Od 1.1.2014 platí pro všechny
zam stnavatele povinnost elektronické
komunikace se správou sociálního
zabezpe ení

Nová právní úprava zavedla od 1. 1. 2013 pro zam stnavatele povinnost init veškerá podání,
pro které je p edepsán tiskopis, elektronicky. Tato právní úprava sou asn umožnila SSZ ur it okruh
edepsaných tiskopis , které mohou zam stnavatelé init i nadále také písemn . SSZ stanovila
výjimku pro písemná podání u všech p edepsaných tiskopis do konce roku 2013.
Nyní zbývají poslední m síce p ipravit se na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního
zabezpe ení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zam stnavatelé povinni p edepsané tiskopisy podávat
pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech zam stnavatel , což znamená, že v postavení
zam stnavatele m že být i osoba samostatn výd le
inná (OSV ) nebo léka , tedy každý, kdo
zam stnává alespo jednoho zam stnance.
Ud lit výjimku pouze ur ité skupin zam stnavatel zákon neumož uje.

Povinnost elektronického podávání tiskopis
bude možné
v následujících formátech (dle okruhu p edepsaných tiskopis ):

provád t

zasíláním

výhradn

1. pouze formou datové v ty (ve formátu XML):
Eviden ní list d chodového pojišt ní,
Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické p íprav ) pro ú ely d chodového pojišt ní,
ehled o výši pojistného,
Oznámení o nástupu do zam stnání (skon ení zam stnání),
íloha k žádosti o dávku nemocenského pojišt ní.
2. prost ednictvím datové schránky i elektronické podatelny v b žných formátech jako
je nap . PDF:
ihláška do registru zam stnavatel ,
Odhláška z registru zam stnavatel a
Potvrzení pro ú ely výplaty vyrovnávacího p ísp vku v t hotenství a mate ství.

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpe ení jsou každý pracovní den
ipraveni
poradit a poskytovat všem klient m v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc.
Podrobné informace o elektronickém podání ve form datové v ty, tzv. e - Podání, jsou dostupné
na webových stránkách SSZ a p i ešení p ípadných potíží p i e – Podání pom že specializované call
centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290.
Základní informace ke služb e - Podání: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/
Povinnost elektronického p edávání tiskopis stanovil zákon . 470/2011 Sb. a SSZ musí postupovat
v souladu s platnou právní úpravou.

