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Vybraná klí ová data za rok 2017

Úsp šnost výb ru pojistného1)

99,7 %

íjmy z pojistného (v mil. K )

454 447

Výdaje na dávky d chodového pojišt ní (v mil. K )

404 368

Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní (v mil. K )

28 316

Klienti

8 871 446
pojišt nci
komunikující zam stnavatelé
OSV

2)

4 601 586
280 748
991 444

z toho
chodci v R
chodci s výplatou do ciziny
ob ané ú astni dobrovolného d chodového pojišt ní
Vyplácené d chody
chody vyplácené do ciziny

2 895 963
93 236
8 469
3 508 301
96 760

Vy ízené žádosti o d chod

191 424

Informativní osobní listy d chodového pojišt ní poslané klient m

105 060

Posudky vypracované LPS SSZ

379 958

ijaté elektronicky podané formulá e
Zam stnanci SSZ

21 125 122
8 566

Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017
1) snížená o prominuté penále
2) OSV – osoby samostatn výd le
inné vykonávající innost
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Profil SSZ

eská správa sociálního zabezpe ení je v rámci státní správy eské republiky významnou finan
správní institucí s celkovým objemem p íjm a výdaj za rok 2017 tém 900 miliard K .
Je orgánem sociálního zabezpe ení, který provádí d chodové a nemocenské pojišt ní. Spravuje
záležitosti zhruba 8,9 milionu klient , z toho 2,9 milionu d chodc . Vyplácí 3,5 milionu d chod
a kolem 280 tisíc dávek nemocenského pojišt ní m sí .
Do státního rozpo tu p ispívá p ibližn jednou t etinou p íjm , a to výb rem pojistného na sociální
zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.
Její sou ástí je léka ská posudková služba, která pro ú ely d chodového a nemocenského pojišt ní
posuzuje zdravotní stav pojišt nc . Tuto innost rovn ž vykonává pro ú ely poskytování dávek
z nepojistných systém sociálního zabezpe ení.
eská správa sociálního zabezpe ení provádí ve své p sobnosti mezinárodní agendu podle na ízení
EP a Rady (ES) . 883/2004 a . 987/2009 a mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení, kdy zejména
iznává a vyplácí d chody, pen žité dávky v nemoci a mate ství, pen žité dávky p i pracovních úrazech
a nemocech z povolání vyplývající z d chodového a nemocenského pojišt ní v p ípadech
s mezinárodním prvkem a posuzuje p íslušnost k právním p edpis m v i ostatním stát m EU, EHP,
Švýcarsku a dalším stát m, se kterými má eská republika uzav enou smlouvu o sociálním zabezpe ení.
V oblasti d chodového a nemocenského pojišt ní a p i posuzování p íslušných právních p edpis je
eská správa sociálního zabezpe ení rovn ž sty ným místem pro celou eskou republiku.
Trvalým krédem eské správy sociálního zabezpe ení je být moderní a klientsky orientovanou institucí,
která plní definované strategické cíle a prioritní úkoly.

Organiza ní uspo ádání SSZ
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Bilance roku 2017

Stabilita kvalitního a efektivního výkonu agend, implementace zm n právní úpravy v oblasti
nemocenského a d chodového pojišt ní, rozvoj služeb pro klienty a modernizace technologické
základny a elektronizace agend, to byly prioritní úkoly, které si eská správa sociálního zabezpe ení
SSZ)vedle záležitostí personální politiky a oblasti ekonomiky a provozu stanovila pro rok 2017.
Ve sledovaném období se jí poda ilo udržet vysokou kvalitu procesu rozhodování v agendách sociálního
zabezpe ení dosaženou v p edchozích letech a rovn ž úsp šnost výb ru pojistného na sociální
zabezpe ení a státní politiku zam stnanosti.
SSZ rozeslala p ehledy dob d chodového pojišt ní ženám ro níku narození 1959 a muž m ro níku
narození 1956. Celkem bylo vytvo eno asi 100 tis. t chto p ehled , z toho byla polovina rozeslána
ženám a polovina muž m. Rozvíjel se rovn ž portál Otev ená data SSZ. P ístup SSZ k publikaci
otev ených dat byl na odborných akcích, kterých se zástupci SSZ aktivn ú astnili, hodnocen jako
íklad dobré praxe.
V zájmu rozší ení možností p ístupu klient k online službám ePortálu SSZ pokra ovaly práce na vývoji
vlastního systému elektronické identifikace klient . Rutinn probíhala B2B komunikace s MPSV,
Generálním editelstvím cel a Státním ú adem inspekce práce. Po et volání všech B2B služeb inil tém
2 miliony a oproti roku 2016 výrazn vzrostl – o více než dvojnásobek.
Do innosti SSZ byly implementovány zm ny zákona o d chodovém pojišt ní a zákona o organizaci
a provád ní sociálního zabezpe ení, které se týkaly nap . zastropování d chodového v ku, zm ny
valoriza ních pravidel, stanovení nových podmínek pro nárok na sirot í d chody, zm ny n kterých
podmínek pro ú ast na dobrovolném d chodovém pojišt ní, up esn ní pravidel pro výplaty d chod . Pro
zajišt ní správné aplika ní praxe byly vypracovány p íslušné meritorní zásady a upraveny stávající
pracovní postupy. V souvislosti s p ijetím zm n v právní úprav nemocenského pojišt ní byla nov
zavedena dávka otcovské poporodní pé e (otcovská) s ú inností od 1. 2. 2018, dlouhodobé ošet ovné
s ú inností od 1. 6. 2018 a realizovány další zm ny p evážn technického charakteru. Tyto legislativní
zm ny byly pr žn implementovány do podmínek SSZ. Technickou implementaci doprovázela
implementace metodická, spo ívající ve vydání p íslušných vnit ních organiza ních sm rnic.
Rozvoj elektronizace agend probíhal zejména v rámci rezortních projekt
ízených MPSV, práce
pokra ovaly na rezortních projektech IKT jako nap íklad na Novém systému d chodových agend (NSDA),
rezortní elektronické spisové služb (RESS) i rezortní léka ské posudkové služb (RSLPS) nebo budování
rezortního ePortálu. SSZ se aktivn ú astnila evropského projektu elektronické vým ny informací
o sociálním zabezpe ení (EESSI). Dále byla dokon ena aktualizace Informa ní koncepce SSZ
v návaznosti na zm ny, které prob hly v integrovaném informa ním systému SSZ po poslední atestaci.
Jedná se o základní dokument, kterým SSZ vytvá í strategický rámec pro budoucí sm ování svého
informa ního systému. Rovn ž byla p ipravena koncepce správy dat sociálního pojišt ní do roku 2020
obsahující strategii, poslání, vizi, principy a standardy.
Ve sledovaném roce p istoupila SSZ ke koncep nímu ešení n kterých d ležitých otázek personální
politiky, v etn problematiky volných služebních míst. Rovn ž byla dokon ena povinná výb rová ízení
na služební místa stávajících p edstavených a realizována obecná ást ú ednické zkoušky zam stnanc
ijatých do služebního pom ru. Pro personální posílení léka ské posudkové služby v souvislosti se
zm nou výkonu této agendy byla ustavena systemizovaná místa odborných asistent posudkového
léka e. Výrazn pokro ily práce na nastavení a rozvoji komplexního systému manažerského vzd lávání,
který bude završen otev ením Akademie manažerských dovedností.
Jedním z prioritních úkol v oblasti ekonomiky byla realizace doplatku d chodového pojišt ní
do I. pilí e z d vodu zrušení II. pilí e d chodového pojišt ní. Ke dni 31. 12. 2017 bylo evidováno
518 plátc , kte í uhradili celkem 16 171 351 K na doplatek pojistného do I. pilí e, takže lze
konstatovat, že tento úkol byl spln n.
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Provád ní d chodového pojišt ní

Úkolem SSZ je rozhodovat o dávkách d chodového pojišt ní, tj. o starobních d chodech, invalidních
chodech všech stup , o vdovských, vdoveckých a sirot ích d chodech a dále o dávkách podle
tzv. odškod ovacích zákon (p íplatky nebo p ísp vek k d chodu), které jsou vypláceny s d chody jako
jejich sou ást. Rozhodování o nárocích, výši a výplat dávek d chodového pojišt ní zahrnuje
rozhodování podle vnitrostátních p edpis , podle tzv. koordina ních na ízení a podle mezinárodních
smluv o sociálním zabezpe ení.
V roce 2017 SSZ zaevidovala tém 207 tisíc nových žádostí o d chod. P es polovinu (52 %)
edstavovaly žádosti o starobní d chod, 27 % inily žádosti o invalidní d chod a 21 % žádosti
o d chod poz stalostní. Krom t chto žádostí obdržela SSZ p es 315 tisíc dalších podání a žádostí
v d chodových záležitostech klient . Významnou ást z nich tvo ily, stejn jako v minulých letech,
žádosti o zvýšení starobního d chodu ob an , kte í po vzniku nároku na starobní d chod a p i jeho
pobírání vykonávali výd le nou innost. SSZ jich obdržela tém 82 tisíc.
Po et došlých žádostí o d chod
k 31. 12.
Žádosti
podané

podle vnitrostátních p edpis
s mezinárodním prvkem

Celkem

2015

2016

2017

198 736

193 550

188 916

17 494

17 829

18 079

216 230

211 379

206 995

Ve srovnání s rokem 2016 byla v roce 2017 doba ízení o nových žádostech o starobní d chod tém
identická, mírné prodloužení bylo zaznamenáno u invalidních a poz stalostních d chod , ur ité
zkrácení vykazuje doba ízení u sirot ích d chod . Stále je však u všech druh dávek d chodového
pojišt ní výrazn kratší než lh ta stanovená zákonem. V zákonných lh tách probíhalo i vy izování
ostatních žádostí klient jako nap . dodate ný zápo et dob pojišt ní, posun data p iznání d chodu,
žádosti o obnovení výplaty, žádosti o odstran ní tvrdosti zákona i o odškodn ní.
Vývoj dob ízení o dávkách d chodového pojišt ní vy izovaných podle vnitrostátních p edpis
(ve dnech)
k 31. 12.
Starobní d chody
Invalidní d chody

Poz stalostní d chody
Celkem
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2015

2016

2017

38

38

39

1. stupe

62

60

62

2. stupe

63

60

63

3. stupe

62

61

62

vdovecké

31

31

34

vdovské

31

31

34

sirot í

37

40

38

41

41

43

Rozhodovací proces provád ní d chodové agendy s mezinárodním prvkem vyžaduje znalosti
vnitrostátního i komunitárního práva sociálního pojišt ní a mezinárodních smluv o sociálním
zabezpe ení a dále také komunikaci s cizími nositeli pojišt ní a došet ování ady údaj o pojišt ncích.
Aplikace tzv. evropských koordina ních na ízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení iní
tudíž tuto agendu administrativn složit jší a tím pádem i asov náro jší, než je zpracování p ípad
v kontextu vnitrostátního práva. Ovšem i v roce 2017 byly doby ízení u d chod s mezinárodním
prvkem stabilizovány, u p ímých d chod se mírn prodloužily, u poz stalostních d chod naopak byly
o n co kratší.
Ve sledovaném období op tovn došlo k meziro nímu nár stu této agendy, nebo SSZ bylo doru eno
celkem 18 079 žádostí o d chodovou dávku s mezinárodním prvkem a dalších zhruba 95 tisíc podání
vztahujících se k mezinárodnímu d chodovému ízení.
Vývoj dob ízení o dávkách d chodového pojišt ní s mezinárodním prvkem
(ve dnech)
k 31. 12.
Starobní d chody

Invalidní d chody

Poz stalostní d chody
Celkem

2015

2016

2017

56

60

64

1. stupe

79

81

83

2. stupe

96

99

96

3. stupe

95

96

97

vdovecké

53

54

54

vdovské

52

52

55

sirot í

71

76

71

64

67

69
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Vý p la t a d c h o d
Po et bezhotovostních výplat d chod se každoro
zvyšuje. K 31. 12. 2017 jich bylo evidováno
1 797 308, takže od roku 2012 trvale p evyšují po et výplat v hotovosti. Prost ednictvím d chodové
služby eské pošty, s. p. bylo k 31. 12. 2017 provád no celkem 1 034 753 výplat. Mírn se zvýšil
i celkový po et m sí ních výplat d chod do R. K 31. 12. 2017 bylo v hlavní evidenci d chod
zaznamenáno celkem 2 862 516 výplat.
Od ledna 2017 byla výše všech vyplácených d chod upravena na ízením vlády . 325/2016 Sb. a výše
íplatk
k d chodu na ízením vlády
. 326/2016 Sb. Základní vým ra všech d chod
se zvýšila o 110 K na ástku 2 550 K . Procentní vým ra d chod a ástky p íplatk k d chod m se
zvýšily o 2,2 %.
Po et d chodc a d chod
k 31. 12.

2015

Po et d chodc
z toho

2017

2 873953

2 892 469

2 895 963

ženy

1 718 422

1 721 438

1 717 160

muži

1 155 531

1 171 031

1 178 803

3 492 397

3 508 965

3 508 301

starobní

2 376 883

2 395 382

2 403 933

invalidní

421 655

425 788

424 242

poz stalostní

693 859

687 795

680 126

Po et vyplácených d chod
z toho

2016

Pozn.: Po ty d chodc i vyplácených d chod jsou za R, tj. bez výplat do ciziny a nestandardních výplat.

Pr
rná výše starobního d chodu
(v K )
k 31. 12.

2015

2016

2017

Muži

12 551

12 662

13 076

Ženy

10 302

10 402

10 758

Celkem

11 348

11 460

11 850

Pozn.: Jedná se o výši starobního d chodu bez soub hu s jiným druhem d chodu, nap . vdovským.

Trvalý nár st vykazují výplaty d chod do ciziny. Za posledních p t let se po et d chodc s výplatou
do ciziny zvýšil o 18 tisíc na celkových 93 tisíc. Nejvíce d chod je vypláceno na Slovensko (32 tisíc),
následuje Spolková republika N mecko (19 tisíc) a Polsko (15 tisíc vyplacených d chod ).
Vývoj po tu d chodc s výplatou do ciziny k 31. 12.
2015
Po et d chodc s výplatou do ciziny
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87 588

2016
90 464

2017
93 236

Výplaty d chodc m do ciziny podle stát
Stát

Po et d chodc

Alžírsko
Andora
Argentina
Austrálie
Belgie
lorusko
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
erná Hora
Dánsko
Dominikánská republika
Egypt
Estonsko
Etiopie
Filipíny
Finsko
Francie
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Irák
Irán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika
Kamerun
Kanada
Kolumbie
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Kypr
Libanon
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Madagaskar

1
1
5
2 343
145
2
5
115
14
2 118
42
134
1
2
4
1
9
25
736
8
279
1
11
2
1
56
3
322
107
26
50
2
3 907
2
5
7
2
30
1
6
13
8
26
1

Stát
Ma arsko
Makedonie
Malajsie
Mali
Malta
Maroko
Mexiko
Moldavsko
Monako
Namibie
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Paraguay
Peru
Polsko
Portoriko
Portugalsko
Rakousko
Republika Kosovo
Rumunsko
Rusko
ecko
Seychely
Slovenská republika
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Spolková republika N mecko
Srbsko
Sýrie
Špan lsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Uruguay
USA
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Celkem

Po et
chodc
204
382
1
1
6
1
6
32
1
1
511
145
26
1
4
2
15 378
2
12
3 010
3
52
14
1 891
1
32 001
138
1
19 197
296
1
200
1 415
3 183
12
2
1
712
3
3 019
772
4
12
93 236

Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017
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Výplat a d chod s exek u n í s ráž k o u
V agend exeku ních srážek z dávek d chodového pojišt ní je nadále evidován r st – k 31. 12. 2017
jich bylo tém 87 tisíc. SSZ evidovala ve sledovaném roce tém 496 tisíc p ípad , u nichž v minulosti
byla nebo stále je ešena problematika spojená s exeku ní agendou. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná
o nár st tém o 40 tisíc p ípad .
V pr hu roku SSZ obdržela tém 865 tisíc podání souvisejících s exeku ní agendou nebo jiných
podn
ke zpracování, jako nap . dosp ní (dosažení) lh ty p i splacení pohledávky. Vy ízeno bylo
tém 856 tisíc podání nebo podn . Vy izování této agendy bylo b hem celého roku stabilizované.
Nezanedbatelnou ástí exeku ní agendy bylo poskytování informací exekutor m a jiným pov eným
osobám. Poskytování údaj exekutor m probíhá p evážn elektronicky, tímto zp sobem bylo p ijato
a vy ízeno tém 4,5 milionu podání.
Vývoj výplat d chod s exeku ní srážkou
k 31. 12.
chody s exeku ní srážkou

2015
79 991

2016
85 028

2017
86 969

Ro z h o d o vá n í o n á m it k á ch a s o u d n ích í ze n íc h
Ve sledovaném období bylo podáno 12 916 námitek a lze konstatovat ustálenost námitkové agendy.
Po et vy ízených námitek inil 12 415, což odpovídá 96,1 % doru ených námitek. Ve srovnání
s uplynulými roky klesá podíl kategorie ostatní (z maxima 4 215 p ípad v roce 2013 na 2 770 p ípad
za rok 2017) z d vodu snížení po tu doru ených námitek sm ujících proti rozhodnutím o odn tí
poz stalostních d chod pro nedoložení nezaopat enosti dít te ve vazb na soustavnou p ípravu
na budoucí povolání formou studia na st ední nebo vysoké škole. Po et námitek v ostatních kategoriích
stává podobný nebo roste.
tšina prvostup ových rozhodnutí v ízení o námitkách byla potvrzena, konkrétn 63,5 % p ípad .
Zm no nebo zrušeno bylo 29,5 % rozhodnutí. Výrazný podíl potvrzených prvoinstan ních rozhodnutí
vykazovala SSZ v ízeních, jejichž výsledek závisel na vypracování posudku o zdravotním stavu.
V t chto p ípadech bylo potvrzeno 74,9 % rozhodnutí a v 24,3 % p ípad došlo ke zm
nebo zrušení
napadeného rozhodnutí. Oproti roku 2016 se zvýšil podíl zm ných nebo zrušených rozhodnutí o 1,4 %
a v p ípadech s posouzením zdravotního stavu o 3,5 %.
V pr hu roku bylo SSZ doru eno 554 nových žalob. Klesající tendence z minulých let tak z stala
zachována. Pr
rná doba pot ebná pro vy ízení p ípadu (tedy doba, která uplynula od doru ení žaloby
do doru ení rozsudku soudu) inila v rámci celé eské republiky 272 dn . P evažovaly spory o dávky
podmín né dlouhodob nep íznivým zdravotním stavem. Složení meritorních spor se prakticky nelišilo
od spor v p edchozích letech – nej ast ji se týkaly zápo tu doby pojišt ní, pé e o dít i povinnosti
uhradit p eplatek.
Úsp šnost SSZ v soudních sporech se tém neodlišovala od n kolikaletého pr
ru. Pravomocn bylo
ukon eno 595 spor , z toho 437 ve prosp ch SSZ, což celorepublikov p edstavovalo 74% úsp šnost.
SSZ neusp la v 26 % spor .
V hodnoceném roce bylo pravomocn ukon eno 14 ízení o kasa ních stížnostech, které podala SSZ.
V šesti p ípadech byla SSZ v soudním sporu úsp šná, ve dvou p ípadech byla kasa ní stížnost
po vrácení spisové dokumentace vzata zp t a v šesti p ípadech se Nejvyšší správní soud neztotožnil
s právním názorem SSZ. Nejvyšší správní soud dále rozhodoval o 84 kasa ních stížnostech podaných
žalobci, z nichž o 57 bylo rozhodnuto ve prosp ch SSZ, v sedmi p ípadech byli žalobci úsp šní,
v dalších 15 byla kasa ní stížnost odmítnuta a v p ti p ípadech bylo ízení zastaveno.
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Provád ní nemocenského pojišt ní

Z nemocenského pojišt ní se zam stnanc m vyplácejí ty i druhy dávek – nemocenské, pen žitá pomoc
v mate ství, ošet ovné a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství. Dávky zpracovávají a vyplácejí
okresní správy sociálního zabezpe ení (v Praze Pražská, v Brn M stská – dále OSSZ) od 15. dne trvání
do asné pracovní neschopnosti. V roce 2017 bylo SSZ, resp. OSSZ zpracováno p es 3,37 milionu dávek
nemocenského pojišt ní. Z tohoto po tu tvo ilo nemocenské cca 67,3 %, pen žitá pomoc v mate ství
cca 17,3 % a ošet ovné cca 15,4 %. Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství tvo il op t pouze
zanedbatelné množství z celkového po tu zpracovaných dávek nemocenského pojišt ní, a to cca 0,1 %.
V porovnání s rokem 2016 bylo zpracováno o 134 tisíc dávek více, což p edstavuje více než 4% nár st.
Nejvíce dávek nemocenského pojišt ní bylo jako obvykle zpracováno v m síci b eznu, jednalo se
o bezmála 370 tisíc dávek. Tak jako každý rok lze za p inu ozna it vysoký po et onemocn ní dýchací
soustavy, jejichž nár st je typický zejména pro toto období roku. Po et zpracovaných dávek
nemocenského pojišt ní do 30 dn od doru ení všech pot ebných doklad je stejný jako v roce 2016
(99,99 %), což je pozitivní trend.
Po et zpracovaných dávek nemocenského pojišt ní a doba jejich ízení
k 31. 12.
Po et zpracovaných dávek celkem

Podíl zpracovaných dávek (%)

2016

2017

3 071 508

3 326 443

3 370 821

2 092 167

2 199 434

2 267 270

PPM

545 030

570 544

581 868

ošet ovné

431 640

463 693

518 966

VPTM

2 671

2 772

2 717

do 10 dn

87,30

87,30

81,85

11 – 30 dn

12,57

12,68

18,13

celkem do 30 dn

99,86

99,99

99,99

0,14

0,01

0,01

nemocenské
z toho

2015

nad 30 dn

Pozn.: PPM – pen žitá pomoc v mate ství; VPTM - vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství

Exeku ní sr ážky z nemocenského p ojišt ní
V porovnání s rokem 2016 došlo v roce 2017 op t k výraznému nár stu po tu srážek z dávek
nemocenského pojišt ní z d vodu na ízené exekuce a v rámci insolven ního ízení. V pr
ru bylo
sí
provedeno 16 153 exeku ních a insolven ních srážek. Celkový po et t chto srážek v roce 2017
inil 193 841 a p evýšil tak po et srážek realizovaných v roce 2016 o více než 12,4 %. Tento nár st
znamená výrazné zvýšení pracnosti p i zpracování dávek, i p esto však byly dot ené výplaty dávek
nemocenského pojišt ní v etn srážek zpracovávány ve standardním režimu.
Po ty exeku ních a insolven ních srážek z dávek nemocenského pojišt ní
k 31. 12.
Nemocenské dávky s exeku ní a
insolven ní srážkou

2015
132 206

2016

2017

172 484

193 841
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Výb r pojistného na sociální zabezpe ení

Výb r pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti je jednou
z klí ových inností SSZ. Jejím provád ním SSZ p ispívá do státního rozpo tu 1/3 p íjm . V roce 2017
inil celkový p edpis 455 629 mil. K a celkové inkaso 454 140 mil. K (p íjmy na nemocenské,
chodové pojišt ní a na p ísp vek na státní politiku zam stnanosti), v roce 2016 inil celkový p edpis
419 978 mil. K a celkové inkaso 417 316 mil. K .
Vývoj celkové úsp šnosti výb ru pojistného a p íslušenství
(v mil. K )
k 31. 12.

2015

edpis
Prominuté penále
edpis upravený o prominuté penále
Inkaso
1)

Úsp šnost výb ru (%)

2016

2017

395 429

419 978

455 629

203

169

168

395 632

420 147

455 796

394 507

417 316

454 140

99,8

99,4

99,7

1) snížená o prominuté penále

P o h le dávk y n a p o jis t n ém n a s o c iáln í z ab e zp e e n í
Oproti stavu k 31. 12. 2016, kdy pohledávky inily 59 957 mil. K , došlo v roce 2017 k jejich snížení
o 724 mil. K (o 1,21 %). K 31. 12. 2017 tak SSZ evidovala pohledávky v i plátc m pojistného
v celkové výši 59 234 mil. K .
Struktura pohledávek
Plátci
na
pojistném

na
penále

na
pokutách

na
ostatním

celkem

6 645

2 984

58

-

9 687

Zam stnavatelé

14 840

13 746

67

-

28 653

Celkem

21 485

16 729

125

-

38 340

OSV - DP

7 434

2 805

12

-

10 252

Zam stnavatelé

6 493

3 156

17

-

9 666

13 927

5 961

29

-

19 917

OSV - DP

-

-

-

352

352

Zam stnavatelé

-

-

-

625

625

Celkem

-

-

-

977

977

OSV - DP

14 079

5 789

71

352

20 290

Zam stnavatelé

21 333

16 902

83

625

38 943

Celkem

35 412

22 690

154

977

59 234

59,78

38,31

0,26

1,65

100,00

OSV - DP
Odhlášení
plátci

Neodhlášení
plátci

Celkem
Splátkový
režim

Úhrn

Pohledávky (v mil. K )

Procentní podíl (%)

Procentní
podíl
(%)

64,73

33,63

1,65

100,00

Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017. Jednotlivé položky jsou matematicky zaokrouhleny na miliony K , proto jejich výsledné
úhrny neodpovídají prostým úhrn m zobrazených (již zaokrouhlených) dat. DP – d chodové pojišt ní
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Vym áh án í a p r ávn í z a jiš t n í p o h le dáve k n a p o j is t n ém
OSSZ realizovaly vymáhání a právní zajišt ní pohledávek v roce 2017 všemi dostupnými zákonnými
zp soby správní exekuce, v etn pohledávek s mezinárodním prvkem. Pohledávky SSZ byly rovn ž
ihlašovány a uplat ovány v insolven ních ízeních.
Ve správní exekuci bylo vymáháno celkem 173 487 vykonatelných titul , což je o 3,7 % mén než v roce
2016. V hodnoceném roce poklesla výše pohledávek vymáhaných ve správní exekuci o 9,8 % a byly
vymoženy pohledávky ve výši 5,1 mld. K . V d sledku pozitivního ekonomického vývoje a díky
slednému p ístupu SSZ bylo vymoženo cca o 180 mil. K více než v roce 2016. Sou asn byly
exeku ní náklady uhrazeny v celkové výši 33,7 mil. K (v roce 2016 bylo uhrazeno 31,8 mil. K ).
Ve sledovaném období bylo do insolven ních ízení p ihlášeno 4 570 pohledávek, což je o 167, tedy
o 3,5 % mén než v roce 2016. Z toho 838 pohledávek bylo ešeno v konkurzu. Po et pohledávek
ešených oddlužením se proti roku 2016 zvýšil na celkových 3 620 (o 2,2 %).
Po et žádostí lenských stát EU o vymáhání pohledávek se sice snížil z 84 na 78 žádostí, avšak
vymáhaná ástka v t chto ízeních se v hodnoceném období zvýšila z 6,5 mil. K na 9,9 mil. K . OSSZ
pro jiné lenské státy EU v roce 2017 vymohly pohledávky ve výši 1,07 mil. K .
Po et pohledávek SSZ p edaných do lenských stát EU za ú elem vymáhání se snížil z 21 na 16
a výše vymáhaných pohledávek klesla z ástky 3,4 mil. K na 2,3 mil. K . Výše pohledávek, kterou
se SSZ touto cestou poda ilo vymoci v roce 2017, dosáhla 1,2 mil. K , zatímco v roce 2016 bylo
vymoženo 1,5 mil. K .

Výro ní zpráva 2017 | 15

Kontrolní innost

Kontrolní innost pat í k d ležitému výkonu SSZ a je zam ena jednak na povinnosti zam stnavatel ,
jednak na povinnosti pojišt nc .
Ko n t roly p ln n í p ovin n ostí za m st n avat el
Kontrolu pln ní povinností zam stnavatel v d chodovém a nemocenském pojišt ní jako plátc
pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti provád jí OSSZ
v souladu s p íslušnými právními p edpisy. U zam stnavatel bylo ve sledovaném roce uskute no
celkem 102 953 kontrol, což v pr
ru p edstavuje 412 kontrol denn . Z uvedeného po tu bylo
21 254 kontrol neplánovaných. Tyto kontroly se provád jí zejména z d vodu zániku kontrolovaných
subjekt jako tzv. kontroly likvida ní. V pr hu roku obdržely OSSZ 241 podn
k provedení kontroly
od jiných subjekt .
Zam stnavatelé ke kontrole p edložili 7 766 586 mzdových list , krom nich bylo nutné zkontrolovat
i další podklady a ú etní doklady. Na základ
kontrolních nález
bylo vydáno bezmála
3,5 tisíce platebních vým , kterými bylo zam stnavatel m p edepsáno k úhrad dlužné pojistné
a penále ve výši 46,2 mil. K , z toho p ibližn 34,5 mil. K inilo dlužné pojistné a cca 11,7 mil. K
vypo tené penále. V souvislosti se samotnou realizací kontrol u zam stnavatel , zejména z d vodu
jejich nesou innosti p i kontrole, bylo ve výsledku ízení o pokut a v návaznosti na p ijetí
zákona . 250/2016 Sb. pak od 1. 7. 2017 i o p estupku OSSZ uloženo celkem 323 pokut v úhrnné
výši 1 754 500 K . K odstran ní zjišt ných nedostatk bylo v rámci 1 128 kontrol uloženo
1 389 nápravných opat ení.
Kontroly pln ní povinností zam stnavatel v oblasti sociálního zabezpe ení v roce 2017

Kraj

Hl. m. Praha

Po et
kontrol

Výše vystavených platebních vým
(v tis. K )

19 762

544

dlužné
pojistné
8 355

6 062

226

Jiho eský
Jihomoravský

Po et
vystavených
platebních
vým

3 373

celkem pojistné
+ penále
11 728

1 653

392

2 045

penále

12 690

317

3 063

1 293

4 356

Karlovarský

2 597

149

1 539

456

1 995

Královéhradecký

5 044

207

2 726

1 406

4 132

Liberecký

3 743

105

540

141

681

10 677

386

2 333

514

2 847

Olomoucký

5 879

190

1 371

516

1 887

Pardubický

4 437

200

1 906

910

2 816

Plze ský

5 057

215

3 240

860

4 100

Moravskoslezský

St edo eský

10 844

388

4 581

1 177

5 758

Ústecký

6 540

208

1 625

293

1 918

Vyso ina

4 003

145

492

138

630

Zlínský

5 618

201

1 068

207

1 275

102 953

3 481

34 492

11 676

46 168

Celkem

Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017.
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K o n t r o ly d o d r ž ová n í r ež im u d o a sn p r á ce n e sch o pn ý c h p o j iš t n c
V roce 2017 provedli pracovníci vykonávající kontrolu dodržování režimu do asn práceneschopných
pojišt nc celkem 146 857 kontrol, z tohoto po tu vzniklo u 35 093 pojišt nc podez ení na porušení
tohoto režimu (tzv. po et záchyt ). Podíl záchyt na celkovém po tu provedených kontrol inil
necelých 24 %, což je obdobné jako v roce 2016. Porušení režimu bylo potvrzeno u více než 13,5 %
z celkového po tu záchyt . Na základ ov ených porušení režimu do asn práceneschopného
pojišt nce bylo vydáno 3 778 správních rozhodnutí o krácení nebo odn tí nemocenského.
Ukazatele kontroly dodržování režimu do asn práceneschopných a do asné pracovní neschopnosti
Ukazatel

Po et

Po et kontrol dodržování režimu DPN

146 857

Ud lené postihy*)

3 778

Porušení lé ebného režimu

4 750

Ukon ené p ípady DPN

1 694 751

Po et prostonaných dn

69 938 528

Pr

rná délka trvání 1 p ípadu DPN (ve dnech)

41,27

DPN ukon ené rozhodnutím OSSZ

1 369

*)

Po et vydaných rozhodnutí o krácení nebo odn tí nemocenského.
Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017.
DPN – do asná pracovní neschopnost; OSSZ – okresní správa sociálního zabezpe ení (v Praze Pražská, v Brn M stská)

Posudkoví léka i provedli 113 049 kontrol posuzování do asné pracovní neschopnosti u ošet ujících
léka . Na jejich základ vypracovali 1 421 posudk k vydání rozhodnutí OSSZ o ukon ení do asné
pracovní neschopnosti.
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innost léka ské posudkové služby

Pro ú ely poskytování dávek a služeb sociálního zabezpe ení, podmín ných dlouhodob nep íznivým
zdravotním stavem, bylo vypracováno léka skou posudkovou službou OSSZ celkem 379 958 posudk ,
v rámci druhoinstan ního ízení 8 439 posudk , celkem tedy posudkoví léka i vypracovali
388 397 posudk . Pro dávky poskytované SSZ (pojistné systémy) bylo vypracováno 154 162 posudk ,
pro nepojistné systémy sociálního zabezpe ení 225 796 posudk . Posudky pro pojistné systémy tak
edstavovaly cca 41 %, zatímco posudky pro ú ely nepojistných systém p edstavovaly cca 59 %
objemu vypracovaných posudk .
Ve sledovaném období pokra oval trend vysokého po tu žádostí o posudek. Navzdory tomu
a p i sou asném nízkém personálním obsazení se poda ilo udržet pr
rnou délku posudkového ízení
v zákonem stanovených lh tách, takže inila 56 dn . K tomu významn p isp la vzájemná výpomoc
OSSZ, která byla organizována nap všemi regiony. D raz byl kladen nejen na dodržování správních
lh t, ale i na kvalitu, která byla p edm tem pravidelné recenzní a kontrolní innosti.
V rámci proklientského p ístupu ve vztahu k samotným klient m, ale též k poskytovatel m zdravotních
služeb je od roku 2017 na základ obdrženého souhlasu klienta zasílána informace o výsledku posouzení
zdravotního stavu jeho ošet ujícímu léka i. Za ú elem snížení administrativní zát že na stran
poskytovatel zdravotních služeb i na stran léka ské posudkové služby byl vytvo en nový sjednocený
tiskopis Léka ský nález pro posouzení zdravotního stavu.
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Osoby zdravotn znevýhodn né

S ú inností od 1. 8. 2014 bylo znovu zavedeno ízení ve v cech osob zdravotn znevýhodn ných.
Rozhodovací pravomoc byla sv ena OSSZ (v odvolacím ízení SSZ). ízení o uznání ob ana za osobu
zdravotn znevýhodn nou se zahajuje na základ písemné žádosti ob ana a tento status mu vzniká
dnem nabytí právní moci rozhodnutí p íslušné OSSZ (p ípadn SSZ) o jeho uznání za osobu zdravotn
znevýhodn nou.
V pr hu roku bylo podáno 7 195 žádostí o uznání za osobu zdravotn znevýhodn nou. Z celkového
po tu podaných žádostí bylo vy ízeno 6 614 (kladn 5 928 žádostí, záporn 686 žádostí), 329 ízení
bylo zastaveno z d vodu p ekážky zahájení ízení (zejména dosud neskon ené ízení o p iznání
invalidního d chodu) a 155 ízení bylo p erušeno. B hem roku 2017 bylo v rámci aplikace agendy osob
zdravotn znevýhodn ných podáno 136 odvolání proti rozhodnutí OSSZ.
Pro ú ely ízení ve v cech osob zdravotn znevýhodn ných bylo vypracováno celkem 6 711 posudk ,
z toho v 6 011 p ípadech byl uznán nárok (90 %) a v 700 p ípadech nebyla osoba uznána osobou
zdravotn znevýhodn nou (10 %). V odvolacím ízení pro ú ely uznání statusu osoby zdravotn
znevýhodn né bylo vypracováno 122 posudk , v 95 p ípadech nebylo vyhov no (tj. 77,87 %), vyhov no
bylo ve 27 p ípadech (tj. 22,13 %).
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Odškod ování dle zvláštních právních p edpis

Tak jako v p edchozích letech i v roce 2017 SSZ pokra ovala v rozhodování o žádostech o poskytnutí
odškod ovacích dávek, podaných zpravidla v souvislosti s žádostí o d chod osobami poškozenými
totalitními režimy. Dále rozhodovala o žádostech o úpravu d chodu na stanovenou minimální výši podle
zákona . 262/2011 Sb.
Podle zákona . 217/1994 Sb. se poskytují jednorázové pen žní ástky n kterým ob tem nacistické
perzekuce. Podle zákona . 39/2000 Sb. se poskytují jednorázové pen žní ástky p íslušník m
eskoslovenských zahrani ních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945. Podle zákona
. 172/2002 Sb. se poskytují jednorázové pen žní ástky osobám odvle eným do SSSR nebo do tábor ,
které SSSR z ídil v jiných státech. V roce 2017 nebyla realizována žádná výplata podle t chto zákon .
Podle zákona . 261/2001 Sb. se poskytují jednorázové pen žní ástky ú astník m národního boje
za osvobození, politickým v
m a osobám z rasových nebo náboženských d vod soust ed ných
do vojenských pracovních tábor . V roce 2017 byla provedena výplata sedmi osobám ve výši
122 628 K .
Podle na ízení vlády . 622/2004 Sb. se poskytuje p íplatek k d chodu ke zmírn ní n kterých k ivd
zp sobených komunistickým režimem v oblasti sociální. V prosinci 2017 byl p íplatek k d chodu
vyplácen 4 432 osobám. Za celý rok 2017 bylo na této dávce vyplaceno p es 108 milion K .
Podle zákona . 357/2005 Sb. se poskytuje ocen ní ú astník m národního odboje za vznik
a osvobození eskoslovenska a n kterým poz stalým po nich, zvláštní p íplatek k d chodu n kterým
osobám a jednorázová pen žní ástka n kterým ú astník m národního boje za osvobození v letech 1939
až 1945. V prosinci 2017 byl tohoto zákona p íplatek k d chodu vyplácen 6 518 osobám a zvláštní
ísp vek k d chodu 13 094 osobám. Za celý rok 2017 bylo celkem na p íplatku a zvláštním p ísp vku
k d chodu vyplaceno p es 440 milion K .
Podle zákona . 108/2009 Sb. se poskytuje jednorázová pen žní ástka nahrazující p íplatek a zvláštní
ísp vek k d chodu. V roce 2017 byla jednorázová pen žní ástka vyplacena jedné osob v souhrnné
výši 273 672 K .
O úpravu d chodu podle zákona . 262/2011 Sb. v roce 2017 požádalo 52 osob, kladn rozhodnuto
bylo ve 49 p ípadech.
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Hospoda ení SSZ

V roce 2017 inily p íjmy SSZ celkem 454 447 mil. K a celkové výdaje 439 462 mil. K .
Index výkonnosti, tj. podíl celkových da ových p íjm a dávkových výdaj k celkovým provozním
výdaj m (v etn investic), dosáhl hodnoty 148,55. SSZ m la pro rok 2017 rozpo tem stanoveny
celkové p íjmy ve výši 435 772 mil. K . Skute nost da ových p íjm inila 453 644 mil. K , rozpo et byl
pln n na 104,22 %.
V roce 2017 vybrala SSZ pojistném na d chodové pojišt ní 405,3 mld. K , tj. o 32,4 mld. K více než
za rok 2016 (zvýšení o 8,7 %). Na dávkách d chodového pojišt ní vyplatila 404,4 mld. K . P íjmy
na d chodové pojišt ní SSZ k 31. 12. 2017 p evyšovaly výdaje na d chodové pojišt ní o 0,9 mld. K .
Na pojistném na nemocenské pojišt ní SSZ vybrala 31,5 mld. K , tj. o 3,0 mld. K více než v roce 2016
(zvýšení o 10,6 %). Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní inily 28,3 mld. K . P íjmy na nemocenské
pojišt ní SSZ k 31. 12. 2017 p evyšovaly výdaje o 3,2 mld. K .
Výdaje na dávky d chodového pojišt ní *)
(v mil. K )
k 31. 12.

2015

2016

2017

314 872

321 069

333 811

Invalidní d chody pro invaliditu 3. stupn

26 504

24 962

24 883

Invalidní d chody pro invaliditu 2. stupn

5 773

5 958

6 262

Invalidní d chody pro invaliditu 1. stupn

12 028

12 086

12 454

Vdovské d chody

21 506

21 030

21 211

Vdovecké d chody

2 571

2 622

2 692

Sirot í d chody

3 266

3 177

3 147

386 520

394 467

404 468

Starobní d chody

Celkem
*)

K d chod m je p ipo tena záloha z prosince p edcházejícího roku a ode tena záloha na leden roku následujícího.
Pozn.: Výdaje na jednotlivé položky jsou zaokrouhleny na miliony K , proto jejich výsledný úhrn nemusí odpovídat prostému sou tu
ísel.

Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní
(v mil. K )
k 31. 12.
Nemocenské

2015

2016

2017

15 428

16 985

18 290

Pen žitá pomoc v mate ství

7 611

8 110

8 616

Ošet ovné

1 062

1 180

1 402

9

9

8

24 110

26 284

28 316

Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství
Celkem

Pozn.: Výdaje na jednotlivé položky jsou zaokrouhleny na miliony K , proto jejich výsledný úhrn nemusí odpovídat prostému sou tu
ísel.
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Rozpo et a skute nost p íjm a výdaj
(v mil. K )

ÍJMY CELKEM
1. Da ové p íjmy
z toho: p íjmy pro
d chodové pojišt ní
p íjmy pro nemocenské
pojišt ní
p íjmy pro státní
politiku zam stnanosti
2. Neda ové a kapitálové
íjmy, p ijaté transfery
VÝDAJE CELKEM
1. Dávkové výdaje celkem
z toho: dávky
d chodového pojišt ní
poplatky P, s. p. za
výpl. d chod
dávky nemocenského
pojišt ní
ostatní sociální dávky
2. Výdaje na odškodn ní
3. Refundace poloviny
mzdových náhrad
4. Provozní výdaje celkem
Financování reprodukce
majetku
Správní výdaje celkem
z toho: mzdy a OON
pojistné,
FKSP a náhrady
v cné výdaje
z toho:
územní
pracovišt
Index výkonnosti*)
Pozn.:

*) Index

SSZ

2015

2016

2017

Skute nost

Skute nost

Skute nost

erpání
z kone ného
rozpo tu 2017
(v %)

394 685

417 563

454 447

104,29

394 094

416 869

453 644

104,22

351 805

372 661

405 026

104,68

27 141

28 197

31 221

98,28

15 118

15 979

17 363

104,61

591

694

803

167,35

415 894

421 830

439 462

99,67

409 920

415 743

432 944

62,53

385 520

389 167

404 368

99,82

288

290

259

96,65

24 110

26 284

28 316

98,66

2

2

1

36,46

654

599

549

91,07

0

0

0

0,00

5 320

5 488

5 968

95,57

345

245

435

74,59

4 975

5 242

5 533

97,74

2 497

2 636

2 822

99,95

886

947

1 028

99,69

1 592

1 659

1 683

93,18

511

549

531

99,51

151,12

151,71

148,55

82,27

výkonnosti = podíl celkových da ových p íjm a dávkových výdaj k celkovým provozním výdaj m (v . investic)

.

Výro ní zpráva 2017 | 22

Správa údajové základny

Údajová základna spravuje podkladové materiály pojišt nc , které jsou na SSZ p edávány a které
se následn stávají sou ástí v tšiny rozhodovacích inností SSZ, a zárove zajiš uje aktualizaci
databáze údaj o jednotlivých ú astnících pojišt ní, kterou využívají všechny centralizované agendy
v celé SSZ. Aktualizace je zajiš ována p evážn automatizovan údaji ze Základních registr
a z agendových informa ních systém evidence obyvatel a cizinc . Ke klasickému zpracování bylo
postoupeno 531 201 zm n a oprav identifika ních údaj pojišt nc . V kontrolní lince bylo zpracováno
332 659 kolizních doklad . Ro ních eviden ních list d chodového pojišt ní (ELDP) vyhotovených
na tiskopisech bylo zpracováno 429 392, z toho 295 206 za rok 2016, kdy pracovní innost trvala
po 31. 12. 2016. Elektronicky bylo p ijato 5 642 732 ELDP. Vedle ro ních ELDP bylo zpracováno
699 374 ELDP a jiných doklad p edaných s novými žádostmi o dávku d chodového pojišt ní nebo
uložených v dávkových spisech d chodového pojišt ní. V rámci vyt žování údaj z elektronických image
bylo zpracováno 433 518 ELDP. Ve sledovaném roce bylo rozší eno skenování do DMS (Document
management system) o další doklady, a to od ledna o dotazníky kontrolní léka ské prohlídky, kontrolní
tské evidence a opisy úmrtních list a od listopadu o dodejky vrácené na SSZ po doru ení rozhodnutí
vydávaných ze zpracování d chodových agend. Do DMS bylo naskenováno celkem 393 824 doklad .
kazem zajišt ní aktuálnosti a bezchybnosti vedených údaj o pojišt ncích je vybudované
a konsolidované konto pojišt nce (tvo í jej p ehled dob pojišt ní, náhradních dob, vym ovacích
základ a vylou ených dob). Jedná se o završení n kolikaletého úsilí o vytvo ení centralizované údajové
základny pro provád ní d chodového pojišt ní, které spo ívalo ve sb ru milion údaj , jejich kontrole
a unifikaci do formy jednotných datových v t. Vytvo ená konta obsahují 172 milion digitalizovaných
nárokových podklad pro tém 9 milion pojišt nc , u kterých je nutné zajiš ovat aktuálnost
a kontinuitu.
Po et vy ízených informativních osobních list d chodového pojišt ní (IOLDP)
k 31. 12.
Vy ízené IOLDP

2015

2016
142 794

2017
125 027

105 060
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Personální oblast

Zam stn anci
K 31. 12. 2017 bylo v SSZ ve služebním pom ru 7 671 zam stnanc . V pracovním pom ru na služebních
místech bylo 910 zam stnanc , kte í byli p ijati podle § 178 odst. 1 a 2 zákona o státní služb nebo
o p ijetí do služby nepožádali i byla jejich žádost zamítnuta z d vod nepln ní kvalifika ního
edpokladu vzd lání.
Ve sledovaném období úsp šn vykonalo ú ednickou zkoušku celkem 456 zam stnanc . Zkušební komise
pro obor služby Sociální pojišt ní, ustanovené v SSZ, prov ily ve zvláštní ásti ú ednické zkoušky
znalosti u 343 zam stnanc .
ková struktura SSZ z stává v posledních letech tém
nem nná. Nejsiln jší skupinu tvo í
zam stnanci ve v ku od 41 do 50 let (31,0 %) a od 51 do 60 let (29,3 %). Stabilní z stává kvalifika ní
struktura s nejpo etn jší kategorií zam stnanc s úplným st edním vzd láním (63,4 %). Pouze o 0,5 %
se zvýšil podíl zam stnanc s vysokoškolským vzd láním. Vzhledem ke specifikaci vykonávaných
inností a za azení prací do platových t íd se jeví jako žádoucí zvýšení po tu zam stnanc s vyšším
odborným a vysokoškolským vzd láním a posílení v kových kategorií zam stnanc od 21 do 30 let
a od 31 do 40 let.
len ní zam stnanc podle vzd lání
Dosažené vzd lání
Základní
Vyu en
Úplné st ední odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

Podíl
(%)

Celkem
80
354
5 436
238
2 458
8 566

1,0
4,1
63,4
2,8
28,7
100,0

Pozn.: Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2017.

Vzd lávací systém v SSZ zahrnuje vedle forem interních vzd lávacích program dopln ných o odborná
školení realizovaná externími subjekty také spolupráci s vysokými školami na zajišt ní
dvousemestrálních specializa ních kurz . Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut
lektorsky zajistily kurz pro zam stnance provád jící kontrolní innost u zam stnavatel a OSV ,
pokra ovaly specializa ní kurzy ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
a Univerzity Palackého v Olomouci, zam ené zejména na vybrané otázky správního, ob anského,
obchodního, pracovního a trestního práva, práva sociálního zabezpe ení a evropského a mezinárodního
práva, na Fakult podnikohospodá ské Vysoké školy ekonomické v Praze prob hl pro vedoucí
zam stnance kurz manažerských dovedností. V záv ru roku, s ohledem na p ípravu k implementaci
na ízení EP (EU) . 216/679, prob hla školení k problematice ochrany osobních údaj (tzv. na ízení
GDPR). Dále pokra ovala spolupráce s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové p i realizaci
specializa ních kurz zam ených na jednání s klientem v obtížných situacích. Pro zam stnance
územních organiza ních jednotek, kte í každodenn komunikují s klienty, byl realizován intenzivní
dvoudenní trénink zam ený na to, jak odolávat a p edcházet stresu. Pro zam stnance call centra
pro nemocenské pojišt ní byl p ipraven vzd lávací blok zam ený na specifika telefonické komunikace,
edevším na prohloubení dovedností, jak lépe zvládat stresové situace a p edejít syndromu vyho ení.
ibližn 200 zam stnanc se zú astnilo školení na téma „ ešení konfliktních situací a sebeobrana
pro ú edníky“, které bylo zam eno na identifikaci a efektivní ešení kritických situací a také
na osvojení si technik základní fyzické sebeobrany. Z dalších realizovaných školení zam ených
na rozvoj odborných kompetencí lze uvést prezen ní dávkový kurz pro zam stnance odborných agend
úst edí SSZ, kurzy právních aktualit pro vedoucí zam stnance i pro absolventy specializa ních kurz
na Právnické fakult Univerzity Karlovy v Praze.
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Elektronická komunikace

Rozvoji v oblasti externí komunikace s klienty (pojišt nci, OSV , zam stnavateli) a jinými orgány
ve ejné moci byla v nována trvalá pé e. K zajiš ování aplika ní podpory této komunikace bylo
vytvo eno a provozováno Informa ní a komunika ní rozhraní (IKR). Prost ednictvím IKR nabízí SSZ
služby e-Podání, ePortálu SSZ a B2B služby pro komunikaci s organizacemi (t etími stranami). Sou ástí
IKR je i implementace portálu Otev ených dat SSZ.
Právní úprava elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpe ení mezi ú adem, zam stnavateli
a OSV je nastavena na bázi dobrovolnosti. Po et subjekt , pro které je elektronická forma komunikace
ínosem, se v ase zvyšuje a nastavené postupy jsou realizovány bez v tších problém . Elektronicky
komunikovali s SSZ standardn p evážn v tší zam stnavatelé, pro které tento zp sob komunikace
edstavuje snížení administrativní zát že i náklad . Po et p ijatých podání p ekro il 18 milion . Trend
ve využívání elektronické komunikace má nadále vzr stající tendenci, nár st se ale liší u jednotlivých
typ formulá . Zatímco u formulá e „Oznámení o nástupu (skon ení) zam stnání“ byl zaznamenán
meziro ní nár st o více než 6 %, u formulá e „P íloha k žádosti o dávku nemocenského pojišt ní“ byl
nár st oproti roku 2016 více než 17%.
Na ePortálu SSZ bylo ke konci roku 2017 klient m k dispozici 116 interaktivních formulá a pr
rn
bylo m sí
evidováno p es 203 tisíc volání formulá . Ve sledovaném období byla zajišt na úprava
interaktivního formulá e Eviden ní list d chodového pojišt ní s možností vytvo ení QR kódu. Zárove byly
realizovány úpravy navazujícího systému zpracování – OCR linky. Tato úprava usnadní pln ní zákonné
povinnosti zam stnavatel m, kte í nevyužívají možnosti e-Podání a p edkládají listy d chodového
pojišt ní v listinné podob . Klienti nejvíce využívali online službu Informativní výpo et starobního
chodu, tzv. d chodovou kalkula ku. Tato služba umož uje klient m SSZ, kte í dosáhli nebo
v intervalu p ti let od aktuálního roku dosáhnou d chodového v ku, provést informativní výpo et
starobního d chodu. Náhled na inventuru pohledávek OSV za p íslušný kalendá ní rok je k dispozici
klient m SSZ po dobu p ti let. K nejvíce využívaným online službám ePortálu pat il v roce 2017 dále
Náhled na informativní osobní list d chodového pojišt ní.
Informa ní a komunika ní rozhraní SSZ poskytovalo pro komunikace se t etími stranami vybrané B2B
služby: Informace o zam stnavateli pojišt nce (poskytuje informace o zam stnání, zam stnavateli
a druhu innosti), Seznam zam stnanc ú astných pojišt ní konkrétního zam stnavatele, Informace
o do asné pracovní neschopnosti, Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojišt ní,
Informace o stavu a pr hu vy izování žádosti o dávku nemocenského pojišt ní a Informace o výši
a druhu pobíraného d chodu. Dále byly poskytovány B2B služby pro vyhodnocování projekt
financovaných z evropských strukturálních a investi ních fond . V roce 2017 po et volání všech B2B
služeb inil 1 765 949, oproti roku 2016 se jedná o více než dvojnásobný nár st. Nejvíce volanou B2B
službou byla služba Informace o zam stnavateli pojišt nce. K B2B službám informa ního
a komunika ního rozhraní SSZ byly ve sledovaném roce p ipojeny tyto orgány ve ejné moci: Generální
editelství cel, Státní ú ad inspekce práce a MPSV. Ke konci roku bylo Generální finan ní editelství
ipojeno do testovacího prost edí a probíhala poslední fáze schvalování p ipojení ke dv ma službám,
jimiž byly Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojišt ní a Informace o výši a druhu
pobíraného d chodu. Dále byla zahájena jednání s Exekutorskou komorou R a Ministerstvem
spravedlnosti R (pro pot eby soud R). Následn byly v testovacím prost edí ov ovány nov vyvinuté
B2B služby Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby a Informace o stavu
pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zam stnavatele.
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Po et p ijatých e-formulá

podle druh rozhraní
k 31. 12.

ijato e-formulá celkem
z toho: p ijaté formulá e z ISDS
p ijaté formulá e z VREP
p ijaté formulá e z OSSZ
p ijaté formulá e z VZT
Zamítnuto e-formulá celkem
Celkem zpracováno e-formulá

2015
15 868 014
2 572 305
12 453 566
11 822
830 321
3 623 938
19 491 952

2016
16 793 732
3 221 698
12 769 768
11 912
790 354
3 085 354
19 879 086

2017
18 207 438
3 737 323
13 685 074
15 821
769 220
2 917 684
21 125 122

Po et vybraných podání – zam stnavatelé

Oznámení o nástupu
do zam stnání
ehled o výši pojistného
íloha k žádosti o dávku
nemocenského pojišt ní
Eviden ní listy
chodového pojišt ní

k 31. 12.
Celkový po et
z toho % elektronicky
Celkový po et
z toho % elektronicky
Celkový po et
z toho % elektronicky
Celkový po et
z toho % elektronicky

2015
3 350 849
75,3
3 325 605
61,4
1 410 880
34,0
5 808 569
88,6

2016
3 435 721
77,9
3 329 692
68,6
1 489 623
38,5
5 973 389
91,2

2017
3 595 556
79,2
3 345 058
73,5
1 612 701
41,7
6 072 124
92,9

Mezinárodní elektronická vým na dat
V oblasti vytvá ení informa ních a komunika ních vazeb na zahrani ní instituce v rámci EU pokra ovaly
edevším p ípravné práce na zajišt ní elektronické vým ny dat v rámci EU – tzv. EESSI. EESSI se týká
všech institucí sociálního zabezpe ení v EU, v p ípad
SSZ konkrétn v oblasti d chodového
a nemocenského pojišt ní, vymáhání pohledávek, p íslušnosti k právním p edpis m a p edávání dat
horizontálního charakteru dopadajících do všech zmín ných agend. Státy a jejich instituce se mají
do EESSI p ipojit nejpozd ji do 2. 7. 2019. V rámci p ípravy na implementaci byla zajišt na Analýza
dopad EESSI na integrovaný informa ní systém SSZ do úrovn workflow. Další aktivity byly v ervenci
zastaveny, s ohledem na rozhodnutí MPSV o zm
v po tu p ístupových míst (nov jeden Access Point
MPSV) a o p evzetí implementace. SSZ pokra ovala v participaci na evropské ásti EESSI v pracovních
skupinách v cného i technického charakteru a v ízení projektu a testování p ipravovaného systému.
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Vztahy s ve ejností

Snahou odborník
SSZ a OSSZ bylo vysv tlit problematiku sociálního zabezpe ení vždy odborn
a sou asn srozumiteln , aby tím byla posílena osv ta, informovanost a jistota klient . ádov tak
odborníci SSZ a OSSZ vy ídili desetitisíce dotaz i poskytli nes etn poradenství.
Klientské centrum pro d chodové pojišt ní odbavilo 38 785 klient . ekací doba inila v pr
ru
4 minuty, pr
rná doba obsluhy p íchozích neobjednaných klient byla do 17 minut. Podle druhu
innosti bylo v pr hu roku vy ízeno v klientském centru 12 995 obecných požadavk týkajících se
chodového pojišt ní, 2 542 žádostí o výpis doby pojišt ní, 5 398 požadavk na vystavení r zných
druh potvrzení, 880 požadavk k exeku ním srážkám z dávek d chodového pojišt ní, 6 801 požadavk
na ostatní záležitosti související s d chodovým pojišt ním. V klientském centru bylo dále vy ízeno
celkem 8 013 písemných, elektronických a telefonických požadavk klient a požadavk orgán ve ejné
správy. Z celkového po tu bylo vy ízeno také 239 dotaz k d chodové reform (konkrétn
k problematice II. a III. d chodového pilí e). Klienti oce ovali plynulé vy izování bez front, kterému
napomáhal moderní vyvolávací systém, a kladn hodnotili kvalitu a rozsah informací a profesionalitu
jejich poskytování. Klientské centrum zajiš ovalo prost ednictvím telefonní linky a také online rezervace
službu ur enou pro sjednání termínu osobní konzultace pro složit jší p ípady d chodového pojišt ní
nebo informativní výpo et starobního d chodu. I ve sledovaném roce m li klienti o tuto službu, která je
poskytována nad rámec zákonných povinností, mimo ádný zájem a velmi pozitivn ji hodnotili. Této
služby v hodnoceném roce využilo 2 156 klient . Pr
rná doba konzultace s objednanými klienty inila
40 minut.
Ve ejnosti slouží i call centra SSZ. Jedná se o t i specializované informa ní telefonní linky. Call
centrum pro d chodové pojišt ní zpracovalo v pr hu sledovaného roku 212 173 telefonických
požadavk klient . P evážná ást uskute ných hovor se týkala výplat d chod a d chodových
nárok . Na v cné útvary bylo p edáno k vy ízení 12 948 urgencí a požadavk . Klient m bylo vyhotoveno
a zasláno celkem 5 873 potvrzení o pobírání d chodu. Dále bylo odbaveno 3 335 požadavk OSSZ
k d chodovým záležitostem klient , 12 požadavk klient p edaných faxem a 330 e-mailem.
Prost ednictvím speciální telefonické služby „objednávání klient “ na termín pro odbornou konzultaci i
informativní výpo et d chodu bylo vy ízeno 3 489 telefonát , z toho 312 klient bylo objednáno
na termín k osobní konzultaci do klientského centra pro d chodové pojišt ní.
Call centrum pro oblast nemocenského pojišt ní p i své innosti spolupracovalo s jednotlivými OSSZ
i s metodickými útvary SSZ a usilovalo o zvýšení efektivity jednání s klienty obzvlášt pak v p ípadech,
kdy byl klient ve složité finan ní situaci. Pozornost byla v nována vyhodnocování kvality telefonického
jednání. Za celý rok systém pro zpracování ukazatel innosti call centra zaznamenal tém 203 tisíc
volajících klient , nejv tší nár st hovor byl zaznamenán v prvním tvrtletí sledovaného roku.
Call centrum technické podpory poskytovalo služby klient m, kte í s SSZ komunikují elektronicky.
Podpora se zam ila p edevším na volající z ad externích subjekt (fyzických osob, právnických osob
a OSV ) zasílajících e-Podání, klienty využívající ePortál SSZ a portál Otev ených dat, softwarové
vývojá e, ale také na vlastní zam stnance, kte í pracují s centrálními aplikacemi. Snížení po tu hovor
ve sledovaném roce oproti roku 2016 (pokles o cca 4 000 hovor ) je pravd podobn dáno uživatelsky
ív tiv jším chováním ePortálu SSZ a zkušenými uživateli, kte í elektronické služby využívají již
pravideln (nových uživatel , kte í svá podání odesílali p edevším prost ednictvím svých datových
schránek, bylo více v roce 2016 a v p edcházejících letech).
Informa ní materiály, které SSZ ve sledovaném období publikovala, vycházely p edevším z pot eb
poskytnout ve ejnosti aktuální informace a údaje z oblastí její p sobnosti. SSZ v pr hu roku vydala
elektronicky i formou výtisk publikaci íru ka budoucího d chodce, leták Kdy a jak žádat o starobní
chod, Statistickou ro enku z oblasti d chodového pojišt ní za rok 2016 a Výro ní zprávu SSZ
za rok 2016. Leták Kdy a jak žádat o starobní d chod shrnuje v kostce nejd ležit jší informace o právech
a povinnostech souvisejících s odchodem do d chodu a je ur en lidem, kte í se v blízké dob chystají
požádat o starobní d chod. Byl také aktualizován leták Kdy a jak žádat o invalidní d chod.
Webové stránky SSZ jsou d ležitým komunika ním kanálem pro informování široké ve ejnosti. Jejich
denní návšt vnost se ve sledovaném období zanedbateln snížila oproti roku 2016 o 3 %. M sícem
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s nejvyšší návšt vností byl tradi
b ezen s 494 520 unikátními návšt vníky. V pr hu roku
pokra ovaly práce na novém webu SSZ – byl p ipraven nový design webových stránek v etn
redak ního systému (workflow) a byla zahájena migrace obsahové ásti. Zájem o online služby
na ePortálu SSZ nepatrn poklesl o 6 % a naopak vzrostla návšt vnost portálu Otev ených dat SSZ,
kde jde o meziro ní nár st o cca 84 %. To je p edevším zp sobeno postupným zp ístup ováním nových
datových sad, ve sledovaném roce bylo provedeno celkem 113 aktualizací. V rámci propagace této formy
otev enosti státní správy se zástupci SSZ zú astnili akce Open Data Expo 2017 a vystoupili
na konferenci Internet ve státní správ a samospráv v Hradci Králové. SSZ rovn ž poskytla otev ená
data na první hackathon ve ejné správy, na jehož p íprav se aktivn spolupodílela.
Sociální sít (Facebook, Twitter) se staly významným dopl kovým komunika ním kanálem mezi klienty
a SSZ. V porovnání s rokem 2016 byl zaznamenán 170% nár st dotaz na SSZ, které klienti zaslali
prost ednictvím sociálních sítí. Dotazovali se jak ob ané z R, tak i lidé žijící v zahrani í (Kanada, USA,
Ukrajina, Slovensko.
Pr
rný náklad 48. ro níku odborného m sí níku Národní pojišt ní, který vydává SSZ, se po celý rok
2017 pohyboval kolem 6 000 výtisk . Obsahy všech ísel asopisu a plné texty n kterých zásadních
lánk byly široké ve ejnosti k dispozici rovn ž na webu SSZ. Kolem dvou stovek lánk a konzultací
na aktuální témata z oblasti sociálního zabezpe ení, léka ské posudkové služby, zdravotního pojišt ní,
pracovního práva, zam stnanosti, informa ních technologií ve státní správ i osobnostního rozvoje
zpracovávali fundovaní auto i, experti na konkrétní problematiku, mezi nimiž p evažovali odborníci
z SSZ a ministerstva práce a sociálních v cí.
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Spolupráce se zahrani ními partnery

Poradenské dny
SSZ organizovala pro klienty dvoustranné poradenské dny k d chod m, jejichž zásadním p ínosem je
poskytnutí informací klient m o jejich nárocích jak z eského, tak i z cizího systému d chodového
pojišt ní sou asn .
Mezinárodní poradenské dny s n meckým nositelem d chodového pojišt ní (Deutsche
Rentenversicherung – DRV) se konaly na ja e v Mnichov , v lét v Pasov a v po adí již 26. poradenské
dny se na podzim uskute nily v Praze na úst edí SSZ. esko-n mecké poradenské dny v pr hu
jedenácti let navštívilo více než 2,8 tisíce klient , kterým eští a n me tí odborníci poskytli p es
5,7 tisíce konzultací o d chodových nárocích v obou státech. V zájmu zkvalit ování klientského
ístupu prob hlo v Praze vyhodnocení poradenských dní za ú asti vedoucích pracovník z obou
institucí.
Ve vztahu k Rakousku jsou d chodové konzultace pro klienty organizovány spole
s rakouskou
chodovou pojiš ovnou (Pensionsversicherungsanstalt – PVA). 8. poradenský den se v hodnoceném
období uskute nil v Jind ichov Hradci.
Po dohod se slovenskou Sociální pojiš ovnou se konaly esko-slovenské poradenské dny v Popradu
(v po adí sedmé) a ve Zlín (v po adí osmé).
Mezinárodní jednání
Mezinárodní spolupráce SSZ se trvale rozši uje a prohlubuje. D vodem je r st migrace pracovník
a zvýšené požadavky na administraci jejich nárok , rozši ování služeb klient m a v neposlední ad
požadavky plynoucí z lenství v EU a z nových mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení, jež jsou
pr žn sjednávány.
Ve sledovaném roce se zástupci SSZ ú astnili práce orgán Evropské komise v oblasti sociálního
zabezpe ení (správní komise pro koordinaci systém sociálního zabezpe ení, technické komise
pro zpracování údaj ), kde byla krom problematiky aplikace koordina ních na ízení a jejich
ipravované novely hlavní pozornost zam ena na p ípravu již n kolikrát zmi ovaného EESSI. Sou ástí
chto inností byla jak ú ast na pravidelných i ad hoc jednáních, tak i zpracování ady zpráv
a podklad , statistických p ehled a dotazník . V rámci p ípravy na EESSI byli pracovníci SSZ zapojeni
v ídicím výboru EESSI, v pracovních skupinách správní komise: pro oblast horizontální, p íslušné
legislativy, d chod , pro zdravotnickou dokumentaci a pro datové modelování, a také v odborné
skupin pro bezpe nost Security Expert Forum. SSZ uplatnila p ipomínky k p ipravované novele
koordina ních na ízení dle své p sobnosti, p edevším ke spole ným ustanovením, ur ování p íslušnosti
k právním p edpis m i vymáhání pohledávek.
SSZ je rovn ž lenem konsorcia 11 stát a 13 institucí SAFE (Významné sdružení pro EESSI). Sdružení
SAFE svými aktivitami p edevším v oblasti testování dopl uje innosti Evropské komise v EESSI.
SSZ úzce spolupracovala s MPSV p i p ípravách nových mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení
s dalšími státy. Uskute nilo se úvodní kolo expertních jednání mezi R a Brazílií, které potvrdilo zájem
obou stát uzav ít bilaterální smlouvu o sociálním zabezpe ení. V kv tnu prob hlo na MPSV v Praze
za ú asti zástupc SSZ t etí kolo expertních jednání mezi R a ínskou lidovou republikou o p íprav
smlouvy. Z d vodu odmítavého postoje ínské strany k eskému návrhu zahrnout do smluvní úpravy též
pravidla pro koordinaci dávek d chodového pojišt ní by budoucí smlouva m la být omezena pouze
na pravidla ur ování p íslušnosti k právním p edpis m v oblasti sociálního zabezpe ení u pracovník
migrujících mezi ob ma státy. V listopadu se SSZ zú astnila jednání na MPSV v Praze se zástupci
japonského Ministerstva práce, zdravotnictví a sociální pé e, na kterém došlo k dohod o spolupráci p i
provád ní p ijatého dodatku ke smlouv mezi R a Japonskem o sociálním zabezpe ení. Smluvní
dodatek odstra uje n které výkladové rozdíly p i aplikaci pravidel ur ujících p íslušnost k právním
edpis m u vyslaných pracovník .
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Sou ástí mezinárodních aktivit SSZ je ú ast ve dvou mezinárodních organizacích, jejichž
prost ednictvím jsou získávány odborné informace a zkušenosti – ESIP (Evropská platforma nositel
pojišt ní) a EUMASS (Evropská asociace posudkových léka ).
Dále se uskute nila ada setkání se zástupci orgán a institucí jiných stát . Úst ední editel SSZ se
spolu se svými kolegy zú astnil pracovního jednání v gesci vedení MPSV s ministerstvy a nositeli
pojišt ní sousedních stát , a to v Bratislav , Vídni a Berlín , p edm tem byla široká vým na informací
z oblasti legislativy, klientského p ístupu, IKT projekt . Zástupci SSZ p ijali pozvání guvernéra
bulharského nositele pojišt ni NSSI k projednání n kterých d chodových záležitostí a problematiky
léka ské posudkové služby v Sofii.
Uskute nila se také dv jednání sty ných míst R a Ruské federace ( SSZ, MPSV a Penzijního fondu
Ruské federace), první v ervnu v Moskv a druhé v zá í v Praze. Záv re ný protokol shrnul nastavení
pracovních postup p i aplikaci smlouvy mezi Ruskou federací a eskou republikou o sociálním
zabezpe ení v oblasti d chod a p íslušnosti k právním p edpis m a výklad n kterých smluvních
ustanovení. SSZ hostila n kolik významných zahrani ních delegací, jako nap . ínského ministra práce
pana Yin Weimina s doprovodem, delegaci Výboru pro sociální záležitosti Národní rady Slovenské
republiky, slovenskou delegaci v ele se státním tajemníkem MPSVR SR Ivanem Švejnou a generálním
editelem Sociální pojiš ovny Bratislava Lubomírem Vážnym, editele mezinárodního odboru italského
nositele pojišt ní INPS Giuseppe Conte, p edstavitele Samsunské obchodní komory z Turecka.
Pracovníci SSZ se dále aktivn ú astnili práce ady mezirezortních orgán v gesci MPSV, jednání
organizovaných v rámci p eshrani ní spolupráce v regionech, ve spolupráci se Státním ú adem inspekce
práce anebo akcí krajanských spolk .
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Rozvojové projekty

V roce 2017 SSZ pokra ovala v p íprav a realizaci jak projekt podporovaných zdroji Evropských
strukturálních a investi ních fond (ESIF) v rámci výzev programového období 2014 2020, tak ze
zdroj státního rozpo tu, resp. rozpo tu SSZ.
S podporou ESF z Opera ního programu Zam stnanost probíhala p íprava a realizace projektu Projektová
kancelá II, navazující na projekt Projektová kancelá realizovaný v p edchozích letech. Jeho p edm tem
je rozvoj a prohloubení moderních metod ízení projekt s cílem optimalizace ízení celého životního
cyklu projektu. Za ú elem prohlubování odborné kvalifikace zam stnanc SSZ byl zpracován projektový
zám r Vzd lávání zam stnanc SSZ a sou asn s cílem vytvo ení systému pr žného manažerského
vzd lávání v oblasti tzv. m kkých dovedností nad ízených/p edstavených zam stnanc i projektový
zám r ízení Akademie manažerských dovedností. Oba tyto projekty jsou p ipravovány v souvislosti
s napl ováním Strategických cíl SSZ pro období 2014–2020. SSZ se již tvrtým (posledním) rokem
podílela na realizaci grantového projektu Evropské komise, jehož cílem je zmapování a otestování cesty
pro integraci elektronické vým ny dokument do stávajících proces a prost edí lenských stát EU.
V projektu SAFE – Social Agencies of the Future Europe je ú ast SSZ sou ástí p ípravy na implementaci
systému elektronické vým ny dokument v oblasti sociálního zabezpe ení (EESSI) do integrovaného
informa ního systému SSZ.
Mimo zdroje ESF byl realizován projekt Optimalizace Call center SSZ, jehož cílem je zejména sjednocení
provozní doby, dovybavení a návrh nové architektury a funkcionalit aplika ního programového vybavení
stávajících t í call center SSZ. Dále to byl projekt SSZ bez barier sm ující ke zlepšení komunikace
SSZ se zdravotn postiženými klienty. V rámci 1. etapy projektu bylo ve spolupráci s Tichým sv tem
o. p. s. p ipraveno zavedení tzv. Tiché linky, tj. systému sloužícího ke komunikaci se sluchov
postiženými klienty SSZ, a to s cílem implementovat tento systém do praxe. Projekt Datové centrum
eší vybudování nového datového centra SSZ. V kv tnu 2017 bylo dokon eno st hování technologie
ze stávajícího datového centra do p echodných prostor a následn byly v ervnu 2017 zahájeny stavební
práce na rekonstrukci prostor pro nové datové centrum.
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Kontakty

Webové stránky SSZ:
ePortál SSZ:
Otev ená data SSZ:
C all c en t r u m
Pond lí
Úterý
St eda
tvrtek
Pátek

www.cssz.cz
eport al.cssz.cz
data.cssz.cz

SSZ má ú ední hodiny každý pracovní den:
8:00 - 17:00
8:00 - 15:30
8:00 - 17:00
8:00 - 15:30
8:00 - 12:00

a jeho odborníci na telefonním ísle 800 0 50 248 poskytují informace z oblasti:
chodov ého
p o j i št n í

technic ké podpory
eSlu žeb

nemoc ensk ého
p o j i št n í

Okresní správy sociálního zabezpe ení
Pro informace týkající se sociálního zabezpe ení se klienti obracejí na p íslušné okresní správy
sociálního zabezpe ení (v Praze Pražskou, v Brn M stskou). Ty umož ují i on-line sjednání termínu
návšt vy.
ední
hodiny
a
kontakty
pobo ek
jsou
dostupné
na
webových
stránkách
www.cssz.cz/cz/kontakty.

K li en t s k é c en t ru m p ro d c ho d o vé p o ji št n í

i úst edí SSZ v Praze v ulici K ížová 25

poskytuje informace z oblasti d chodového pojišt ní a o pr
den:
Pond lí
8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 14:00
St eda
8:00 - 17:00
tvrtek
8:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 13:00

hu d chodového ízení každý pracovní

Klientské centrum p i pražském úst edí umož uje sjednat osobní konzultace klient m se
složit jším pr hem d chodového pojišt ní nebo zájemc m o informativní výpo et starobního
chodu. Objednat termín lze prost ednictvím webových stránek: objednani.cssz.cz nebo
na telefonní lince 257 062 869, a to každý pracovní den od 8 do 12 h.
Ž ád o s t i o vy h o t o ve n í inf o rm a t ivn í h o o s o bní h o li st u d ch o d o vé ho po j iš t n í
(obsahuje p ehled dob pojišt ní a vym ovacích základ ) lze zaslat na adresu:
SSZ – odbor správy údajové základny, K ížová 25, 225 08 Praha 5 s uvedením rodného ísla, jména
a p íjmení, rodného p íjmení a adresy k doru ení, nebo elektronicky prost ednictvím e-podatelny (pouze
s elektronickým podpisem) nebo datové schránky. Je možné využít také on-line službu dostupnou
na ePo rt álu SSZ: Žádost o sestavení informativního osobního listu d chodového pojišt ní.
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