Vystavování eNeschopenek (ePN) z Praktika
Návod aktualizován v dubnu
POZOR - v redukované verzi Praktika nelze neschopenky vystavovat, k jejich vystavení můžete použít webovou
aplikaci, kterou pro Vás připravuje ČSSZ (pro bližší informace se obracejte přímo na ně).
Nastavení v Praktiku:
1

2

V hlavní obrazovce Praktika v Nastavení – Lékař doplňte IČPE a kód pobočky OSSZ , pod kterou spadáte. V případě, že
Vaše ordinace spadá pod více poboček OSSZ, je potřeba mít nastavené v Praktiku Ordinace a v nich nastavit správná
IČPE a kód OSSZ dle kraje (při práci se pak musíte na tyto ordinace přihlašovat a vystavovat v nich ePN).

Vlastní vystavení eNeschopenky
1.
2.
3.

V dekurzu pacienta stiskněte Alt + F3, otevře se seznam jeho PN.
Klávesou Insert založíte pacientovi novou ePN.
Při jejím založení program zkontroluje, zda máte v hlavičce pacienta uvedeny všechny údaje, které úřad vyžaduje.
V případě, že některý chybí, Praktik na to upozorní.
V otevřeném okně s chybějícími položkami stačí na nich
stisknout enter a v následně otevřeném okně údaje
3
doplnit . Zaměstnavatele zadávejte do hlavičky pomocí
tlačítka F6 (bližší informace jsou uvedeny v návodu níže Automatické doplnění zaměstnavatele… )

POZOR na zaměstnavatele
Praktik neumožňuje dodatečně vystavit další ePN pro jiného zaměstnavatele. Z tohoto důvodu se vždy pacienta
ptejte, kolik má zaměstnavatelů a ty mějte vyplněné v jeho hlavičce. V případě, že jste mu již vystavili ePN, ale
pacient potřebuje ještě i pro dalšího zaměstnavatel, je potřeba ji vystavit papírově.
Pacient může mít jen jednoho zaměstnavatele, ale u něj má dva úvazky. Je potřeba do obou zaměstnavatelů
vyplnit stejného, jen uvést jiné povolání. Tento případ mohou mít např. učitelé.
TIP- zaměstnavatele a kontrolu adresy pacienta, Vám do hlavičky může připravovat sestra.

4.

1

Po doplnění údajů u pacienta se v programu otevře formulář ePN, který vyplníte. Číslo neschopenky generuje
přímo Praktik. Pozor při zadávání ePN, pokud je pacient cizinec, více informací je dále v návodě.
Pokud má pacient vyplněné 2 zaměstnavatele, jsou mu vystaveny dvě ePN.

Ve verzi Praktika 4.147a můžete v této kolonce stisknout tlačítko F6 a přidělené IČPE se zobrazí, enterem si jej uložíte.
Pokud jej neznáte, stačí v této kolonce stisknout F5, otevře se číselník, kde si najdete svou pobočku OSSZ.
3
V zobrazeném okně o informaci, co chybí, stačí stisknout Enter – dojde k otevření okna z hlavičky pacienta, kde údaje pohodlně
doplníte a uložíte.
2

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

4
5

Po stisku tlačítka OK se ePN uloží a Praktik ,resp. Služby Praktika, automaticky odešle její první díl na ČSSZ. Přijetí
podání na portále ČSSZ má více fází kontroly. Popis fází viz. bod 8.
V seznamu pacientových PN se uloží nová neschopenka.
Stisknutím F9 na uložené neschopence se vytiskne průkaz práce neschopného (tiskne se celý formulář i s
4
podkladem). Formulář je velikosti A5 . Pokud má pacient 2 zaměstnavatele, tisknou se 2 průkazy, protože jsou
vytvořeny dvě ePN, kde každá má jiné číslo. Dokument(y) opatříte svým razítkem a podpisem a pacient může jít.
Vedle čísla ePN se objevilo žluté písmenko, které vyjadřuje, v jakém stavu je odeslaná PN.

o O – požadavek byl odeslán na OSSZ
o P – požadavek byl přijat na OSSZ
o H – požadavek byl úspěšně vyřízen (jedná se o poslední a konečný stav při odevzdání ePN)
o X – v neschopence je nějaká chyba a je potřeba ji opravit
Odezva OSSZ může trvat i několik minut, proto pacientovi vytiskněte průkaz práce neschopného.
V případě, že by byla nějaká chyba v odeslané ePN, Praktik Vás o tom informuje červeným oknem (podrobněji je
uvedeno níže v návodu – Chyba v odeslané ePN). Pokud vše proběhne v pořádku, tak se u čísla PN pacienta
zobrazí žluté písmeno H (ČSSZ převzala ePN bez výhrad).
5
Odeslání Lístku na peníze (potvrzení o trvání DPN) provedete v seznamu pacientových PN stiskem F8. Tím dojde
k odeslání informace o trvání DPN pacienta přes internet na ČSSZ. Potvrzení už se netiskne, tiskne se pouze
v případě pacienta, který pracuje v zahraničí. POZOR - u ukončené ePN lístek na peníze neposílejte, portál ČSSZ
jej totiž odmítne.
Ukončení vystavené ePN vytvoříte otevřením uložené ePN (u čísla ePN musí být žluté P nebo H) a zadáním data
jejího ukončení. Po stisku OK dojde k odeslání dílu III. (ukončení DPN) na ČSSZ.
Při vlastním založení ePN nelze v jednom kroku tuto ePN i ukončit. Nejdříve musíte založit ePN a uložit ji.
Jakmile se u neschopenky zobrazí P nebo H, neschopenku otevřete a teprve nyní vyplňte datum jejího ukončení.
Vše uložte.

Čisté formuláře A5 si můžete u nás objednat. Jsou balené po 500ks.
Vystavuje se po 14 dnech trvání DPN pacienta a po každém měsíci trvání DPN.

formulář Průkaz práce neschopného

Automatické doplnění zaměstnavatele / adresy pacienta
V případě, že máte u pacientů zadané údaje o zaměstnavateli (ích) ručně, je potřeba vyplnit je znovu, ale pomocí
seznamu od ČSSZ, o který si požádáte. Zaměstnavatele prioritně vyplňujte ze seznamu ČSSZ. Číslo popisné je
v obou adresách povinný údaj, musí být tedy od Vás vyplněn.
1.
2.

6

Vyplňování pacientových zaměstnavatelů v hlavičce provádějte pomocí klávesy F6. V pediatrické verzi se
zaměstnavatel uvádí do kolonky Škola.
O seznam zaměstnavatelů si požádáte v okně zaměstnavatele stisknutím F6. Po krátké komunikaci se Vám
zobrazí seznam zaměstnavatelů, který u pacienta vede ČSSZ. Vy se
postavíte na zaměstnavatele, pro kterého chcete ePN vystavit, a
stisknete enter. Automaticky se tak vyplní jeho údaje do Praktika. Vy už
jen doplníte kolonku Povolání popř. i Orgán nemocenského pojištění
(standardně je tu uvedeno ČSSZ).


Orgán nemocenského pojištění – pro pojištěnce jiných orgánů
nemocenského pojištění než ČSSZ (např. policisté, vojáci
…zaměstnání v zahraničí) je potřeba nastavit v kolonce Orgán
nemocenského pojištění správný orgán, např. u policistů se jedná o
„Bezpečnostní sbory ČR“, po jejich zvolení se automaticky vyplní
adresa zaměstnavatele. U pacientů zaměstnaných v zahraničí se
jedná o „Zahraniční“, adresu musíte vyplnit ručně.

POZOR
Při vyplňování údajů zaměstnavatele prioritně používejte klávesu F6 a vybírejte zaměstnavatele ze seznamu, který
Vám poskytne ČSSZ.
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3.

Stejným způsobem (stiskem F6) si můžete zažádat o informaci trvalé adresy pacienta, kterou ČSSZ eviduje. Když
stojíte v hlavičce pacienta, v okně adresy stačí stisknout F6 a po chvíli se Vám zobrazí adresa, popř. adresy,
kterou/é mají u pacienta na ČSSZ registrovanou/é, vyberete tu správnou a stiskem enteru si ji uložíte do Praktika.

4.

Při kontrole údajů při zadávání ePN se Vám
můžou zobrazit chyby, viz obrázek, i když
máte zaměstnavatele vyplněného. Zobrazené
chyby znamenají, že jste údaje o
zaměstnavateli vyplnili ručně a nepoužili F6

Praktik nyní umožňuje vyplnit jen 2 zaměstnavatele, v budoucnu jich bude více. Pokud potřebujete nyní vystavit ePN pro 3
zaměstnavatele, musíte ji vystavit papírově.

pro získání jeho údajů od ČSSZ. I přes tyto dvě chyby lze ePN vystavit, stačí stisknout v tomto okně tlačítko OK.

Pacienti cizinci
V případě cizinců je problém s jejich rodným číslem. Jedno jim totiž přidělí pojišťovna a druhé tkzv. evidenční číslo
pacienta zase ČSSZ. Z tohoto důvodu je možné v otevřeném formuláři ePN zatrhnout poslat dat.nar.(na ČSSZ půjde
pacientovo datum narození nikoliv jeho rč). V případě, že by pacient znal své evidenční číslo, tak nezatrhávejte “poslat
dat.nar“, ale napište jej nahoře v otevřeném formuláři ePN (kolonka Rodné číslo).
V žádném případě nepište evidenční číslo od ČSSZ do hlavičky pacienta, tam musí být vždy to, které přidělila ZP - na něj
účtujete pojišťovně.

Pokud jste již ePN vystavili a ČSSZ Vám ji odmítla:
Pokud jste již pacientovi vystavili ePN a ČSSZ Vám podání odmítla právě kvůli špatnému RČ (v chybovém hlášení je
napsáno: Neplatné RČ - neplatná koncovka EČP...), je potřeba vystavenou ePN smazat (v seznamu pacientových PN na
ní stisknout Delete) a vystavit úplně novou, čímž bude mít jiné číslo než ta první. Pacientovi tak musíte vytisknout
nový průkaz práce neschopného V již odeslané ePN nelze RČ měnit ani přidat křížek poslat dat.nar..

Hlášení ošetřujícího lékaře
1.
2.

Jedná se o odeslání změnového formuláře k již vystavené a přijaté ePN.
Stačí odeslanou ePN (musí být příznak P nebo H) otevřít, udělat v ní požadovanou změnu a uložit ji. Automaticky
dojde k odeslání této změny na úřad. Pacientovi vytisknete nový průkaz práce neschopného, pokud je to potřeba.
Opět se mění písmenko u čísla PN na O….P…a nakonec H (ČSSZ převzala změnu bez výhrad).

Hlášení ošetřujícího lékaře (HOL) se z Praktika automaticky odesílá:
 při změně vycházek,
 při změně Dg v průběhu trvání PN,
 při změně adresy pobytu v neschopnosti.
Jak provedete změnu adresy pobytu pacienta během nemoci:
1. Otevřete si neschopenku a jděte na kolonku adresa pobytu pacienta.
2. Vyplňte novou adresu a po jejím uložení se Vám napravo od ní zobrazí datum, od kdy bude pacient na
uvedené adrese, ten můžete dle potřeby upravit.
Pokud vyplníte i datum, do kdy bude na nové adrese, znamená to, že následující den už bude pro OSSZ zase
na původní adrese. Pokud nevyplníte žádné datum, do kdy bude na nové adrese, je to bráno, že od
uvedeného data bude jen na nové adrese.
3. Po této změně ePN uložte tlačítkem OK. Změna se tak odešle na OSSZ.

Pacient bude od 29.2.2020 na nové adrese (U rybníčku)

Pacient bude od 29.2 do 1.3.2020 na nové adrese, po 1.3. tedy
od 2.3. bude pro OSSZ zase na původní adrese.

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k ePN
Žádost lze vystavit jen k vystavené a odeslané ePN, stačí na ní stisknout Alt + F9 v seznamu pacientových PN.
Zobrazenou Žádost vyplnit a odeslat. ČSSZ Vám zašle vyrozumění do datové schránky nebo poštou. Následně pak
můžete provést úpravu ePN dle žádosti.
Příklad:
V případě, kdy chcete požádat o zpětné vystavení ePN víc jak 3 dny.
1. Vystavte pacientovi ePN s platností k aktuálnímu datu.
2. Tuto ePN uložte, čímž se odešle na OSSZ.
3. Teprve nyní v seznamu pacientových PN stiskněte Alt + F9.
4. Otevře se formulář žádanky, kterou vyplníte a odešlete.
5. Po obdržení souhlasu s úpravou od OSSZ otevřete uloženou ePN a upravíte datum platnosti dle žádosti.
6. Opravenou ePN uložíte, čímž se automaticky odešle opravné podání I. dílu ePN.

Převzatá eNeschopenka
Používá se v případě, že přebíráte Neschopenku, kterou vydal pacientovi jiný lékař (jiné IČPE). Nově lze vybrat
neschopenku, kterou chcete u pacienta převzít.
POZOR
Praktik umí převzít maximálně dvě ePN, další je tedy potřeba převzít papírově.
Poloautomatické převzetí ePN (od verze Praktik 4.148)
1.

2.
3.

4.
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Založíte pacientovi novou ePN, jak je popsán postup výše. V otevřené ePN stiskněte F6 nebo zvolte její jiný Typ
na převzatá elektronická. V obou případech Praktik vyhledá seznam pacientových otevřených ePN u OSSZ a
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zobrazí Vám jejich seznam .
V otevřeném okně stisknutím Enteru si ePN uložíte k pacientovi. Pokud je v seznamu více ePN, tak si musíte
mezerníkem označit tu, kterou chcete převzít a Enterem si označenou(é) uložíte k pacientovi.
Vybraná neschopenka (y) se rovnou i otevře a Vy v ní můžete provádět změny (např. povolíte vycházky, ukončíte
ji apod.). V případě, že nechcete dělat žádnou změnu, stačí stisknout ESC nebo tlačítko OK. Vrátíte se do seznamu
pacientových PN. ePN je převzatá.
V případě, že se nezobrazí žádná ePN k převzetí, provedete jej ručně.

V případě, že pacient nespadá pod ČSSZ (má jiný orgán nemocenského pojištění např. vojáci, policisté) žádná ePN se nezobrazí, je
potřeba ji převzít ručně.

Ruční převzetí ePN
1.

2.

3.
4.

V případě, že se nezobrazí žádná ePN k převzetí, tak v zobrazeném okně s touto informací stiskněte OK, abyste se
vrátili do formuláře převzaté neschopenky.
V případě, že v seznamu není žádná z ePN, kterou chcete převzít, tak v okně se seznamem stiskněte ESC.
Dostanete se opět do formuláře prázdné převzaté ePN.
Nyní musíte opsat údaje z Průkazu práce neschopného, který Vám předá pacient, žádné údaje neměňte. Jméno
lékaře, popř. Nemocnice, který ePN vystavil, datum platnosti PN a kdy byla cizím lékařem vystavena, Dg a
vyplňte celé číslo elektronické neschopenky. Jakmile přepíšete veškeré údaje z Průkazu práce neschopného
(vycházky atd.), tak tlačítkem OK odešlete informaci o převzetí na ČSSZ.
Po odeslání vlastního převzetí v ní již můžete dělat změny, např. povolit vycházky atd.
Při vlastním založení převzaté ePN nelze v jednom kroku tuto ePN i ukončit. Nejdříve musíte založit převzatou
ePN a uložit ji. Jakmile se u neschopenky zobrazí P nebo H, neschopenku otevřete a teprve nyní vyplňte datum
jejího ukončení. Vše uložte.

Předaná eNeschopenka
Používá se v případě, že Vámi vystavenou neschopenku předáváte jinému lékaři.
1.
2.

Založíte pacientovi ePN, jak je popsán postup výše. Neschopenku uložíte.
Teprve uloženou ePN, která je přijata na ČSSZ a je u jejího čísla P nebo H, můžete předat jinému lékaři.

3.
4.

Otevřete ePN a změníte její Typ na předaná. Jméno lékaře, kterému ePN předáváte.
Tlačítkem OK se předání uloží. Informace se na ČSSZ neposílá, jelikož cizí lékař nebo nemocnice si může převzít
Vaši ePN, aniž byste ji předal.
Pacient druhému lékaři předá vytisknutý Průkaz práce neschopného, který má od Vás, aby si tuto ePN mohl
převzít.

5.

Opětovné odeslání podání a opravné podání
V případě, že potřebujete odeslat znovu díl I. (zahájení ePN) nebo dílu III.
(ukončení ePN), popř jejich opravné podání, stiskněte na neschopence
(neotevírejte ji) shift+F7, vyberte správný díl a stiskněte OK.

Lístky na peníze (potvrzení trvání pacientovi neschopnosti)
Od verze Praktika 4.148a si program eviduje, kdy jste pacientovi naposledy poslali lístek na peníze. Informuje Vás o
tom jak v seznamu pacientových ePN pomocí symbolů, tak i při otevření ePN, kde je uveden přesný datum odeslání.
Význam symbolů:
 mezera - PN je kratší než 14 dní a proto není potřeba lístek tisknout.
 ? - pn je delší než 14 dní a je to PN založená v předchozí verzi a proto nevíme, jestli byl lístek na peníze
vytisknutý.
 L - ještě neuplynul měsíc od vytisknutí lístku, tudíž ho není potřeba tisknout.
 ! - uplynul více než měsíc od posledního tisku, je třeba lístek vytisknout.

Potvrzení o trvání ePN by měl lékař posílat vždy po 14 dnech jejího trvání a pak vždy po měsíci jejího trvání. Lístek na
peníze lze poslat max. 3 dny dopředu, ale jinak je můžete posílat i zpětně.

Chyba v odeslané ePN
1.

V případě, že bude chyba v odeslané PN, Praktik Vás na to upozorní červenou tabulkou.

2.

Je potřeba se podívat do Služeb Praktika, o jakou chybu se jedná.

8

3.

Klikněte 1x pravým tlačítkem myši na ikonku
v zobrazeném menu vyberte eNeschopenky.

Služeb Praktika ,

4.

Zobrazí se okno s odeslanými PN, kde v tomto seznamu stojíte na pacientovi, kde je chyba. V pravém okně pak
9
vidíte, v čem je chyba .

Na obrázku se jedná o chybu, kdy pacient je cizinec a nebylo uvedeno v ePN jeho rč (evidenční číslo pojištěnce EČP) přidělené
od OSSZ, je tedy potřeba vystavit pacientovi ePN znovu a zaškrtnout poslat dat. nar..

V tomto případě se jedná o nepovolený znak uvedený v ulici pacienta. Byla
uvedena: Moravská 10 (5p.)
V tomto případě je potřeba opravit údaj v hlavičce, v ulici (nesmí zde být uveden
žádné závorky nebo pomlčky a podobné znaky). Poté teprve vystavit zcela novou
PN.
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Pokud je chybný údaj uveden jinde než přímo ve formuláři zadané ePN (rč , údaje zaměstnavatele), opravte
ho v hlavičce pacienta. Po opravě musíte vystavenou ePN ručně odeslat stiskem Shift + F7 na uložené ePN,
tím dojde ke znovu odeslání dílu 1. na ČSSZ. (Díl I. – zahájení ePN, díl III. – ukončení ePN).
 V případě, že je chyba v adrese pacienta, je potřeba údaj v jeho hlavičce opravit, vystavenou chybnou ePN
vymazat (nebyla na ČSSZ vůbec doručena) a vystavit zcela novou ePN. Jelikož bude přiděleno nové číslo
rozhodnutí, je potřeba pacientovi vytisknout znovu Průkaz práce neschopného.
5. Opět se mění písmenko u čísla ePN na O….P…a nakonec H (ČSSZ převzala změnu bez výhrad).

Zrušení eNeschopenky
Elektronicky vystavené neschopenky nelze zrušit. Tím, že ji vymažete v Praktiku v seznamu pacientových PN, nedojde
k jejímu zrušení na ČSSZ. Musíte nejdříve její zrušení telefonicky zkonzultovat přímo na pobočce OSSZ a teprve až
budete mít potvrzené, že je v jejich systému zrušena, si ji můžete vymazat v seznamu pacientových PN.
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Podrobné informace se zobrazují ve Službách Praktika jen na počítači, kde jsou eNeschopenky nastaveny (zpravidla na počítači
lékaře nebo na hlavním počítači).
9
Pokud si s chybou nevíte rady, tak nám zavolejte, pokusíme se Vám pomoci.
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V případě, že se jedná o cizince a má jiné rč přidělené od ZP a jiné od ČSSZ (evidenční číslo pojištěnce - EČP), je potřeba
odmítnutou PN v Praktiku zrušit (vymazat). Vystavit mu novou (změní se i její číslo) kde uvedete buď EČP nebo zašrtnete poslat dat.
nar.. Po uložení a odeslání musíte vytisknout pacientovi nový Průkaz práce neschopného a předat mu jej. Z tohoto důvodu si u
cizinců ověřte, jak to má s rč, nebo rovnou při vystavování zaškrtněte poslat dat. nar..

Elektronickou neschopenku můžou zrušit jen na OSSZ, neexistuje žádná možnost, jak byste ji mohli v jejich systému
zrušit Vy. O zrušení nelze elektronicky požádat.

eNeschopenka - informace od ČSSZ platné pro vystavení eNeschopenek od 1. 1. 2020
Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č.
259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci
v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka
propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.
Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob,
jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady
zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce
neschopného.
Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako
nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po
doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Intenzivní práce na projektu eNeschopenky probíhají dle harmonogramu. Jedním z důležitých termínů je 1. listopad 2019, kdy bude
možné začít napojovat lékařské softwary k systému eNeschopenky. Lékaři však budou moci vystavovat eNeschopenky až od 1. 1.
2020, dříve to není možné.
Na webu (https://www.cssz.cz/web/cz/eneschopenka) bude ČSSZ postupně zveřejňovat další informace, které jsou zejména pro
lékaře a zaměstnavatele důležité, aby se na změnu v dostatečném předstihu připravili.

Základní informace pro lékaře a zdravotnická zařízení od ČSSZ
Hlavní změny, které se ošetřujícího lékaře dotknou


Lékař bude povinen vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzovat trvání dočasné pracovní
neschopnosti elektronickou formou.
 Papírový tiskopis bude možno použít pouze výjimečně v případě technického výpadku.
 Pojištěnci namísto dosavadních dvou (tří) dílů neschopenky bude předáván pouze průkaz dočasně práce neschopného
pojištěnce.
U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

Vybavení nutné k vystavení eNeschopenky od 1. 1. 2020
Lékař bude eNeschopenku vystavovat na počítači a prostřednictvím něj také odesílat. Možné budou dva způsoby:
 Využití specializovaného software, který si lékař pořídí. Může se přitom jednat pouze o doplňující modul v lékařském SW,
který již lékař v současnosti běžně používá.
 Použití webové aplikace v rámci ePortálu ČSSZ.
Lékař může obě varianty kombinovat. Využití webové aplikace je bezplatné.

Přihlašování a certifikáty (identifikace)
Pro vystavení eNeschopenky je nutné identifikovat poskytovatele zdravotních služeb (lékaře). Způsob identifikace závisí na tom, zda
bude eNeschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, nebo v rámci ePortálu ČSSZ:
 Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při
vydávání eReceptu.
 Při přístupu na ePortál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím
jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. elektronickým občanským průkazem (eObčanka
https://info.eidentita.cz/eop/) nebo uživatelským účtem NIA, který lze zřídit bezplatně postupem uvedeným na portálu
eidentita.cz (https://info.eidentita.cz/ups/ ).

Identifikační číslo pracoviště pro e-podání (IČPE)
Každý poskytovatel zdravotních služeb bude pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí
identifikačního čísla pracoviště pro e-podání (IČPE). To také znamená, že v prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních
služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho IČO. Od listopadu 2019 pak bude moci každý
poskytovatel zdravotních služeb požádat podle svých provozních potřeb o přidělení dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště,
jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech. Postupy, jak se poskytovatel zdravotních
služeb dozví, jaké IČPE mu bylo přiděleno a jak lze požádat o přidělení dalších IČPE jsou uvedeny v dokumentu Postupy PZS
(poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE.

Elektronický podpis
ČSSZ nebude vyžadovat elektronický podpis, neboť k tomu není legislativně oprávněna.
Elektronický podpis bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních
služeb ČSSZ, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

Postup při technickém výpadku systému, internetu, hardwaru nebo softwaru lékaře
V těchto případech je v souladu se zákonem, pokud lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě,
jako doposud.
Pro tyto účely bude nový papírový tiskopis distribuován stejně, jako v současnosti, oproti stávajícímu tiskopisu však bude mít pouze
tři díly. Z hlediska rozsahu údajů a vzhledu bude obdobný, jako současná neschopenka. Totéž bude platit i pro potvrzení o trvání
pracovní neschopnosti a formulář Hlášení ošetřujícího lékaře.

Rozdílná podoba stávajících a nových tiskopisů
Nové neschopenky jsou koncipovány již pouze jako třídílné. Ať už bude lékař neschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, na
portálu ČSSZ nebo pro technický výpadek použije papírový tiskopis, vždy půjde o
 I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
 II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
 III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Díly I. a III. zasílá lékař při vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti na správu sociálního zabezpečení, II. díl tiskne
a předává pojištěnci. Při trvání dočasné pracovní neschopnosti odesílá lékař na správu sociálního zabezpečení potvrzení o trvání
dočasné pracovní neschopnosti.
Pro zaměstnavatele se již žádný díl vystavovat nebude, je věcí pojištěnce, aby zaměstnavatele informoval o své dočasné pracovní
neschopnosti. Zaměstnavatel bude mít k dispozici služby pro ověření pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, na vyžádání mu
o nich budou ČSSZ odesílány notifikace.
Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, tzn. stejně jako nyní,
prostřednictvím papírových tiskopisů nebo stávající služby e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti.
V případech rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavovaných od 1. 1. 2020 již nebude možné použít stávající tiskopisy.

Vystavení eNeschopenky za pomoci údajů z registrů ČSSZ (pomocí webové aplikace)
Při vystavování elektronické neschopenky se lékaři budou nabízet údaje z registrů, které vede ČSSZ. Po zadání rodného čísla
pojištěnce se tedy lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o pojištěnci i jeho zaměstnavateli. Lékař pak bude moci údaje již jen
potvrdit, případně upravit, dále doplnit vlastní informace z vyšetření (tj. zejména diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti,
vycházky) a neschopenku elektronicky odešle ČSSZ. Pokud pojištěnec případně nebude v registru pojištěnců uveden, vyplní
ošetřující lékař do formuláře informace sdělené pojištěncem (jako volný text) stejně jako to dělá v současné době na papírový
tiskopis. Vystavená neschopenka bude uložena v úložišti ePortálu ČSSZ, aby bylo možné s ní následně znovu pracovat.

Webová aplikace
S připravovanou podobou webové aplikace se můžete seznámit prostřednictvím prezentace (PDF 1,88 MB) nebo prostřednictvím
videoukázek.
S případnými dotazy se lékaři/zdravotnická zařízení mohou obracet na příslušnou OSSZ.

