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Aktuální informace ze sociální oblasti 
 
Občanské průkazy 

Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový zákon o občanských průkazech. Nově končí platnost občanského 

průkazu uplynutím 45 dnů ode dne změny trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví  

a rodinného stavu, pokud byl jako volitelný údaj zapsán. Dále již správní orgán nebude vydávat potvrzení  

o občanském průkazu při ztrátě, zadržení apod.  

 
Nemocenské pojištění 

Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám v oblasti nemocenského pojištění. Klíčové změny se budou týkat dávek 

dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného člena rodiny a otcovské poporodní péče. O dlouhodobé ošetřovné 

bude možné požádat i v situaci, kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. 

Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče bude možné až do 8 dnů po skončení 

hospitalizace. U osob v terminálním stavu pak podmínka hospitalizace nebude nutná. Klasickou dávku 

ošetřovného budou moci nově čerpat také blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají a nežijí s ním  

ve společné domácnosti. Dávku otcovské poporodní péče bude možné nově čerpat dva týdny místo 

jednoho. Prodlouží se i období, v němž může být dávka poskytována v případě, kdy dítě muselo zůstat 

v nemocnici v období prvních 6 týdnů života, a to o dobu hospitalizace.  

 
Důchodové pojištění 

Od 1. ledna 2022 dojde ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvýší  

o 350 Kč na 3 900 Kč. Procentní výměra důchodu se navýší o 1,3 % a navíc o pevnou částku  

300 Kč. Společně se zvýšením důchodů dojde k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje a osobám 

rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž 

o 1,3 % a pevnou částku 300 Kč.  

 
Minimální mzda 

Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 15 200 Kč na 16 200 Kč pro zaměstnance, kteří 

mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste  

z 90,50 Kč na 96,40 Kč. 

 
Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Od 1. ledna 2022 bude možné osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí 

a doplatek na bydlení, provést srážky z těchto dávek, a to na úhradu pravomocně uložených pokut za 

spáchané přestupky. Jedná se především o přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku, občanskému 

soužití a zanedbávání péče o povinnou školní docházku. Spáchání přestupků v těchto oblastech se týká 

nejen samotných příjemců těchto dávek, ale také všech společně posuzovaných osob, které nejsou 

nezaopatřeným dítětem. O srážkách z dávek rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi, a to na základě 

informací obecního úřadu obce s rozšířenou působností o spáchaném přestupku, nebo uložené a včas 

nezaplacené pokutě za spáchaný přestupek. 

 
Ukončení dodávek energií 
Ocitli jste se v situaci, kdy Vám Váš dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky? Jste v režimu 
dodavatele poslední instance? Stanovil Vám dodavatel poslední instance příliš vysoké zálohy 
a nemáte dostatek financí k jejich úhradě? Zvýšil Vám současný dodavatel cenu a zálohy nebo Vám 
skončila fixace cen? Nevíte, jak máte postupovat dál? 
Rozhodně není vhodné si na zaplacení vysokých záloh půjčovat peníze z rychlých půjček. Stát 

přislíbil pomoc lidem, kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance ocitli v problémech s placením 

nově stanovených vysokých záloh. Pokud nevíte, co teď máte dělat, jak se zorientovat mezi dodavateli 

energií nebo na které sociální dávky byste mohli mít nárok, můžete se obrátit na sociální pracovníky 

Magistrátu města Ostravy, kteří Vám pomohou řešit i tyto nečekané situace. 
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Další informace k řešení sociální situace Vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Milada 

Hutěčková, DiS., která má každou čtvrtou středu v měsíci na Obecním úřadě v Olbramicích,  v době 

od 14:00 do 15:30 hod, pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 

737 212 868, e-mailem mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu. 
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