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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  

Dva významné projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR realizuje v
současné době Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o projekty v rámci priorit Smart
Administration – Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a jejich cílem je
modernizace procesů, posílení institucionální kapacity ČSSZ, celkové zlepšení komunikace s
klienty.

      

  

1. Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická neschopenka včetně elektronického
hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti“

  

Výsledkem prací bude dokončení odborné projektové a technické dokumentace pro uvedený
projekt. Hlavním cílem projektu je zavedení elektronické komunikace mezi lékaři, pojištěnci,
zaměstnavateli a orgány nemocenského pojištění při hlášení vzniku dočasné pracovní
neschopnosti a změn v jejím průběhu, při zpracování žádostí o výplatu dávek nemocenského
pojištění a při hlášení ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

  

Přínos projektu spočívá především ve snížení administrativní zátěže – přechod z papírové
na elektronickou komunikaci při vybraných činnostech souvisejících s prováděním
nemocenského pojištění. Finální podoba studie proveditelnosti bude dokončena v průběhu
června 2010.

  

2. Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická podatelna a výpravna České správy
sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“
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Výsledkem provedených analytických prací bude studie proveditelnosti a podrobný návrh
technického řešení vlastního projektu - elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na
datové schránky a elektronickou spisovou službu ČSSZ v rámci eGovernmentu. Z této
dokumentace bude vycházet zadání pro výběrové řízení na dodavatele projektu a pro jeho další
realizaci. Vlastní projekt by měl být uveden do praxe v období let 2011–2012.

  

 (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

  

  

Semináře na měsíc květen

  

27.5.2010 Zákon o obalech a zákon o odpadech Ing. Marie Boehmová

  

  

Semináře na měsíc červen

  

1.6.2010 Veřejné zakázky od startu k cíli Mgr. Martin Budíš

  

2.6.2010 Podnikání bez pohledávek Vladislav Veselý

  

3.6.2010 Pohledávky v době krize aneb vymahači v rukavičkách PhDr. Ivana Hospodářová

  

8.6.2010 Daň z přidané hodnoty Ing. Vladislav Zábojník
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Martina Mašíčková
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