
 
 
 

Metodický list Odboru pro personální řízení Rektorátu Masarykovy univerzity 

eNeschopenky 
 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Od 1. ledna 2020 byl zaveden provoz kompletního, plně funkčního a povinného 
systému eNeschopenky (přijatého zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.).  

(2) Masarykova univerzita (dále jen „MU“) stanovuje tímto metodickým listem způsob 
zajištění realizace odstavce 1.  

(3) Osoba uznaná pracovně neschopnou obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce 
neschopného pojištěnce (již ne 3 díly papírové neschopenky), který zůstává 
zaměstnanci a slouží pro potřeby záznamu lékaře, kontrol apod.  

(4) Všechny typy rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (hlášení zaměstnavateli  
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o trvání dočasné pracovní 
neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti), dále jen 
„rozhodnutí“, již zaměstnavateli od lékaře nepředává zaměstnanec, ale jsou 
elektronicky předány prostřednictvím ČSSZ.  

 
Článek 2 

Povinnosti zaměstnance 

(1) U lékaře zaměstnanec uvádí jako svého zaměstnavatele Masarykovu univerzitu  
(nikoli název součásti nebo pracoviště). Při nesprávném nahlášení se eNeschopenka 
k zaměstnavateli nedostane. 

(2) Při zahájení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) je zaměstnanec povinen 
neprodleně informovat osobu pověřenou správou docházky na pracovišti, dále jen 
„osoba pověřená správou docházky“ (obvykle je touto osobou zadavatel docházky na 
pracovišti nebo vedoucí zaměstnanec). Zároveň zaměstnanec sdělí počet hodin 
odpracovaných v prvním dni DPN (pokud pracoval). Po zadání nepřítomnosti pošle 
systém informační zprávu vedoucímu zaměstnanci (včetně údaje o hodinách 
odpracovaných v prvním dni DPN) – tzn. vedoucí zaměstnanec je vždy informován 
o nepřítomnosti zaměstnance neprodleně. 

(3) Při ukončení DPN je zaměstnanec povinen neprodleně sdělit počet hodin 
odpracovaných v posledním dni DPN (pokud pracoval). K tomu je vyzván 
automatickou zprávou zasílanou z INETu. Počet odpracovaných hodin sdělí osobě 
pověřené správou docházky, která hodiny zaznamená v aplikaci Zadávání docházky. 
Po ukončení nepřítomnosti pošle systém informační zprávu (včetně údaje o hodinách 
odpracovaných v posledním dni DPN) vedoucímu zaměstnanci a případně další osobě, 
která na pracovišti odpovídá za potvrzování hodin odpracovaných v prvním/posledním 
dni DPN a nástupu do zaměstnání (dále jen „delegovaná osoba“). 

  

https://inet.muni.cz/app/dochazka/zadav_doch


Článek 3 
Povinnosti vedoucího zaměstnance / delegované osoby 

(1) Při zahájení DPN zaměstnance jsou vedoucí zaměstnanec a delegovaná osoba  
(je-li na pracovišti určena) informováni zprávou prostřednictvím systému INET. 
V případě, že je vyplněn nenulový počet hodin odpracovaných zaměstnancem 
v prvním dni DPN, musí vedoucí zaměstnanec nebo delegovaná osoba v systému 
tento stav potvrdit. 

(2) Při ukončení DPN zaměstnance jsou vedoucí zaměstnanec a delegovaná osoba 
informováni zprávou ze systému a vyzváni k doplnění/potvrzení data nástupu 
zaměstnance do pracovního procesu. Vedoucí zaměstnanec nebo delegovaná osoba 
zároveň potvrdí počet hodin odpracovaných zaměstnancem v poslední den DPN 
(pokud pracoval). 

 
Článek 4 

Povinnosti osoby pověřené správou docházky  

(1) Na existenci nových eNeschopenek předaných z ČSSZ je osoba pověřená správou 
docházky na pracovišti automaticky upozorněna INETem. 

(2) Na začátek DPN je osoba pověřená správou docházky upozorněna zaměstnancem. 
(3) Osoba pověřená správou docházky spravuje záznamy DPN („eNeschopenky“) 

v INETu, v aplikaci Zadávání docházky. Přebírá eNeschopenky poskytované ČSSZ  
a v případě více pracovních poměrů zaměstnance určuje ten, k němuž se 
eNeschopenka váže (všechny ostatní údaje eNeschopenky se z dat ČSSZ přebírají 
automaticky). Na základě informace od zaměstnance doplňuje k záznamům DPN 
údaje o počtu hodin odpracovaných v prvním, resp. posledním dni DPN. 

(4) V případě, že při zahájení DPN ještě není eNeschopenka k dispozici, zadá osoba 
pověřená správou docházky standardní nepřítomnost, která se až následně propojí  
s přijatou eNeschopenkou.  

(5) V obou předešlých případech zadává osoba data do systému neprodleně. 
(6) O ukončení DPN je osoba pověřená správou docházky informována automatickou 

zprávou zaslanou INETem. 
 

Článek 5 
Povinnosti mzdové účetní 

(1) Mzdová účetní sleduje záznamy o průběhu DPN (V - vystavení, T - trvání a U - 
ukončení pracovní neschopnosti), automaticky přenášené z ČSSZ, v aplikaci Přehled 
eNeschopenek v INETu.  

(2) Při zahájení DPN zpracuje mzdová účetní údaje o eNeschopence v modulu Evidence 
DNP v PaMS Magion. Trvá-li DPN déle než 14 dnů, je mzdová účetní povinna 
neprodleně odeslat elektronickou „Přílohu k žádosti o dávku“ z PaMS Magion. 

(3) Jsou-li u zaměstnance prováděny srážky ze mzdy, předá mzdová účetní dle své volby 
elektronicky či písemně podklady pro provedení srážek z nemocenské dávky na MSSZ.  

(4) Při ukončení DPN delší než 14 kalendářních dnů zasílá mzdová účetní na ČSSZ „Hlášení 
zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“. Hlášení generuje a posílá  
z PaMS Magion. 

(5) V případě nesrovnalostí se mzdová účetní obrací na vedoucí mzdové účtárny OPŘ 
RMU, která má zajištěn přístup na portál ČSSZ.  

 

https://inet.muni.cz/app/dochazka/zadav_doch
https://inet.muni.cz/app/dochazka/eNesch
https://inet.muni.cz/app/dochazka/eNesch


Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Jednotlivá HS si proces povinností mezi zaměstnancem a vedoucím zaměstnancem 
mohou upravit dle zvyklostí na HS za podmínky, že všechny povinnosti budou 
splněny.  

(2) Tímto metodickým listem se zrušuje metodický list e-Neschopenky ze dne 17. 12. 
2019.  

(2) Tento metodický list nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  
  
 
Přílohy:  č. 1 – Zjednodušené schéma povinností zaměstnance a vedoucího  

         zaměstnance 
č. 2 – Desatero pro pojištěnce (ČSSZ) 

 
 
 
V Brně dne 5. března 2020 
 

  

 
 

Mgr. Marta Valešová, MBA 
kvestorka 

          

         Podepsáno elektronicky 
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