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Vážený pane Razimo, 

 

z pověření ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové odpovídám na 

Vaše podání, doručené Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 19. 11. 2012, 

zaregistrované pod č. j.: 2012/90555, v němž poukazujete na skutečnosti 

v souvislosti se zavedením karty sociálních systému, tedy sKarty. 

 

SKarta je především průkazka, kterou se každý klient prokazuje Úřadu práce České 

republiky (dále jen „úřad práce“). Z tohoto důvodu by klienti měli sKartu převzít. 

Používání sKarty jako platební karty je dobrovolné. Každý klient si může zvolit, zda 

platební funkci sKarty aktivuje. Z výše uvedeného tedy plyne, že sKarta 

je identifikačním dokladem každého příjemce dávky. V případě, že klient odmítne 

sKartu převzít, bude úřad práce postupovat, do doby přijetí jednoznačné právní 

úpravy, v souladu s přechodnými ustanoveními, a bude vyplácet dávku dosavadním 

způsobem. 

 

Konkrétní formu čerpání dávky, pokud je vyplácena prostřednictvím sKarty, 

si většinou určuje klient úřadu práce a to následujícími způsoby:  

 

• Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě: 

 

o Výběrem z bankomatu (hotovost) 

Váš dopis značky 
      

Vážený pan 
Vojtěch Razima 
      
      
      

ze dne 
19. 11. 2012 

Naše č.j. 
2012/90555-421/1 

Vyřizuje 
Bc. Bidmonová 

V Praze dne 
12. 12. 2012 
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o Platbou u obchodníka 

o Převodem na účet 

o Platbou za sociální služby 

o Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back) 

 

Závěrem je třeba uvést, že v nejbližší možné době bude provedeno legislativní 

zpřesnění projektu sKarty jako takového. 

 

S pozdravem 

 
 
 

JUDr. Jiří Vaňásek v. r. 
ředitel odboru služeb trhu práce 


