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N E W S L E T T E R  P R O J E K T U  K R A J S K Á

R O D I N N Á  P O L I T I K A

V České republice si od vypuknutí konfliktu                                            
na Ukrajině do konce října našlo práci téměř 160
tisíc ukrajinských občanů s dočasnou ochranou.
Přestože se někteří již vrátili domů, aktuálně jich
v tuzemsku pracuje více než 98 tisíc. Počty
zaměstnaných ukrajinských uprchlíků dlouhodobě
rostou, zatímco počty příjemců humanitární dávky
stabilně klesají. Stejně je tomu i v případě
solidárních příspěvků, které kompenzují náklady
domácností na ubytování uprchlíků. 

Zaměstnavatelé mají o cizince stále zájem,                                                 
a to převážně u dlouhodobě neobsazených a méně
kvalifikovaných pracovních míst. Především
Ukrajinky oproti letním měsícům pracují čím dál
častěji ve službách. Nejvíce nacházejí občané                                                
z Ukrajiny uplatnění ve Středočeském (16 684
osob) a Plzeňském kraji (14 347 osob) a dále                                                      
v Praze (10 766 osob). Pracují nejčastěji jako
montážní dělníci výrobků a zařízení nebo
pomocníci ve stavebnictví, výrobě, dopravě nebo
obsluha strojů. Stále je ale znatelnou překážkou
pro výkon odbornějších a specializovaných
povolání jazyková bariéra. Úřad práce proto
uprchlíkům nabízí pomoc s financováním
rekvalifikačních jazykových kurzů češtiny. V této
souvislosti může úřad práce pomoci                                                
i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny
už pracují, a to prostřednictvím projektu POVEZ
II.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

P o č e t  d á v e k  v y p l á c e n ý c h
u p r c h l í k ů m  z  U k r a j i n y  k l e s á ,

s t á l e  č a s t ě j i  n a c h á z e j í
u p l a t n ě n í  n a  t r h u  p r á c e  

 
 

Vážení,
projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil newsletter, který vás pravidelně informuje
zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie
COVID-19, uprchlické krize a energetické krize. Chápeme, že současná situace je složitá                  
a nejistota dalšího vývoje tíživá a proto věříme, že tento newsletter přispěje k lepší informovanosti
a orientaci v opatřeních, která vláda ČR již schválila či připravuje. 

R o d i n  s  d ě t m i  n a  u b y t o v n á c h
u b ý v á .  M P S V  a  M M R  n a d á l e

p r a c u j í  n a  s y s t é m o v é m  ř e š e n í  
 
 Přes 270 tisíc lidí se nachází v bytové nouzi.

Počet rodin s dětmi, které žijí na ubytovnách                  
se sice snižuje, přesto zde stále bydlí dvanáct
tisíc lidí, z toho čtrnáct set dětí do 15 let.                  
V soukromých ubytovnách žije přes šestnáct set
seniorů starších 65 let, přičemž každý druhý                  
z nich zde bydlí více než 5 let. Vyplývá                  
to ze sčítání osob v bytové nouzi, které proběhlo
v letošním roce. Na systémové zvýšení
dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení
i pomoc v bytové nouzi se zaměří připravovaný
zákon o podpoře v bydlení. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_UA_zamestnanost_davky_23112022_v.2.pdf/26f42e12-89b7-1f3e-c171-71bece5d3214
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_scitani_30.11.2022.pdf/4b586c65-7a75-4a63-bfa7-fe99771da538


MPSV vyhlásilo v rámci Národního plánu
obnovy (NPO) výzvu, jejímž cílem je podpořit
investiční projekty zaměřené na nákup
nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb
sociálního poradenství, sociální prevence                   
a sociální péče, které jsou poskytovány
ambulantní a terénní formou. Vozidla mají
sloužit primárně pro přepravu pracovníků
zajišťující sociální služby za klientem                   
či uživatelem. Pro tento účel je vyčleněno 228
mil. Kč, za něž lze pořídit až 251 automobilů.
Příjem žádostí do výzvy byl zahájen dne 23.
listopadu 2022. 

MPSV ve spolupráci s UNICEF podpořilo díky dotační výzvě 
pro neziskové organizace téměř 2 900 dětí z Ukrajiny 

 
 Prostřednictvím dotační výzvy zaměřené na podporu dočasných aktivit pro rodiny s dětmi                   

z Ukrajiny se podařilo pomoci téměř 2 900 dětem a 1 600 rodičům. MPSV v této souvislosti
spolupracuje s organizací UNICEF. Dotační výzva směřuje prostřednictvím neziskových organizací
pomoc k rodinám, které musely kvůli válce na Ukrajině opustit svou zemi. Pomoc se týká mimo
jiné uplatnění na trhu práce. 

Mimořádné dotační řízení, které připravilo MPSV ve spolupráci s UNICEF, je zaměřené na dočasné
aktivity pro rodiny s dětmi, zejména ve věku do 6 let. 

Žadateli o mimořádnou dotaci mohly být nestátní neziskové organizace působící v prorodinné
oblasti, v oblasti integrace cizinců a práce s menšinami, obce, kraje a jejich příspěvkové organizace.
MPSV a UNICEF vzájemně spolupracují zejména v těch oblastech podpory, které zajistí
ukrajinským dětem a rodinám přístup k vybraným službám, a posílí jejich sociální ochranu. 

V rámci výzvy bylo možné žádat o financování aktivit, které se uskutečnily od června                   
do listopadu letošního roku. MPSV podpořilo celkem 29 z 31 přihlášených projektů zaměřených na
adaptaci a integraci rodin v ČR, uplatnění na trhu práce, lepší orientaci ve společnosti,
zkvalitňování rodinných vztahů i vztahů v komunitě, nebo na podporu rodin v péči o děti a jejich
výchově. Podpořeno bylo i hlídání dětí (tzv. neformální péče o děti). 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Detailnější informace o NPO najdete ZDE a text výzvy ZDE.

Výzva v rámci Národního plánu obnovy
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_dota%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDzva+s+UNICEF+pro+UA_0612_fin.pdf/bf7981b9-0193-3026-7cf2-6c685542ec6f
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_19+N%C3%A1kup+n%C3%ADzkoemisn%C3%ADch+vozidel+pro+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby.pdf/e1f50a1d-59ce-8502-13ff-95f2262b0f7d


Vláda dne 16. listopadu 2022 schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem
pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna dojít k některým úpravám v souvislosti                   
s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro nízkopříjmové
rodiny s dětmi bude adresnější. 

 

Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku
na bydlení 

 

Příspěvek na bydlení 

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám                                                            
i seniorům nyní pomáhají s rostoucími
náklady, je příspěvek na bydlení. V minulých
měsících se několikrát zvyšovaly normativy,
naposledy mimořádně od října a zjednodušila                                                                
se i administrativa. Od ledna tento příspěvek
projde podle návrhu MPSV několika změnami.
Úprava se týká především tzv. normativních
nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku                                           
i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž
vyplývá, že některé domácnosti naráží na strop
normativů častěji, než jiné (např. jedno                                                                             
a dvoučlenné domácnosti). 

U nájmů a podnájmů se změní rozdělení
normativů podle velikosti obce. Nově budou
platit pouze tři typy. V první kategorii bude
Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc
obyvatel a ve třetí ostatní obce. 

Dojde také ke sjednocení výpočtu příspěvku.
Dosud platilo, že nárok na příspěvek vzniká,
pokud náklady na bydlení přesáhnou 30 %
příjmů domácnosti. V Praze je hranice
nastavena na 35 %. Nyní se tato podmínka
sjednocuje na 30 % příjmů bez ohledu                                                              
na to, zda je žadatel z Prahy nebo jiné části
republiky. 

Změní se i rozdělení do skupin podle počtu
členů domácností. Do jedné kategorie budou
sloučeny jedno a dvoučlenné domácnosti. Díky
tomu lze příspěvek lépe zacílit na ty menší. 

Dojde také ke zrušení tzv. fikce příjmů pro
výpočet příspěvku na bydlení. Pokud příjmy
domácnosti byly nižší než životní minimum,
používala se pro výpočet dávky právě výše
životního minima. V praxi ale docházelo k tomu,
že po zvýšení životního minima měly některé
domácnosti    s    nízkými     příjmy     příspěvek                                                               

na bydlení paradoxně nižší. Kromě toho                   
se prodlouží možnost příspěvek pobírat                   
i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží
rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo
platit pouze pro rok 2022. 

Zvýšení přídavků na dítě 

Přídavky na děti představují pravidelnou
pomoc pro rodiny s nižšími příjmy. Pobírá                   
je zhruba 10 procent dětí, ročně jim stát celkově
přispívá více než 2,5 miliardami korun. Nově
se tato dávka podle návrhu MPSV zvýší o 200
korun. 

Přídavek se vyplácí rodinám, které mají příjmy
nižší, než je 3,4násobek životního minima.
Vzhledem k tomu, že se od příštího roku počítá
se zvýšením existenčního a životního minima,
rozšíří se i okruh možných příjemců přídavku
na dítě. 

Pokud má některá ze společně posuzovaných
osob příjem ze zaměstnání (který dosahuje
alespoň výše částky životního minima
jednotlivce), podnikání, nemocenskou, důchod
nebo podporu v nezaměstnanosti, příspěvek                   
na péči o dítě nebo rodičovský příspěvek,                   
je přídavek o 500 Kč vyšší. Na tuto výši
dosáhne velká většina příjemců. 

O přídavek na dítě lze požádat pomocí online
formuláře na webu MPSV. 

Změny v zákoně o životním                
a existenčním minimu 

Další úprava se týká zejména dávek v hmotné
nouzi. Do započitatelných příjmů domácností                   
se nově nebudou zahrnovat výdělky
nezaopatřených dětí. Konkrétně půjde o příjmy
za    práci    žáků   a   studentů   z   praktického 



vyučování a přípravy, příjmy ze závislé činnosti
i samostatné výdělečné činnosti dětí                                    
v průběhu prázdnin, především tedy brigád. 

MPSV navrhuje také zvýšení částek životního                                                     
a existenčního minima, které je nyní                                                     
v meziresortním připomínkovém řízení. 

Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost. S konkrétním
postupem poradí manuál

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže připravily soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým                   
se dlouhodobě nedaří poptat dodávky energií na příští rok. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela
tento manuál rozeslal starostům a starostkám z více než 6 tisíc obcí po celé České republice a také
hejtmanům a hejtmankám z krajů.

S tím, aby kraje a obce a jejich podřízené organizace využily tuto kontraktační povinnost co nejlépe
a nejúčinněji, pomůže manuál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento soubor doporučení upozorňuje
veřejné zadavatele na skutečnost, že dodávky energií jsou veřejnou zakázkou, kterou je nutno
pořizovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Více informací o kontraktační povinnosti naleznete v tiskové zprávě ZDE. 

Pod záštitou českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci                   
s Evropskou komisí konferenci SME Assembly, která představuje nejvýznamnější událost pro malé                   
a střední podniky (MSP) v Evropě. Hlavním cílem bylo vyslechnout potřeby podnikatelů z řad
MSP a zejména prodiskutovat možnosti řešení za účelem jejich podpory v kontextu současných
globálních krizí.

Konference SME Assembly nabídla účastníkům diskuzní panely na vysoké úrovni, 18 odborných
workshopů a seminářů. Více než 90 řečníků se v nich zaměřovalo na inovativní přístupy                   
k financování MSP, zelenou a digitální transformaci, inovace v oblasti energetiky, bezpečnost
dodavatelských řetězců, budování kapacit pro oběhové hospodářství, příležitosti pro MSP v leteckém
a kosmickém průmyslu, nové způsoby práce a potřebné dovednosti nebo praktické implikace při
uplatňování definice malého a středního podniku.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Celoevropská konference SME Assembly 2022 řešila možnosti podpory malých
a středních podniků

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE. 
.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zajistit-dodavky-energii-pomuze-obcim-kontraktacni-povinnost--s-konkretnim-postupem-poradi-manual--271093/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/celoevropska-konference-sme-assembly-2022-resila-moznosti-podpory-malych-a-strednich-podniku--271347/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vl%C3%A1da_161122_final.pdf/432acc90-b1f9-5cd7-15fa-c32f2dc9a243


Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby
věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat

 
Dosavadní informační kampaň vlády o státní
podpoře směrem k podnikatelům zasaženým
energetickou krizí nevede k dostatečnému
šíření informací k těm podnikatelům, kteří
ji mají zájem využívat. Týká se to zejména
mikro a malých firem, kterým na rozdíl                                     
od větších podniků chybí administrativní
pracovníci na získávání informací                                                  
o možnostech vládou zavedené podpory.

Z nového šetření Hospodářské komory mezi
členskými firmami vyplývá, že více než třetina
podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje
využít žádné vládou zavedené opatření,                                            
a to z poloviny buď proto, že o ní nestojí, anebo
že se jich – podle druhé poloviny – žádná
podpora ani netýká. Všechny malé a střední
podniky přitom však bude od ledna pokrývat
například zastropování cen elektřiny a plynu                                                             
a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká
odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje
energie.

Z celkového počtu respondentů v anketě 46 %
odpovědělo, že mají informace o možnostech
státní podpory. Avšak pouze 7 % firem ji již
využívá, nejčastěji velké firmy.

Podnikatelé by od vlády ocenili úplné,
srozumitelné a přehledné informace                                                            
o zavedených opatřeních a také dlouhodobější
plán, jak bude vláda energetickou krizi
zmírňovat v roce 2023.   

Hospodářská komora také zjišťovala, jaký
vývoj firmy kvůli energetické krizi v příštích
šesti měsících očekávají. Od září letošního
roku výrazně vzrostl počet firem, které zhoršily
svůj výhled. Zatímco v září nepříznivý vývoj                    
v následujících měsících předpokládaly dvě
pětiny podnikatelů, ke konci listopadu jich                    
je už skoro sedm z deseti. Necelá desetina
firem (9 %) se dokonce obává, že by mohla                    
v nejbližších 6 měsících podnikání ukončit.
Ačkoliv jsou podnikatelé vystaveni těžkým
hospodářským podmínkám a často očekávají
zhoršení vývoje své firmy, většina (58 %)                    
z nich se nechystá propouštět žádného
zaměstnance, anebo dokonce zvažuje nábor
dalších zaměstnanců.

Pokles počtu zaměstnanců nejčastěji
předpokládají velké firmy. Z důvodu vysokého
nárůstu cen energii plánují propouštět zejména
firmy spadající do odvětví cestovního ruchu,
restauračních služeb a stavebnictví. Pětina
maloobchodních podniků uvažuje o propouštění
části svých zaměstnanců nikoliv především
kvůli rostoucím nákladům, ale z důvodů snížení
poptávky zákazníků nebo narušení
dlouhodobých obchodních řetězců. Naopak
nabírat zaměstnance by chtěly firmy                    
ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.komora.cz/press_release/podnikatele-by-od-vlady-uvitali-informace-o-jejich-krocich-aby-vedeli-s-jakymi-cenami-za-energie-muzou-pocitat/


Intenzifikaci ropovodu TAL s názvem TAL+ schválila dne 30. 11. 2022 v Rakousku tzv.
Coordinating Committee, nejvyšší orgán konsorcia TAL. ČR zastupuje v TAL společnost MERO ČR,
která v konsorciu TAL vlastní 5 %. Úpravy ropovodu TAL+ budou hotovy do roku 2025 a Česká
republika tak bude plně připravena na možnost případného úplného zastavení dodávek ruské ropy                   
do Česka.

Ke schválení projektu bylo nutné získat souhlas všech devíti spoluvlastníků, kterými jsou vedle
MERO i OMV 32 %, Shell 19 %, Rosněft 11 %, ENI 10 %, C-Blue 10 %, Exxon 7,5 %, Connoco 3
%, Total 2 %. 

Realizací intenzifikace ropovodu TAL, který je přímo napojen na infrastrukturu MERO v bavorském
Vohburgu, odkud je ropovodem IKL do ČR přepravováno standardně více druhů rop, bude zajištěna
úplná nezávislost ČR na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba od roku 2025. 

Samotný ropovod IKL má již teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR ropou bez
ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL, vzhledem k jeho vytíženosti při zásobování osmi rafinérií
ve třech zemích EU, včetně obou tuzemských rafinérií, není dostatečná kapacita pro zajištění 100%
zásobování ČR ropou. Z tohoto důvodu ČR prostřednictvím MERO ČR usilovala o provedení
strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2025 bylo možno zcela nahradit dodávky přes
ropovod Družba a zajistit plnohodnotné zásobování ropou pro ČR přes ropovod TAL.

Konsorcium TAL obdrželo již v červenci 2022 nové provozní povolení od bavorských úřadů, které
legislativně povoluje navýšit čerpání ropovodu TAL na bavorském území až na maximální rychlost
7.500 m3/hod, potřebnou pro přepravu navýšeného množství ropy do ČR, tedy o další cca 4 mil. tun
ropy na požadovaných 7-8 mil. tun ročně pro ČR. Tohoto zvýšeného výkonu lze ale dosáhnout                   
až po dokončení intenzifikace ropovodu TAL, tedy po dokončení všech technických úprav, jejichž
náklady jsou odhadovány v rozmezí 1,2 – 1,6 mld. Kč, a které budou realizovány do cca 25 měsíců.

  
Vláda dále zvyšuje energetickou bezpečnost ČR a její nezávislost na

ruské ropě – projekt intenzifikace ropovodu TAL byl schválen
 
 
 

„Newsletter projektu Krajská rodinná politika" vznikl v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Při složitých a intenzivních jednáních, kdy bylo
potřeba ověřit technickou, logistickou                                             
a časovou proveditelnost projektu, bylo nutné
přesvědčit ostatní spoluvlastníky TAL                                                        
a vyvrátit jejich obavy z negativních dopadů na
jejich strategické zájmy plynoucí                                                                          
z uskutečnění projektu TAL+. V tuto chvíli již
nic nebrání tomu připravit smluvní ujednání
mezi MERO ČR a konsorciem TAL a od ledna
2023 zahájit technické úpravy k navýšení
přepravní kapacity ropovodu TAL.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-dale-zvysuje-energetickou-bezpecno-49544

