sobotu nebo v neděli, svátky  pouze jedna objednávka (ten 
den jede pouze jedna osoba) platí se po Svitavách jako za 2 osoby 

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,                                     
Krajská organizace Pardubického kraje, o. s.

Salvia – středisko sociálních služeb, Wolkerova alej 18/92, 
Svitavy, tel.: 461 535 324, www.salvia.cz, e-mail: salvia@salvia.cz

• Nadstandardní služby v dopravě:
Zastávka u lékárny, kdy si klient vyzvedne léky apod. 5,–Kč
Doprovod u dospělých osob (řidič +pomoc dalšího pracovníka ze 
střediska soc.služeb Salvia) 80,–Kč hod.  
(Za každou započatou čtvrthodinu 20,–Kč) 

Sociální poradenství         poskytujeme bezplatně
Právní poradens                                      poskytujeme bezplatně
Konzultační činnost         poskytujeme bezplatně

• Čekací doba 80,-Kč za jednu hodinu. 
(Za každou započatou čtvrthodinu 20,–Kč) 

• Individuální objednávky doprava mimo Svitavy
1 km 7,–Kč/osoba (jízda tam i zpět)

Pokud bude mimo Svitavy pouze jedna jízda např. pouze do 
Litomyšle,  nikoli zpět nebo naopak (jednu cestu pojede automobil 
prázdný, klient platí cestu tam i zpět)
                                  
Při větším počtu osob např. školní výlety dětí ze ZP, schůze osob 
se ZP apod. cena 12,–Kč za každý i započatý kilometr
  
Dopravu objednáte na tel: 461 723 728                                                                                           
Ludmila Benešová – vedoucí střediska sociálních služeb – Salvia

Kolektiv pracovníků střediska sociálních služeb 
Salvia Vám přeje šťastné prožití vánočních svátků 
a v roce 2012 mnoho zdraví a štěstí!


