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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna uzavřely dohodu 

o ukončení projektu karty sociálních systémů 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se v úterý 2. března 2016 dohodly na ukončení 

smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. 

projekt sKarta). 

 

Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po 

legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla 

uzavřena na dobu 12 let. V nejvyšší možné míře respektuje práva a zájmy držitelů sKaret. Česká spořitelna 

se zavázala zajistit pro původní držitele sKaret možnost výběru zůstatků z účtů k sKartám ve všech jejích 

pobočkách zdarma, a to minimálně do 31. března 2018.  

 

Banka a ministerstvo se dohodly, že z důvodu ukončení projektu sKarta v důsledku legislativních změn 

ponese každá ze stran své náklady vynaložené v projektu. Tato dohoda znamená, že žádné ze smluvních 

stran nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s původní smlouvou nebo s projektem karty 

sociálních systémů.  

 

Zavedení sociálních karet bylo schváleno v roce 2011. Oficiálním cílem projektu bylo ušetřit provozní výdaje při 

výplatě dávek a omezit jejich zneužívání; karty sloužily také jako identifikační průkaz. Projekt však provázela kritika, 

která vyústila v přijetí zákona č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, který nabyl účinnosti 

1. listopadu 2013. Od té doby docházelo k postupnému ukončování výplaty dávek prostřednictvím tohoto systému. 

 

V současné chvíli si ještě 33,5 tisíc uživatelů nevyzvedlo zůstatek ze zrušených účtů v částce 11 mil. Kč. Na mnoha 

z nich však leží malé částky do deseti korun. Vybírat je mohou lidé v pobočkách České spořitelny minimálně do 

31. března 2018.  

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 

Kristýna Havligerová     
Tisková mluvčí ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 

 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  376 našich poboček má bezbariérový 

přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou 

činnost díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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