
NESCHOPENKY a E-NESCHOPENKY rozšíření 
Evidence nemocenských dávek 
 

Nově je přidána možnost samostatné evidence a označení zaměstnance v karanténě. V současné době 

je mnoho případů, kdy je zaměstnanec v karanténě. Výpočet náhrady je stejný jako u běžné 

neschopnosti nicméně pro další evidenci je dobré mít tyto případy označeny samostatným typem 

dávky. Bude možné později takové dávky vybírat atd.. V menu Servis, Nastavení parametrů modulu 

vyberte tlačítko nastavení pro rok 2020 a stiskněte. Vygeneruje se typ dávky 14 – Karanténa. 

 

Pokuď zadáváte neschopenky ručně vyberte tento typ při zadávání dávky, další postup je stejný jako u 

normální neschopnosti. 

Další typ dávky, který jsme nově zavedli je 23 – Ošetřování – karanténa škola. Typ vznikne současně 

s typem 14 - karanténou tedy stisknutím tlačítka dle obrázku. Při zadávání ošetřování na základě 

potvrzení ze školy (školky) je třeba zvolit tento nový typ ze dvou důvodů. Za prvé u tohoto typu se 

nezadává číslo rozhodnutí a k normálnímu ošetřování bez čísla rozhodnutí nelze poslat přílohu k dávce 

na ČSSZ. Když zvolíte tento nový druh dávky příloha se pošle i bez čísla rozhodnutí a ČSSZ ji bude 

akceptovat. Druhý důvod je ten že toto ošetřování bude mít jiný režim – delší dobu vyplácení a 

pravděpodobně se s ním bude také jinak pracovat například při vytváření evidenčních listů. Dále bude 

možné zpětně vybírat kdo takové ošetřování měl atd. 



 

 

E-NESCHOPENKA 
 

Pro uživatele, kteří používají automatickou komunikaci s ČSSZ pro import neschopností jsou 

implementované nové možnosti. ČSSZ v půlce března zprovoznila novou verzi komunikačního 

protokolu DZDPN-V2. Stávající protokol totiž neumožňoval předat informaci o tom, že neschopnost 

není normální neschopnost ale karanténa. Nový protokol mimo dalšího toto už umožňuje. Když tedy 

provedete import neschopnosti a ta bude označena jako karanténa naimportuje se na dávku 14 – 

karanténa.  

Nový protokol dále předává notifikace o změně neschopností případně jeho storna. Vše je zobrazeno 

na sestavách notifikací. Změna například času vycházek se automaticky k neschopence načte do 

systému. Změna data od nebo do u neschopnosti se automaticky nenačítá aby Vám nezměnila už 

zkontrolované údaje, ale na změnu při importu upozorní a je na Vás změnu nějakým způsobem provést 

(před uzávěrkou asi normální oprava neschopnosti, po uzávěrce korekce v následujícím měsíci). 

Protože se vše připravuje velmi rychle na základě aktuální situace a i ČSSZ má nyní problémy při 

zpracování je pro komunikaci ponechána také možnost komunikace pomocí starého  protokolu. Vše se 

řídí zaškrtnutím viz obrázek, standart je zaškrtnuté pole s novým protokolem. 

 

 


