
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376
P.  O. Box 70, 128 01 Praha 2
tel.: 221 921 111, fax: 224 918 391
www.mpsv.cz

KontaKtní centRuM pRo dávKy
844 844 803  
linka je částečně hrazená klientem

KontaKtní centRuM pRo sKaRtu
800 752 782  
800 + vyťukat na telefonu SKARTA

WeB
www.skontakt.cz

sKarta – vaše nová  
peněženka

Můžete s ní nakupovat,  
vybírat peníze i platit účty.

Zajímá vás…

… kdo a kdy začne sKarty vydávat? 
sKarty se postupně vydávají na kontaktních pracovištích 
Úřadu práce ČR od července 2012.

…kdy a kde si máte kartu vyzvednout?
sPříslušný Úřad práce bude příjemce dávky informo-
vat dopisem, kdy si má na úřad pro kartu přijít. Do té 
doby budete dávky dostávat stejným způsobem jako 
doposud. U nových příjemců dávek bude automaticky 
vydána sKarta.

…kolik bude sKarta a její používaní stát?
Vydání karty jedenkrát za 4 roky zdarma

Otevření a vedení platebního účtu zdarma

Platba sKartou u obchodníka zdarma

Jeden výběr hotovosti z bankomatu  
České spořitelny nebo provedení jednoho 
platebního příkazu ke každé dávce

zdarma

Každý další výběr hotovosti z bankomatu 
České spořitelny nebo provedení  
platebního příkazu

6 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky 40 Kč

Výběr hotovosti u obchodníka (Cash Back) 6 Kč

Dotaz na zůstatek platebního účtu  
v bankomatu České spořitelny nebo 
prostřednictvím www.skontakt.cz

zdarma

Dotaz na zůstatek platebního účtu  
v bankomatu jiné banky

20 Kč

chcete se  
dozvědět víc? 
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Úřad práce ČR
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Jak sKarta vypadá?
Základní karta

Speciální karta

co sKarta umí?
1  Dá vám peníze 

Výplata dávek probíhá prostřednictvím účtu vedeného 
k sKartě. Příjemce dávky si sám zvolí pro něj 
nejvhodnější způsob čerpání dávky  
•  platba kartou v obchodech,
•  výběr hotovosti z bankomatu nebo při platbě kartou 

v obchodě (tzv. Cash Back),
•  převod na jiný účet.
Ve většině případů si může příjemce dávky zvolit způsob 
použití karty. Pouze u klientů, kteří mají tzv. vázanou 
výplatu (dnes dostávají poukázky na zboží), bude povinná 
platební funkce (bez možnosti výběru hotovosti).

Účet k sKartě je určen pouze pro dávky. 
sKartu lze používat pouze v České republice

2  Nahradí průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Zdravotně postiženým lidem bude sKarta sloužit 
k čerpání různých výhod.

3  Prokáže vaši totožnost

Budete ji potřebovat na úřadech práce a při vyřizování 
záležitostí se státní správou z domova.

seznamte se s sKartou
1  K čemu sKarta slouží?

sKarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, který zásadně mění způsob vyplácení
• rodičovského příspěvku,
• příspěvku na bydlení,
• podpory v nezaměstnanosti, 
• dávek hmotné nouze,
• podpory zdravotně postižených, 
a řady dalších dávek. 

2  Komu je určena?

Obdrží ji postupně všichni, kteří pobírají sociální dávky, dávky 
pro osoby zdravotně postižené a podporu v nezaměstnanosti. 
Netýká se výplaty důchodů a nemocenské.  

3  Jaké jsou výhody sKarty?

Dostupnost a pohodlí: 
• pro dávky není třeba chodit na poštu nebo na úřad
•  prostřednictvím karty je možné čerpat dávky 

v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech
Bezpečí: 
•  není třeba mít obavy ze ztráty hotovosti. Stačí, když 

kartu v případě ztráty nebo krádeže zablokujete
Kontrola: 
•  kolik peněz vám na kartě zbývá zjistíte v bankomatu 

České spořitelny, v kontaktním centru pro sKartu na 
telefonu 800 752 782 nebo po přihlášení na portál 
www.skontakt.cz

Zadní strana  
karty s vaším 
datem narození.
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