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Obr. 2.2: Organizace veřejné správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HENDRYCH,D. a kol., Správní věda (2009), vlastní  zpracování. 



Příloha č. 2 

Ve věkovém rozložení zaměstnanců ČSSZ stále dominuje kategorie 51 až 60 let, ve 

vzdělanostním pak skupina zaměstnanců s úplným středním vzděláním. 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav ke 30. 6. 2007 

Věk Muži  Ženy Celkem %  

do 20 let 3 20 23 0,3 

21 - 30 let 180 1 276 1 456 17,1 

31 - 40 let 167 1 653 1 820 21,3 

41 - 50 let 181 1 945 2 126 24,9 

51 - 60 let 355 2 343 2 698 31,6 

61 let a více 173 237 410 4,8 

Celkem 1 059 7 474 8 533 100 

% 12,4 87,6 100  

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav ke 30. 6. 2007 

Vzdělání dosažené Muži  Ženy Celkem %  

Základní 12 168 180 2,1 

Vyučen 126 493 619 7,3 

Úplné střední odborné 407 5622 6 029 70,6 

Vyšší odborné 25 188 213 2,5 

Vysokoškolské 489 1003 1 492 17,5 

Celkem 1 059 7474 8 533 100 

Zdroj: Zaměstnanci ČSSZ. Dostupný z <http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/kariera/zamestnanci.htm> 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

ETICKÝ KODEX ČSSZ 

Preambule 

Účelem kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců ČSSZ a informovat 

veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ČSSZ, jako organizační složky státu, 

očekávat. Kodex vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který schválila 

vláda svým usnesením č. 270 ze dne 21. 3. 2001. 

Posláním ČSSZ, jako nositele sociálního pojištění, je profesionálně a hospodárně zajištěná 

správa prostředků sociálního pojištění, která zaručuje jejich účelné využití na straně jedné a 

komfort účastníků pojištění na straně druhé. Toto poslání vyžaduje profesionálně výkonné 

zaměstnance, vědomě respektující vnitřní etické hodnoty, pravidla a normy zaměstnanecké 

kultury, kteří dotvářejí pozitivní obraz úřadu u klientů a veřejnosti. 

Etický kodex je v tomto smyslu základním dokumentem principů morálky a chování 

zaměstnanců ČSSZ. Etické normy v něm obsažené navazují na normy právní, předpokládají 

jejich plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. 

Článek 1 - Základní ustanovení 

Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími 

právními předpisy a vnitřními normami ČSSZ. 

Zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám jsou 

základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec ČSSZ dodržovat a vytvářet tak 

základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti. 

Článek 2 - Obecné zásady jednání 

V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s 

plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě 

a iniciativně, s veškerou svojí invencí. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a 

včasné plnění svěřených pracovních úkolů. Odpovídá za spolehlivost a správnost dokladů, 



které vytváří. Neprovede ani nepřipustí, aby jiná osoba provedla do dokumentu nesprávný 

nebo zavádějící údaj. 

Zaměstnanec usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a 

využívaní finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. 

V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku ČSSZ, oznámí tuto 

skutečnost svému nadřízenému, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.  

Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho 

pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Při výkonu činnosti politické nebo veřejné 

dbá, aby tato činnost nenarušila důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své 

pracovní povinnosti. 

Pokud si není zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho zaměstnání v 

ČSSZ, projedná záležitost se svým nadřízeným. 

Zaměstnanec pečuje o úpravu svého zevnějšku a dbá, aby jeho oblečení odpovídalo postavení 

ČSSZ, kterou reprezentuje, jeho pracovnímu zařazení a místu výkonu práce. 

Zaměstnanec i v mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru v ČSSZ v očích 

veřejnosti. 

Článek 3 - Jednání s klienty 

Úkolem ČSSZ je co nejefektivnější služba veřejnosti. Společným cílem zaměstnanců je 

maximální uspokojení potřeb klientů. Zaměstnanec proto své pracovní činnosti vykonává na 

vysoké odborné úrovni, kterou je nutné si studiem průběžně prohlubovat, s nejvyšší mírou 

slušnosti, porozumění, ochoty a bez jakýchkoli předsudků rasových, národnostních, 

náboženských, politických nebo jiných. Zaměstnanec jedná korektně, zdvořile a vstřícně s 

klienty, s ostatními zaměstnanci úřadu, se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy a jinými 

vnějšími partnery ČSSZ. 

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, 

přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Pokud mu to 

právní předpisy umožňují, usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování 

termínů a maximální zkrácení zákonných lhůt ve prospěch klientů. Jedná tak, aby nezpůsobil 



újmu jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánů či složky právnické osoby, ale naopak 

prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů. 

Článek 4 - Jednání se spolupracovníky  

Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry. 

Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní kolegiální spory řeší 

věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují.  

Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle 

odvedené práce. Jsou si vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného 

zaměstnaneckého potenciálu a umožňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní 

práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených pracovníků a na jejich 

plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu. 

Článek 5 - Protikorupční jednání 

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádna jiná zvýhodnění, 

která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální 

přístup k věci, nebo taková, jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho 

povinností. 

Zaměstnanec jedná tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním v ČSSZ nedostal do 

postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které by ho činilo 

přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.  

Pokud by byla zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním v ČSSZ nabídnuta jakákoli 

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného. 

Článek 6 - Zneužití úředního postavení  

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při 

výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem. Soukromým zájmem se rozumí snaha o získání 

jakékoliv výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické 

osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Je jeho povinností vyhnout se 

konfliktům jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ČSSZ a předcházet 

takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat. 



Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho 

postavením v ČSSZ, pokud mu to neumožňuje zákon. 

V případě, že by byl zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo 

způsobem, který by představoval možnost zneužití úřední moci, musí takové jednání 

odmítnout a tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému. 

Informace získané při výkonu zaměstnání je třeba pokládat za důvěrné a poskytovat jim 

příslušnou ochranu při respektování práva veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu 

daném příslušnými zákony.  

Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance úřadu. 

Informace, které poskytuje klientům nebo jiným vnějším partnerům ČSSZ v zákonném 

rozsahu, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Ve veřejném vystupování dbá 

zaměstnanec vždy zájmů ČSSZ. Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, podává 

jakékoliv informace týkající se ČSSZ veřejným sdělovacím prostředkům pouze 

prostřednictvím tiskového mluvčího ČSSZ. 

Článek 7 - Závaznost etického kodexu 

Kodex jako součást vnitřních norem ČSSZ je pro zaměstnance závazný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Č.j.: 22 - 1000 - 27.6.2008/1912 V Praze dne 30.6.2008 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ČSSZ Č. 7/2008 

 

STATUT ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ A 

OKRESNÍCH SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ 

 

Část první 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Čl. 1 

Vznik a právní postavení České správy sociálního zabezpečení 

1) Česká správa sociálního zabezpečení byla ustavena dnem 1. září 1990 na základě zákona č. 

210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o 

změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

2) Česká správa sociálního zabezpečení je podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, definována jako : 

a) orgán sociálního zabezpečení, který provádí sociální zabezpečení 

b) organizační složka státu, na niž se vztahují povinnosti a oprávnění, které zvláštní právní 

předpisy obecně ukládají, resp. zakládají pro správní úřady nebo orgány státní správy. 

3) Česká správa sociálního zabezpečení má jako organizační složka státu právo v rámci svojí 

působnosti nebo výkonu předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů jednat jménem 

státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. 

4) Sídlem České správy sociálního zabezpečení je Praha. 

5) Územními organizačními jednotkami České správy sociálního zabezpečení jsou okresní správy 

sociálního zabezpečení.  

Čl. 2 

Hlavní úkoly České správy sociálního zabezpečení 

1) Česká správa sociálního zabezpečení v rámci svojí působnosti plní především tyto hlavní úkoly : 

a) rozhoduje o dávkách důchodového pojištění (pokud o nich nerozhoduje jiný orgán 

sociálního zabezpečení), včetně dávek přiznávaných na základě práva Evropských 

společenství a uzavřených mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a zařizuje jejich 

výplatu 

b) jedná před soudy v řízeních o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení 

c) rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa 



sociálního zabezpečení 

d) zajišťuje ve své působnosti plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a 

plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv ve stanovených oblastech sociálního 

zabezpečení 

e) rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, 

pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno 

f) vede příslušnou statistiku a komplexní účetní evidenci v oblastech sociálního zabezpečení 

zajišťovaných Českou správou sociálního zabezpečení a okresními správami sociálního 

zabezpečení 

g) zajišťuje vydávání tiskopisů pro stanovené oblasti sociálního zabezpečení předepsaných 

podle příslušných právních předpisů. 

2) Česká správa sociálního zabezpečení k plnění svých úkolů shromažďuje v nezbytném rozsahu a 

v souladu s příslušnými právními předpisy údaje, které tvoří datovou základnu příslušných 

informačních systémů (evidencí) sociálního zabezpečení. 

3) Česká správa sociálního zabezpečení v souladu s příslušnými právními předpisy poskytuje 

oprávněným orgánům, organizacím a klientům odbornou pomoc, vyřizuje jejich stížnosti a 

podněty, provádí informační a publikační činnost. 

4) Česká správa sociálního zabezpečení sestavuje návrhy rozpočtu pro zajištění svého provozu a 

provozu okresních správ sociálního zabezpečení, odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné 

vynakládání prostředků státního rozpočtu, s nimiž hospodaří a odpovídá za svěřený majetek. 

5) Česká správa sociálního zabezpečení zpracovává a realizuje koncepci rozvoje své materiálně 

technické základny a zodpovídá za ni. 

6) Česká správa sociálního zabezpečení metodicky řídí a kontroluje činnost okresních správ 

sociálního zabezpečení ve stanovených oblastech sociálního zabezpečení, výběru pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, lékařské posudkové služby, 

ekonomicko-správní (hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, 

účetnictví) a personální správy. 

Čl. 3 

Vztahy České správy sociálního zabezpečení k Ministerstvu práce a sociálních věcí 

1) Česká správa sociálního zabezpečení je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí koordinuje a usměrňuje provádění sociálního zabezpečení ve 

vztahu k České správě sociálního zabezpečení a řídí a kontroluje Českou správu sociálního 

zabezpečení. 

2) Česká správa sociálního zabezpečení se při plnění svých úkolů řídí právními předpisy, příkazy 

ministra práce a sociálních věcí, vnějšími akty řízení Ministerstva práce a sociálních věcí a svými 

vnitřními akty řízení. Česká správa sociálního zabezpečení je při své rozhodovací činnosti vázána 

právními názory Ministerstva práce a sociálních věcí. Česká správa sociálního zabezpečení 



průběžně vyhodnocuje rozhodování soudů týkající se její působnosti a působnosti okresních 

správ sociálního zabezpečení a v souladu s ním upravuje příslušné postupy. 

3) Česká správa sociálního zabezpečení se podílí na přípravě návrhů právních předpisů a vyjadřuje 

se k návrhům vnějších aktů řízení Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálního 

zabezpečení, které se týkají její působnosti. 

4) Česká správa sociálního zabezpečení předkládá určené vnitřní předpisy k vyjádření ministru 

práce a sociálních věcí nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancům ministerstva příslušné 

úrovně řízení. 

5) Česká správa sociálního zabezpečení předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí své návrhy a 

náměty na změny týkající se oblasti sociálního zabezpečení. 

6) Česká správa sociálního zabezpečení podává Ministerstvu práce a sociálních věcí zprávy a 

sděluje údaje, které si ministerstvo vyžádá. 

Čl. 4 

Vztahy České správy sociálního zabezpečení k ostatním subjektům 

1) Česká správa sociálního zabezpečení spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a 

organizacemi podílejícími se na tvorbě a realizaci sociálního zabezpečení v České republice, 

zejména s Ministerstvem zdravotnictví, se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími 

zdravotními pojišťovnami v České republice a s příslušnými orgány sociálního zabezpečení 

Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti. 

2) Česká správa sociálního zabezpečení při výplatě dávek sociálního zabezpečení spolupracuje 

zejména s příslušnými peněžními ústavy a držiteli poštovní licence. 

3) Česká správa sociálního zabezpečení spolupracuje s orgány Evropských společenství, které 

působí v oblasti sociálního zabezpečení a s příslušnými orgány státní správy a nositeli sociálního 

pojištění cizích států. 

Čl. 5 

Základy organizace a řízení České správy sociálního zabezpečení 

1) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce 

a sociálních věcí. 

2) Ředitel České správy sociálního zabezpečení odpovídá ministrovi práce a sociálních věcí nebo 

jím pověřenému vedoucímu zaměstnanci ministerstva příslušné úrovně řízení za plnění úkolů 

České správy sociálního zabezpečení. 

3) Ředitel České správy sociálního zabezpečení je oprávněn jednat jménem České správy 

sociálního zabezpečení. Výkonem některých pravomocí může pověřit ostatní zaměstnance České 

správy sociálního zabezpečení. 

4) Ředitel České správy sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává svého náměstka, ředitele 

okresních správ sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení a ostatní  

vedoucí zaměstnance. 



5) V nepřítomnosti zastupuje ředitele České správy sociálního zabezpečení jeho náměstek a další 

vedoucí zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení určení příslušným vnitřním aktem 

řízení v plném rozsahu jeho práv a povinností s výjimkou věcí, které si ředitel České správy 

sociálního zabezpečení vyhradil. 

6) Vnitřní organizační struktura České správy sociálního zabezpečení je v souladu s potřebami 

efektivního rozdělení úkolů stanovených České správě sociálního zabezpečení vytvářena 

organizačními útvary několika stupňů řízení, které řídí tito vedoucí zaměstnanci (v pořadí od 

nejvyššího stupně): 

a) vrchní ředitelé úseků České správy sociálního zabezpečení 

b) ředitelé odborů České správy sociálního zabezpečení 

c) vedoucí oddělení České správy sociálního zabezpečení 

d) zaměstnanci pověření (oprávnění) řízením referátů České správy sociálního zabezpečení. 

7) Organizační strukturu České správy sociálního zabezpečení dále tvoří regionální (detašovaná) 

pracoviště (útvary), v jejichž čele stojí vedoucí. Ředitel České správy sociálního zabezpečení 

může podle svého uvážení ustavovat stálé nebo časově omezené poradní a pracovní orgány. 

 

Část druhá 

Okresní správy sociálního zabezpečení 

Čl. 6 

Vznik a právní postavení okresních správ sociálního zabezpečení 

1) Okresní správy sociálního zabezpečení byly ustaveny dnem 1. září 1990 na základě zákona č. 

210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o 

změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

2) Okresní správy sociálního zabezpečení jsou podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, definovány jako : 

a) orgány sociálního zabezpečení, které provádějí sociální zabezpečení 

b) organizační složky státu, na něž se vztahují povinnosti a oprávnění, které zvláštní právní 

předpisy obecně ukládají, resp. zakládají pro správní úřady nebo orgány státní správy. 

3) Okresní správy sociálního zabezpečení mají pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně 

prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů postavení vnitřních 

organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení. 

4) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné s územními 

obvody okresů. Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního 

zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Pokud se v tomto statutu uvádějí okresní 

správy sociálního zabezpečení rozumí se tím také Pražská správa sociálního zabezpečení. 

5) Sídly okresních správ sociálního zabezpečení jsou města, podle kterých nesou název jednotlivé 

okresy. 



Čl. 7 

Hlavní úkoly okresních správ sociálního zabezpečení 

1) Okresní správy sociálního zabezpečení v rámci svojí působnosti plní především tyto hlavní úkoly: 

a) rozhodují v prvním stupni ve věcech nemocenského pojištění a ve věcech důchodového 

pojištění v případech stanovených příslušným právním předpisem 

b) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném příslušným 

právním předpisem a vydávají o tom příslušné posudky 

c) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů ve stanovených oblastech sociálního 

zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 

d) provádějí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění 

e) provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců 

f) provádějí nemocenské pojištění osob určených příslušným právním předpisem a vyplácejí 

těmto osobám dávky nemocenského pojištění 

g) rozhodují o ukládání pokut občanům, zaměstnavatelům, případně dalším subjektům za 

nesplnění nebo porušení povinností stanovených příslušným právním předpisem 

h) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených příslušným 

právním předpisem 

i) provádí řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, rozhodují o tomto pojistném a vybírají jej 

j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro 

rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených částek 

dávek důchodového pojištění 

k) předávají České správě sociálního zabezpečení údaje potřebné k vytváření a vedení 

příslušných informačních systémů sociálního zabezpečení 

l) rozhodují o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, 

pokud jim bylo v jednotlivých případech svěřeno 

m) vedou příslušnou statistiku a účetní evidenci v oblasti nemocenského pojištění. 

2) Okresní správy sociálního zabezpečení jsou oprávněny pro plnění svých úkolů shromažďovat v 

nezbytném rozsahu a v souladu s příslušnými právními předpisy údaje, které tvoří datovou 

základnu příslušných informačních systémů sociálního zabezpečení. 

3) Okresní správy sociálního zabezpečení v souladu s příslušnými právními předpisy poskytují 

oprávněným orgánům, organizacím a klientům odbornou pomoc, vyřizují jejich stížnosti a podněty 

a provádějí informační činnost. 

4) Okresní správy sociálního zabezpečení odpovídají za účelné vynakládání prostředků na sociální 

zabezpečení, s nimiž hospodaří a odpovídají za svěřený majetek. Určené okresní správy 

sociálního zabezpečení připravují podklady pro návrh rozpočtu pro zajištění svého provozu. 



Čl. 8 

Vztahy okresních správ sociálního zabezpečení k ostatním subjektům 

1) Okresní správy sociálního zabezpečení jsou řízeny a kontrolovány Českou správou sociálního 

zabezpečení. 

2) Okresní správy sociálního zabezpečení jsou při své rozhodovací činnosti vázány právními názory 

Ministerstva práce a sociálních věcí zprostředkovanými Českou správou sociálního zabezpečení a 

příslušnými vnitřními předpisy České správy sociálního zabezpečení. 

3) Okresní správy sociálního zabezpečení spolupracuji s příslušnými orgány veřejné správy a 

organizacemi podílejícími se na tvorbě a realizaci sociálního zabezpečení v daném území, 

zejména s úřady práce, se sociálními a zdravotními orgány (útvary) úřadů měst, v nichž okresní 

správy sociálního zabezpečení sídlí, se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími zdravotními 

pojišťovnami. 

4) Okresní správy sociálního zabezpečení k zajištění zákonem svěřené působnosti dále spolupracuji 

například se zdravotnickými zařízeními, živnostenskými úřady, katastrálními úřady, Notářskou 

komorou České republiky a orgány archivní správy. 

5) Okresní správy sociálního zabezpečení při výplatě stanovených dávek sociálního zabezpečení 

spolupracují zejména s příslušnými peněžními ústavy a držiteli poštovní licence. 

Čl. 9 

Základy organizace a řízení okresních správ sociálního zabezpečení 

1) V čele okresních správ sociálního zabezpečení jsou ředitelé. 

2) Ředitelé okresních správ sociálního zabezpečení odpovídají řediteli České správy sociálního 

zabezpečení nebo jím pověřenému vedoucímu zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení 

příslušné úrovně řízení za plnění úkolů okresních správ sociálního zabezpečení. 

3) Ředitelé okresních správ sociálního zabezpečení jsou oprávněni jednat jménem příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení. Výkonem některých pravomocí mohou pověřit ostatní 

zaměstnance příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

4) V nepřítomnosti zastupují ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jimi určení vedoucí 

zaměstnanci v plném rozsahu jejich práv a povinností s výjimkou věcí, které si ředitelé vyhradili. 

5) Vnitřní organizační struktura je v souladu s potřebami efektivního rozdělení úkolů stanovených 

okresním správám sociálního zabezpečení vytvářena organizačními útvary několika stupňů 

řízení, které řídí tito vedoucí zaměstnanci (v pořadí od nejvyššího stupně): 

a) vedoucí odborů okresních správ sociálního zabezpečení 

b) vedoucí oddělení okresních správ sociálního zabezpečení 

c) zaměstnanci pověření (oprávnění) řízením referátů okresních správ sociálního zabezpečení. 

6) Organizační strukturu okresních správ sociálního zabezpečení mohou podle potřeby dále 

doplňovat územní pracoviště, případně kontaktní pracoviště. Jejich ustavení schvaluje ředitel 

České správy sociálního zabezpečení. 



 

Část třetí 

Společná a závěrečná ustanovení 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

1) Organizační strukturu České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, pracovní náplň jejich organizačních útvarů a jejich vzájemné vztahy stanoví 

Organizační řád České správy sociálního zabezpečení, schválený ředitelem České správy 

sociálního zabezpečení. 

2) Okruh vedoucích zaměstnanců v čele organizačních útvarů České správy sociálního zabezpečení 

a okruh vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů okresních správ sociálního zabezpečení, 

kteří jsou podle zákoníku práce na pracovní místo jmenováni vyplývá z organizačních předpisů. 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1) Souhlas se Statutem České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení vyslovil ministr práce a sociálních věcí dne 20.6. 2008. 

2) Změny Statutu České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 

lze provést, jen pokud s nimi vyslovil souhlas ministr práce a sociálních věcí. 

3) Tímto rozhodnutím ředitelky České správy sociálního zabezpečení se ruší rozhodnutí ředitelky 

České správy sociálního zabezpečení č. 16/2007 Statut České správy sociálního zabezpečení. 

4) Toto rozhodnutí ředitelky České správy sociálního zabezpečení nabývá účinnosti dnem 1.7. 

2008. 

 

JUDr. Božena Michálková 

ředitelka 

České správy sociálního zabezpečení 

 

 


