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Nabídka jednoduché aplikace pro každodenní sledování úřední desky SÚKL a 
úřední desky MZD 

... informace, které se vás týkají, budete mít pod kontrolou! 

 

• Sledování správních řízení na internetových stránkách SUKLu na úřední desce v aplikaci 
přímo na Vašem počítači 
 

• Sledování Úřední desky MZd – rozhodnutí MZd ve správních řízeních v případě odvolání  

Společnost Belca pro svoji interní potřebu vyvinula uživatelsky jednoduchou aplikaci pro sledování 
úřední desky SUKLu a úřední desky MZD. Nyní ji nabízí i svým klientům.  Fungování aplikace je 
prověřené v podmínkách naší společnosti, kdy sledujeme pro naše klienty několik desítek správních 
řízení. Hlavní důraz jsme kladli na jednoduchost aplikace a na splnění základních uživatelských 
parametrů, které jsou uvedeny níže.  

Aplikace na sledování úřední desky poskytuje následující služby: 

− každodenní monitoring úřední desky 

− stahování veškerých nově vyvěšených informací na váš počítač 

− filtrování nově nalezených informací dle názvu účastníka, přípravku či spisové značky 
konkrétního řízení – filtr si lze samostatně definovat a kdykoliv upravit bez naší asistence 

− zobrazení informací přímo na obrazovku případně do mailu 

− aplikace je schopna při chybném načtení informací z webových stránek SUKLu tyto znovu 
načíst a opravit 

− aplikaci lze na požádání i upravovat dle požadavků 
 

Výhody aplikace pro sledování úřední desky: 

− budete vždy informováni o nově vyvěšených informacích 

− sledujete pouze ty informace, které vás zajímají 

− sledování velkého množství informací najednou (více přípravků, účastníků či řízení) 

− veškeré informace budou uloženy na vašem počítači – kdykoliv je lze znovu prohledávat bez 
toho, aby bylo nutné přímo nahlížet do spisu 

 

Aplikace pro monitoring Úřední desky MZd  

V současné době jsme vyvinuli rovněž aplikaci na monitoring Úřední desky MZd, kde jsou vyvěšována 
rozhodnutí MZd ve věci odvolání ve správních řízeních. Podobně jako v případě sledování Úřední 
desky SÚKLu,  je možné filtrovat a zobrazovat vyvěšená rozhodnutí MZd dle spisové značky správního 
řízení, přípravku či účastníka.  
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Cena za užívání aplikace je stanovena ročně na částku 14 400,- Kč. 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte společnost BELCA, s.r.o., Zuzanu Stráníkovou  

jednatelku společnosti na stranikova@belca.cz nebo MUDr. Libora Škarku, autora aplikace na 

skarka@belca.cz. 

 

Za Belca, s.r.o.: 

 

Zuzana Stráníková 

jednatel společnosti 

 

MUDr.Libor Škarka 

Medical manager 

 


