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Postup editace, úprav a odeslání přílohy k žádosti o dávku 

(ošetřovné) 

1. V programu Mzdy SOFT PC provedeme zadání ošetřovného (druh dávky 2 - ošetřovné). 

Zaškrtneme OČR mimořádné opatření. Důležité je vyplnit Číslo rozhodnutí o vzniku 

DPN, které musí splňovat požadavky: 

 NEM – musí obsahovat 1 písmeno + 6-7 číslic, písmena A-Z nebo Č musí být vždy 

velká 

 OČR – musí obsahovat 6-7 číslic + 1 písmeno, písmena ve všech případech A-Z 

nebo Č musí být vždy velká 

 pro dávky NEM a OČR (zahraničí) – formát nespecifikován, max. 18 znaků 

 pro dávky DLO – v případě českého potvrzení je povinné. Má tvar NNNNNNNA, 

kde N je číslice 0-9 a A je jedno z písmen D, L nebo O. 

 
Obrázek 1: Zadání nemoci v programu Mzdy SOFT PC 

2. Po vyplnění všech údajů klikneme na „ulož“. 

3. Následně exportujeme přílohu. Zobrazí se nám okno Zadání údajů 2.strany Přílohy 

k žádosti O DPN, viz. obrázek č. 2 

4. Po vyplnění všech údajů klikneme na „export“ 
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Obrázek 2: Nastavení údajů 2. strany Přílohy k žádosti o DPN 

5. Zadáme cestu, kam chceme soubor exportovat a vyplníme název souboru. 

 
Obrázek 3: Export a název souboru 

6. Kontrolu a případnou editaci tiskopisu je možné provést na ePortále ČSSZ (V 

prohlížeči Internet Explorer zadáme eportal.cssz.cz), sekce TISKOPISY - PRO 

ZAMĚSTNAVATELE – PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU NEMOCENSKÉ 

POJIŠTĚNÍ (NEMPRI). 

https://eportal.cssz.cz/
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Obrázek 4: ePortál ČSSZ 

 
Obrázek 5: ePortál – TISKOPISY 

7. Tiskopis načteme přes tlačítko načíst tiskopis Ze souboru, přes tlačítko „Procházet“ 

vybereme ze složky soubor, který jsme si předtím exportovali z programu Mzdy SOFT 

PC. Po načtení souboru dáme tlačítko „Pokračovat“. 

 
Obrázek 6: Načtení tiskopisu 
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Obrázek 7: Import XML souboru 

8. Importovaný soubor následně můžeme editovat, provést kontrolu dat, uložit nebo 

vytisknout. 

 
Obrázek 8: Kontrola, uložení, tisk 

 
Obrázek 9: Výsledky kontroly dat 

9. Po úspěšné kontrole uložíme data a přes datovou schránku odešleme všechny potřebné 

formuláře. 

 
Obrázek 10: Uložení dat 

10. Do datové schránky načteme uložený a zkontrolovaný tiskopis. Přiložíme oskenovaný 

tiskopis vyplnění od zaměstnance „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného 

zařízení“ a tiskopis vyplněný od výchovného zařízení (školy) „Žádost o ošetřovné při 

péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ a odešleme 

příslušné OSSZ. Příloha žádosti o dávku lze odeslat i prostřednictvím ALISPVS. 

Nejčastější dotazy, týkající se tohoto téma naleznete zde: 
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/nejcastejsi-dotazy 

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/nejcastejsi-dotazy

