Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových
evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné
správy - 2. část
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/41.00002
Částka: 142 769 800 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2014
Popis projektu
Důvodem realizace projektu je plynulé pokračování již realizovaných tří etap digitalizace v ČSSZ a
plynulé pokračování zejména ve vytěžování dokumentů v celé šíři agend sociálního pojištění, které
ČSSZ ze zákona zajišťuje pro účely vytvoření kompletních individuálních kont pojištěnců v datové
podobě.
Projekt 156 – 2. část zajišťuje lidské zdroje pro uvedené činnosti. Realizace tohoto projektu úzce váže
na realizaci projektu č. 155 - Konsolidace kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont
v návaznosti na ROB a další základní registry veřejné správy, který je hrazen z IOP (registrační číslo
žádosti: CZ.1.06/1.1.00/03.06189). Projekt 155 zajišťuje prostory a ICT technologie v budovách
ve vlastnictví ČSSZ v Olomouci.
Smyslem obou projektů je realizovat proces vytěžování, kontroly a konsolidace dat vlastními
pracovníky, prostřednictvím vlastního hardware a ve vlastních prostorách. Realizací projektů dojde k
úspoře finančních prostředků, snížení náročnosti smluvních vztahů, eliminaci nutnosti předávat citlivá
osobní data mimo ČSSZ, rozvoji ICT technologií a zajištění rychlejší a flexibilnější odezvy na požadavky
zaměstnanců ČSSZ a s tím spojené časové úspoře.
Popis a náplň jednotlivých pracovišť (dle schválené projektové žádosti):
-

provozní pracoviště pro 37 pracovníků zabývajících se průběžným vytěžováním nasnímaných
dokumentů souvisejících s výkonem agend sociálního pojištění, výběru pojistného na sociální
pojištění a příspěvku v nezaměstnanosti, kontrolou vytěžených dat a jejich konsolidací
v návaznosti na centrální registry ČSSZ a základní registry státní správy ROB, ROS a RUIAN,

-

vývojové pracoviště pro 30 pracovníků, zajišťující:

-

-

o

průběžnou SW podporu provozního pracoviště zejména v souvislosti se změnami
dokumentů (vyplývajících ze zákonných změn) a následného automatizovaného
vytěžování těchto nových dokumentů,

o

údržbu stávajícího a vývoj nového aplikačního programového vybavení agend
sociálního pojištění tzn. zejména agend nemocenského a důchodového pojištění,

o

simulování zátěže a testování výkonu aplikací,

podpůrné pracoviště pro zabezpečení provozu pro 13 pracovníků, zajišťujících:
o

rutinní provoz všech pracovišť z pohledu podpory ICT (administrace, systémová
správa, instalace, apod.),

o

správu datového katalogu,

pracoviště HELP – DESK pro 17 pracovníků, zajišťující:
o

podporu externích subjektů (zejména právnických osob a OSVČ) při komunikaci s
ČSSZ (podávání ONZ, ELDP, apod.),
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o

podporu externích subjektů (fyzické osoby) při zajišťování informativních výpočtů
důchodů,

o

podporu „přepážkových“ pracovníků ČSSZ, kteří pracují s centrálními aplikacemi.

Cílové skupiny:
Do projektu budou zapojeni především zaměstnanci ČSSZ. Projekt bude mít dopad nejen
na zaměstnance úřadu, ale prostřednictvím zvýšení kvality služeb ČSSZ rovněž na širokou odbornou
i laickou veřejnost, která do styku s ČSSZ přichází velmi pravidelně. Jako sekundární cílovou skupinu
v tomto projektu představují klienti ČSSZ - občané ČR, zaměstnavatelé působící v ČR a orgány veřejné
správy.
Počet podpořených osob v rámci projektu bude 203.
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