Tisková zpráva
ČSSZ nově nabízí klientům možnost online objednání termínu na OSSZ. Pilotní provoz běží
od letošního března
Praha 2. 4. 2015
Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení
(v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom,
že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a
dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího
objednání je pochopitelně zachována.
Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít
od konce letošního března. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního
zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku,
v běžných úředních hodinách OSSZ.
ČSSZ spustila online systém v pilotním provozu a po určité době potřeby svých klientů vyhodnotí.
Velkou výhodou systému bude nepochybně i to, že si ho každá OSSZ bude moci přizpůsobit svým
potřebám a možnostem – v zásadě se dá říci, že online objednávkový systém bude ušit přesně
na míru klientům, kteří jsou s konkrétní OSSZ v kontaktu. Na vypracování online systému objednávání
si ČSSZ nenajala odborníky „zvenku“, ale připravil ho tým zaměstnanců z IT oddělení OSSZ, vznikal
tedy s minimálními náklady a v krátkém čase.
Služba
ONLINE
OBJEDNÁNÍ
NA
PRACOVIŠTĚ
je
k dispozici
na
webové
adrese
http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na níže uvedené služby:
 Žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní
 Žádost o důchod s mezinárodním prvkem
 Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
 Žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále)
 Žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance
(vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1).
U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář. V pilotním provozu je možné využít
pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena
na 30 minut.
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ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba. Více informací na http://www.cssz.cz.
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