
 

Tisková zpráva     ze dne 11. prosince 2007 
 
 

Zahajujeme informační kampaň ke změnám  
v sociálním systému od 1. ledna 2008 

 
Informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí má za cíl seznámit 
širokou veřejnost se schválenými změnami zákonů v sociálním systému 
platnými od 1. ledna 2008 a s jejich zdůvodněním.  
 
1) Příručka „Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 
2008“, vkládaná do celostátních deníků 
 
Struktura příručky 
 
a) Důvody systémových změn  

• Prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů  
• Vývoj veřejných financí ČR mezi nejhoršími v rámci zemí EU 
• Bez přijetí reforem  

- zadlužení do roku 2010 až o 150 miliard Kč vyšší 
- v roce 2008 mandatorní výdaje o 38 miliard Kč vyšší 
- v roce 2009 příjmy státního rozpočtu nižší než mandatorní výdaje 
- ČR a Maďarsko v roce 2008 jediné dvě země EU se schodky rozpočtu 

nad 3 % HDP 
b) Změny sociálního systému od 1. ledna 2008 

• Adresnější sociální systém kompenzovaný vyššími čistými příjmy 
• Třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku posilující svobodu volby 

rodičů při skloubení práce a péče o děti 
• Zúžení okruhu příjemců sociálních dávek, z nichž některé jsou sníženy 

nebo zrušeny  
• Nízko a středně příjmové skupiny obyvatel nebudou poškozeny díky 

výraznému zvýšení daňových slev  
• Odstraněny automatické valorizace sociálních dávek s výjimkou důchodů 
• Dlouhodobě nezaměstnaní s nízkou aktivitou po 12 měsících obdrží 

existenční minimum  
• Uchazeč o zaměstnání vyřazený kvůli nelegální práci bude znovu zařazen 

až po 6 měsících 
• Podporu v nezaměstnanosti nezíská uchazeč, který hrubě porušil pracovní 

povinnosti 
• Zpřísnění kontroly vyplácení příspěvku na péči 
• Zavedení třídenní karenční lhůty  
• Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance ve výši 4násobku 

průměrné měsíční mzdy  
c) Otázky a odpovědi 
d) Modelové situace, jak se nás dotknou změny 



 

Příloha bude vkládána do následujících deníků: 
• MF Dnes   12. 12. 
• Deník ČR   13. 12. 
• Lidové noviny  14. 12. 
• Právo    15. 12. 
• Hospodářské noviny 18. 12. 

 
 
2) Noviny „Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 
2008“ 
Speciální vydání novin Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Průvodce 
změnami sociálního systému od 1. ledna 2008“ je obsahově totožné s přílohou. 
K dispozici budou v průběhu prosince na kontaktních místech státní sociální 
podpory úřadů práce a v Praze úřadů městských částí a na sociálních odborech 
pověřených obecních (městských) úřadů. 

• Zvýšený náklad  200 000 
 
 
3) Informační letáky  
Tyto materiály podávají celkovou základní informaci o oblastech sociálního 
systému dotčených změnami zákonů s platností od 1. ledna 2008: 

• Státní sociální podpora             náklad 200 000 
• Pomoc v hmotné nouzi     120 000 
• Sociální služby a příspěvek na péči   120 000  
• Životní a existenční minimum    120 000 
• Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 120 000 
• Nemocenské pojištění (vydává ČSSZ) 

Informační letáky budou k dispozici v průběhu prosince na kontaktních místech 
státní sociální podpory úřadů práce a v Praze úřadů městských částí a na 
sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů. 
 
 
4) Inzerce ke změnám v čerpání rodičovského příspěvku  
a) MFD, LN, Deník ČR a Právo 7. 12. 2007 
b) Časopisy lifestylového zaměření  

• Blesk pro ženy 10. 12. 
• Tina   12. 12. 
• Chvilka pro tebe 12. 12. 
• Šťastný Jim  13. 12. 
• Rytmus života 17. 12. 
• Překvapení  17. 12. 

 
 
 
 



 

5) Internetová doména www.socialnireformy.cz 
Zaregistrována a v minulém týdnu spuštěna byla speciální internetová stránka 
www.socialnireformy.cz (je součástí domovské stránky www.mpsv.cz), která 
podrobně informuje o změnách v sociálním systému a průběžně bude 
aktualizována. Skládá se z těchto kapitol: 

• Proč jsou nutné reformy 
• První etapa sociálních reforem 
• Důchodová reforma 
• Druhá a třetí etapa sociálních reforem 
• Otázky a odpovědi 
• Informační materiály (PDF) 

 
 

Jiří Sezemský 
          vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV 
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