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V Praze dne: 29. 12. 2022 

Č.j.: UPCR-2022/115791-20000403/1 

 

Poskytnutí informací na základě písemné žádosti 

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky obdrželo dne 14. 12. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Ve Vaší žádosti žádáte poskytnutí následujících informací: 

 

„Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje 

především na prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled 

nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a 

územních samospráv. 

Sociální dávky je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo 

bezhotovostním převodem na bankovní účet. V této souvislosti žádáme Úřad práce (dále jen 

„povinný“) o sdělení následujících informací týkajících se zejména nákladů na provedení těchto 

plateb za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a za první tři čtvrtletí roku 2022: 

 

1. Kolik bylo příjemců rodičovského příspěvku za jednotlivé roky? Kolika z nich byla výplata této 

dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto plateb? 

Uveďte údaje za jednotlivé roky. Kolika z nich byla výplata této dávky zasílána bezhotovostním 

převodem na účet? Uveďte údaje za jednotlivé roky. Pokud byla platba této dávky prováděna i 

jiným způsobem uveďte o tom příslušné informace, které máte k dispozici. 

 

 

Úřad práce ČR 

 

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky 
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2. Kolik bylo příjemců příspěvku na bydlení za jednotlivé roky? Kolika z nich byla výplata této 

dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto plateb? 

Uveďte údaje za jednotlivé roky. Kolika z nich byla výplata této dávky zasílána bezhotovostním 

převodem na účet? Uveďte údaje za jednotlivé roky. Pokud byla platba této dávky prováděna i 

jiným způsobem uveďte o tom příslušné informace, které máte k dispozici. 

 

3. Kolik bylo příjemců přídavků na dítě za jednotlivé roky? Kolika z nich byla výplata této dávky 

zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto plateb? Uveďte 

údaje za jednotlivé roky. Kolika z nich byla výplata této dávky zasílána bezhotovostním převodem 

na účet? Uveďte údaje za jednotlivé roky. Pokud byla platba této dávky prováděna i jiným 

způsobem uveďte o tom příslušné informace, které máte k dispozici. 

 

4. Kolik bylo příjemců náhradního výživného za jednotlivé roky? Kolika z nich byla výplata této 

dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto plateb? 

Uveďte údaje za jednotlivé roky. Kolika z nich byla výplata této dávky zasílána bezhotovostním 

převodem na účet? Uveďte údaje za jednotlivé roky. Pokud byla platba této dávky prováděna i 

jiným způsobem uveďte o tom příslušné informace, které máte k dispozici. 

 

Poskytnutí informací očekáváme ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. 

Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická 

adresa vojtech.razima@actanonverba.cz Informaci požadujeme jako právnická osoba: 

Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem 

Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.“ 

 

K Vaší žádosti Vám na základě podkladů zpracovaných Odborem zaměstnanosti a nepojistných 

sociálních dávek generálního ředitelství Úřadu práce České republiky a Odborem provozně 

ekonomickým generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, do jejichž věcné působnosti 

předmětná problematika spadá, sděluji následující: 

 

• ohledně požadovaných informací v bodech č. 1 až 4 žádosti sděluji, že v následující 

tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční počty vyplacených dávek v jednotlivých 

letech dle způsobu výplaty. Tento počet přibližně odpovídá počtu příjemců za jednotlivé 

roky.  

Vyplacené řádné 
dávky v 
běž.měs. 

Výplata - Způsob 
výplaty 

Přídavek na dítě Příspěvek na 
bydlení 

Rodičovský 
příspěvek    

v období 1/2018 
- 12/2018 

Bankovní účet 181 426 103 628 256 017 

 
Poštovní poukázka 88 461 81 777 26 096 
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Výplata - Způsob 
výplaty 

Přídavek na dítě Příspěvek na 
bydlení 

Rodičovský 
příspěvek    

v období 1/2019 
- 12/2019 

Bankovní účet 162 688 94 398 262 290 

 
Poštovní poukázka 76 176 71 639 21 496 

 

 
Výplata - Způsob 
výplaty 

Přídavek na dítě Příspěvek na 
bydlení 

Rodičovský 
příspěvek    

v období 1/2020 
- 12/2020 

Bankovní účet 156 543 89 733 295 616 

 
Poštovní poukázka 68 550 66 233 18 951 

 

 
Výplata - Způsob 
výplaty 

Přídavek 
na dítě 

Příspěvek na 
bydlení 

Rodičovský 
příspěvek    

Náhradní 
výživné 
(vypláceno až 
od 8/2021) 

v období 1/2021 
- 12/2021 

Bankovní účet 169 419 85 028 284 447 3145 

 
Poštovní poukázka 63 623 60 943 15 240 911 

 

 
Výplata - Způsob 
výplaty 

Přídavek 
na dítě 

Příspěvek na 
bydlení 

Rodičovský 
příspěvek    

Náhradní 
výživné 

v období 1/2022 
- 9/2022 

Bankovní účet 209 428 97 784 274 405 5 631 

 
Poštovní poukázka 62 223 61 641 12 364 1 625 

• Způsob výplaty u jednotlivých příjemců se může v průběhu roku měnit a není statisticky 

sledován. 

• Ohledně požadovaných informací v bodech č. 1 až 4 žádosti Vám dale sděluji, že 

Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny Odboru provozně ekonomického GŘ ÚP 

ČR zpracovalo přehled dostupných informací o výdajích na poštovné (včetně úhrad 

náklady za poštovní poukázky) k požadovaným sociálním dávkám, které je možné z 

informačníého systému EKIS JVM a finančního výkaznictví vygenerovat. Je však nutné 

podotknout, že informacemi ve struktuře, které požadujete, ekonomický informační 

systém nedisponuje. V této souvislosti Vám bylo dne 29. 12. 2022 zasláno Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí poskytnutí informací (č.j.: UPCR-2022/115791-20000403/2).  
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• Z finančního výkaznictví je možné Vám poskytnout informace o celkových výdajích na 

poštovní služby (včetně úhrad náklady za poštovní poukázky), tj. o výdajích 

sledovaných dle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce (RP) 5161 Poštovní 

služby. RP 5161 je přiřazena k závaznému ukazateli státního rozpočtu Dávky státní 

sociální podpory a pěstounské péče (SSP a PP) a zahrnuje veškeré poštovné spojené 

s výplatou jednotlivých druhů dávek SSP a PP, tj. přídavek na dítě, porodné, rodičovský 

příspěvek, dávky PP a zaopatřovací příspěvky, pohřebné, příspěvek na bydlení. Výdaje 

na poštovné k jednotlivým druhům dávek finanční výkaznictví ÚP ČR nesleduje.  

 

• Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, v platném a účinném znění, vstoupil 

v účinnost dne 1. 7. 2021. Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě je samostatným 

závazným ukazatelem státního rozpočtu a výdaje na poštovné spojené s jeho výplatou se 

sledují rovněž na RP 5161 Poštovní služby. Protože náhradní výživné pro nezaopatřené 

dítě je samostatným druhem sociální dávky, tak i výdaje na poštovné se váží pouze k této 

jediné dávce. 

 

• Na RP 5161 Poštovní služby se sledují souhrnně výdaje na poštovné, které zahrnuje tzv. 

poukázečné a poštovní služby hrazené prostřednictvím frankovacích strojů (jedná o 

způsob úhrady poštovného, kdy je do frankovacího stroje nejdříve „nahrán“ kredit ze 

kterého se následně hradí služby, prostřednictvím frankovacích strojů jsou odesílány 

listinné zásilky vztahující se k sociálním dávkám, např. rozhodnutí o přiznaných dávkách, 

o změnách výplaty, atd.).  

 

• Vzhledem k výše uvedenému Vám z finančního výkaznictví níže přikládáme přehled o 

výdajích na poštovní služby v požadovaných letech, a to za dávky státní sociální podpory 

a pěstounské péče celkem: 

 

Poštovní služby  - rozpočtová pol. 5161  (v Kč) 

ROK Závazný ukazatel Dávky st. sociál. 

podpory a pěstounské péče 

Závazný ukazatel Náhradní 

výživné pro nezaopatřené dítě 

2018 83 644 390 x 

2019 76 776 585 x 

2020 68 000 700 x 
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2021 

 

67 894 336 110 778*) 

2022 

(1.-3. 

čtvrtletí) 

55 401 422 708 923 

   

*) účinnost zák. od 1. 7. 2021 
 

 

• Další informaci, kterou je možné Vám z ekonomického informačního systému poskytnout, 

je přehled o objemu vyplacených vybraných sociálních dávek (příspěvek na bydlení, 

přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a náhradní výživné), které byly předmětem 

Vašeho dotazu, v rozdělení na platby poukázkou – Česká pošta a na platby na tuzemské 

účty: 

 

 

• Pro účely efektivního odesílání plateb dochází v informačním systému ke slučování 

sociálních dávek klientům, což snižuje náklady za poštovné. Toto je právě hlavní 

důvod, proč nelze stanovit náklady na poštovné k jednotlivým druhům sociálních 

dávek.  

 

• Závěrem je přiložena tabulka rozdělení počtu plateb poukázkou – ČP a počtu plateb na 

tuzemské bankovní účty, která v časové řadě od r. 2018 ukazuje na sestupný vývoj 

odesílaných plateb poukázkou – ČP. Opět je nutné konstatovat, že se počty plateb 

vztahují ke všem výše jmenovaným dávkám státní sociální podpory a pěstounské péče.  
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Poskytnuté informace Vám zasíláme na Vámi uvedený e-mail pro doručování. 

S pozdravem    

 

 

Ing. et Ing. Jan Procházka 

vedoucí oddělení veřejných zakázek a právní podpory 

 

 

 

Příloha: Příloha_ průměrné měsíční počty vyplacených dávek dle způsobu výplaty 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Vojtěch Razima 

Kverulant.org o.p.s., 

Pražská 1148 

102 00 Praha 10 

 

e-mail pro doručování: vojtech.razima@actanonverba.cz 
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