
■ díly I. a III. zasílá lékař elektronicky při vzniku, 
resp. ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
na příslušnou okresní správu sociálního zabez-
pečení (OSSZ) ve lhůtě do následujícího pra-
covního dne;

■ pojištěnci namísto dosavadních tří dílů nescho-
penky bude předávat v „papírové“ podobě pouze 
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce 
(díl II.), který vytiskne po zpracování eNescho-
penky a zaznamenává do něj údaje o trvání  
a ukončení pracovní neschopnosti. Po skonče-
ní pracovní neschopnosti zůstává tento díl po-
jištěnci, zaměstnavateli již pojištěnec nebude 
žádné díly předávat;

■ rovněž potvrzení o trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti lékař zasílá elektronicky na OSSZ  
a pojištěnec ho již zaměstnavateli nepředává;

■ po zadání rodného čísla pacienta se při vyplňo-
vání eNeschopenky automaticky nabídnou k vy- 
užití údaje o pojištěnci z registrů ČSSZ;

■ pouze v případě technického výpadku lze pou-
žít papírový třídílný formulář, který lékař obdrží 
na příslušné správě sociálního zabezpečení.

A CO SE PRO LÉKAŘE NEMĚNÍ:
■ v eNeschopence se uvádí stejný okruh údajů 

jako dosud (např. diagnóza, datum vzniku pra-
covní neschopnosti, vycházky);

■ neschopenky vystavené na stávajícím pětidíl-
ném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny 
„postaru“, tedy v papírové podobě;

■ lékař má nadále povinnost hlásit změny, které 
se týkají pracovní neschopnosti, o které rozho-
dl. Hlášení ošetřujícího lékaře, které se v těchto 
případech zasílá OSSZ, však bude povinen zasí-
lat elektronicky (pouze pro technické výpadky 
použije papírový tiskopis).

CO SE OD 1. LEDNA 2020 
PRO LÉKAŘE ZMĚNÍ:
■ lékař vydává rozhodnutí o dočasné pracovní ne-

schopnosti (tedy eNeschopenku) a potvrzuje její 
trvání elektronicky;

■ k vystavení eNeschopenky použije buď specia-
lizovaný lékařský software s modulem pro eNe-
schopenku, nebo bezplatnou webovou aplikaci 
ePortálu ČSSZ, oba způsoby může kombinovat;

■ k identifikaci poskytovatele zdravotních služeb 
bude sloužit identifikační číslo pro elektronic-
ká podání (IČPE), pod kterým budou lékaři při-
stupovat do systému eNeschopenky a odesílat 
elektronická hlášení. To také zajistí, aby lékař 
přistupoval pouze k případům svých pacientů;

■ všem poskytovatelům zdravotních služeb v re-
gistrech ČSSZ bude automaticky vygenerová-
no hlavní IČPE a budou mít možnost požádat  
o přidělení dalších IČPE v rámci své organizač-
ní struktury. IČPE bude v případě použití lékař-
ského softwaru integrováno přímo do něj, při 
práci v portálové aplikaci se lékaři zobrazí po 
přihlášení na ePortál ČSSZ;

■ při zasílání eNeschopenek přes lékařský soft-
ware bude konkrétní lékař dále identifikován 
pomocí certifikátu SÚKL (tj. certifikáty, které 
využívá pro eRecept). Nevyžaduje se použi-
tí elektronického podpisu (jde o nepovinnou 
součást podání);

■ při práci v portálové aplikaci ČSSZ je konkrétní 
lékař ztotožněn při přihlášení k ePortálu ČSSZ 
(pomocí systému datových schránek nebo pro- 
středku v rámci Národní identitní autority) a cer-
tifikát SÚKL se nepoužije;

■ nové neschopenky budou jen třídílné (na roz-
díl od dosavadních pětidílných, ty už nebude 
možné používat);

Více informací: www.cssz.cz/eneschopenka
ZELENÁ LINKA: 800 222 700
Kontakty na OSSZ: http://www.cssz.cz/cz/kontakty
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