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Popis E-neschopenky – mzdový program. 

 

1.Všeobecný popis 

 Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele 

• Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, 
kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení. 

• Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to 
v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, 
tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud) - NEMPRI20. 

• Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci 
vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské). 

• Při skončení dočasné pracovní neschopnosti (nad 14.dní) bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji 
potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského, také pouze elektronické podání - HZUPN20. 

 

2. Jaké informace bude obsahovat notifikace 

Zaměstnavateli, který si zažádá o zasílání notifikací k eNeschopence do datové schránky, budou doručovány 
datové zprávy dvojího typu: 
Typ Oznam – je notifikace zaslaná ihned po obdržení 1. Dílu eNeschopenky od lékaře, ještě před kontrolami na 
ČSSZ. Notifikace slouží pro prvotní informování zaměstnavatele, že jeho zaměstnanec je v pracovní 
neschopnosti. 
Typ Info – jsou informace zaslané po zpracování 1. Dílu neschopenky i dalších podání a slouží pro zpracování 
docházkových a mzdových podkladů. 

Vlastnosti zprávy 

• Jedna datová zpráva obsahuje 1 informaci o dočasné pracovní neschopnosti 1 pojištěnce  

• Předmět datové zprávy (dmAnnotation):  
o 1. díl DPN: 

ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam 
ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo 

o 3. díl DPN: 
ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo 

o Potvrzení o trvání DPN 
ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo 

 

 

3. Co je potřeba, aby si zaměstnavatel zařídil pro příjem notifikací 



V současné době bude program MC mzdy zpracovávat notifikace pomocí těchto metod: 

a) Pomocí notifikací zaslaných do datové schránky – zaměstnavatel obdrží tyto informace: 

 

• Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem) 

• Vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem) 

• Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ) 

• Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ) 

 

Pro aktivaci služby je potřeba udělat toto: 

• o zasílání notifikací je třeba OSSZ/ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení 
zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, přihlášený klient ePortálu 
může o zasílání notifikací požádat službou (zasílání či zrušení zasílání si klient nastavuje sám) 

• ke každému VS mzdové účtárny je možné nastavit zasílání notifikací do jedné nebo více datových 
schránek, případně na jednu nebo více e-mailových adres (na e-mail je kvůli ochraně osobních údajů 
zasílána pouze informace, že u některého zaměstnance došlo ke změně s odkazem na použití služby 

ePortálu) 

 

 

 

 

b) Programem Partnerlink, přes rozhraní VREP  

 

 
Program Partnerlink bude umět komunikovat-dotázat se na neschopnost a obdržet soubor, kde budou 

informace za určité období: 

• Notifikace o vzniku DPN 

• Notifikace o trvání DPN 

• Notifikace o ukončení DPN 

        

Pro aktivaci služby je potřeba udělat toto: 

• k využívání e-Podání DZDPN se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého 
zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem 
Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ 

• oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování 
přenášených dat 

• uvedete VS zaměstnavatele 

• zvolíte období (max. 31 dnů) 

• připojíte komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ 

• připojíte certifikát pro uznávaný elektronický podpis 

• ČSSZ Vám zašle v zašifrovaném XML souboru odpověď, kterou zpracujete pomocí Vašeho 
mzdového/personálního SW 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn
https://eportal.cssz.cz/web/portal/povereni-k-esluzbam-zam
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-p-sdeleni


 

c) Informační služba na ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců  - ruční vkládaní do MC mzdy  

https://eportal.cssz.cz/web/portal/zobraz-seznam-pn-zamestnance 

 
 
 
 
Jde o náhled umístěný na ePortálu ČSSZ přihlášeným subjektům. Poskytuje údaje:  

• číslo rozhodnutí o DPN, 

• DPN od, 

• potvrzení o trvání DPN k, 

• DPN do, 

• informace o ošetřujícím lékaři, 

• vycházky (odkdy, časový interval/y) – zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN, 

• adresa v době DPN – zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN, 

• podezření na pracovní úraz (ANO/NE), 

• podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE), 

• podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE). 

        
 
 
Pro aktivaci služby je potřeba udělat toto: 

• buď za pomoci přihlašovacích údajů k datové schránce zaměstnavatele, 

• nebo prostředkem Národní identifikační autority (dále jen „NIA“) – uživatelský účet 
jméno/heslo/SMS, popř. e-Občanka, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba). 

 

Program MC mzdy dokáže zpracovat soubory (notifikace) varianty a) a b). K prvé variantě potřebujete přístup 
do datové schránky. U druhého způsobu je potřeba mít zaručený elektronický podpis (certifikát – např. 
postsignum) a program Partnerlink v ceně cca 1700,- bez DPH, který samozřejmě můžete využít na posílání 
Přílohy k žádosti - NEMPRI20 a HZUPN20. 

 

4. Popis implementace v programu MC mzdy  

Nejprve je potřeba vytvořit adresář pro příjem notifikací do mzdového programu v nastavení 
– informace o firmě – záložka cesta, zde zadat adresář, kde se budou ukládat soubory 
(notifikace nahrané z ČSSZ). 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/zobraz-seznam-pn-zamestnance
https://info.eidentita.cz/


 

Tímto máme zadánu cestu. V nabídce neschopenky nám přibylo tlačítko – Import ozn. DPN. 
Pomocí tohoto tlačítka se program podívá do zadaného adresáře, zda obsahuje nějaké 
notifikace a bude se je případně snažit načíst. 

 

Pokud zde načte notifikace – je možné vytisknout přehled notifikací, kde jsou zaznamenány 
tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, typ notifikace, úraz nebo nemoc. 

 

Po ukončení se program zeptá, zda chceme zpracovat obsažené notifikace, pokud 
odsouhlasíme – budou se jednotlivé notifikace zpracovávat dle obrázku. Na každém obrázku 
je typ notifikace, který se zpracovává a doplní informace z notifikací. Ostatní práce 



v programu je stejná jako ve staré verzi.

 

Notifikace TrvaniDpnInfo (papír na peníze) obsahuje datum návštěvy u lékaře, který se 
vystavuje na konci měsíce.  

 



Poslední notifikací se ukončí nemoc. 

 

Příloha k žádosti obsahuje nové informace, jakým způsobem se má provést výplata dávky 
(má být stejná jako se vyplácí mzda) – přes tlačítko je možné načíst číslo účtu z položky 
pracovníka. 

 



 Dále se vygeneruje soubor XML, který se podle způsobu příjmu notifikace odešle přes 
datovou schránku nebo pomocí programu Partnerlink na ČSSZ. Tiskopis je nutné odeslat 
pouze elektronickou cestou! Poštou pouze pokud by elektronická služba měla výpadek – 
tiskopis NEMPRI20.   

Po ukončení neschopnosti (nad 14. dní) je potřeba odeslat tiskopis hlášení ukončení DPN – 
tiskopis HZUPN20. 

 

 

 

Tento tiskopis se odesílá elektronicky na ČSSZ. 



Adresy tiskopisů na e-Podání pro použití pomocí přihlášení přes datovou schránku. 

NEMRPI20:  

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020?inheritRedirect=true 

 

HZUPN20: 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-hzupn?inheritRedirect=true 

 

ZZVDPN: 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzvdpn?inheritRedirect=true 

 

Informační služba na e-Portálu ČSSZ o DPN zaměstnanců 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/zobraz-seznam-pn-zamestnance 

 

Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech 
zaměstnanců 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/zasilani-informaci-pn 

 

Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k e-Službám ČSSZ 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-p-sdeleni 

 

 

Ostatní informace k e-neschopenkám odkazuji na portál ČSSZ - 
https://www.cssz.cz/eneschopenka 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020?inheritRedirect=true
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-hzupn?inheritRedirect=true
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzvdpn?inheritRedirect=true
https://eportal.cssz.cz/web/portal/zobraz-seznam-pn-zamestnance
https://eportal.cssz.cz/web/portal/zasilani-informaci-pn
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-p-sdeleni

