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Zápis z jednání 
 

uskutečněného dne 17.1.2014 na Okresní správě sociálního zabezpečení Semily,  
Bořkovská 571, (dále jen OSSZ) 

 

 

Za OSSZ Semily: 
Ing. Jaroslava Krausová, ředitelka OSSZ Semily 

Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí oddělení důchodového pojištění 
Miluše Ježková, referentka oddělení důchodového pojištění 

 

Za Město Turnov: 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta Města Turnov 

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Jednání bylo vyvoláno na základě požadavku Města Turnov na obnovení konzultačních dnů 

důchodového pojištění, které byly ukončeny ke dni 31.12.2013. 
Zástupci Turnova tlumočili negativní reakce veřejnosti na ukončení konzultačních dnů, zrekapitulovali 

důvody a požadavek na obnovení služby.  
 

Ze strany OSSZ bylo zdůrazněno, že po změně technologických postupů ve vyřizování 

důchodů, kdy se žádosti sepisují on-line a je zde provázanost na další systémy výpočetní techniky, 
není možné plnohodnotnou službu poskytovat mimo sídlo OSSZ.  

 
Přehled pozitiv služby poskytované v sídle OSSZ: 

 komplexnost služby 
 on-line sepisování žádostí 

 informace o dobách pojištění 

 evidence pracovních neschopností 
 přehled evidence OSVČ 

 provázanost s dalšími systémy 
 vysoká odbornost  

 specializace v oblasti starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů 

 informace z oblasti práva EU  
 dostupnost služby 

 úřední hodiny každý pracovní den  
 vyřizování bez čekacích dob nebo pouze s minimem 

 možnost objednat osobní schůzku dle přání klienta   
 příjemné prostředí 

 příjemné pracovní prostředí 

 dobrá obslužní dostupnost – v blízkosti autobusového i vlakového nádraží 
 

OSSZ předložila ke zvážení návrh zajištění speciální služby pro obyvatele Turnova v tomto 
rozsahu: 

 zachování informačních dnů v pravidelných intervalech, např. čtvrtek 2x či 1x měsíčně v sídle 

OSSZ Semily 
 poskytování služby s přednostním vyřízením občanů Turnova 

 zajištění dopravy klientů Městem Turnov  
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Závěrem uvádíme, že konzultační dny důchodového pojištění v Turnově byly zajišťovány nad 

rámec činností stanovených okresním správám sociálního zabezpečení zákonem č. 582/1991 Sb., 

v platném znění, a to jako nadstandartní služba.  
 

Věříme, že i občané Turnova mají zájem o plnohodnotné a komplexní služby a takové jim můžeme 
poskytnout pouze v sídle OSSZ Semily. 

 

   
 

 
 

 
 

        Ing. Jaroslava Krausová 

         ředitelka OSSZ Semily 


