Ročník 2011

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 147

Rozeslána dne 23. prosince 2011

Cena Kč 42,–

O B S A H:
424. V y h lá š k a o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě,
odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Strana 5490

Částka 147

424
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2011
o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů,
vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení
karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 4a odst. 1 a § 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.:
§1
Karta sociálních systémů (dále jen „karta“) je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm ve formátu ID-11)
v provedení
a) s elektronickým nosičem dat, a to kontaktním
elektronickým čipem a magnetickým proužkem,
nebo
b) bez elektronického nosiče dat, která má pouze
funkci průkazu osoby se zdravotním postižením
(TP, ZTP nebo ZTP/P).
§2
(1) Na přední straně karty jsou uvedeny tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele karty,
b) doba platnosti karty.
(2) Pokud jde o kartu s funkcí průkazu osoby se
zdravotním postižením, je uvedeno vedle údajů stanovených v odstavci 1 též označení druhu průkazu osoby
se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P) doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé, popřípadě
osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Karta je na
přední straně opatřena fotografií držitele karty o velikosti 19,1 mm x 19,1 mm.
(3) Na zadní straně karty je uvedeno označení
„karta sociálních systémů“, logo a název „Úřad práce
ČR“, číslo karty v Jednotném informačním systému

práce a sociálních věcí a v případě, že je na přední straně
karty vyznačen údaj podle odstavce 2, je uvedeno i datum narození držitele karty. Karta je na zadní straně
opatřena podpisem držitele karty, popřípadě jeho zákonného zástupce.
(4) Karta v provedení podle § 1 písm. a) je dále
opatřena náležitostmi, které jsou vyžadovány pro splnění platební funkce karty včetně ochranných prvků.
(5) Karta v elektronické části obsahuje
a) platební aplikaci podle mezinárodního standardu
EMV2),
b) identifikační aplikaci, která obsahuje
1. číslo karty v Jednotném informačním systému
práce a sociálních věcí,
2. autentizační funkci a data, kterými jsou realizovány elektronické služby karty v informačních
systémech veřejné správy a ostatních určených
systémech využívajících funkce karty podle
standardu X.5093) a
3. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
držitele karty.
§3
(1) Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo
zničení karty sociálních systémů (dále jen „potvrzení“)
je tiskopis ve formátu A6 na šířku opatřený logem a názvem „Úřad práce České republiky“.
(2) Potvrzení obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele nahrazované karty,
b) číslo nahrazované karty,
c) číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu

1

) Česká technická norma ČSN ISO/IEC 7810.

2

) České technické normy ČSN ISO/IEC 7616 a ČSN ISO/IEC 14443.

3

) Česká technická norma ČSN ISO/IEC 9594-8.
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totožnosti držitele potvrzení, při jehož předložení
bude potvrzení současně umožňovat identifikaci
držitele průkazu osoby se zdravotním postižením,
d) datum vydání potvrzení a datum skončení jeho
platnosti,
e) označení orgánu, který potvrzení vydal, otisk
úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby,
f) podpis držitele potvrzení, popřípadě jeho zákonného zástupce.
(3) Pokud nahrazovaná karta sloužila zároveň
jako průkaz osoby se zdravotním postižením, obsahuje
potvrzení vedle údajů stanovených v odstavci 2 též
označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P) doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo
osoby hluchoslepé, popřípadě osoby úplně nebo prakticky nevidomé.
§4
Vzor karty sociálních systémů v provedení podle
§ 1 písm. a) bez funkce průkazu osoby se zdravotním
postižením, vzor karty sociálních systémů v provedení
podle § 1 písm. a) s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením a vzor karty sociálních systémů v provedení podle § 1 písm. b) jsou uvedeny v příloze č. 1
k této vyhlášce. Vzor tiskopisu potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením a vzor tiskopisu potvrzení o ztrátě, odcizení, po-
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škození nebo zničení karty sociálních systémů s funkcí
průkazu osoby se zdravotním postižením jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce. Symbol označení osoby
s úplnou nebo praktickou hluchotou, symbol označení
osoby hluchoslepé a symbol označení osoby úplně
nebo prakticky nevidomé jsou uvedeny v příloze č. 3
k této vyhlášce.
§5
(1) Karta podle § 1 písm. a) se vydá při přiznání
nároku na dávku, pokud již osoba, které vznikl nárok
na dávku, není jejím držitelem. Karta podle § 1 písm. b)
se vydá při přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.
(2) V případě, že končí platnost karty a trvá nárok
na dávku, která je vyplácena prostřednictvím karty,
nebo držitel karty je zároveň držitelem průkazu osoby
se zdravotním postižením, vydá krajská pobočka
Úřadu práce České republiky držiteli dosavadní karty
novou kartu.
§6
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Strana 5492

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Částka 147

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 424/2011 Sb.

Částka 147

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Strana 5493

Strana 5494

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Částka 147

Částka 147

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Strana 5495

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 424/2011 Sb.

Strana 5496

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Částka 147

Částka 147

Sbírka zákonů č. 424 / 2011

Strana 5497
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