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V tomto návodu si vysvětlíme, jak se na ePortálu ČSSZ pracuje s eNeschopenkami - od vlastního přihlášení, 
přes nastavení notifikací až po zobrazování informací o neschopenkách vašich zaměstnanců. 

Informace uvedené v tomto návodu vychází chování ePortálu v době psaní návodu. Pokud provede ČSSZ 
změny, může se způsob práce nebo vzhled jednotlivých obrazovek změnit.

eNeschopenky na ePortálu ČSSZ
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1. Přihlášení na ePortál ČSSZ
• Spusťte internetový prohlížeč a zadejte následující adresu:
•	 https://eportal.cssz.cz
• Spustí se úvodní stránka ePortálu. Pro práci s eNeschopenkami je potřeba se nejprve přihlásit, abyste 

mohli využívat služby přímo pro vaši firmu. Proto v záhlaví klepněte na tlačítko Přihlásit:

• Zobrazí se stránka, na které si budete moci vybrat způsob přihlášení. My si v tomto návodu vybereme 
přihlášení pomocí identifikačních údajů datové schránky.	Proto klepněte na záložku Datová	schránka 
a následně na tlačíko Přihlásit	se:

• Zobrazí se stránka, na které budete moci zadat	uživatelské	jméno a heslo do své datové schránky. 
Pokud jej máte uloženo ve správci hesel vašeho internetového prohlížeče, údaje se mohou rovnou 
vyplnit. Potvrďte je stiskem tlačítka Přihlásit	se:
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• Pokud byly zadané přihlašovací údaje správné, zobrazí se opět úvodní stránka ePortálu a vpravo nahoře 
v záhlaví již bude uvedeno jméno	vaší	firmy.

• Nás zajímají eNeschopenky, proto v zobrazené nabídce v tabulce Služby	pro	zaměstnavatele 
klepněte na řádek Informace	o	dočasné	pracovní	neschopnosti	zaměstnance:

• Zobrazí se nabídka služeb pro zaměstnavetele, ve které nás budou postupně zajímat poslední tři 
možnosti - informace	o	dočasné	pracovní	neschopnosti	zaměstnance,	přehled	zpracovaných	
podání	a	žáost	o	zasílání	případně	zrušení	zasílání	informací	o	dočasných	pracovních	
neschopnostech. Postupně si je probereme v dalších kapitolách tohoto návodu.



JAPO Zlín, spol. s r. o., 
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566 
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 18. února 2019

2. Žádost o zasílání informací o dočasných PN
• Máte-li zájem, aby vám ČSSZ zasílala do e-mailu nebo datové schránky informace o PN zaměstnanců, 

musíte o tuto službu požádat. V	nabídce	služeb	pro	zaměstnavatele klepnete na nabídku:

• Zobrazí se nová stránka, na které klepnete na tlačítko Spustit:

• Zobrazí se další stránka, na které si můžete vybrat, jestli chcete, aby vám informace chodily do datové 
chránky nebo do e-mailu. Svoji volbu projevíte klepnutím	na	příslušné	tlačítko:

• Klepnete-li na tlačítko Přidat	datovou	schránku	pro	všechny	VS, budete následně dotázáni na ID 
datové schránky, do které chcete informace dostávat. Zapíšete jej a potvrdíte tlačítkem Odeslat:

• Klepnete-li na tlačítko Přidat	e-mail	pro	všechny	VS, budete následně dotázáni na název e-mailové 
adresy, do které chcete informace dostávat. Zapíšete jej a potvrdíte tlačítkem Odeslat:

• Po zápisu a odeslání svého požadavku se tlačítkem Zpět vrátíte do nabídky služeb pro zaměstnavatele.3

xFgHui

p.novak@seznam.cz
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3. Informace o dočasné PN zaměstnance
• Pokud váš zaměstnanec onemocněl a chcete získat informace o jeho PN (abyste si je mohli vložit do 

programu Mzdy Profi), zvolte v	nabídce	služeb	pro	zaměstnavatele položku:

• Zobrazí se nová stránka, na které klepnete na tlačítko Spustit:

• Zobrazí se další stránka, na které budete požádáni o zadání rodného	čísla	zaměstnance. 
• Potvrdíte jej stiskem tlačítka Odeslat:

• Zobrazí se další stránka, na které uvidíte všechny	evidované	PN vybraného zaměstnance:

• Klepnutím na Více u zobrazené PN si zobrazíte její detaily:
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• Pokračování tabulky s detaily o PN z předchozí stránky:

• Klepnutím na tlačítko Náhled na tisk si můžete zobrazené informace vytisknout.
• Klepnutím na tlačítko Zpět se dostanete na přehled PN daného pracovníka.
• Opakováním stisku tlačítka Zpět i na předchozích stránkách se vrátíte až do přehledu služeb pro 

zaměstnavatele.

4. Přehled zpracovaných podání o PN zaměstnanců
• Chcete-li si zobrazit přehled o zpracovaných podáních k PN svých zaměstnanců, klepněte v	nabídce	

služeb	pro	zaměstnavatele na následující řádek:

• Zobrazí se nová stránka, na které klepnete na tlačítko Spustit:
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• Na další stránce můžete upravit datové	rozmezí	od	-	do, za které chcete zobrazit zpracovaná podání 
k PN vašich zaměstnanců. Variabilní symbol organizace je již předvolen:

• Po stisku tlačítka Odeslat se zobrazí přehled evidovaných podání. V našem případě se jedná o fiktivní 
firmu, proto tabulka neobsahuje žádná evidovaná podání:

• Klepnutím na tlačítko Zpět se dostanete na předchozí stránku, kde je možné zadávat datové rozmezí. 
• Opakováním stisku tlačítka Zpět i na předchozích stránkách se vrátíte až do přehledu služeb pro 

zaměstnavatele.
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5. Odhlášení z ePortálu
• Jakmile ukončíte práci na ePortálu, nezapomeňte se odhlásit. Provedete to klepnutím na tlačítko 

v záhlaví stránky:

• Následně ještě doporučujeme uzavřít okno s internetovou stránkou, nebo ukončit celý prohlížeč.


