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Mzdy 

• Číselníky- matrice – jednak bylo odstraněno tlačítko na spodní liště okna pro náhled do archivu, na 
záložce Osobní došlo k přidání nové položky pro titul za jménem. Pokud máte u někoho obojí tituly, 
bylo by dobré je rozhodit do položek Titul před jménem a Titul za jménem. 

• Číselníky-Pracovní poměry – zásadní změna v technologii zobrazovaných dat, čímž došlo 
k mnohonásobnému zrychlení najíždění okna. I z tohoto okna bylo odstraněno tlačítko na spodní liště 
okna pro náhled do archivu. Pro nahlížení a případné vytahování prac. poměrů z archivu slouží nové 
okno v menu Číselníky-Pracovní poměry archiv.  

• Probíhají intenzivní práce na systému e-neschopenek. 
E-neschopenky vstupují v platnost od 1. 1. 2020. E-neschopenky by měly zrychlit výměnu informací o 
DPN mezi lékařem, ČSSZ a zaměstnavatelem. Program CIS umožní zpracování většiny údajů z e-
neschopenky automaticky a zrychlí tak práci, kdy nebude nutné většinu údajů zadávat ručně. 
Lékař už nebude dále vystavovat 5-dílnou papírovou neschopenku, ale pouze 3-dílnou, z níž 1 díl se 
tiskne pro pacienta. Údaje o nemoci bude lékař posílat elektronicky na ČSSZ. Tyto údaje si různými 
cestami může zaměstnavatel stáhnout (nové e-Podání DZDPN20). Po 14 dnech nemoci se na ČSSZ 
elektronicky posílá e-Podání NEMPRI20, které nově obsahuje údaje o způsobu výplaty nemocenské 
(na účet nebo na adresu). Při ukončení nemocí delších než 14 dní se na ČSSZ elektronicky posílá e-
Podání HZUPN20. 

     Zaměstnavatelé budou mít k dispozici 4 kanály pro získání info o DPN: 

• Online služba na ePortálu ČSSZ, kterou lze využít již nyní po vstupu do datové schránky 

• E-mailové notifikace – jen oznámení o nových nemocech a změnách – bez podrobných dat 

• Datová zpráva ISDS – do zaregistrované datové schránky – obsahuje pak XML i PDF soubory pro 
možné další počítačové zpracování. Jsou 4 možné typy notifikací, které lze obdržet:  
VznikDpnOznam (jako prvotní rychlá zpráva o nemoci zam.), další 3 jsou typu „Info“ a obsahují již 
podrobné informace po zpracování dat obdržených od lékaře na OSSZ – jedná se o 
VznikDpnInfo, TrvaniDpnInfo a UkonceniDpnInfo. Zde vždy 1 datová zpráva obsahuje údaje o 1 
zaměstnanci – 1 XML soubor. 

• APEP služba pro elektronické podání (tzv. ePodání) přes program komunikátor (nejčastěji 
PVS,MRP) a kanál VREP – podání DZDPN20 jako odpověď na dotaz obsahující variabilní 
symbol a datum od-do – soubor odpovědi obsahuje info o všech nemocech v zadaném období – 
pro naše další zpracování asi nejpřijatelnější možnost.  Vyžaduje však jisté podmínky, které 
musí být splněny.  

• Registrace na e-neschopenky – od prosince 2019 je možné na ePortálu ČSSZ podat žádost o 
zasílání notifikací do datové schránky nebo na e-mailovou adresu 1 či více zaměstnanců. Pro 
využívání e-neschopenek pověřeným zaměstnancem, nebo pověřenou jinou fyzickou osobou (jiný 
subjekt) nebo právnickou osobou musí zaměstnavatel odeslat na OSSZ Plné moci, Pověření k e-
Službám (+ Oznámení o pověření…) nebo Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k e-
Službám ČSSZ. Plná moc pověřuje ke všem službám a informacím předávaným na ČSSZ a zpět. U 
dalších 2 tiskopisů je nutné typ a rozsah pověření vybrat zaškrtnutím na příslušných řádcích – 
nezapomenout zaškrtnout novou službu e-Podání DZDPN – přebírání informací o DPN zaměstnanců. 

• XML soubor jak z datové schránky, tak i z komunikátoru musí být ručně přesunut do adresáře 
C:\CIS\Import\E-neschopenka. Dále již s těmito soubory bude pracovat program CIS – bude umět 
jednotlivé notifikace zapsat do tabulek, bude nově zapisovat věty do tabulek DPN a nemocenských 



dávek, ukončené nemoci do tabulky ukončených nemocí pro pozdější tvorbu HZUPN20.XML souborů 
pro OSSZ. Bude zajištěna možnost tisku formuláře pro  Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN.  

• Doporučujeme si pročíst dotazy a odpovědi na nejčastější dotazy zaměstnavatelů ohledně fungování 

e-neschopenek na následující adrese https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-
informace-pro-zamestnavatele. Na ukázku alespoň 1 dotaz s odpovědí: Je možné již nyní 

požádat o zasílání notifikací o DPN našich zaměstnanců? Případně, kdy bude tato služba 
spuštěna? Zasílání notifikací na základě žádosti zaměstnavatele bude spuštěno až od 1. 1. 
2020 v návaznosti na elektronické zasílání rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. 
eNeschopenky). Podání žádosti o notifikace bude možné od prosince 2019. Již nyní má však 
zaměstnavatel možnost sám prostřednictvím ePortálu ČSSZ nahlížet na zaměstnance, kteří 
jsou v pracovní neschopnosti, a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnance. 
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