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Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1.1.2020 
 
Plně funkční eNeschopenka bude bez nadsázky představovat elektronickou 
revoluci v nemocenském pojištění, kterou ČSSZ spustí od 1. 1. 2020. Dojde 
k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři 
a zaměstnavateli. Rozloučíme se s historickým pětidílným propisovacím 
formulářem s „pruhy“ a přenášením papírových dokumentů mezi lékaři, 
OSSZ/ČSSZ, nemocnými a zaměstnavateli. Popis postupů v jednotlivých 
situacích souvisejících s dočasnou pracovní neschopnosti (DPN) uvádíme 
níže. 
 
Vznik DPN 
 
Nemocný pojištěnec se dostaví k lékaři, sdělí svůj zdravotní problém, lékař jej 
vyšetří, a pokud zjistí, že je neschopen vykonávat své zaměstnání, bude 
postupovat následovně. 
 
Lékař, bude mít na výběr dva plnohodnotné způsoby, jak eNeschopenku vystavit, 
a to ve svém lékařském softwaru nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu 
ČSSZ.  
 
Technické řešení v rámci lékařského softwaru nebude vyžadovat po lékařích 
využití elektronického podpisu ani žádného nového identifikátoru, bude využit 
systémový certifikát vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který již lékaři 
používají pro potřeby eReceptu. Do webové aplikace ePortálu ČSSZ se lékař  
přihlásí jakýmkoliv uznávaným identifikátorem (datová schránka, občanský průkaz 
s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA).  
 
Ať již při použití lékařského softwaru či webové aplikace ePortálu ČSSZ, se lékaři 
předvyplní z registrů ČSSZ eNeschopenka osobními údaji pacienta, včetně údaje 
o zaměstnavateli. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku pracovní 
neschopnosti, příp. další doplňující údaje. 
 
Lékař elektronicky zašle hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 
příslušné OSSZ (formálně jde o I. díl rozhodnutí o DPN). Současně lékař vytiskne 
průkaz práce neschopného pojištěnce – II. díl rozhodnutí o DPN (jedna strana 
formátu A5). Tento tiskopis předá pojištěnci a slouží pro záznamy kontrol jak ze 
strany ošetřujícího lékaře, tak kontrol ze strany OSSZ, a dále pro vyznačení 
potvrzení o trvání DPN a rozhodnutí o ukončení DPN.  
 
Pojištěnec musí jakýmkoliv způsobem svého zaměstnavatele neprodleně 
informovat o překážce v práci (obecná pracovněprávní povinnost). To by měl, 
stejně jako dnes, učinit jakmile namísto do zaměstnání odchází k lékaři. 
 
Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců 
(žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení 
ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené 
datové schránky zaměstnavatele. Okamžité zaslání notifikace bude podmíněno 
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ztotožněním zaměstnavatele vybráním z údajů poskytnutých mu z registru ČSSZ. 
Jinak bude notifikace zaslána neprodleně po zpracování hlášení v systémech 
ČSSZ (po verifikaci údajů) a případném došetření zaměstnancem OSSZ. 
Notifikace budou s ohledem na ochranu osobních údajů obsahovat základní 
informace (jméno, příjmení a datum narození pojištěnce a datum vzniku DPN).  
 
Širší a verifikované údaje související se vznikem DPN zaměstnance lze v případě 
potřeby zjistit službou ePortálu ČSSZ, a to včetně aktuálních údajů o místě pobytu 
zaměstnance v době DPN a povolených vycházkách. Služby ePortálu ČSSZ jsou 
přístupné po přihlášení přes datovou schránku nebo portál NIA (občanský průkaz 
s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA). Zaměstnavatel může 
pověřit k využívání služeb ePortálu ČSSZ své zaměstnance nebo jiné subjekty 
(např. firmu, která mu zpracovává mzdy). Služba bude poskytovat údaje o 
jednotlivém zaměstnanci (na základě zadání rodného čísla) nebo umožní 
vygenerovat přehled všech zaměstnanců zaměstnavatele, u kterých ČSSZ ve 
svých systémech aktuálně dočasnou pracovní neschopnost eviduje. 
 
 
Ukončení DPN do 14. dne jejího trvání 
 
Lékař, který při kontrole zjistí, že pojištěnec je již schopen vykonávat své 
zaměstnání, má opět na výběr dva způsoby vystavení rozhodnutí o ukončení 
DPN. Vybírá ve svém SW či na ePortálu ČSSZ příslušný případ DPN a načtou se 
mu konkrétní údaje o této DPN. Doplní údaje o ukončení DPN, konečné diagnóze 
a odesílá hlášení o ukončení DPN elektronicky na příslušnou OSSZ. Pojištěnci 
vyznačuje ukončení DPN v průkazu (II. díl rozhodnutí o DPN). 
 
Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců 
(žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení 
ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené 
datové schránky zaměstnavatele. Notifikace bude odeslána neprodleně po 
zpracování hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů). Verifikovaný údaj o 
ukončení DPN lze zjistit službou ePortálu ČSSZ. 
 
 
Trvání DPN ke 14. dni a dále 
 
Lékař vybírá ve svém softwaru či na ePortálu ČSSZ příslušný případ DPN a 
načtou se mu konkrétní údaje o této DPN. Doplní datum, ke kterému potvrzuje 
trvání DPN, a elektronicky odesílá hlášení na OSSZ. Současně zaznamená údaj 
o vystaveném potvrzení o trvání DPN do průkazu pojištěnce. Pojištěnci se již 
nevydává žádné papírové potvrzení („lístek na peníze“) pro zaměstnavatele. 
 
Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců 
(žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení 
ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené 
datové schránky zaměstnavatele. Notifikace bude odeslána neprodleně po 
zpracování hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů). Verifikovaný údaj o 
trvání DPN lze zjistit službou ePortálu ČSSZ. 
 
Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za období prvních 14 dnů DPN. Současně 
má povinnost zaslat elektronicky přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro 
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výpočet nemocenského. Na této příloze nově uvádí rovněž účet, na který 
zaměstnanci vyplácí mzdu. 
 
Při každém dalším vystavení potvrzení o trvání DPN platí obdobně výše uvedené 
s tím, že zaměstnavatel již nevyplácí náhradu mzdy a nezasílá přílohu k žádosti o 
dávku. Současně je na základě těchto potvrzení příslušnou OSSZ zpracována 
výplata dávky nemocenského a zaslána na účet pojištěnce, na který je mu 
vyplácena mzda (pokud si pojištěnec nezvolí jiný způsob výplaty). 
 
 
Ukončení DPN k pozdějšímu než 14 dni jejího trvání 
 
Lékař, který při kontrole zjistí, že pojištěnec je již schopen vykonávat své 
zaměstnání, vybírá ve svém softwaru či na ePortálu ČSSZ příslušný případ DPN 
a načtou se mu konkrétní údaje o této DPN. Doplní údaje o ukončení DPN, 
konečné diagnóze a odesílá hlášení o ukončení DPN elektronicky na příslušnou 
OSSZ. Pojištěnci vyznačuje ukončení DPN v průkazu (II. díl rozhodnutí o DPN). 
 
Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců 
(žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení 
ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené 
datové schránky zaměstnavatele. Notifikace bude odeslána neprodleně po 
zpracování hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů). Verifikovaný údaj 
o ukončení DPN lze zjistit službou ePortálu ČSSZ. 
 
Zaměstnavatel po návratu pojištěnce do zaměstnání zasílá elektronicky hlášení o 
případném výkonu práce pojištěnce v poslední den DPN nebo v jejím průběhu. 
 
Příslušná OSSZ na základě elektronicky zaslaných hlášení od lékaře a 
zaměstnavatele zpracuje výplatu nemocenského. Nemocenské se vyplácí na 
účet, na který je pojištěnci vyplácena mzda, popř. jiným způsobem, který si 
pojištěnec zvolí. 
 
 
Hlášení změn v průběhu DPN 
 
Lékař, který zjistí, že je nutné nahlásit změny o DPN na příslušnou OSSZ (např. 
změna pobytu, vycházky, předání do péče jinému lékaři), vybírá ve svém softwaru 
či na ePortálu ČSSZ příslušný případ DPN a načtou se mu konkrétní údaje o této 
DPN. Doplní údaje o změnách a hlášení elektronicky zasílá na příslušnou OSSZ. 
 
Pokud jde o změnu v údajích, ke kterým má přístup zaměstnavatel, zjistí 
zaměstnavatel aktuální údaj pomocí služby ePortálu ČSSZ (např. změna 
vycházek v období prvních 14 dnů DPN). 
 
 
Příprava a harmonogram realizace 
 
ČSSZ technické řešení eNeschopenky intenzivně konzultuje napříč veřejnou 
správou (MPSV, Odbor hlavního architekta MV ČR, MZdr, SÚKL); principy 
technického řešení byly představeny zástupcům zaměstnavatelů a lékařů na dvou 
kulatých stolech 7. 12. 2018 a 13. 2. 2019). Od počátku roku 2019 ČSSZ aktivně 
jedná se zástupci významných a velkých poskytovatelů zdravotních služeb 
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(Thomayerova nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Všeobecná fakultní 
nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice, IKEM). 
 
27. 3. 2019 proběhl na ČSSZ workshop pro dodavatele lékařského softwaru. 
Další bude realizován v květnu 2019. 
 
Během dubna ČSSZ v souladu s harmonogramem uskuteční jednání se zástupci 
zaměstnavatelů a lékařů, kde budou principy technického řešení adresně 
představeny všem zainteresovaným. 
 
Naprostá většina rámcových smluv je uzavřena – u dílčích je předpoklad uzavření 

dokonce dubna 2019. Nasazení eNeschopenky do testovacího prostředí bude 

realizováno od 1.10.2019. 
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