E-neschopenky v systému INFOwin
Od začátku roku 2020 je nově zavedena elektronická komunikace s ČSSZ. Zaměstnanec má povinnost
pouze informovat zaměstnavatele o neschopnosti ale už nebude předávat papírovou neschopenku.
Postup je takový, že lékař zavede neschopenku elektronicky do systému ČSSZ, tam se provede
zpracování a vytvoří se notifikace neschopnosti. Notifikace má tří varianty. Vznik, trvání a ukončení
neschopnosti. Přes tiskové formuláře na webu ČSSZ si požádáte o zasílání těchto notifikací a pro přenos
existují tři způsoby.

Notifikace datovou schránkou
V tomto případě Vám v písemné formě bude ČSSZ zasílat notifikace neschopnosti do datové schránky.
Zde si ji můžete vytisknout a dále postupovat stejným způsobem jako když jste dostali papírovou
neschopenku od zaměstnance. Na základě notifikace v systému INFOwin neschopenku pořídíte jako
novou nebo ukončíte.

Přihlášení na portál ČSSZ
Další variantou je zřídit si přístup na portál ČSSZ a zde nahlédnout do notifikací a opět provést ručně
zápis neschopenky do systému INFOwin.

Komunikace přes kanál ČSSZ VREP
Tato varianta by měla být nejpoužívanější. Využívá stejného kanálu, který se dodnes používal například
pro podání měsíčního přehledu, podání ELDP atd. Předpokladem je mít minimálně podpisový certifikát,
pro větší bezpečnost je dobré i případně komerční certifikát. Oba lze zřídit na www.postsignum.cz.
Pokuď už kanál používáte potřebujete pouze rozšířit služby komunikace s ČSSZ a to pomocí formuláře
„Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ“. Zde je odkaz:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele. Služby je třeba rozšířit o DZDPN
(notifikace neschopností) , HZUPN (hlášení o ukončení neschopnosti) a NEMPRI (příloha k dávce, tu
jste ale pravděpodobně už používali). Nejlepší varianta je asi zaškrtnout na formuláři vše viz obrázek:

Protože při zadání neschopnosti budete určovat jak se budou zaměstnanci předávat peníze můžete
toto u zaměstnance nastavit v parametrech mezd. Pak se toto nastavení bude přebírat pro každou
novou neschopenku zaměstnance. Variantu posílat na účet lze nastavit i hromadně pro všechny
zaměstnance při zadání nových parametrů na období 2020.

Formulář pro import notifikací se nachází v menu „Dotazy a tisky“, “Sestavy nemocenských dávek“,
“Import notifikací neschopností“.

V levém horním rohu nastavujete rozsah, za jaké období chcete notifikace načíst. ČSSZ umožňuje
nejdelší období 31 dní. Rozsah neodpovídá datu kdy vznikla neschopnost nebo byla ukončena ale datu
kdy vznikla notifikace. Proto bude určitě dobré dotázat se i na přesah měsíce, protože něco může být
zadané později ale stále se to týká zpracovávaného měsíce. Pozor ještě že ČSSZ má restrikci a to že
nelze v jeden den se ptát na stejný rozsah datumů znovu. V takovém případě portál odpví chybou
duplicitní podání.
Vlastní dotaz se provede tlačítkem „Provést dotaz na portál ČSSZ a načíst notifikace“. Pokuď máte
certifikát už registrován pro službu DZDPN provede se dotaz. Dotaz probíhá tak že se pošle na ČSSZ a

pak se následně čeká na jeho zpracování. Každých 60 vteřin se provádí nový dotaz zda jej již portál ČSSZ
zpracoval a může předat zpracované notifikace. Běžně po 1 a 2 dotazech je zpracování ukončeno. Tato
komunikace je tedy úplně jiná než při podání ostatních dat na ČSSZ kdy podáme a čekáme na
vyhodnoceni v emailu.

V případě že se zpracování dotazu proběhne bez chyb zobrazí se přehled načtených notifikací. Tabulka
může být samozřejmě i prázdná pak za zadané období žádné notifikace nevznikly. Níže je příklad
načtených dat. Zpracování může také trvat příliš dlouhou dobu takže jej pomocí tlačítka „Ukončit
dotazování na výsledek zpracování“ můžete ukončit. Během dotazování můžete také formulář složit na
spodní lištu a pracovat na dalších úkolech. Komunikace s ČSSZ bude probíhat na pozadí.

Načtená data se automaticky ukládají do pracovních souborů INFOwin ale jinak čekají na další
zpracování. Data můžete vytisknout pomocí tlačítka „Sestava notifikací neschopností“. Když budete
chtít načíst data které jste už od ČSSZ načetli dříve můžete pomocí tlačítka „Načíst už dříve načtené
notifikace“.

Zobrazí se seznam již načtených dat kde v názvu je jejich rozsah a datum kdy byl dotaz podán:

Poslední krok je vygenerovat neschopenky do mezd na základě načtených notifikací. K tomu slouží
tlačítko „Vygenerovat neschopnosti do mezd“. Neschopenky se podle typu notifikace založí jako nové
nebo naopak ukončí. Před touto akcí samozřejmě platí vše jako před zadáváním neschopností ručně.
Musí být správně nastavené parametry, vypočítané průměry atd.

Nyní už můžete nahlédnou do evidence neschopností kde nové neschopenky naleznete. V tabulce
neschopností je nově přidaná informace kdy byla neschopenka importována z notifikace, kdy bylo

aktualizováno trvání nebo ukončení viz obrázek. Dále je zde vidět i informace o povolených
vycházkách.

Neschopenka je jinak celá vypočítaná a zadaná včetně čísla rozhodnutí. Na Vás je pouze zadat
doplňující info např. jak dlouho pracoval první den nemoci atd.

Příloha k dávce
V případě, že nemoc trvá déle stejně jako dosud je třeba poslat přílohu k dávce. Než přílohu pošlete
musí být vyplněn také typ úhrady nemocenské dávky. Když zvolíte účet pak se číslo účtu vezme
z nastavení „Výplata do“ ve mzdových datech.

Příloha k dávce od roku 2020 je jiný formulář než byl dosud práce s ním a vlastní poslání je stejné.
Postavíte se na příslušnou neschopenku můžete vytvořit sestavu a potom elektronicky poslat. Po
elektronické podání se neschopenka označí datem kdy byla příloha podána.

Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti
V případě, kdy se pracovalo s papírovými neschopenkami vyplňovalo se kdy zaměstnanec nastoupil do
práce. Nyní je nutné i tuto informaci elektronicky poslat na ČSSZ. Evidence nemocenských dávek nyní
obsahuje novou záložku, kde tyto údaje k neschopence doplníte. Minimálně je třeba vyplnit zda
zaměstnanec nastoupil do práce a kdy.

Poslání na ČSSZ je pak stejné jako v případě přílohy k dávce. Opět vyberete příslušnou neschopenku
můžete vytvořit sestavu a potom elektronicky poslat. V seznamu neschopenek pro výběr se zobrazují
pouze ty neschopenky, které mají vyplněnu položku „Zaměstnanec začal vykonávat zaměstnání“.

V případě že odešlete hlášení o ukončení na ČSSZ tato neschopenka se označí datem a časem kdy
bylo posláno.

