V Praze dne 27. 11. 2019

Vážení dodavatelé lékařských SW,
datum účinnosti právní úpravy eNeschopenky 1. 1. 2020 se blíží a s mnohými z Vás jsme v kontaktu
při vyřizování vašich dotazů k implementaci elektronické neschopenky, řada z Vás navštívila
konference na půdě ČSSZ, resp. včerejší jednání na MPSV.
Vnímáme četné žádosti lékařské veřejnosti a samozřejmě i tvůrců lékařských SW, abychom umožnili
otestování příslušných funkcí SW v produkčním prostředí na pracovištích lékařů, a proto se ČSSZ
rozhodla, že lékařům od pondělí 2. 12. 2019 12:00 hod. produkční prostředí pro vyzkoušení
práce s neschopenkami zpřístupníme. Půjde o vyzkoušení fiktivního provozu elektronické
neschopenky s fiktivními pojištěnci, přístup ke skutečným datům klientů a zaměstnavatelů bude
nadále možný až od 1. 1. 2020. Pro vyzkoušení funkcí v produkčním prostředí bude potřebné
nasadit již hotovou verzi SW pro eNeschopenku a používat certifikát SUKLu pro produkční
prostředí, tedy stejné nástroje jako pro provoz od ledna 2020.
Pro testování jsme vygenerovali 15 testovacích fiktivních identit pojištěnců (jsou součástí přílohy,
budou také zveřejněny) kterým lékaři budou moci v produkčním prostředí po napojení svého SW
vystavovat jednotlivé doklady pracovní neschopnosti a elektronicky je podat. Půjde o ryze fiktivní
doklady (nikoli paralelní vystavení neschopenek stávajícím práceneschopným), které budou
po ukončení testování s fiktivními identitami na konci roku 2019 všechny stornovány. Po 1. lednu 2020
již žádné ověřování v produkčním prostředí ČSSZ možné nebude, pro tyto účely bude k dispozici opět
pouze testovací prostředí.
Důležitá je kromě správného zadání fiktivního pojištěnce také volba čísla neschopenky.
Pro vystavení eNeschopenky a dalších dokladů bude muset číslo neschopenky už splnit formát
roku 2020, tzn. „IČPE + 200101nnnn“ a větší. Dále bude nutné ve vašem SW či u lékaře zajistit,
aby se číslo DPN použité při fiktivním provozu v prosinci už nevyskytlo v reálném produkčním provozu
od ledna 2020, náš systém by toto DPN odmítl jako duplicitní. (Doporučujeme pro fiktivní běh na vaší
straně např. zvolit poslední čtyři čísla nnnn od nějaké vysoké hodnoty 9001, u které je takřka jisté,
že v daný den po 1. 1. 2020 jí ve standardním provozu nemůže být dosaženo.) Při vyzkoušení
fiktivního provozu eNeschopenky v produkci nesmí být v produkčním prostředí pořizovány žádné
doklady s číslem DPN předtištěných papírových neschopenek, protože ty se v produkčním systému
reálně zpracovávají a potřebujeme doklady s těmito čísly DPN v evidenci trvale zachovat.
Účelem tohoto fiktivního běhu je, aby si lékaři vyzkoušeli ještě před začátkem roku 2020 vystavení
jednotlivých dokladů a jejich odeslání v podobě, jak budou s doklady pracovat v ostrém provozu
od začátku ledna 2020.
Služby pro lékaře na B2B budou spuštěny všechny, zpočátku však nebudou podání odesílána
do návazných systémů. Fakticky bude fungovat a lékaři budou moci vyzkoušet:
10.1 vrať adresu pojištěnce
10.2 vrať zaměstnavatele pojištěnce
10.3 Připrav podání
Operace:
– IkreDpnPripravPodaniRdpn1

–
–
–
–
–
–
–

IkreDpnPripravPodaniRdpn3
IkreDpnPripravPodaniPtdpn
IkreDpnPripravPodaniHol
IkreDpnPripravPodaniZolusu
IkreDpnPripravPodaniZuspvy
IkreDpnPripravPodaniZpnpus
IkreDpnPripravPodaniZolusou

10.6 Vrať podání DPN
V průběhu prosince postupně napojíme i navazující systémy, nicméně s ohledem na skutečnost,
že v produkčním prostředí zaslané fiktivní neschopenky nebudou průběžně, plošně a ve všech
případech zpracovávány, nelze očekávat, že další služby (Vrať případy DPN, Vrať detail
případu a Notifikace) budou lékařům standardně vracet data.
Věříme, že tato možnost „vyzkoušení si předem“ přispěje i na vaší straně k větší spokojenosti vašich
klientů.
Dále sdělujeme, že na webu ČSSZ budeme zveřejňovat seznam tvůrců nové eNeschopenky, kteří ji
již vyvinuli a instalují u lékařů, v nemocnicích aj. Máte-li již svůj SW připraven, uvítáme nahlášení vaší
společnosti do seznamu na podpora.eneschopenka@cssz.cz. Spolu s přihlášením můžete zaslat
ke zveřejnění i krátkou videoukázku Vaší aplikace nebo např. odkaz na Vaše webové stránky
s informacemi o modulu pro eNeschopenku.
Na základě Vašich četných dotazů ještě upřesňujeme, že modul eNeschopenky by měl pro nové
eNeschopenky umožnit lékaři pořídit elektronicky její 3. díl i ostatní doklady (HOL, potvrzení o trvání,
žádosti na LPS), i v případě, kdy 1. díl bude vystaven v papírové podobě. Využije se např. při převzetí
jiným lékařem. Vyjma prvního dílu, kde číslo rozhodnutí generuje SW PZS, je tedy nutné podporovat
všechny formáty eNeschopenek:
–
–
–

SW PZS generuje číslo z řady IČPE+2001010000 a vyšší - 18 číslic
Aplikace ePortálu ČSSZ generuje číslo z řady IČPE+6000000000 a vyšší (nepoužívá
algoritmus RRMMDDnnnn) – 18 číslic
Papírová neschopenka – číslo předtištěno
• Písmeno E-Z vyjma K + 7 číslic - 8 znaků: 1 písmeno a 7 číslic

Dále Vám dle požadavku zasíláme číselník chyb.

S pozdravem

Přílohy:
Test_identity_eNeschopenka_výpis_pojištěnců_20191126.xlsx
(fiktivní identity pro otestování eNeschopenky v produkčním prostředí – barevně označení mají více
pojistných vztahů = zaměstnavatelů)
Číselník chyb eNeschopenka_20191127.xslx
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