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ÚVODNÍ SLOVO

CO JE JEDEN TÝDEN V ŽIVOTĚ?

Hezký den, milé kolegyně, vážení kolegové,

co je jeden týden v životě?

Co je jeden den v životě?

Co je jedna hodina?

Čas je velmi relativní. Tento týden jsem měla odpočinkový. Dočista neplánovaně, protože jsem měla mít tři vlastní dlouhé 
semináře Účetního Portálu. Byly součástí dvou specialistů, a ještě jsem měla v plánu pravidelný webinář.

Když Vás bolí noha, leccos zvládnete, když hlava, nápodobně, obvykle od sebe chceme výkon, i když nejsme dočista fit. Jsou 
však situace, kdy nezvládnete a je jasné, že vše bude jinak. To je nejen v mém případu, když nemám hlas.

Mladší syn vzpomínal, že to bylo naposledy, když byl malý a psala jsem mu na lístečky. Takže hoodně dávno.

Pamatuji si velmi živě na rok 1988, kdy jsem byla v nemocnici ve Šternberku a lékaři mi říkali, že co bude dál, mi řeknou za 
jeden den. Děti byly malé a já měla pocit, že je to celá věčnost. Seděla jsem jak hromádka neštěstí, zcela ztracená. Vše kolem 
mne se kmitalo, sestřičky poletovaly, nikdo si mě nevšímal a zjevně nikdo nestíhal – už tehdy! A pak přišla jedna vnímavá duše, 
pan doktor Imrich, který si mě všiml, vzal kolem ramen a povídal mi o tom, co by mohlo být a jak. A zde ta moje památná věta, 
kterou mi tehdy řekl, když mi utíral slzy: „Co je jeden den v životě?“.

Z nadhledu, opravdu nic. Všechno tehdy dobře dopadlo a já zažila na vlastní kůži, jak je důležité vždy si najít čas a komukoliv 
vysvětlit události, aby si nepřipadal ztracený v čase. Doma, v práci, kdekoliv.

V těchto souvislostech s respektem smekám před těmito životními situacemi, když se mám zastavit a vím, že týden v životě nic 
neznamená. Nejsem naštvaná. Přednášky se odsunuly, mnoha lidem vzniklo neplánované volno, které se v tyto dny hodilo. 
A já si mohla naprosto úžasně odpočinout, i když neplánovaně. A tak se stalo.

A kde se berou tyto vlivy vyšší moci? Kdo ví?

Možná mě někde ofouklo, řekla by moje maminka – určitě.

Možná jsem to chytla od kolegyně, která byla velmi nachlazená a spala u mě doma – nemyslím si.

Možná jsem si některé životní situace zabírala víc, než bylo žádoucí, a moje tělo mě psychosomaticky vypnulo k odpočinku. Pro 
mnohé to může být „scifi“, ale já jsem si tím téměř jistá.

Takže posilujme naši psychiku, aby nás držela za každých okolností. Události se dějí a mnoho z nich opravdu nemůžeme 
ovlivnit. A také si uvědomme, že týden v životě opravdu nic neznamená.

Těším se na odsunuté přednášky příští týden.

Uvědomuji si, jak vzácný dar je náš hlas, nástroj naší síly a projevu.

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.pevacoukova.cz/
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Aktuální stanovisko k nezabavitelné částce v roce 2022

Autor: Ing. Růžena Klímová      26. 4. 2022
strany 12–13

Dotaz – více míst výkonu práce a pracovní cesta

Autor: JUDr. Marie Salačová     29. 4. 2022
strana 27

Zaměstnávání Ukrajinců

Autor: Ing. Růžena Klímová      13. 4. 2022
strany 5–10

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor: ing. Tomáš Stejskal    26. 4. 2022
strany 14–16

Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Autor: ing. Tomáš Stejskal    28. 4. 2022
strany 18–25

Změny sazeb náhrad cestovních výdajů – březen 2022

Autor: JUDr. Marie Salačová     8. 4 2022
strana 26

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Odpočinek je koření práce.“

Plútarchos

Články
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Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné
Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné jsou dávky ze systému nemocenského pojištění. Podmínkou nároku na obě varianty 
ošetřovného je, že jste jako zaměstnanci takzvaně nemocensky pojištěni (účastni nemocenského pojištění). V příloze aktuality 
jsou shrnuty základní informace o čerpání těchto dávek.

Exekuce a srážky ze mzdy a DPH
Zaměstnavatelé, kteří odvádí na základě exekučních příkazů srážky plateb zaměstnancům, mají nárok na náhradu vzniklých 
nákladů (v paušalizované výši). Koordinační výbor mezi KDP ČR a GFŘ přijal závěr, že příslušná finanční náhrada nepodléhá 
dani z přidané hodnoty. GFŘ přitom původně deklarovalo opačný přístup, nicméně nakonec jej přestalo prosazovat.

Pokuta pro nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při 
zpracování osobních údajů

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované 
nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. Veškeré podrobnosti k případu naleznete 
v přílohách aktuality, kde je uveden i rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Informace o nástupu do zaměstnání občana Ukrajiny do evidence 
Úřadu práce 

Zaměstnavatel je povinen o nástupu cizince do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR písemně informovat přísluš-
nou krajskou pobočku ÚP. V Informaci o nástupu do zaměstnání je nově údaj Držitel dočasné ochrany – Ukrajina. V příloze 
aktuality naleznete jak celý formulář, tak zvýrazněný nový údaj.

Zpr@vodaj ČSSZ – služby ePortálu ČSSZ
V příloze aktuality naleznete dubnové vydání Zpr@vodaje ČSSZ, v němž je shrnutí základních služeb, které ePortál ČSSZ 
nabízí pro širokou skupinu osob, které pracují či podnikají na území ČR, nebo jim ČSSZ vyplácí dávky důchodového či 
nemocenského pojištění. V další části se dočtete, jaké benefity přihlášení ke službě nabízí a jaké jsou způsoby přihlášení 
k ePortálu pro fyzické osoby i pro právnické osoby. 

Úřad práce ČR upozorňuje: Od 1. května 2022 nebudou funkční vybrané 
e-mailové adresy

V rámci optimalizace digitálního prostředí Úřadu práce ČR dojde od 1. května 2022 ke zrušení některých poštovních domén. 
V praxi to bude znamenat, že e-mailové adresy ÚP ČR s doménou @xx.mpsv.cz (kde xx označovalo kód okresu) už nebudou 
funkční. Ke komunikaci s úředníky tak bude sloužit jednotná doména @uradprace.cz.

Úprava tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení 
zaměstnání od 1. dubna 2022: údaje pro potřeby Úřadu práce

Od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na 
nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022).

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

27. 4. 2022

26. 4. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

25. 4. 2022

14. 4. 2022

13. 4. 2022

8. 4. 2022

4. 4. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/za-jakych-podminek-lze-cerpat-kratkodobe-a-dlouhodobe-osetrovne-6799-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/exekuce-a-srazky-ze-mzdy-a-dph-6795-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokuta-pro-nemocnici-za-nedostatecne-zajisteni-bezpecnosti-pri-zpracovani-osobnich-udaju-6791-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokuta-pro-nemocnici-za-nedostatecne-zajisteni-bezpecnosti-pri-zpracovani-osobnich-udaju-6791-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-o-nastupu-do-zamestnani-obcana-ukrajiny-do-evidence-uradu-prace-6774-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-o-nastupu-do-zamestnani-obcana-ukrajiny-do-evidence-uradu-prace-6774-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpr-vodaj-cssz-sluzby-eportalu-cssz-6770-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/urad-prace-cr-upozornuje-od-1-kvetna-2022-nebudou-funkcni-vybrane-e-mailove-adresy-6760-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/urad-prace-cr-upozornuje-od-1-kvetna-2022-nebudou-funkcni-vybrane-e-mailove-adresy-6760-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uprava-tiskopisu-oznameni-o-nastupu-do-zamestnani-skonceni-zamestnani-od-1-dubna-2022-udaje-pro-potreby-uradu-prace-6747-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uprava-tiskopisu-oznameni-o-nastupu-do-zamestnani-skonceni-zamestnani-od-1-dubna-2022-udaje-pro-potreby-uradu-prace-6747-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

unikátní 11denní vzdělávací program 
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Článek je ukázkou z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2022.

Evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního 
zabezpečení. 

Vedení ELDP

Na základě ust. § 38 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“)  
vede zaměstnavatel ELDP pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, 
případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení 
v průběhu kalendářního roku.

Při trvání dvou (více) souběžných výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele v průběhu kalendářního 
roku zaměstnavatel vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost.

Pokud výdělečná činnost v průběhu kalendářního roku skončila a je nepochybné, že občan ve stejném kalendářním roce do 
tří měsíců znovu výdělečnou činnost u téhož zaměstnavatele zahájí, ELDP se neuzavírá a neodesílá. Dojde-li do tří měsíců 
k nástupu do zaměstnání, využijí se k zápisu další volné řádky téhož ELDP.

V případech, že jednotlivá zaměstnání stejného druhu, která zakládají účast na nemocenském pojištění, na sebe u téhož 
zaměstnavatele bezprostředně navazují, využívá se pro zápis do ELDP pouze jeden řádek (§ 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, dále jen „zákon č. 187/2006 Sb.“). Ustanovení § 10 odst. 6 se použije obdobně v případě, že na 
pracovní poměr dosavadního zaměstnance navazuje bezprostředně služební poměr státního zaměstnance (§ 182 zákona 
č.  250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě). Toto neplatí, je-li alespoň jedním ze 
zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce. 

Za situace, kdy v souvislosti s nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence dochází ke skončení 
účasti na nemocenském pojištění (i když pracovněprávní vztah nadále trvá – § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.) nebo 
v případě, kdy dochází ke skončení účasti na nemocenském pojištění z důvodu skončení příslušnosti k českým právním 
předpisům, se ELDP k datu ukončení účasti na nemocenském pojištění uzavírá a předkládá orgánům sociálního zabezpečení. 
Ve vedení záznamů na novém ELDP se pokračuje až po případném opětovném nástupu do zaměstnání po skončení výkonu 
trestu nebo zabezpečovací detence, případně po opětné změně příslušnosti k právním předpisům ve prospěch českého 
nositele pojištění.

Zaměstnavatel na ELDP vykazuje pouze dobu omluvných důvodů (§ 11 odst. 2 a § 16 odst. 4 písm. a) a d) [písm. d) v období 
do 30. 6. 2016] zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) v době trvání výdělečné činnosti. Údaje o trvání omluvných 
důvodů po skončení výdělečné činnosti již zaměstnavatel do ELDP nevykazuje. Trvají-li omluvné důvody i po skončení 
výdělečné činnosti (nebo vzniknou v ochranné lhůtě) po 31. 12. 2008, předávají údaje o jejich trvání do ústřední evidence 
ČSSZ již výlučně místně příslušné OSSZ. 

Do ELDP se zapisují (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.) za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), 
nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 
31. prosincem do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku:

 identifikační údaje zaměstnavatele,

 druh výdělečné činnosti a doba účasti na důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti,

1

Kdy má zaměstnavatel povinnost ELDP vést a předkládat? Co všechno je potřeba do něj zaznamenat? V jaké formě musí 
evidenční listy zaměstnavatelé ČSSZ předkládat? Je možné předložit ELDP písemně na předepsaném tiskopisu? To vše se 
dozvíte z článku pana Tomáše Stejskala.

Jana

Vedení a předkládání evidenčních listů 
důchodového pojištění 
Autor: ing. Tomáš Stejskal 26. 4. 2022

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění 
ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2022-158-b.html
https://www.codexisuno.cz/cE1?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cE9?lang=cs
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 vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

 doba, která se pro stanovení osobního vyměřovacího základu vylučuje,

  doba, která se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažuje za výkon výdělečné 
činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu,

 jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana.

Předkládání ELDP

Evidenční listy předkládají zaměstnavatelé ČSSZ v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové 
schránky nebo elektronické adresy podatelny. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle 
zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, 
předkládá se evidenční list způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. orgánům ministerstev obrany, 
vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění. Zaměstnavatelé 
nespadající pod resort ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, kteří zaměstnávají bývalé příslušníky ozbrojených sil 
a kterým ještě nebyl přiznán nárok na důchod od těchto orgánů, zasílají ELDP do evidence ČSSZ.

Zaměstnavatel podle § 39 odst. 2 a 3 zákona č. 582/1991 Sb. předkládá ELDP do evidence ČSSZ:

  do 30 dnů ode dne: - zápisu údajů do ELDP, 
    - svého zániku,

  do 8 dnů ode dne:  - výzvy orgánu sociálního zabezpečení. 

Při úmrtí pojištěnce předkládá zaměstnavatel ELDP na vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené, 
popřípadě do tří měsíců od úmrtí, jestliže si jej tento orgán nevyžádal dříve (§ 39 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.). 

Zaměstnavatel ELDP neodesílá v případech, kdy je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět do zaměstnání 
u téhož zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce nastoupí. V takovém případě se pokračuje v záznamech na dalším 
volném řádku původního ELDP.

Při uplatnění nároku na důchod se předkládá ELDP za daný kalendářní rok s vykázáním údajů za měsíce, za které již došlo 
k  zúčtování příjmů. Žádost o starobní důchod je na OSSZ možno sepsat tak, aby na ELDP chyběly maximálně údaje za 
poslední 4 měsíce před datem, od něhož je požadováno přiznání důchodu.

ELDP zaměstnavatelé předkládají výhradně elektronicky:

  prostřednictvím určené datové schránky e-Podani CSSZ (ID 5ffu6xk) nebo  datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, 
MSSZ, nebo

  prostřednictvím určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (APEP/VREP) podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem, nebo 

  s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní autorita), pokud občan disponuje občanským průkazem 
vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou 
identifikaci určeným ČSSZ (jméno, heslo, SMS zřízené přes CzechPoint). 

Nesplní-li podání zveřejněné podmínky, nepřihlíží se k němu; ČSSZ je povinna upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný 
úkon v elektronické podobě, které nesplňuje zveřejněné podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo 
jinému úkonu nepřihlíží. 

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího 
službu e-Podání nebo lze pro její vytvoření a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové 
aplikaci ePortál ČSSZ.

ELDP zaměstnavatelé předkládají písemně na předepsaném tiskopisu, pouze pokud existují prokazatelné objektivní technické 
důvody, které brání v předložení ELDP v elektronické podobě. Zaměstnavatel je povinen uvést důvod tohoto postupu. ELDP 
lze v těchto případech předat okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je 
vedena evidence mezd. 

Technickým důvodem se rozumí zejména výpadek elektrické energie, služeb provozovatele komunikační infrastruktury, 
informačního systému zaměstnavatele, informačního systému orgánu sociálního zabezpečení, pro který není možné vystavit 
v elektronické podobě tiskopis, nebo odeslané údaje přijmout. 

2

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění 
ing. Tomáš Stejskal

https://www.codexisuno.cz/cEw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cEa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cEc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cEd?lang=cs
https://eportal.cssz.cz/
https://eportal.cssz.cz/


16

Mzdový měsíčník č. 4/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

Za technické důvody, které brání podání ELDP v elektronické podobě, se dále považuje: 

  faktická neexistence technické podpory elektronického způsobu podání na straně ČSSZ – neexistence definice datové 
věty pro ELDP/ELDZ za období před 1. 1. 2004 (období před zavedením tzv. jednoročních ELDP) a možnosti je elektronicky 
předložit, 

  situace, kdy bývalý zaměstnavatel na výzvu příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, např. v souvislosti s podanou žádostí o důchod, 
jednorázově dodatečně vyhotoví chybějící ELDP, které z důvodu absence prostředků elektronické identifikace či technické 
podpory bude schopen předložit pouze v papírové podobě na předepsaném tiskopise. 

Zaměstnavatel je povinen uvést důvod, pro který nebyl schopen předložit ELDP v elektronické podobě. Tento postup se 
neuplatní při vyhotovení a předložení ELDZ/ELDP za období před 1. 1. 2004. 

V papírové podobě (předepsaný tiskopis ve formě):

  tiskopis jednodílný (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění využijí internetovou 
aplikaci ePortál ČSSZ, která umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku údajů 
do originálního tiskopisu ELDP vydaného ČSSZ a dále program umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro 
zaměstnavatele a pojištěnce),

  tiskopis s QR kódem (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Předepsaným tiskopisem (pro období od 1. 1. 2012) je 
též tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem internetové aplikace ePortál ČSSZ. 
Tato aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku ELDP s QR kódem 
(volba „tisk s QR kódem“) na papír formátu A4 a rovněž jeho uložení v elektronické podobě (PDF). ELDP v tištěné podobě 
obsahuje, kromě samotného tiskopisu, též vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP. 
Program dále umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Za předepsaný 
tiskopis nelze považovat ELDP, který by v tištěné podobě obsahoval pouze QR kód. ČSSZ nepřijímá ELDP s QR kódem 
v elektronické podobě, neboť takto zaslaný tiskopis nesplňuje požadavky stanovené pro elektronické podání.

  Tiskopis ELDP jednodílný nebo s QR kódem a jeho dva stejnopisy musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance 
nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.

  tiskopis třídílný (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou 
stejnopisů). Musí se jednat o psací stroj běžného typu písma. Všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného 
zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.

Při vyplňování ELDP se užívá česká abeceda (diakritická znaménka). Pokud vyplnění některých údajů nepřichází v úvahu, 
příslušné pole se ponechá volné, neproškrtává se, ani se neuvádějí nuly. Vyplňované údaje na tiskopisu by neměly přesahovat 
barevné označení čtecích polí. Pokud jde o označování nepojištěných měsíců znakem „X” (viz další text), nesmí tento znak 
přesáhnout polovinu prostoru oddělujícího čtecí pole dalšího (případně předchozího) měsíce. Totéž platí při tisku do 
originálního formuláře ELDP (jeden list) pomocí uvedené aplikace. Jestliže při vyplňování některého z údajů nepostačuje 
vymezený prostor formuláře, ukončí se zápis daného údaje uvedením posledního písmene, které lze do uvedeného prostoru 
uvést (např. Kolomazníková-Drahokoup). Při vyplňování tiskopisu se nepřipouštějí přepisy (opravy) základních identifikačních 
údajů – tj. rodného čísla, rodného příjmení, variabilního symbolu a identifikačního čísla. Rovněž nelze provést opravu údaje 
„Typ ELDP”. Při chybném vyplnění některého z těchto údajů musí zaměstnavatel použít pro vyplnění tiskopis nový. Přepisy 
(opravy) v ostatních údajích (oddílu 1. a 3.) lze provést pouze v případě, že údaje po opravě nepřesáhnou vymezený prostor. 
Opravený údaj musí být ověřen (mimo vymezený prostor) parafou příslušného pracovníka, který opravu provedl. Chybný 
údaj je nutné zřetelně škrtnout, přitom škrtat lze perem, propisovací tužkou, případně na psacím stroji za použití pomlčky 
nebo písmene „X”. Provádění uvedených oprav nepřichází v úvahu v případě papírového ELDP s QR kódem.

Předložení tiskopisu ELDP v papírové podobě ČSSZ je možné pouze prostřednictvím místně příslušné OSSZ. Tiskopisy 
v papírové podobě jsou pro zaměstnavatele k dispozici na OSSZ.

Pro dodatečné nebo opravné podání evidenčních listů jsou v internetové aplikaci ePortál ČSSZ v části Tiskopisy pro 
zaměstnavatele pod odkazem Evidenční list důchodového pojištění v části ARCHIV k dispozici: 

  Evidenční list důchodového pojištění pro období 2009 – 2011 

  Evidenční list důchodového pojištění pro období 2004 – 2008 

  Evidenční list důchodového pojištění pro období 1996 – 2003 

  Evidenční list důchodového zabezpečení pro období do 31. 12. 1995. 

Interaktivní podoba evidenčního listu pro období 1996 – 2003 a pro období do 31. 12. 1995 je určena pouze k tisku vyplněných 
údajů do originálních papírových tiskopisů vydaných ČSSZ pro uvedená období. Tyto ELDP nelze podávat elektronicky.

TRADIČNÍ DÁREK – E-BOOK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění 
ing. Tomáš Stejskal

https://eportal.cssz.cz/
https://eportal.cssz.cz/
https://eportal.cssz.cz/
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5 špičkových lektorů:

ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ
Mgr. ZDENĚK SCHMIED
ing. OLGA KRCHOVOVÁ

ing. MILAN LOŠŤÁK
ing. TOMÁŠ STEJSKAL

ihned k dispozici | záznam tzv. „navždy“ | 10. ročník 

Co se událo a co se chystá ve mzdách

ucetni-portal.cz/mzdova-konference/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

MZDOVÁ  
KONFERENCE
ONLINE 2022

Co se událo a co nás
čeká ve mzdách.

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

TRADIČNÍ DÁREK – E-BOOK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

Podívejte se na ukázku:

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.youtube.com/watch?v=0xh6506ShBs&t=3s
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Webinář: Mzdová čísla s Olgou a Pěvou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
3. 2. 2022

2 h 31 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

Webinář: Střípky ze Mzdové konference 2022 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
8. 3. 2022

1 h 27 min

Webinář: Roční zúčtování daně 2021 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
24. 2. 2022

1 h 49 min

Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování 
u zaměstnance versus podání
daňového přiznání
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Webinář: Problémy a otázky ze mzdové oblasti 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
29. 3. 2022

1 h 25 min

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdova-cisla-s-olgou-a-pevou-3-2-2022-19-00-246-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-ze-mzdove-konference-2022-8-3-2022-19-00-251-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-rocni-zuctovani-dane-2021-24-02-2022-19-00-249-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problemy-a-otazky-ze-mzdove-oblasti-utery-29-03-2022-19-00-255-V.html

