Změny v oblasti sociálních dávek
v roce 2012
V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro
osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám
přinášíme jejich stručný souhrn.
Podrobnější informace můžete najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí: //http.socialnireforma.mpsv.cz/cs. O dalších aktuálních změnách Vás
budeme průběžně informovat. V případě nejasností se obraťte na naše sociální
pracovníky, kteří Vám rádi poradí a odpoví na Vaše dotazy.

Kontakty na sociální pracovníky:
Bc. Kateřina Bittnerová
Mgr. Michal Morávek

775 766 453
774 467 437

Důležité změny v oblasti sociálních dávek:
1. Změna výplatního místa
Dochází ke sjednocení výplatního místa sociálních dávek. Nově budete o dávky
pro zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči
žádat na Úřadě práce ČR. Na Úřadě práce také budete podávat všechny nové
žádosti o příspěvky.
Poznámka: Aktuálně Úřady práce zatím nepřebraly agendu, proto v lednu
budete ještě žádat na stejném místě jako doposud – na Magistrátě města
Pardubic, od února již výplata dávek přechází plně na adresu Jiráskova 20,
Pardubice 530 02 (budova bývalého úřadu Pardubického kraje).
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2. Sloučení současných dávek
Dochází ke sloučení dávek Příspěvek na individuální dopravu a Příspěvek na
provoz motorového vozidla, ze kterých nově vzniká dávka - Příspěvek na
mobilitu (viz. níže). Další nově vzniklá dávka - Příspěvek na zvláštní
pomůcku (viz. níže), sloučí tyto dřívější dávky: jednorázový příspěvek na
opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení
motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla.
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Tato dávka sloučí dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu a příspěvek
na provoz motorového vozidla. Žádat o ni budete opakovaně jednou za rok.
Mění se výše dávky, nově bude vypláceno 400,- Kč/měsíc, maximálně 4 800,Kč za rok. Mění se také místo, kde o dávku budeme žádat, nově je to na Úřadě
práce ČR.
Důležitou změnou je, že Příspěvek na mobilitu bude vyplácen za jednotlivé
měsíce. Proto je nutné podat žádost v lednu, jinak můžete o výplatu za některé
měsíce přijít. Nezapomeňte si vzít s sebou průkaz Mimořádných výhod (ZTP,
ZTP/P), občanský průkaz a kartu zdravotní pojišťovny.
Příklad: pokud podáte žádost v květnu 2012, nebude Vám příspěvek vyplacen
za měsíce leden až duben 2012, tedy přijdete nenávratně o celkovou částku
1 600,- Kč.
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
V této dávce dochází ke sloučení dávek: jednorázový příspěvek na opatření
zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení
motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. Nově o
ni budete také žádat na Úřadě práce ČR.
Jedná se o dávku, která je určená na pořízení pomůcek, které umožňují
sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím, na zakoupení
a úpravy motorového vozidla a úpravy bytu. Maximální výše tohoto příspěvku
může být 350 000,- Kč. Přitom platí, že součet vyplácených příspěvků na
zvláštní pomůcku nesmí v pěti letech po sobě jdoucích přesáhnout částku
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800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba
v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto).
a) Pořízení zvláštní pomůcky
Zvláštní pomůcky se nově dělí podle ceny – na pomůcky do 24 000,- Kč a na
pomůcky nad 24 000,- Kč.
Znamená to, že pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a
příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek
životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila
10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1 000,- Kč.
Z toho také vyplývá, že na pomůcky, jejichž cena je nižší než 1 000,- Kč není
možné žádat o příspěvek.
Příklad: žádáme o příspěvek na kompenzační pomůcku (např. o přenosnou
rampu aluminiovou) v celkové ceně 19.980,- Kč. Naše spoluúčast bude v tomto
případě činit 1 998,- Kč.
Pokud je cena na pořízení zvláštní pomůcky vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast
osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny. Osoba, která
nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení 10% z ceny pomůcky, může
požádat na Úřadě práce ČR, aby jí byla snížena spoluúčast na zakoupení
pomůcky. Při posuzování se přihlíží k sociálním a majetkovým poměrům osoby
či společně posuzovaných osob. Úřad práce může snížit výši spoluúčasti, ale
vždy zaplatíte nejméně 1 000 Kč.

b) Příspěvek na pořízení motorového vozidla
Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také
k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a
existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
Maximálně můžete získat 200 000,- Kč. Znovu žádat můžete až po uplynutí
deseti let.
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PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P
Průkazy mimořádných výhod – tedy průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají
i po 1. 1. 2012 v platnosti až do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech
(nejdéle však do 31. prosince 2015). Postupně bude docházet k jejich nahrazení.
Papírové průkazy budou postupně nahrazeny elektronickou kartou - tzv.
„Kartou sociálních systémů“ (viz. níže). O jejich platnosti a výměně budete
informováni dopisem od příslušného Obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.

KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ
Karta bude sloužit především k identifikaci osob při komunikaci s úřady. Bude
mít tři funkce - identifikační, autorizační a dobrovolnou platební.
Pro osoby se zdravotním postižením nahradí také průkazy TP, ZTP nebo
ZTP/P. Kartu dostanou ti, kteří čerpají sociální a zdravotní dávky s tím, že
platební funkce nebude povinná. Karta bude obsahovat jméno a příjmení, číslo
karty, rodné číslo (bude uvedeno na zadní straně, aby při identifikaci nebylo
ihned vidět, dokud ji držitel nedá z ruky), podpis a fotografii. U osob zdravotně
postižených bude karta obsahovat i stupeň mimořádných výhod.
V některých případech bude sloužit i jako platební karta (zejména pro osoby
pobírající dávky v hmotné nouzi, resp. u vybraných jedinců, kteří tento systém
již v minulosti zneužívali).
Karta sociálních systémů nebude žádným způsobem vázána na soukromý účet
a jednotlivé typy dávek určené k různým účelům budou prostřednictvím karty
vypláceny různými formami typu:
- výběrem z bankomatu
- nákupem zboží v obchodě
- omezením na nákup sociálních služeb
Výhodou bude, že příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled
o čerpaných sociálních dávkách.
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ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE
Od ledna 2012 se oficiálně zavádí služba Asistent sociální péče, kterým může
být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let, která není osobou blízkou, ale která
pečuje o zdravotně postiženou osobu v případech, kdy v daném místě se
například nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo tato
osoba nemá žádnou jinou možnost v zajištění individuální péče.
Poznámka: Jedná se o službu, kterou mohou využít osoby se zdravotním
postižením, pro které není dostupná sociální služba (např. na odlehlé vesnici).
Plat asistenta je možné hradit z příspěvku na péči. Osoba, která bude tuto službu
poskytovat, musí absolvovat rekvalifikační kurz, který je akreditován MŠMT a
MPSV „Pracovník v sociálních službách“ v časové dotaci 150 hodin.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Dochází k navýšení příspěvku na péči u osob mladších 18 let ve II. stupni
závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč.
Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování nepříznivého
zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání
příspěvku na péči. Nově posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených oblastí
každodenního života člověka, namísto 36 úkonů. Pro zdravotně postižené to
znamená mnohem objektivnější a spravedlivější posuzování jejich zdravotního
stavu.

5

