Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek
(projekt 157)
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06398
Částka: 32 173 000,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2010 – 30. 6. 2012
Popis projektu
Hlavní náplní tohoto projektu je vyřešení evidence, zpracování a uchování elektronických dokumentů
došlých a odesílaných systémem datových schránek. Kromě toho umožní elektronická spisová služba
i evidenci a zpracování listinných dokumentů a dokumentů přijatých e-mailem Sjednocení práce
s dokumenty přicházejícími do ČSSZ různými komunikačními kanály (datové schránky, listinná podání,
e-mail) a automatizace těchto prací povede k celkovému snížení nákladů na tuto činnost.
Cílem projektu je vybudování elektronické podatelny, elektronické výpravny a elektronické spisové
služby pořízením specializovaného HW a SW. Projekt je určen pro celou Českou správu sociálního
zabezpečení a bude řešen jako centralizovaná aplikace koncipovaná pro třívrstvou architekturu
s přístupem prostřednictvím tenkého klienta. Celý projekt bude plošně implementován na 90 pracovišť
správy - centrála a veškerá územní pracoviště. Dále je předmětem projektu i integrace se stávající
architekturou informačního systému ČSSZ a zvláště pak se systémem pro správu dokumentů DMS.
Součástí projektu je i zavedení elektronického vypravování dokumentů klientům (např. rozhodnutí)
i státním institucím, které je ČSSZ povinna ze zákona na vyžádání zajistit
Realizací projektu 157 budou vytvořeny předpoklady pro:
-

splnění legislativních požadavků – vybudování zákonem vyžadované elektronické spisové
služby včetně elektronické podatelny a výpravny a zaručeného elektronického archivu,

-

zmodernizování systému integrovaného na spisovou službu tak, aby bylo možné kvalitněji a
rychleji administrovat větší objem dokumentace, a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
klientům ze všech regionů ČR,

-

snížení administrativní zátěže na všech územních pracovištích ČSSZ,

-

zautomatizování přenosu informací mezi datovou schránkou a elektronickou spisovou službou
včetně integrace na stávající informační systémy na ČSSZ,

-

zefektivnění vnitřních procesů zpracování a oběhu dokumentů v rámci ČSSZ,

-

snížení chybovosti při příjmu dokumentů, jejich zavedení do spisové služby a při jejich
odesílání ze spisové služby prostřednictvím pošty,

-

snížení pracnosti při příjmu a zpracování dokumentů.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnanci a klienti ČSSZ.

