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V tomto návodu si vysvětlíme, jak se na ePortálu ČSSZ podávají výkazy, vytvořené programem Mzdy Profi. 
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.

1. Vytvoření elektronického výkazu ve formátu XML
Jako obvykle zpracujte mzdy a potom postupujte následovně:

• V evidenci zaměstnanců stisknete klávesu F2 (tisknout v Komunikátoru) a v zobrazené nabídce vyberte 
na posledním řádku „Elektronická podání ve formátu XML“.

• Zobrazí se další nabídka a v ní si vyberte výkaz, které chcete exportovat do formátu XML (např. přehled 
o pojistném, příloha k žádosti o dávky, ...).

• Program Mzdy Profi buď sám, nebo ve spolupráci s Komunikátorem vytvoří XML soubor, který uloží do 
složky EXPORT uvnitř složky JAPO na pevném disku vašeho počítače. Přesný název souboru i s jeho 
umístěním se zobrazí na displeji vašeho PC.

2. Přihlášení na ePortál ČSSZ
• Spusťte internetový prohlížeč a zadejte následující adresu:
• https://eportal.cssz.cz
• Spustí se úvodní stránka ePortálu. 
• Pokud budete pouze podávat elektronický výkaz ve formátu XML, přejděte na bod 3 návodu.
• Pokud chcete kromě elektronického podání výkazů pracovat i s eNeschopenkami, musíte se nejprve při-

hlásit, 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. 
Potvrďte je stiskem tlačítka Přihlásit se:

xFgHui

***********

https://eportal.cssz.cz
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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.

• Na zobrazené stránce ePortálu klepněte v tabulce Tiskopisy na tlačítko Všechny tiskopisy:

3. Načtení elektronického výkazu ve formátu XML

• Zobrazí se nová stránka se seznamem všech možných tiskopisů. 
• V jejím záhlaví klepněte na tlačítko Načíst tiskopis ze souboru:

• Zobrazí se tabulka, ve které budete zadávat název souboru s elektronickým výkazem. 
• Klepněte na tlačítko Procházet:

• Zobrazí se klasické rozhraní pro otevření souboru. S jeho pomocí vyberte výkaz, který chcete podat. 

V levé (šedé) části okna klepněte nejprve 
na ikonu „Tento počítač“ a potom v bílé 
části okna postupně klikejte na Místní disk 
C:, složku JAPO (žlutá ikonka) a složku 
Export (žlutá ikonka). 

Po každém kliknutí se aktualizuje obsah 
bílého okna (seznamem souborů a složek).

Po posledním kliknutí (na složku Export) 
bude okno podobné jako na obrázku vlevo. 

Najděte soubor s elektronickým podáním, 
označte jej klepnutím na jeho název (ten 
zmodrá jako na obrázku) a potom klepněte 
na tlačítko Otevřít.
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• Tabulka pro načtení uložených dat se zobrazí znovu, nyní už do ní bude přenesený název zvoleného 
souboru ve formátu XML. Pod názvem je zobrazený název výkazu (načtený ze souboru XML).

• Klepněte na tlačítko Pokračovat:

• Nyní se ePortál ještě zeptá, jestli budete výkaz odesílat s elektronickým podpisem. 
• My v tomto návodu budeme výkaz podepisovat údaji k datové schránce, takže na dotaz odpovíme Ne:

• Zvolený výkaz se zobrazí na displeji a vy jej můžete zkontrolovat a v případě potřeby upravovat.
•  Výhodou je, že ePortál vás při vyplňování kontroluje, takže pokud zjistí chybu (jako v tomto případě 

u rodného čísla), označí ji zčervenáním políčka a vy ji máte šanci opravit.
• Jakmile budete s případnými úpravami hotovi, klepněte na tlačítko Zkontrolovat data: 

•  ePortál provede kontrolu zadaných údajů a pokud bude vše v pořádku, zobrazí následující hlášení:
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• Nejprve krátká rekapitulace - v bodě 3 tohoto návodu jsme vybraný výkaz ve formátu XML načetli na 
ePortál a provedli jeho vizuální kontrolu a případné úpravy. 

• Aby jej bylo možné podat, bylo nutné provést i kontrolu ePortálem klepnutím na tlačítko Zkontrolovat data. 
• Protože ePortál při kontrole nenašel chyby, prosvítilo se tlačítko Přejít k elektronickému podání. 
• Jakmile na něj klepnete, zobrazí se následující tabulka:

4. Odeslání načteného elektronického výkazu

Použijete v případě, když jste se v bodě 2 návodu přihlásili na ePortál 
svými identifikačními údaji. Výkaz se rovnou odešle. 

Použijete v případě, když jste se v bodě 2 návodu nepřihlásili na ePortál 
svými identifikačními údaji. Proto budete nejprve požádáni o jejich zadání, 
až následně se výkaz odešle.

Použijete v případě, když chcete výkaz podat jiným způsobem (např. sami 
napsat e-mail nebo datovou zprávu, do které jej vložíte jako přílohu), nebo si 
rozpracovaný výkaz uložit k pozdějšímu odeslání. 
ePortál vygeneruje XML soubor a uloží jej do složky, kterou si sami vyberete.

K dispozici máte tři tlačítka, každé z nich se používá v jiné situaci:

• Po úspěšném odeslání výkazu vám doporučujeme si jej přímo z ePortálu vytisknout. Pokud to uděláte, 
bude výtisk obsahovat i identifikační údaje k datové zprávě, kterou byl na ČSSZ odeslán.

•  Tisk formuláře zahájíte klepnutím na tlačítko Tisk:

5. Tisk odeslaného elektronického výkazu

6. Odhlášení z ePortálu
• Pokud jste se v bodě 2 tohoto návodu přihlásili k ePortálu, nezapomeňte se po ukončení práce 

s ním odhlásit. Provedete to klepnutím na tlačítko Odhlásit v záhlaví stránky:

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


