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Cíle projektu eNeschopenka 2020 
• Zjednodušení administrativní náročnosti v procesech 

dočasné pracovní neschopnosti - snížení počtu dílů ze 
stávajících 5 na 3 (odbourání procesu, kdy zaměstnanec 
podával žádost o nemocenské prostřednictvím 
zaměstnavatele) 

• Zajištění plošného elektronického příjmu dat od lékařů  za 
účelem snížení administrativy a zrychlení procesu výplaty 
dávek nemocenského pojištění 

• Zvýšení uživatelské přívětivosti pro lékaře formou SW 
podpory pro vyplňování a odesílání 

• Poskytnutí on-line informace zaměstnavateli o pracovní 
neschopnosti jeho zaměstnanců 
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Základní pojmy a principy  

• Řešení eNeschopenky 
– ČSSZ nabízí služby pro elektronická podání lékařů 

prostřednictvím lékařského SW 

– Aplikace eNeschopenka v prostředí ePortálu ČSSZ 

• Služby může používat poskytovatel 
zdravotních služeb, evidovaný v ČSSZ 
– Evidence probíhá automaticky na základě údajů 

přebíraných z ÚZIS 
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Základní pojmy a principy  

• Lékař vždy vystupuje za konkrétní IČPE 

• Každý PZS získá tzv. hlavní IČPE automaticky v 
rámci jeho zaevidování v ČSSZ 

• Může žádat o další IČPE dle potřeb jeho 
organizační struktury a pracovních procesů 

• K aplikaci eNeschopenka na ePortálu může PZS 
pověřit jednotlivé lékaře 
– Vždy s vazbou na konkrétní IČPE 
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Aplikace eNeschopenka na ePortálu  

• Součást stávajícího ePortálu ČSSZ 

– eportal.cssz.cz 

• Webová aplikace 

– S možností kompletně spravovat agendu DPN 

– S možností získat informace z registrů ČSSZ 

– S časovým omezením při nečinnosti 
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Přihlášení k aplikaci eNeschopenka 

Na stránce  

eportal.cssz.cz 

(stávající úvodní  

obrazovka) 
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Proces přihlášení 

• Po stisknutí tlačítka Přihlásit bude uživatel 
přesměrován na přihlašovací obrazovku ePortálu 

• Přihlásí se svými  přihlašovacími prostředky (DS, NIA) 

– prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy 
(využití DS) 

– prostřednictvím Národní identitní autority (využití eOP 
resp. jméno+heslo+SMS)  
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Proces přihlášení – přihlásit do ePortálu 
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Proces přihlášení 
Přihlášený klient, který 
je ověřen jako 
poskytovatel 
zdravotních služeb, 
bude mít dostupnou 
dlaždici eNeschopenka, 
pro ostatní klienty bude 
skryta.  
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Přihlášený ošetřující lékař s jedním IČPE 
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Všechny úkony v 
aplikaci provádí 
pod daným IČPE 



 
 

Přihlášený ošetřující lékař s více IČPE 
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Jednotlivé úkony v 
aplikaci provádí pod 
právě vybraným 
IČPE. 



 
 

Základní operace aplikace eNeschopenka 
• Vyhledat neschopenku 

• Vystavit novou neschopenku 

• Převzít neschopenku 

Operace dostupné pouze pro přihlášené PZS (pokud se 
přihlásí za IČPE pověřená osoba, tlačítko nebude dostupné): 

• Správa IČPE 

• Správa pověření 

• Oznámení o používání el. podpisů 
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Vystavení 
nové 
neschopenky  

 

horní část 
formuláře 
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Vystavení 
nové 
neschopenky  

 

dolní část 
formuláře 
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Vystavení nové neschopenky – proces I. 
• Doplnění údajů pojištěnce  

– aplikace dohledá v portálové databázi podle rodného čísla pojištěnce 
údaje o pojištěnci, údaje o adresách pojištěnce  a údaje o pojistných 
vztazích pojištěnce. 

– Pokud pojištěnec není dohledaný, zobrazí se hlášení o nenalezení 
pojištěnce a lékař může vyplnit všechny údaje ručně 
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Vystavení nové neschopenky – proces II. 
• Lékař má možnost vyhledané údaje přepsat  

• Číselník diagnóz MKN 

– Kliknutím na odkaz je umožněn přechod na stránku portálu, na které 
lze zobrazit číselník diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí 

• Tlačítko „Odeslat“ 

– V případě úspěšného podání se lékaři se nabídne volba pro Tisk 
průkazu DPN 

 

Součástí odeslání jsou i validační kontroly a logické testy (Podání, které těmto 
kontrolám nevyhoví, nelze odeslat) 
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Vyhledání neschopenky 
• Dle RČ 

• Dle čísla RDPN 

• Pokud lékař nezadá ani hodnotu RČ ani hodnotu RDPN  

– aplikace vyhledá všechny případy DPN evidované pro dané IČPE 
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Vyhledání 
neschopenky 
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Neukončená 
neschopenka  

detail  

 

horní část 
formuláře 
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Neukončená 
neschopenka 
detail  

 

dolní část 
formuláře 
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Opravné podání 
• Ošetřující lékař může vystavit v případě potřeby opravy odeslaného 

Hlášení o vzniku DPN nebo Hlášení o ukončení DPN 

• Lékař si vyhledá případ, u kterého chce provést opravné podání 

– Lze vyhledávat jen vlastní případy (tzn. případy evidované pro dané IČPE). 
Opravné podání nelze provést u neschopenky předané 

• U vyhledaného případu lékař zobrazí detail RDPN a stiskne tlačítko 
pro vystavení opravného podání 

• Obrazovka se otevře s předvyplněnými údaji původního podání, 
lékař může měnit všechny původní údaje, kromě čísla RDPN 
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Hlášení změn 
• Lékař si vyhledá případ, u kterého chce provést hlášení změn 

• U vyhledaného případu lékař zobrazí detail RDPN a stiskne tlačítko pro 
vystavení hlášení ošetřujícího lékaře 

• Otevře se obrazovka s předvyplněnými údaji a lze vyplnit hlášení změn 

• Funkci nelze aktivovat u neschopenky ukončené nebo předané 
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Hlášení změn  

 

horní část 
formuláře 
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Hlášení změn  

 

dolní část 
formuláře 
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Převzít neschopenku 
• Provádí ošetřující lékař v případě převzetí dočasně práce neschopného 

pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče 

• Proces zahrnuje vyhledání neschopenky pro převzetí do péče a vlastní převzetí 

• Vyhledaná neschopenka se zobrazí až po zadání čísla RDPN 

– V případě převzetí do péče aplikace hledá mezi neschopenkami příslušejícími jiným IČPE 

• Pokud neschopenka nebyla nalezena, má lékař možnost otevřít a vyplnit údaje 
o neschopence (včetně čísla RDPN) ručně a následně potvrdit převzetí 

• U případu DPN je zaevidována změna ošetřujícího lékaře. Případ DPN je tak 
zaevidován pod jeho IČPE 

• Původní ošetřující lékař má nadále neschopenku k nahlížení, nemůže k ní 
podávat hlášení o změně, trvání nebo ukončení DPN ani žádosti na LPS 

 

 

 

 

Aplikace eNeschopenka  



 
 

Převzít neschopenku 
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Převzít 
neschopenku 

 

Převzetí do 
péče 
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Správa IČPE  
• Každý PZS bude mít automaticky přiděleno jedno tzv. hlavní IČPE, a to na 

úrovni jeho IČO 

• PZS s platným záznamem v registru lékařů může požádat o přidělení 
libovolného počtu dalších IČPE a může pro tato IČPE ohlásit ukončení 
platnosti.  
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Správa IČPE  
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Správa IČPE 
 

 

Žádost o  

přidělení IČPE  
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Správa pověření k aplikaci eNeschopenka  
• Přihlášený uživatel, pokud je registrován jako PZS, může prohlížet seznam 

osob, které pověřil za svá IČPE 

• Jednotlivá pověření může přidávat nebo odebírat 

• Pro účely aplikace eNeschopenka je povoleno pověřit pouze fyzickou 
osobu (tj. konkrétního lékaře), která se následně přihlásí k ePortálu svými 
přihlašovacími prostředky (DS, NIA) a za pověřující IČPE vstoupí do 
aplikace eNeschopenka 
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Přehled 
pověření 
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Přidání 
pověření 
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Oznámení o používání el. podpisů 
• Pro ověření identity osoby odesílající podání z lékařského 

SW může být využíván elektronický podpis lékaře, který 
bude povinnou součástí každého takového podání, pokud 
PZS takovouto povinnost ČSSZ nahlásí 

• Pokud PZS na ČSSZ ohlásí, že podání jeho lékařů budou 
opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být 
ke každému podání za všechna IČPE tohoto PZS podpis 
připojen a být platný. Jinak bude podání odmítnuto 

• V případě, že PZS podpis nevyžaduje a podání je 
podepsáno, podpis musí být platný 

• Podání z ePortálu elektronický podpis obsahovat nebudou 
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Oznámení o 
používání 
el. podpisů 
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Děkujeme za pozornost. 
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