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Vážená paní ministryně,

právě jsem poslouchal, jak Vás dusili novináři ohledně S-karet, tak jsem si říkal, že bych nerad byl ve 
Vaší kůži. Každopádně chci Vám napsat pár řádků o S-kartě. 

Když se o ní začínalo hovořit měl jsem radost, protože jsem doufal, že umožní denní vyplácení sociálních 
dávek.  Existuje  mnoho  sociálně  slabých  občanů,  kteří  by  nejen  měli  být  ustanoveni  zvláštními  příjemci 
sociálních dávek, ale kteří by nikdy neměli dostat celý měsíční obnos v jeden den. 

Přikládám Vám jeden příběh (soubor Kasuistika – začíná to až dole na stránce), který skončil dobře, kde 
právě přísná finanční pravidla zachránila rodinu pěstounky a její již dospělé dcery/bývalé schovanky. Nejen že 
jsme zavedli systém, že matka dceři vydávala její výplatu každý den v podobě čtyřech až pěti dvacetikorun, ale 
nakonec jsme museli i dát žádost na soud o omezení způsobilosti v nakládání s penězi. Díky tomu dcera nejen s 
matčinou pomocí splatila všechny své dluhy, ale dnes již má zaměstnání, kde si je schopna vydělat své peníze, 
aniž by upadávala do dluhové spirály. 

Naproti tomu viděl jsem u ombudsmana případy, kdy přišla žena – v každé ruce dítě a třetí na cestě. Ta 
chtěla od dr. Motejla, aby jí zaplatil interrupci. Neboť měla muže ve vězení a na krku kromě dětí ještě exekuce 
za dluhy, do kterých ji uvrtala její teta, která jí ale poskytla azyl. Výsledkem bylo, že ze sociálních dávek měla 
celkem 500 Kč na měsíc, takže jí nezbývalo než krást nebo prostituovat. Dělala obojí a z toho též bylo to třetí  
dítě. Abych řekl pravdu, nevěděl jsem, co na to říci. Kdyby tato žena si mohla každý den či obden vybrat z  
karty 200 Kč, nemusela by ani krást ani prostituovat. Proto je třeba, aby bylo možno nařídit, aby se z případné 
karty mohlo  vybírat  takové malé  částky  od 100 Kč denně a  podobně bylo  možno,  aby OSPOD klientovi 
stanovil strop na výběr, že si nemůže vybrat více než třeba 200 Kč na jeden výběr za šest hodin a ne déle než po 
15:00. Kvůli dvěma stovkám se lichvářům nevyplatí chodit s těmito lidmi k bankomatu a sebrat jim všechny 
peníze na měsíc, jak se děje dnes.

Připomněl bych zde i tento paragraf: Výplata dávek podle §43 111/2006 sb. o hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v pravidelných měsíčních lhůtách  

určených  plátcem  příspěvku  [tj.  úřadem].  Je-li  zřejmé,  že  příjemce  nedokáže  s  větší  částkou  finančních  
prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně.

V mnohem větší míře by se měli ustanovovat zvláštní příjemci sociálních dávek, s tím i ustanovovat 
lidem finančního opatrovníka a stejně tak i omezení ve způsobilosti s nakládání s penězi. S-karta by měla být 
pak nástrojem, jak učit ty lidi pravidelnosti a hospodaření s penězi. 

Jen na okraj  účastním se akce  „den bez dluhů“ (je to všude na Internetu) a tam jsem se seznámil se 
zajímavým člověkem: David Šmejkal, Poradna při finanční tísni, o.p.s., ředitel,Americká 22, Praha 2, tel.: 222 
922 245, mob.: 737 553426, smejkal@financnitisen.cz. Ten vypadal, že tomu rozumí. Možná se bude hodit.

Každopádně doufám, že těchto pár řádků a přiložené soubory Vám mohou dát inspiraci v tak zapeklité 
oblasti jakou je sociální politika.
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