Úřad práce České republiky – generální ředitelství
TISKOVÁ ZPRÁVA – Zahájení ostrého provozu vydávání sKarty
PRAHA 29. srpna 2012 – Ověřovací provoz vydávání a distribuce karty sociálních systémů (sKarty)
prokázal připravenost systému a zaměstnanců Úřadu práce ČR na jejich vydávání. Úřad práce ČR tedy
přistoupil k ostrému spuštění systému.
V těchto dnech je do kartového centra České spořitelny odesíláno téměř 40 tisíc žádostí o vydání
sKarty. Tyto budou postupně (od pondělního večera do pátku po deseti tisíci žádostech denně)
odesílány do České spořitelny k výrobě. ČS má na základě smlouvy mezi MPSV a ČS a.s. deset
pracovních dní na výrobu a dodání sKarty.
Vyrobené sKarty pak budou distribuovány na jednotlivá kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Jakmile
Česká spořitelna akceptuje žádosti o vydání sKarty, Úřad práce rozešle klientům, jejichž sKarta je ve
výrobě, dopisy. O tom, v jakém termínu si mají sKartu přijít na úřad vyzvednout, se tedy klienti dovědí
z dopisu s hlavičkou Úřadu práce, který najdou ve své schránce. PIN bude zaslán jako obyčejná zásilka
na adresu příjemce dávky.
Očekáváme, že do konce září předáme 50.000 sKaret klientům s tím, že připravíme dalších 150200.000 žádostí o vydání sKaret. Bude se to týkat klientů všech agend – s výjimkou těch, na které
byla uvalena exekuce. Pro klienty, kteří jsou pouze uchazeči o zaměstnání a nepobírají žádnou další
dávku, je naplánován výdej sKaret od 1. ledna 2013. Pokud však někteří z nich projeví o sKartu zájem
(což se už stalo), bude jim sKarta vydána.
CASH BACK
Držitelé sKaret mohou nově od září využívat cash back zdarma. Česká spořitelna tak nabízí
další bezplatný způsob výběru dávky v hotovosti. Peníze z sKarty je možné čerpat několika způsoby:
lze platit kartou přímo v obchodech, nechat si převést peníze na jiný účet v ČR, vybrat si hotovost
z bankomatu nebo si vybrat hotovost při platbě kartou v obchodech (cash back).
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