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Počátkem nového roku pravděpo-
dobně vstoupí v platnost první část 
sociální reformy, která přinese výraz-
né změny. Z tohoto důvodu jsme po-
žádali vedoucího odboru sociálních 
věcí magistrátu Jozefa Labudu o při-
blížení této problematiky.

 
Můžete čtenářům přiblížit pojem 

„Sociální reforma I“?
Pozorně sleduji vývoj v oblasti, tzv. 

sociální reformy. Dne 18. května 2011 
schválila vláda ČR první část Sociální 
reformy I, kterou připravilo minister-
stvo práce a sociálních věcí (dále jen 
MPSV). Informace čerpám pouze 
tak jako jiní, tj. z veřejných sdělova-
cích prostředků a tisku. MPSV a ani 
krajské úřady, jako metodický orgán 
v dané oblasti, nekonzultovaly s po-
věřenými obecními úřady a obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností 
návrh sociální reformy.

Poslanecká sněmovna ve třetím čte-
ní dne 9. 9. 2011 schválila novely zá-
konů souhrnně označované jako „So-
ciální reforma I“. Zákony v současné 
době půjdou k projednání do Senátu. 
Nabytí účinnosti schválených zákonů 
se předpokládá od ledna 2012.

Co je cílem navrhovaných změn 
oproti současnosti?

Hlavním cílem novel je sjednocení 
výplaty nepojistných sociálních dá-
vek na jedno výplatní místo, kterým 
je Úřad práce ČR, který bude pro-
střednictvím svých krajských pobo-
ček a kontaktních pracovišť vykoná-
vat agendu dávek pomoci v hmotné 
nouzi, dávek pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvku na péči a dávek 
státní sociální podpory a rovněž bude 
provádět inspekci poskytování sociál-
ních služeb. 

Sociální reforma se dotýká celé řa-
dy oblastí – z těch, které jsou v pů-
sobnosti Magistrátu města Jihlavy, je 
to pomoc v hmotné nouzi, sociální 
služby a dávky pro osoby zdravotně 
postižené.

Sjednocení výplaty sociálních dávek 
na krajské pobočky Úřadu práce se 
týká všech dávek pomoci v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek pro 
zdravotně postižené. S těmito novými 
dávkami bude krajská pobočka Úřadu 
práce zároveň i nadále vyplácet stáva-
jící dávky.

Dávky mají být sloučeny do jed-
né?

Zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením slučuje do-
savadní dávky do jedné měsíčně se 
opakující peněžité dávky – příspěvku 
na mobilitu. Dále se zavádí poskyto-
vání jednorázové peněžité dávky – 
příspěvku na zvláštní pomůcku, která 
bude sloužit na pořízení kompenzač-
ních pomůcek, pořízení motorového 
vozidla, zvláštních úprav motorového 
vozidla nebo bytu a na pořízení vodí-
cího psa.

Zákon také upravuje průkazy osob 
se zdravotním postižením. Průkaz 
osoby se zdravotním postižením 
(průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude 
součástí karty sociálních systémů a 
bude vydáván automaticky v souvis-

Jozef Labuda: Nebudeme rozhodovat
o sociálních dávkách

losti s rozhodnutím o přiznání pří-
spěvku na péči nebo příspěvku na 
mobilitu. Budou se na ni vyplácet 
dávky a příspěvky, má sloužit jako 
identifi kační i platební karta.

Jaký vliv bude mít Sociální refor-
ma I na činnost odboru sociálních 
věcí?

Rozhodování a výplata dávek po-
moci v hmotné nouzi, tj. 769 dávek, 
a rozhodování a výplata příspěvku na 
péči, tj. 3564 dávek, bude přesunuto 
na Úřad práce ČR krajskou pobočku 
v Jihlavě.

Stávající dávky pro občany těžce 
zdravotně postižené poskytované dle 
zákona o sociálním zabezpečení bu-
dou od 1. 1. 2012 zrušeny, jedná se o 
tyto dávky:

- Jednorázový příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek.

- Příspěvek na úpravu bytu.
- Příspěvek na zakoupení, celkovou 

opravu a zvláštní úpravu motorového 
vozidla.

- Příspěvek na provoz motorového 
vozidla.

- Příspěvek na individuální dopravu.
- Příspěvek na úhradu za užívání 

bezbariérového bytu a garáže.
- Příspěvek na krmivo pro vodícího 

psa.

O příspěvek na mobilitu a příspěvek 
na zvláštní pomůcky, které zrušené 
dávky nahrazují, budou občané podle 
nového zákona žádat od 1. 1. 2011 na 
krajské pobočce Úřadu práce.

Co tedy bude náplní práce odbo-
ru magistrátu?

Odbor sociálních věcí Magistrá-
tu města Jihlavy dál bude naplňovat 
kompetence dle zákona o obcích a v 
rámci přenesené působnosti, tj.:

- Vydávání parkovacího průkazu 
označujícího vozidlo přepravující 
osobu s těžkým pohybovým nebo 
mentálním postižením a označení O2 
vozidla řízeného osobou sluchově 
postiženou. 

- Rozhodování o zvláštním příjemci 
dávky důchodového pojištění.

- Rozhodování o jednorázové ná-
hradě ke zmírnění některých křivd 
způsobených komunistickým reži-
mem.

- Stanovení úhrady za stravu a péči 
rodičům dítěte umístěného v domo-
vě pro osoby se zdravotním postiže-
ním na základě rozhodnutí soudu o 
nařízení ústavní výchovy nebo před-
běžného opatření.

- Zastupování osoby, která podle 
lékařského posudku ošetřujícího lé-
kaře není schopna sama jednat a ne-
má zákonného zástupce, při uzavírání 
smlouvy o poskytnutí sociální služby.

- Zajištění osobě, které není posky-
tována sociální služba, a je v takové 
situaci, kdy neposkytnutí okamžité 
pomoci by ohrozilo její život nebo 
zdraví, poskytnutí sociální služby ne-
bo jiné formy pomoci

- Koordinace poskytování sociál-
ních služeb a poskytování odborného 
sociálního poradenství osobám ohro-
ženým sociálním vyloučením.

- Zjišťování, zda je nezbytné poskyt-
nout osobě umístěné ve zdravotnic-
kém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich po-
skytnutí.

- Koordinace poskytování sociál-
ních služeb na území správního obvo-
du a realizace činností sociální práce 
vedoucích k sociálnímu začleňování 
osob.

- Zjišťování potřeby poskytování so-
ciálních služeb osobám nebo skupi-
nám osob na svém území.

- Zajištění dostupnosti informací o 
možnostech a způsobech poskytová-
ní sociálních služeb na svém území.

- Spolupráce s dalšími obcemi, kra-
ji a s poskytovateli sociálních služeb 
při zprostředkování pomoci osobám, 
popřípadě zprostředkování kontaktu 
mezi poskytovatelem a osobou.

- Komunitní plánování sociálních 
služeb ve městě Jihlava.

To ale není zřejmě všechno?
Nesmím opomenout velmi důleži-

tou skutečnost, tj., že odbor sociál-
ních věcí zajišťuje (a bude i nadále) 

sociálně-právní ochranu dětí dle zá-
kona o sociálně-právní ochraně dětí. 
V rámci novely tohoto zákona dokon-
ce přibudou nové povinnosti, např.: 

- Sociální kuratela pro mládež – ku-
rátor pro mládež.

- Uzavírání dohody o výkonu pěs-
tounské péče.

- Zajištění dohledu 1x měsíčně nad 
výkonem pěstounské péče.

- Zpracování individuálního plánu 
ochrany dítěte na základě vyhodno-
cení situace.

- Pořádání případových konferencí 
pro řešení konkrétních situací ohro-
žených dětí a jejich rodin.

Tyto nové povinnosti budou v kaž-
dém případě znamenat aktualizaci 
přístupu k problematice a vyšší časo-
vou náročnost na jejich realizaci.

Můžete na závěr shrnout vliv soci-
ální reformy na činnost odboru?

Odbor sociálních věcí resp. magis-
trát nebude v budoucnu rozhodovat o 
sociálních dávkách a vyplácet sociální 
dávky. Tím bude mít podstatně více 
prostoru a času pro realizaci sociální 
práce s občany, kteří ji potřebují. Což 
je ostatně i proklamováno ze strany 
MPSV včetně ujištění, že tato tolik 
potřebná a opomíjená sociální práce, 
v pravém slova smyslu pomoc potřeb-
ným občanům, bude ze strany státu 
zajišťována poskytováním účelové 
dotace městu v dostatečném rozsahu.

Odbor sociálních věcí zřejmě 
projde organizační změnou…

Asi deset až dvanáct zaměstnanců 
přejde pod krajskou pobočku Úřadu 
práce.

Úřední hodiny magistrátu:
Pondělí  08 – 17 hod.
Úterý  08 – 13 hod.
Středa  08 – 17 hod.
Čtvrtek  08 – 13 hod.
Pátek  08 – 13 hod.

Úřední hodiny Úřadu práce: 
Pondělí  08 – 17 hod.
Středa  08 – 17 hod.
Pátek  08 – 14 hod.
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