Od ledna příštího roku platí pro všechny zaměstnavatele
povinnost

elektronické

komunikace

se

správou

sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice upozorňuje zaměstnavatele na skutečnost, že od
1. 1. 2014 jsou povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech
zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně
činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku
pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.
Uvedené se týká následujících tiskopisů:









Přehled o výši pojistného
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
Přihláška do registru zaměstnavatelů
Odhláška z registru zaměstnavatelů
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Evidenční list důchodového pojištění
Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Povinnost elektronické komunikace se bude týkat podání výše uvedených tiskopisů, kde lhůta k jejich
řádnému podání započne po 31. 12. 2013
Znamená to, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis
výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013. Řádná
lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1.2014.

Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou:





počítač
internet
SW podporující službu e - Podání anebo Software602 Form Filler (zdarma)
datová schránka anebo uznávaný elektronický podpis (v případě podání s uznávaným
elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání zaregistrovat).

Pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit
a poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc
(tel. 388 304 111). Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e – Podání,
jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ ( www.cssz.cz) a při řešení případných potíží při
e – Podání pomůže specializované call centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290.

