Úřad práce České republiky – generální ředitelství
1. Ještě dnes ráno někteří příjemci sociálních dávek (konkrétně rodičovského příspěvku) neměli
jako obvykle na svých běžných účtech peníze od státu za tento měsíc. Kdy je dostanou?
Termín pro vyplacení rodičovských příspěvků za leden 2013 je do konce měsíce února 2013. To je
pro nás závazný termín. S žádným pojmem "obvyklý" termín nepracujeme. Pokud si rozdělíme měsíc
do dekád, tak v první dekádě je obecně vypláceno cca 30% dávek, v druhé 60% a v poslední dekádě
10%.
2. Podle našich informací se termín výplaty dávek (např. rodičovské v Praze) oproti loňsku o
několik dní posunul. Proč?
V souvislosti se změnou zákona, která upravuje podmínky pěstounům, kde je zakotvena 8denní
ohlašovací povinnost, může ÚP začít vypočítávat dávky 9. den v měsíci. Pokud tento den připadne
na víkend, výplata proběhne v nejbližší následující pracovní den (v únoru tedy 11. 2.)
Hlavním důvodem k regulaci výplatních termínů jsou odvody na sociálním a zdravotním pojištění,
které musí být v souvislosti s výplatou dávek pěstounské péče podle ustanovení zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí, provedeny. Do tohoto pevně daného výplatního termínu budou
zahrnuty všechny dávky SSP, které jsou administrovány a připraveny k výplatě stejnou aplikací.
Ostatní nepojistné dávky (příspěvek na péči, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky v
hmotné nouzi, dávky v nezaměstnanosti) zůstávají zatím bez regulace výplatních termínů.
Dávky SSP a pěstounské péče budou v prvním výplatním termínu vypláceny ve stejný den v rámci
celé ČR. Další výplatní termíny v měsíci stanoví úřad práce dle svých technických možností nejdříve
20. den v měsíci.
V měsíci únoru, kdy bude 9. den v měsíci připadat na sobotu, bude Úřad práce postupovat takto:
11 .2. výpočet
13. 2. odpis z účtu ÚP
od 15. 2. na účtu klienta (sKartě)
od 19. 2. poštovní poukázky

3. Dobry večer, prosím, Vás , kdy skutečně by měla být vyplacena podpora v nezaměstnanosti,když
ji mám na účet.Bylo řečeno, že na účty je vždy dříve a dnes ji ještě nemám.
Dobrý večer, částečně viz předchozí odpověď. Není stanoven pevný termín, ale mezi 10. a 20. dnem v
měsíci bývá vyplaceno 60% všech dávek.
4. Kdy tedy přijdou mateřské, když je termín 10.2.?
To co píšete je rozšířený mýtus. Termín je dán zákonem a ten je v případě lednové "mateřské" do
konce měsíce února. S žádným pojmem "obvyklý" termín nepracujeme. Tato dávka je dávkou státní
sociální podpory (SSP) a ty jsou vypláceny ze ze stejného systému (dodavatel OK Systém), jako dávky
pro pěstouny. Vzhledem k novele zákona o pěstounech, který od 1. 1. 2013 stanovuje 8denní
oznamovací povinnost v případě změn, může ÚP začít vyplácet dávky nejdříve 9.den v měsíci. Pokud
je to sobota, tak následující pracovní den. Rodičovský příspěvek se vyplácí jednotně, lze říci, že 90%
rodičovských příspěvků se vyplácí kolem 10. dne v měsíci a některé doplatky pak obvykle kolem 25.
dne v měsíci. Na zákonné termíny upozorňujeme opakovaně déle než rok. Mohu všechny naše klienty
ubezpečit o tom, pracovníci Úřadu práce ČR dělají maximum pro to, aby byly dodrženy zákonné
termíny. Hlavním důvodem k regulaci výplatních termínů jsou odvody na sociálním a zdravotním
pojištění, které musí být v souvislosti s výplatou dávek pěstounské péče podle ustanovení zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, provedeny. Do tohoto pevně daného výplatního
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termínu budou zahrnuty všechny dávky SSP, které jsou administrovány a připraveny k výplatě stejnou
aplikací. Ostatní nepojistné dávky (příspěvek na péči, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky
v hmotné nouzi, dávky v nezaměstnanosti) zůstávají zatím bez regulace výplatních termínů. Dávky
SSP a pěstounské péče budou v prvním výplatním termínu vypláceny ve stejný den v rámci celé ČR.
Další výplatní termíny v měsíci stanoví úřadu práce dle svých technických možností nejdříve 20. den v
měsíci. V měsíci únoru, kdy byl 9. den v měsíci sobota, postupujeme takto: 11 .2. výpočet 13. 2. odpis
z účtu ÚP od 15. 2. na účtu klienta (sKartě) od 19. 2. poštovní poukázky. Některé dávky jsou již dnes
na sKartovém účtu. včera jsme odeslali k výplatám 139.135, dnes 155.406 a zítra to bude 268.826,
15. pak už jen 428.
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