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PRO LÉKAŘE 
 

• RDPN 
• Potvrzení o trvání DPN 
• Náhradní hlášení (za kterýkoli z dílů RDPN) 
• Hlášení ošetřujícího lékaře 
• Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke 

zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti 
• Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit 

dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu 
pojištěnce 

• Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k 
uznání dočasné pracovní neschopnosti v období 7 
dní po ukončení předchozí dočasné pracovní 
neschopnosti orgánem nemocenského pojištění 

• Žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době 
dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu 
v cizině 
 

• Žádost o přidělení / ukončení platnosti 
identifikačního čísla pracoviště pro elektronická 
podání (IČPE) pro účely eNeschopenky 

• Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické 
komunikaci za poskytovatele zdravotních 
služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka 
(ePortál ČSSZ) 

• Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o 
používání kvalifikovaných elektronických podpisů 
jeho lékaři 
 

PRO ZAMĚSTNAVATELE 
 
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 
• Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN 

 
• Žádost zaměstnavatele o zasílání/zrušení zasílání 

informací  o dočasných pracovních neschopnostech 
(DPN) jeho zaměstnanců 

• Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro 
pověřenou osobu)  

• Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje 
fyzickou osobu) 

• Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje 
právnickou osobu) 

• Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k 
eSlužbám ČSSZ 
 
 

PRO ZAMĚSTNANCE (OSVČ) 
 

• Žádost o změnu způsobu výplaty nemocenského 
• Záznam o úrazu 

Seznam tiskopisů souvisejících s eNeschopenkou 



Rozhodnutí o DPN 

 

• I. díl – Hlášení OSSZ o vzniku 
DPN 

• II. díl – Průkaz práce 
neschopného pojištěnce 

• III. díl – Hlášení OSSZ o 
ukončení DPN 

 I. a III. díl lékař zasílá 
elektronicky příslušné OSSZ 

 II. díl lékař předá pojištěnci, 
průběžně do něj doplňuje 
záznamy, včetně ukončení DPN, 
zůstává pojištěnci 

 papírový tiskopis – v případech 
technických výpadků 

 

 

LÉKAŘ 



Potvrzení o trvání 
DPN 

• pro ČR i EU 

 lékař zasílá 
elektronicky 
příslušné OSSZ 

 papírový tiskopis – 
v případech 
technických 
výpadků a pro EU 

 

LÉKAŘ 



Náhradní hlášení 

• za všechny tři díly 
RDPN 

• lze vystavit k 
papírovému i 
elektronickému 
případu (číslu) 
RDPN 

 

LÉKAŘ 



Hlášení 
ošetřujícího lékaře 

 lékař zasílá 
elektronicky příslušné 
OSSZ 

 papírově pro případ 
tech. výpadku a pro 
dlouhodobé 
ošetřovné 

 

LÉKAŘ 



Žádost ošetřujícího 
lékaře o udělení 
souhlasu ke zpětnému 
uznání dočasné 
pracovní neschopnosti 

• interaktivní formulář 
na ePortálu ČSSZ (e-
papír ISDS) 

• Aplikace 
eNeschopenka umožní 
kliknutím na příslušné 
tlačítko jeho pořízení 

LÉKAŘ 



Žádost o udělení 
souhlasu k povolení 
možnosti volit dobu 
vycházek podle 
aktuálního zdravotního 
stavu pojištěnce 

 interaktivní formulář na 
ePortálu ČSSZ (e-papír 
ISDS) 

 aplikace eNeschopenka 
umožní kliknutím na 
příslušné tlačítko jeho 
pořízení 

LÉKAŘ 



Žádost ošetřujícího lékaře 
o udělení souhlasu k uznání 
DPN v období 7 dnů po 
ukončení předchozí DPN 
orgánem nemocenského 
pojištění 

• interaktivní formulář na 
ePortálu ČSSZ (e-papír 
ISDS) 

• aplikace eNeschopenka 
umožní kliknutím na 
příslušné tlačítko jeho 
pořízení 

LÉKAŘ 



Žádost práce neschopného 
pojištěnce o udělení 
souhlasu ke změně pobytu 
v době DPN z důvodu 
pobytu v cizině 

 interaktivní formulář na 
ePortálu ČSSZ (e-papír 
ISDS) 

 dle nové právní úpravy 
zasílá tuto žádost lékař 

 aplikace eNeschopenka 
umožní kliknutím na 
příslušné tlačítko jeho 
pořízení 

LÉKAŘ 



Žádost o přidělení/ukončení platnosti 
identifikačního čísla pracoviště pro 
elektronická podání (IČPE) pro účely 
eNeschopenky 

• interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ 
(e-papír ISDS) 

• Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) 
může za pomocí tiskopisu požádat o 
přidělení dalšího IČPE pro svá pracoviště 
nebo pro jednotlivé lékaře. 

• PZS by měl požádat o IČPE pro svá 
pracoviště pokud: 

– pracoviště sídlí a vykonává činnost v obvodu 
jiné OSSZ než je sídlo poskytovatele 
zdravotních služeb 

– má více pracovišť, která sídlí a vykonávají 
činnost v obvodu několika různých OSSZ 

• Při rušení pracoviště nebo odchodu 
lékaře, kteří používají samostatné IČPE, 
se formulářem žádá o ukončení tohoto 
IČPE. 

LÉKAŘ 



Pověření/zrušení pověření lékaře 
k elektronické komunikaci za 
poskytovatele zdravotních služeb 
prostřednictvím aplikace 
eNeschopenka (ePortál ČSSZ) 

• interaktivní formulář na ePortálu 
ČSSZ (e-papír ISDS) 

• PZS může za pomocí tiskopisu 
oznámit pověření konkrétního 
lékaře k elektronickým podáním 
vztahujícím se k rozhodnutí o 
pracovní neschopnosti anebo jeho 
pověření zrušit. 

• Vyplněný tiskopis bude po 
odeslání zaevidován v ESS, 
následně se vytvoří nebo zruší 
přístup do aplikace eNeschopenka 
na ePortálu ČSSZ.  

LÉKAŘ 



Oznámení poskytovatele zdravotních 
služeb o používání kvalifikovaných 
elektronických podpisů jeho lékaři 

• interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ 
(e-papír ISDS) 

• elektronický podpis lékaře může být 
využíván pro ověření identity osoby 
odesílající podání z lékařského SW, 
pokud poskytovatel zdravotních služeb 
sdělí ČSSZ, že jeho lékaři budou podání 
elektronicky podepisovat.  

• připojení uznávaného elektronického 
podpisu se v takovém případě stane 
povinnou náležitostí elektronických 
podání pod všemi přidělenými IČPE 
daného poskytovatele zdravotních 
služeb.  

• Podání bez uznávaného elektronického 
podpisu budou odmítána. 

LÉKAŘ 



Příloha k žádosti o dávku 

 

 Doplněn způsob výplaty 
mzdy (účet, adresa, 
hotovost) 

 zaměstnavatel elektronicky 
zasílá příslušné OSSZ 

 papírový tiskopis – v 
případech techn. výpadků 

 

ZAMĚSTNAVATEL 



Hlášení 
zaměstnavatele/osoby 
dobrovolně nemocensky 
pojištěné při ukončení 
DPN 

 

 údaje z V. dílu současného 
RDPN 

 zasílá se příslušné OSSZ 

 při ukončení DPN je povinné 

 není povinnost zasílat 
elektronicky 

 

ZAMĚSTNAVATEL 



Žádost zaměstnavatele o 
zasílání/zrušení zasílání informací 
o dočasných pracovních 
neschopnostech (DPN) jeho 
zaměstnanců 

 Zaměstnavatel může za pomocí tiskopisu 
požádat o zasílání notifikací – sdělování 
údajů o DPN jeho zaměstnanců a určit 
způsob jejich zasílání do datové schránky 
nebo  na e-mail.  

 Stejným tiskopisem může zaměstnavatel 
požádat i o zrušení těchto notifikací.  

 Vyplněný tiskopis bude po odeslání 
zaevidován v ESS a příslušná OSSZ 
následně zadá požadavek na zasílání 
/zrušení zasílání notifikací do systému 
eNeschopenky. 

 

ZAMĚSTNAVATEL 



• Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)  
• Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou 

osobu) 
• Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou 

osobu) 
• Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ 

 

Změny: 

 

U uvedených formulářů bude v části „Tiskopisy/služby e-Podání pro 
zaměstnavatele a všechny nezbytné úkony s tím související“ vedle dosud 
uvedeného formuláře NEMPRI uveden ještě nový formulář HZUPN, aby stejné 
oprávnění platilo pro oba tiskopisy (oběma se předávají skutečnosti související 
s výplatou dávek nemocenského pojištění).    

V části „Služby ePortálu pro zaměstnavatele“ bude doplněna část týkající se 
žádosti o zasílání informací o DPN pomocí VREP/APEP (připravovaná služba 
DZDPN). 

Možnost jedním kliknutím zatrhnout všechny služby. 

ZAMĚSTNAVATEL 



Žádost o změnu 
způsobu výplaty při 
DPN 

• nepovinný interaktivní 
tiskopis pro pojištěnce 

• nebude tištěn v 
papírové podobě 

 

POJIŠTĚNEC 



 

Záznam o úrazu 

• změna na ePapír s 
možností elektronického 
odeslání 

• jinak oproti současnému 
stavu beze změn 

• pokud DPN vznikla 
následkem úrazu, je třeba, 
aby pojištěnec doložil, za 
jakých okolností došlo ke 
vzniku pracovní 
neschopnosti 

POJIŠTĚNEC 



Děkuji za pozornost. 
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