
  

     
   

  

   

  

    
   

   

BOXY NA VAŠE POVŽITÉ NÁČINÍ! KDE DETE? 
PEČKY -Jům služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dům po pravé straně, když 
jdete z vlakového nádraží. Dům 

hned za vodojemem... Viz. obr.1 nan. k 

2 Kolín - 

na budově Kontaktního 
= centra, Kutnohorská 17. 

Hned vedle vchodu do 

  

  

  

  

  

káčka. Pár metrů od 

automatu. Viz. obr.2 

Pečky - 
box je umístěn na 1 
domě za Pečeckou | py < 
lékárnou. Když stojíte (m m : 
před lékárnou, najdete = i 
box z boku po prové r == 

straně. viz. obr.3 : = 

  

nemoci v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny 
může to zname- > 
nat, že v tělé Ti       

      

nemoc je. 
neébo byla 
V Minulosti. 

Každopádně tuto službu si mů- 
žete domluvit i v terénu!ti1! 

Také po osobní © 
domluvě v kontaktním 

centru. Hlavně pro — 
ty, kteří mají obtíž, - 

Adjít s námi na testy. 
Ze žilní krve Jo 
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu, když přijdete v pravé 
Poledné. Na obrázku vidito, 
jakým =pPůSobom Probihá odběr V=orku v Kontaktním centru. 

    

  
   

Bolí to jen trošku: 

  

      

PŘIPRAVILI 
VÁS MNOHO 
ZAJÍMAVÝCH? 
PRO VAŠI SPO 
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Slovo na úvoo: 
Zdravím všechny, 
tak tu máme další číslo 
vašeho oblíbeného 
časopisu Prostoros. 
Tentokrát jsme si pro Vás 

připravili informace o 
změnách, které nás i vás 
provázejí. Změny v 
sociální oblasti, které jsou 
platné od začátku tohoto 
roku, © pro vás shrnula 
Stáňa ve svém článku, 
který snad pomůže se ve 
změti novinek lépe 
orientovat. 
Změny se nevyhnuli ani 
našemu týmu (káčkařům a 
teréňákům). V minulém 
čísle se s vámi loučila 
Markéta na jejíž místo 
jsem nastoupila já a v 
následujících měsících se 
pravděpodobně budete 
potkávat s nově 
příchozími kolegy. 

I když bývají změny často 
obtížné mohou přinést i 

spoustu nového a 
dobrého. Proto vám přeji, 
aby se u vás odehrávali 

změny příjemné, změny k 
lepšímu ať už malé nebo 

životní a samozřejmě 
příjemné počtení. 

Monika 

ZVS. 
tob 

(6 11] 

KONTATKNÍ MÍSTNOST: 
POST) 8 R do 0 

Pee 

(Hygiena, posezení, pokec, káva) 

10- 18 hodin (na telefonu) 

A
D
R
E
S
A
:
 

K! 

€- tp 
terénní programy 

PONDĚLÍ až PÁTEK 
DEE BI 

(Poradenství, sociální práce) 

Tel.: 321 715 004 

Pa 777 547071 

= KC 
kontaktní centrum 

  

PONDĚLÍ až PÁTEK 

Terén: 

Úterý: Pečky (13 - 15 hodin) 
Český Brod (15,30 - 17,30) 

Středa: Kolín (13 - 18 ) volejte 

Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte 
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte 

Pátek: Český Brod (13 - 15) 
Pečky (15,30 - 17,30) 

     
    
Tel.: 7777 650 030 

    

PoKaAčOVÁNÍ SOCIÁLNÍ info pro rok 2012 
. 

MAXI VÝŠE JE 290 000 KČ - vyplácení skončí vyčerpáním této cílové částky 
nebo dovršením čtvrtého roku dítěte, moximum je 11 500,- / měsíčně 
+ RODIČOVKÝ PŘÍSPĚVEK. JE MOŽNÉ ČERPAT | KDYŽ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ŠKOLKU 
+ (U dětí mladších než dva roky - 46 hodin měsíčně, starší 2 roky - neomezeně) 

    

Podrobněji zde: : 
Nárok na peněžitou pomoc V mateřství (PPM) 'od'2012" 
Nárok na PPM má pojištěnka (pojištěnec), pokud v den, od něhož je tato dávka   
přiznávána, trvá nemocensky pojištěné zaměstnání nebo ochranná lhůta a | 
jestliže v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství 
trvala jejich účast na nemocenském pojištění alespoň kalendářních 270 dnů. | 
PPM trvá- 28 týdnů a začíná 6 týdnů před očekávaným porodem. Výše -70% 
denního vyměřovacího základu, který se počítá z hrubého příjmu za poslédn A 

    + počítá se doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na 
k iz . 

Čerpání rodičovského příspěvku (RP) od 2012 

Pokud vznikl nárok na PPM: M M č 
Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku 
a'jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny: Celkem mohou vyčerpat až | 
2P0 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. | 

Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) — tedy 70 
procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč 
za měsíc. 
Pokud nevznikl nárok na PPM: 
Výši měsíční částky RP si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské 
pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na PPM. 
Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy 
nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše 
příspěvku zůstává v pevných částkách — 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a 
poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Autor: Stáňa 
  

Bílé místo na vaše poznámky, postřehy, nápady, připomínky: 

     



POKRAČOVÁNÍ 

Pro koho 
. Kartu dostanou ti, kteří čerpají sociální a zdravotní dávky s tím, že 
platební funkce nebude povinná. 

Povinnost platit kartou bude vyžadována u osob, které čerpají dávku 
pomoci v hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití. 

V současnosti existuje rozmanitý si ních poukázek (některým 
příjemcům pomoci v hmotné nouzi je dá: 
peněz). Tyto způsoby výplaty budou sjedi 

  

jarta určena? 

   jednotlivé sociální dávky jsou jim převáděny! jo 
využívat platební funkce Karty sociálního systému. Za podmínky, že nečerpají 
dávky pomoci v hmotné nouzi a n ních nehřozí riziko zneužití této 
dávky. -= 8 s 
Co bude Karta obsahovat? N ©ž. 

Korta bude obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvyklé pro 
bankovní kartu. E 

Karta bude obsahovat jméno říjmení, číslo karty, rodného číslo (bude 
uvedeno na zadní straně, aby při idéntifikaci-mebylo ihned vidět, dokud ji držitel 
nedá z ruky), podpis a fotografie. U b zdravotně postižených bude karta 
obsahovat stupeň mimořádných výhod: = = 
Jak budu s Kartou nak o má 
. Bude plnohodnotnou: platel se všemi jejími 

ji budou tedy bez probil přijím ©o = ka 
Možné bude vybíral jotovost z běžných bankomatů 

speciální bankomaty. o 
Bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. 

Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude 
také zdarma. 

Obchodní sektor je na změnu ve způsobu vyplácení dávek připraven. 
Zapojit se do nového systému budou moci všichni obchodníci s autorizovaným 
terminálem. Autorizace bude provádět Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
nepovolí ji například v baru nebo herně. 
* Se spuštěním systému se počítá během roku 2012. Náběh jednotlivých 
příjemců sociálních dávek do systému bude postupný. 

funkcemi, obchodnici 

. Nebudou existovat 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 
Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat 
pružněji než dříve o jeho délce a výši. Rodičovskému příspěvku (RP) může 
předcházet peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Nárok na PPM je i podmínkou 
volby čerpání AP. , 

NÁROK NA VOLBU VÝŠE AP MAJÍ I TY, KTERÉ NEPLATILY NEMOCENSKÉ 
POJIŠTĚNÍ — splnil-li podmínku nároku na PPM otec dítěte 
: RODIČE MOHOU MĚNIT VÝŠI A DÉLKU ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
DLE AKTUÁLNÍ POTŘEBY — změna je možná 1x za 3 měsíce. 

10 POKARČDVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE 

  

— SOCIÁLNÍ info Pro rok 2012 

zeoub kl Vébuemií MÍSTO PRO VŠECHNY DÁVKY, a tím je ÚŘAD PRÁCE. 
Důvodém je zjednodušení administrativy a snížení nákladů na ni. 
ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM 

- 3 410,- pro jednotlivce, €M 2 200,- = Rozpětí příspěvku na 
živobytí max. 3 410,- / min. 2 200 

ČASOVÉ OMEZENÍ PŘÍSPĚVKU A DOPLATKU NA BYDLENÍ (maximálně 7 let 
v posledních 10 ti let: 
NEZAMĚSTNANOST ost O příspěvek na živobytí 

  

  

E sociálních dave (tzn. Aby byli užívány k tomu, na co jsou 
určené) a také. modernizace celého systému. 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

  

    

rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši. 

i KTRONICKÁ OBČANKA (osoba průkaz s elektronickým čipem, který   
NEMOCENSKÁ (první. tři dny et nic, od 4.-21. dne vám platí 
zaměstnovatel, poté ČSSZ 60 % příjmu (počítáno z posledních 12 
A ooě Maximálně 380 dní můžete- být -na nemocenské.) 

A teď podrobněji: 
Podpora V'nezaměstnanosti 
Nárok. na podporu má: 
- občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních 2 letech před 
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců 
důchodového -pojištění -(pracoval-na smlouvu; počítá se i doba pobírání 
invalidního*důchodu (3. stupeň), péče o dítě do čtyř let, doba výkonu 

veřejné služby..čí, dlouhodobé dobrovolnické. služby) 
- Výše. podpory v nezaměstnanosti. (nemění se )-činí -při výpočtu z 
průměrného-měsíčního čistého -výdělku z FEBÍAMO Uenznáke 
zaměstnání: 
+ první dva měsíce — 65% . 
+ další dva měsíce — 50% 
+ po zbývající podpůrčí dobu — 45% POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7? s



VAŠE TVORBA 
19/07/07 

O lásce bych chtěla psát, tento cit mám komu dát. 
Je to jedna z nejhezčích motivací největších! 
Když za vámi někdo stojí, s léčbou se to hned líp spojí. 
Všechny blízké v srdci mám; na shledání vyčkávám. 
Jak to jenom tady zvládnu, když tak často po nich steském prahnu? 
Řeknu si, jen vytrvej a s úsměvem ve tváři brzo už ti bude hej. 

VT. team 

27/07/07 
Chtěla bych vám dnes říct, že mi láska chybí stále víc. 

Pociťuji po ránu, postupně jak růže chřadnu... 
Ten pocit, jak mi tluče srdce, však jsem sama, cítím trpce. 

A tak doufám v neznámého, který by mě vyslyšel, 
všiml si srdce samotného, ze tmy v slunce přešel... 

To by-byla radost má, snad už jen ta jediná, 
co-teď zatím schází mi, protože jsem tady za zdmi. 

28/07/07 
Pusté je srdce mé, samotou zkroušené.:. 
Tolik bych si lásku přála, celé mé já do toho dalo. 
Radostí bych zářila, polibkem to stvrdila, 
srdce mé radostí poskočí, pro pocit, že to nekončí. 

29/07/07 
Proč smutek-mnou tolik vládne, dobrá nálada jak hvězda spadne. 

A tak jek hvězda v nebi hoří, hezké pocitu jak papír shoří. 
Sama opět zůstávám, trpět zármutkem, nepřestávám. 

07/08/07 
Je tu další středa, výrobek týdne je třeba. 
Holky na tom pracujou, ať ze cviku nevyjdou. 
Pak se před team postaví, svůj výrobek předstoví. 
A napětí střídá úsměv, kolik bodů, jaký úspěch. 
Holky ty zas rozhodnou, nejhezčí pak vyberou. 
Snad je každý spokojen, že může být zapojen. 
Pak jsme hezky potěšený, když jsme vzorně připravený. 
a Autor: Mišutkal 7 

SOCIÁLNÍ info pro rok 2012 

Jako opatření k potírání nelegální práce se zvyšuje maximální částka pokuty za 
umožnění výkonu nelegální práce z 5 milionů Kč na 10 milionů Kč. Minimální výše 
pokuty činí 250 000 Kč. 

* Nevýhody práce na černo 
= Člověk, který pracuje na černo (bez smlouvy), neplatí daně ani sociální 

pojištění: 
+ v případě nemoci nebo úrazu nedostane nemocenskou a zůstává bez 
jakéhokoliv příjmu 

+ nezíská nebo ztrácí nárok na podporu v nezaměstnonosti 
+ doba výkonu nelegální práce pak člověku chybí při přiznání starobního i 
invalidního důchodu = nedostane důchod 
Kontrolní činnost státu, 
Boj s nelegálním zaměstnáváním se výrozně posiluje a zefektivňuje. Kontrolní 
činnost v oblasti zaměstnanosti se nově slučuje pod Státní úřad inspekce práce. 
Novyšuje se počet kontrolorů, MPSV zajistí provoz 180 tzv. mobilních kanceláří, 
tedy automobilů vybavených technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé 

POKARČDVÁNÍ 

  

kontroly. Tém: řnásobi 12 vzroste i počet kontrol. 
Czech POINT 
MPSV spolu s realizuje projekt Docházka nezaměstnaných — DONEZ, jehož 
cílem je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným 
evidovaným na ÚP. Vytipovaní uchozeči docházejí v určený čos v běžné pracovní 
době na kontaktní místo Czech POINT. 

SOCIÁLNÍ KARTA - Karta sociálních systémů 
- Hlavním cílem zavedení Karty sociálních systémů je větší účelovost a adresnost 
sociálních dávek a také modernizace celého systému. V současnosti jsou dávky 
vypláceny prostřednictvím třech různých úřadů a třemi různými platebními způsoby 
- hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně. To významně prodrožuje 
správu systému. M 
„ Kartu sociálních systémů bude vydávat ÚP. Korta bude vyráběna v souladu s 
mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní korty. Bude 
tedy obsahovat běžné ochranné prvku. 
+ Platební funkce Karty bude povinná pouze pro ty, u nichž je riziko zneužívání 
dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu bude Karta plnit 

torizační, funkce platební pro tyto příjemce dobrovolná. 

E000 00 0000 
PLaTlOD -DO 

    
Jakou funkci bude Karta plnit? 
+ identifikační, autorizační a dobrovolnou platební U 
- Sloužit bude  zejménohklidentifikaci na úřadě. U osob se zdravotním postižením 
bude plnit funkci přůkazkyTP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto 
případě dochází pouze k nahrození papírové průkazky za plastikovou. 
+ Autorizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou 
správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných 
sociálních dávkách. 

POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE



          

ulinky BRAUN, 

lomit jehla“ viz. obrázek.. 

o S 

nádobíčko rozlož © — 

(© vlož jehlu do stříkačky podle obrázku 

zatlač píst dovnitř () 

= 
Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že fo moc práce a času nezabere, 
   

P 
uňou: ekonimnimACE 
úno A 9 peta ROE   

OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
16.DUBNA. 2012 V PONDĚLÍ JE CELÝ DEN RC 

ZAVŘENO! X / 
[L X 7. 

v 
i U TO ÚTERÝ JSOU STÁTNÍ SVÁTKY 

UKVĚT TEK BUDE TARÉ ZAVŘENO, TERÉNY 
© PROBĚHNOU V NÁHRADNÍCH TERMÍNECH. 

DOZVÍTE $E.0D TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ PŘÍMo! 
£ 

21.-2B.RVĚTNA. (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) 
BUDE-KONTARTNÍ CENTRUM ZAVŘENO Z DŮVODU 

REVITALIZACE BUDOVY (BUDEME MALOVAT A ZDÍT) 
VÝMĚNY SE POKUSÍME ZACHOVAT PŘED BUDOVOU. 
  

JEŠTĚ JEDNA AKTUALITKA!!! < 
JAK ZMÍNILA MONIKA V ÚVODNÍKU: 

V TERÉNU ZAČNETE POTKÁVAT NOVÉ SYMPATICKÉ TVÁŘE TERÉNNÍCH PRACOUNIC 
ZUZKY A ŠTĚPÁNKY!!! VĚŘÍME, ŽE SI JEJICH PŘÍTOMNOSTI BUDETE VÁŽIT STEJNĚ 

JAKO TÉ NAŠÍ A BUDE JE PRÁCE A POTKÁVÁNÍ S VÁMI BAVIT.. ) 
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BLESKové zprávy z bomava i odjinud V 
Experiment s čajem z lysohlávek: nejdřív se chtěl líbat, pak vraždit 
Zdroj: Sedmička | 26. 3. 2012 I 
Uysohlávky, marihuana, pivo. Takový koktejl si po jednotlivých částech dva 
ostravští mladíci loni 8. srpna vprovili do svého těla. Aby se dostali blíže k 
Bohu. Jenže tento výlet do nebes skončil nakonec málem tragicky. Jeden z 
chlapců změněný stav vědomí zcela nezvládl. Chtěl svého kamaráda ubodat a 
sebe pak taky. Oběti se však podařilo včas utéci, samotného útočníka pak 
zachránili lékaři v nemocnici. Soud ho „odměnil“ tříletou podmínkou. 

Za kouření na veřejnosti hrozí v Maďarsku od dubna vysoké pokuty 
Zdroj: Novinky.cz | 2. 4. 2012 I 

Tabákové komando může od neděle komukoli v Maďarsku uložit vysoké pokuty 
za kouření na veřejnosti. Zákaz platí od ledna, ale až na začátku dubna 

skončilo období tolerance, kdy úřady ještě neudělovaly pokuty. Kuřáci se v 
sobotu v Budapešti loučili s možností zapálit si na veřejnosti na akci s názvem 

poslední cigareta. Naposledy si beztrestně zapálili a tento pocit si náležitě 
užívali. 

Alkohol připravuje o práci stále aměstnovatelé přitvrdili 
Zdroj: ČTK | 13.    

    

   
    

  

   

  

letos se > dostal na čtvrté místo. 

a ne nec propašoval do parlamentu heroin 

23. března 2012 11:43 
ISTANBUL < Turecký bo: iční“poslanec propašoval do parlamentu balíček s 
heroinem a-kokainem, aby ok protestoval proti tomu, jak snadno se dají 

drogy-v Turecku koupit. Píše o tom německý server. 
ánské strany (CHP) si akci dobře naplánoval, svůj 
val do sněm. ny a kolegům pak ukázal dva bílé 

roin, v druh ain, sdělil jim lakonicky. Drogy 
PRA i za 30 eur (kolem 750 korun). 

né provincii Antalya a prodejce si přitom 
ealeři ke mně přišli ve chvíli, kdy jsem dorozil do 
drogy mi D0 Jli,“ řekl poslanec deníku Hůriyet. 

> Za protest mu hrozí trest 
toupení v parlamentu předal policii, 

ale poslanec počítal. Nicméně ho hřeje, 
é dostupnosti drog v Turecku obrátit pozornost. 

Poslanec Lidové republi 
drogový kontraba: O 

     

  

   

  

   
          

I kdůž Sopan d 
hrozí mu nyní'tresti 
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ry v nezaměstnanosti: 
« do 50 let věku uchozeče o zaměstnání - 5 měs 
+ od 50 do 55 let - 8 měsíců 
* více než 55 let - 11 měsíců "1 
* Ukončíte-li zaměstnání bez vážného důvodu sál ohodou URAD 
zaměstnavatelem - podpora se snižuje na 45 % o měsíči 

výdělku po celou dobu. A E 
Podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměsl na Úřadu práce 

Pokud vám ÚP zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale vy jej ukončíte bez 
vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být 
evidováni ož po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. 

Stejně tak bude moci být evidování ož po uplynutí 6 měsíců pokud vám ÚP 
zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s vámi ukončí pracovní poměr 
z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. 
HIREGISTRACE NA ÚP JE NUTNÁ PRO ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK, VČETNĚ TĚCH NA 

UBYTOVÁNÍ! 
  

Veřejná služba 
Pokud budete vedeni v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 2 měsíce, může vám být 
nabídnuta veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže bez vážného 
důvodu odmítnete nabídku, budete vyřazeni. VS neznamená jen úklid veřejných 
prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných 
budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, 
choritativní, sportovní oblasti opod. 

Nový nástroj — zvolená rekvalifikace 
Od 1. 1. 2012 si můžete sami vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, 
které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si 
tak uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem 
získání zaměstnání. Podmínkou však je, že ÚP musí posoudit uplatnitelnost takto 
získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje 
vašemu zdravotnímu. 
Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl 

ceny hradíte sami. ÚP zvolenou rekvalifikaci uhradí pouze v případě, když předem 
vydá zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného absolvování 
kurzu rekvalifikační kurz uhradí. 
Sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce 
ÚP vás může zařadit s vašim předchozím písemným souhlasem, do programu tzv. 
sdíleného zprostředkování zaměstnání, v němž ÚP spolupracuje s agenturami práce. 
Cílem je zvýšit možnost nalezení zaměstnání. 

Práce na černo 
Zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce, maximální částka pokuty se zvyšuje z 
10 000 Kč na 100 000 Kč. 
Pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč je vám možné uložit, pokud se 
zdržujete na pracovišti kontrolované osoby a vykonáváte pro ni práci, za to, že 
odmítnete osvědčit svou totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu. 
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