
16. 1. 2020
Ing. Martin Šour

© Quit, spol. s r.o. 2020





 Lékař je povinen vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a 
potvrzovat trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronickou formou.

 Papírový tiskopis je možno použít pouze výjimečně v případě technického 
výpadku.

 Pojištěnci namísto dosavadních tří dílů neschopenky je předáván pouze 
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, který mu zůstává.

 Zaměstnanec je povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci 
a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. 

 Za neinformování o vzniku nemoci zaměstnancem pokuta až 20 000 Kč.

 U ostatních dávek nemocenského pojištění (např. ošetřovné) 
a nemocenského z důvodu karantény se stávající postupy nemění.

 Legislativa: Zákony č. 259/2017 Sb. a 164/2019 Sb., kterými se mění 
s účinností od 1. 1. 2020 zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění



 I. díl – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
 II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce 

a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti (díl se žlutým pruhem)

 III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti (díl s modrým pruhem)

 IV. díl – Žádost o nemocenské (díl s růžovým pruhem)
 V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

– hlášení zaměstnavateli (díl s růžovým pruhem)

→ od 1. 1. 2020

 I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 1)

 II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce 2)

 III. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 1)

1) V elektronické podobě
2) V papírové podobě (obdrží pacient)



 Žádné papírové doklady pro zaměstnavatele
→ Odpadá předávání dílů neschopenky potřebných k výplatě nemocenského OSSZ.

 Zaměstnavatel má údaje o DPN zaměstnanců k nahlédnutí / ke stažení 
(jen PDF) prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ.

 Dále si může zaměstnavatel zažádat o zasílání informací o pracovních 
neschopnostech svých zaměstnanců do datové schránky nebo 
na předem určenou e-mailovou adresu.

 Informace zasílané na žádost zaměstnavatele mají různou podobu. 
Záleží, zda využije datovou schránku či pouhé hlášení na e-mail.

 Notifikace zasílané do datových schránek
 Obsahují údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě 

PDF souboru i XML souboru pro případné automatizované zpracování.

 Notifikace zaslaná do e-mailové schránky
 Z důvodu ochrany osobních údajů oproti notifikacím do datové schránky obsahují 

pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro 
zaměstnavatele dostupné nové informace (výzva k nahlédnutí na ePortál ČSSZ).



 Typy notifikací:
1. Oznámení o vzniku DPN VznikDpnOznam

2. Informace o vzniku DPN VznikDpnInfo

3. Informace o trvání DPN TrvaniDpnInfo

4. Informace o ukončení DPN UkonceniDpnInfo

 Oznámení o vzniku DPN
 Notifikace zaslaná ihned po obdržení 1. dílu eNeschopenky 

od lékaře, ještě před kontrolami na ČSSZ.
 Slouží pro prvotní informování zaměstnavatele, že 

zaměstnanec je v pracovní neschopnosti.

 Informace o vzniku/trvání/ukončení DPN
 Informace zaslané po zpracování příslušného dílu neschopenky i dalších podání.
 Slouží pro zpracování docházkových a mzdových podkladů zaměstnavatele.



 Nadále se podává po uplynutí 14 kal. dnů dočasné pracovní neschopnosti.
 Odesílá se v elektronické podobě.
 Papírový tiskopis je možno použít pouze v případě technického výpadku.

např. výpadek elektrické energie, služeb poskytovatele komunikační infrastruktury

 Od 1. 1. 2020 nová verze tiskopisu (NEMPRI 2020).
 Nově je součástí způsob výplaty mzdy, platu nebo odměny:

 na účet v ČR
 na účet banky v cizině
 poštovní poukázkou na adresu v ČR
 v hotovosti
 v ostatních případech se na tiskopisu neoznačí žádný ze způsobů výplaty

a o této skutečnosti se informuje prostřednictvím pole pro další sdělení

 V případě, že bude vybrán způsob výplaty „v hotovosti“ nebo nebude-li 
v odůvodněných případech vybrána žádná z možností, OSSZ vyzve pojištěnce, 
aby určil způsob výplaty nemocenského. 

 Ke sdělení způsobu výplaty může pojištěnec využít tiskopis „Žádost o změnu 
způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který lze zaslat 
prostřednictvím datové schránky nebo písemně poštou.



 Zcela novým tiskopisem je „Hlášení zaměstnavatele/osoby 
dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní 
neschopnosti“. 

 Odesílá se opět povinně v elektronické podobě. 
 Zaměstnavatel odesílá pouze při ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti, která přesáhne 
14 kalendářních dnů.

 Prostřednictvím tiskopisu zaměstnavatel 
oznamuje:
 kdy zaměstnanec začal vykonávat výdělečnou činnost,
 zda poslední den nemoci již pracoval a případně kolik 

hodin ze své plánované směny odpracoval,
 případnou zaměstnancovu výdělečnou činnost 

v době dočasné pracovní neschopnosti.
Dosud byly tyto informace zaměstnavatelem uváděny na pátém dílu 
formuláře rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.





Kromě klasického zadání 
nemocenského lístku je 
k dispozici nová funkce 
pro import neschopenek 
v elektronickém formátu 
XML.

Elektronické neschopenky 
naimportujete 
prostřednictvím nového 
tlačítka na formuláři 
nemocenských lístků –
viz menu Nemoc.lístky > 
Aktualizace. 

Import eNeschopenekŠkolení PAM & 
eNeschopenky
2020 Formulář nemocenského lístku



Po načtení údajů z 
elektronické neschopenky 
se Vám zobrazí jejich 
stručná rekapitulace a 
budete dotázáni na jejich 
zpracování.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Načtené údaje z eNeschopenky



Následuje předvyplnění 
nového případně již 
existujícího 
nemocenského lístku 
údaji z načtené 
elektronické 
neschopenky.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Předvyplněný nemocenský lístek I



Po potvrzení 
předvyplněných údajů 
případně doplnění dalších 
potřebných údajů pro 
výpočet náhrady za 
nemoc dojde k jejímu 
automatickému výpočtu.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Předvyplněný nemocenský lístek II



Příklad importu 
elektronické neschopenky 
obsahující ukončení 
dočasné pracovní 
neschopnosti k minulého 
příkladu.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Údaje eNeschopenky - Ukončení DPN



Importem došlo k 
nastavení data ukončení 
nemoci na 24. 1. 2020.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Předvyplněný nemocenský lístek I



Po potvrzení případně 
doplnění dalších 
potřebných údajů pro 
výpočet náhrady za 
nemoc dojde k jejímu 
automatickému přepočtu.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Předvyplněný nemocenský lístek II



Po načtení všech 
elektronických 
neschopenek ve 
vybraném souboru 
budete o této skutečnosti 
informováni.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Import eNeschopenek
Údaje eNeschopenky - hotovo



Datový soubor s přílohou 
k žádosti o dávku pro 
elektronické podání je 
nadále k dispozici na 
stejném formuláři jako 
doposud.

Viz menu Nemoc.lístky > 
Příloha k žádosti / 
Hlášení při ukončení.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Export hlášení pro ČSSZ
Příloha k žádosti o dávku



Formulář s přílohou k 
žádosti o dávku je 
rozšířen o záložku s údaji 
pro hlášení při 
ukončení pracovní 
neschopnosti, na které 
si můžete vyexportovat 
datový soubor pro 
elektronické podání 
případně vytisknout 
papírový tiskopis.

Viz menu Nemoc.lístky > 
Příloha k žádosti / 
Hlášení při ukončení. 

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

Export hlášení pro ČSSZ
Hlášení při ukončení DPN





 Na ePortálu ČSSZ jsou pro přihlášeného zaměstnavatele, resp. 
jím pověřenou osobu k dispozici služby pro zaměstnavatele:
 Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance
 Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců
 Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních 

neschopnostech zaměstnanců
 Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále
 Potvrzení o bezdlužnosti

 Dále služby umožňující zaměstnavateli pověřit zaměstnance 
nebo externí subjekty:
 Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
 Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)
 Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)
 Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních 

neschopnostech zaměstnanců



 Zaměstnavatel, který je právnickou osobou
 Přihlášením svou datovou schránkou

 Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou
 Přihlášením svou datovou schránkou, elektronickým OP nebo uživatelským účtem NIA 

(jméno/heslo/SMS)

 Zaměstnanec
 K využívání služeb ePortálu může zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance, a to službou po přihlášení 

k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem „Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců 
k eSlužbám ČSSZ“. 

 Určený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky 
(datovou schránku, eObčanka, uživatelský účet NIA).

 Jiný subjekt
 K využívání služeb ePortálu může zaměstnavatel pověřit jiný subjekt a to službou po přihlášení k 

ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem „Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje 
fyzickou/právnickou osobu)“.

 O pověření též může OSSZ/ČSSZ informovat pověřená osoba, nejlépe za využití tiskopisu „Oznámení 
o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)“, ke které se přikládá kopie plné moci. 
Pozn. Na tomto oznámení lze sdělit konkrétní zaměstnance, kteří budou za zmocnitele zasílat 
tiskopisy/e-Podání a využívat služby ePortálu v určeném rozsahu.



Jednou z možností 
přihlášení na ePortál 
ČSSZ, který naleznete na 
https://eportal.cssz.cz,  
je prostřednictvím 
Autentizační služby 
Portálu veřejné správy, 
tj. přihlášením do 
datové schránky.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

ePortál ČSSZ
Přihlášení datovou schránkou



Další možností přihlášení 
na ePortál ČSSZ je 
prostřednictvím Národní 
identitní autority (NIA), 
tzv. prostřednictvím 
portálu eIdentity.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

ePortál ČSSZ
Přihlášení prostřednictvím NIA



Elektronickou identifikaci 
lze provést 
prostřednictvím 
občanského průkazu 
s čipem (tzv. 
eObčankou) nebo 
prostřednictvím jména, 
hesla a SMS.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

ePortál ČSSZ
Přihlášení do eIdentity - možnosti



Přihlášení občanským 
průkazem lze provést 
prostřednictvím 
občanského průkazu 
vydaného po 1. 7. 2018, 
který obsahuje čip a jeho 
elektronická funkcionalita 
byla aktivována (při 
převzetí nebo kdykoliv 
později).

Pro přihlášení tímto 
občanským průkazem je 
zapotřebí čtečka dokladů 
a nainstalovaný příslušný 
software. 

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

ePortál ČSSZ
Přihlášení do eIdentity - eObčanka



Přihlášení jménem, 
heslem a SMS můžete 
provést, pokud máme 
založen a aktivován 
identifikační prostředek 
(resp. uživatelský účet) 
Národní identitní autority.

Školení PAM & 
eNeschopenky
2020

ePortál ČSSZ
Přihlášení do eIdentity – jméno, …





 Poskytovatelé online služeb potřebují zaručenou informaci o tom, 
kdo se jako klient přihlašuje k jimi poskytovaným službám.
Příklady kvalifikovaných poskytovatelů: ePortál ČSSZ, eRecept, 
Portál veřejné správy, portály některých měst a obcí, ...

 Portál eIdentita.cz je nástroj pro bezpečné a zaručené ověření 
totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

 Součástí státem provozovaného systému pro bezpečné 
a zaručené vzdálené ověřování totožnosti uživatelů, 
tzv. Národního bodu pro identifikaci a autentizaci 
(též Národní identitní autorita), zkratka NIA
Národní bod pro identifikaci a autentizaci ve smyslu zákona 250/2017 Sb., 
o elektronické identifikaci

 Provozuje: Správa základních registrů (IČ 72054506)
 Technická podpora: eidentita@szrcr.cz, tel. 225 514 777



 Při přihlášení k některé z připojených online služeb 
poskytovaných zejména veřejnou správou jsou uživatelé 
přesměrováni na identifikační bránu eIdentita.cz.

 Je určeno pro uživatele – fyzické osoby, kteří přistupují do části 
portálu národního bodu označené jako „Občan“.

 Ověření identity občana je možné provést prostřednictvím 
některého z těchto identifikačních prostředků:

a) občanského průkazu s čipem (tzv. eObčanka)
 Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, 

který obsahuje čip a jeho elektronická funkcionalita byla aktivována.

 Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a 
nainstalovaný příslušný software.

b) jméno, heslo a SMS





 Přihlášení jménem, heslem a SMS můžete provést, pokud máme 
založen a aktivován identifikační prostředek (resp. uživatelský 
účet) Národní identitní autority.

 Způsob ověření je založen na základě následujících 
3 informací:
 uživatelské jméno
 heslo
 SMS kód, který je unikátní pro každé přihlášení

 Jedná se o způsob tzv. dvoufaktorového ověření
 prvním faktorem je znalost – znalost uživatelského jména a hesla
 druhým faktorem je vlastnictví – vlastnictví mobilního telefonního čísla



 Vznik plnohodnotného identifikačního prostředku můžeme v případě  Jména, 
hesla a SMS rozdělit na 2 části:

1. Založení identifikačního prostředku
 Vyplněním registračního formuláře se základními údaji Vaší osoby
 Takto připravený identifikační prostředek slouží pouze k přihlášení k portálu národního 

bodu. 
 Pokud byste chtěli prostředek používat i k přihlášení mimo portál národního bodu, je 

nejdříve nutné provést jeho aktivaci.

2. Aktivaci identifikačního prostředku
Aktivaci identifikačního prostředku je nutné aktuálně možné provést:
a) prostřednictvím portálu národního bodu
 ověřením prostředkem se stejnou nebo vyšší úrovní záruky (např. eObčanka)
 ověřením datovou schránkou fyzické osoby
b) prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
 podáním „Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě“



 Pro založení identifikačního prostředku je potřeba vyplnit základní 
údaje do registračního formuláře na portálu národního bodu.
 Telefon - číslo mobilního telefonu, na který budou zasílány SMS kódy

 SMS kód - ověřovací kód z prvotní SMS

 Uživatelské jméno
 Heslo a jeho kontrola

Minimální délka 8 znaků, nejméně 1 číslice a 1 velké či malé písmeno

 E-mail
E-mailová adresa, na kterou bude zaslána zpráva s odkazem pro dokončení registrace 

 Bezpečnostní otázka a odpověď na bezpečnostní otázku
Slouží pro Vaše ověření v případě, že zapomenete své heslo.

 Uživatelské jméno, telefon a e-mail zadávejte s ohledem na to, že 
se jedná o Váš osobní profil občana.









 Vyměřovací základ pro vznik účasti na pojištění
 Od 1/2019 zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců 

z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

 Úprava superhrubé mzdy u zaměstnanců, kteří podléhají předpisům sociálního 
zabezpečení jiného státu
 Od 1/2019 se změnil základ daně u zaměstnanců, u nichž je prokázáno, že spadají do 

systému povinného pojištění v EU, EHP a ve Švýcarsku.

 Limit pro srážkovou daň
 Od 5/2019 limitní částka „2 500 Kč“ pro srážkovou daň nahrazena částkou „rozhodnou 

pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“.

 Změna v oznamování příjmů plynoucích do zahraničí
 Daňovým balíčkem přibylo k 1. dubnu 2019 do zákona o daních z příjmů ustanovení 

§ 38da „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí“

 Změny ve výpočtu srážek ze mzdy
 Od 6/2019 změna stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez 

omezení.

 Zrušení karenční doby a snížení sazby sociálního pojistného za zaměstnavatele
 Od 7/2019 náleží náhrada za nemoc i za první 3 dny nemoci a snížil se odvod  

sociálního pojistného za zaměstnavatele o 0,2 % (z 25% na 24,8%).



 Zavedení elektronických neschopenek
 Změny redukčních hranic v sociálním pojištění

 Průměrná mzda je pro rok 2020 stanovena na 34 835 Kč. 
 V roce 2019 činila průměrná mzda 32 699 Kč.

 Maximální roční vyměřovací základ sociální pojistné dosahuje 1 672 080 Kč.
 V roce 2019 to bylo 1 569 552 Kč.

 Měsíční limitní částka pro solidární daň se zvyšuje na 139 340 Kč.
 V roce 2019 tato částka byla 130 796 Kč.

 Navýšení minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč a úrovní zaručené mzdy.
 Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců se v důsledku zvýšení minimální 

mzdy zvyšuje na 1 971 Kč (místo dosavadních 1 803 Kč).

 Změny sazeb cestovních náhrad
 U srážek z mezd se mění pouze výše nezabavitelných částek

 Částka normativních nákladů na bydlení se podle schváleného nařízení vlády zvýšila 
z 6 233 Kč na 6 502 Kč, životní minimum stále činí 3 410 Kč.



Děkujeme za pozornost.
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