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ÚVODNÍ SLOVO

NOUZOVÝ STAV 2020 

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

doba nouzového stavu je díky „Bohu“ za námi a přinesla mi nejednu skutečnost – nejeden dárek. Vám určitě také. 

Když jsem natáčela video Plán B od Pěvy – COVID 19, tak jsem cítila, že se za tím budou skrývat určité poklady, ale 
ani náhodou jsem nevěděla jaké. 

Přesně před deseti týdny jsem vysílala poprvé moje povídání o novinkách aneb Webináře: Mimořádné vysílání 
s Pěvou – Všichni slibují. My zdrojujeme. Celých deset týdnů jsem sledovala aktuality pro všechny kolegy, kteří 
o to stáli. Pomáhala mi kolegyně Nikča s přípravou, Kája a Jiřík mi dělali zázemí při vysílání. Naprostá jednota a síla 
pomáhat. Netušila jsem, že se počet zhlédnutí může vyšplhat tak vysoko. Byla jsem upřímně dojatá. 

A navíc jsem cítila velké napojení na „moje lidičky“, více než kdykoliv předtím. Není to konečná, vím to, jen jsem 
teď vyčerpaná a moje tělo mi to dává najevo. Umím naslouchat a jdu do klidového režimu. Jsem vděčná za těch 10 
vysílání, tento týden v úterý bylo poslední vysílání…

Není to jediné, co přišlo. Zavedla jsem jako pomoc maminkám mých vnoučat, že budu děti hlídat v pátek a sobotu, 
samozřejmě i se spaním. Všichni se tvářili nadšeně a já do toho šla. Tradičně hlídám děti dva týdny o prázdninách, 
ale v průběhu roku v normálním stavu nemám obvykle čas. 

Začala jsem hlídat každý týden. Stejně jako vysílání, tak i hlídání jsem vyhlásila po dobu, než vše skončí. Moc jsem 
si to užila, byl to skvělý protipól pracovním povinnostem. A byla jsem ráda, že děti mohu vidět. Mnoho maminek 
vůbec nedávalo prarodičům děti. Oceňovala jsem to… Běhala jsem mezi plotnou a nádobím, byl tam i relax na 
zahradě, bylo tam i povídání, koukání na film s dětmi – to vůbec neznám. Taky jsme zachraňovali ježka…

Byl i rituál ranních sobotních palačinek neboli omelet. Vždy v takovém množství, aby zbylo na odpoledne. Vybrat 
bezlepkovou mouku, aby z ní šly palačinky, nebylo úplně snadné. Ale představa, že je nestačíte dělat a mizí vám pod 
rukama, byla natolik lákává, že nešlo odolat. Krásné bylo také to, že na palačinky používám knihu receptů, kterou 
moje mamka dostala ve vaření v její deváté třídě. Hooodně dávno… kamarád mi ji kdysi ofotil a znovu svázal.

Přiznám se, že být takto intenzivně s dětmi se mi vůbec nechce rušit, stejně jako ty sobotní palačinky. Mám je 
vychytány a s malinovou marmeládou jsou i pro odpolední návštěvy úžasné.  

Co kdybych si je nechala jako tradici? Kdo ví? Asi by se mi to líbilo.

Vlastně miluji pořádek, pravidelnost, rituály… určitě potřebuji řád. Pak mi věci fungují, v chaosu se mi dělá špatně. 
Tak uvidíme, jak to bude se sobotními palačinkami.

Začal Mzdový specialista 2020 a po neděli začíná Daňový specialista 2020 – je to mazec, jsou to výzvy… díky za ně. 
Fyzické semináře miluji. A bude online, to je jasné :-)

Krásné květnové dny…

P.
Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

Palačinky ze školní kuchařky mojí mamky:
½ litru mléka (používám mandlové nemléko), 24 dkg mouky (používám bezlepkovou),  
2 vajíčka (z bílků dělám sníh), trochu posolit… dělám dvě dávky.

Že bych Vás inspirovala na sobotní palačinky?

https://www.youtube.com/watch?v=eIAmROulSrQ
https://www.youtube.com/channel/UC0guJrKm_AM7eoVIfmkBgIA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0guJrKm_AM7eoVIfmkBgIA?view_as=subscriber
https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb., ze dne 25. 3 2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020, vyhlášeno 27. 3. 2020. / Schváleno – zákon č. 230/2020 Sb., ze dne 29. 4. 2020, kterým se mění 
zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 – 
sněmovní tisk 828/0.

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Finanční zpravodaj 4/2020 – Liberační balíček I, Finanční zpravodaj 5/2020 – Liberační balíček II, Finanční zpravodaj 6/2020 – Liberační 
balíček III, Finanční zpravodaj 7/2020 – Liberační balíček IV 

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů může vláda České republiky 
schválit cílený Program „Antivirus“ k řešení zaměstnanosti celostátního charakteru. Smlouva je uzavřena s Úřadem práce prostřednictvím 
žádost podané na MPSV...

Návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociálním zabezpečení postoupil do Senátu

Schválený návrh zákona Poslaneckou sněmovnou postoupil dne 14. 5. 2020 do Senátu jako tisk 259 (sněmovní tisk 860/0). Návrh zákona 
o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako 
poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů bude předložen k projednávání 
v Senátu 20. května ve 13:00 hod.
Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat ÚP o vyplacení dlužné mzdy

Senát včera schválil senátní návrh zákona č. 257 (sněmovní tisk č. 851), který umožňuje, aby zaměstnanci mohli opět získat část svých 
mzdových nároků, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží. Nový zákon platný od 24. dubna 2020 č. 191/2020 Sb. (tzv. „lex 
covid justice“) znemožňuje nyní Úřadu práce ČR vyplatit zaměstnanci mzdový nárok za zaměstnavatele, jak bylo možné doposud. Návrh 
novely zákona vrací pro tyto případy podmínky obdobně jako před nabytím účinnosti tzv. lex covid justice. Ke vstupu úpravy v účinnost 
zbývá již jen podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie. Spolupracovala Pěva.

Pro vyplacení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna 
stačit jediný formulář

ČSSZ vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, 
aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.

Ošetřovné se zvýší na 80 %, nově budou mít nárok i „dohodáři“. 
Návrh ministryně Maláčové prošel senátem

Pro návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zvedla ruku 
většina Senátu PČR. Ošetřovné se zvýší automaticky, a to zpětně od 1. dubna do 30. června. Na ošetřovné budou mít nově nárok i takzvaní 
„dohodáři“. Ke konečnému schválení změn chybí už jen podpis prezidenta republiky.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Antivirus – nejčastější chyby ve vyúčtování

Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak 
už zbývá jen doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných 
chyb při předložení požadovaných podkladů. Úřad práce ČR v souvislosti s tímto zveřejnil na svých stránkách nejčastější chyby, se kterými 
se v zaslaných formulářích setkávají.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

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

Aktualizace: 19. 5. 2020

Aktualizace: 19. 5. 2020

Aktualizace: 13. 5. 2020

Zveřejněno: 18. 5. 2020

Zveřejněno: 14. 5. 2020 

Zveřejněno: 6. 5. 2020

Zveřejněno: 30. 4. 2020

Zveřejněno: 28. 4. 2020

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

veškeré materiály

KDEKOLIV
KDYKOLIV

https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-snizeni-penale-z-pojistneho-na-socialnim-zabezpeceni-postoupil-do-senatu-5445-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnanci-firem-v-platebni-neschopnosti-budou-moci-opet-pozadat-urad-prace-o-vyplaceni-dluzne-mzdy-5435-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pro-vyplaceni-osetrovneho-z-duvodu-uzavreni-skolskych-a-detskych-zarizeni-bude-od-dubna-stacit-jediny-formular-5419-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pro-vyplaceni-osetrovneho-z-duvodu-uzavreni-skolskych-a-detskych-zarizeni-bude-od-dubna-stacit-jediny-formular-5419-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-se-zvysi-na-80-nove-budou-mit-narok-i-dohodari-navrh-ministryne-malacove-prosel-senatem-5403-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-se-zvysi-na-80-nove-budou-mit-narok-i-dohodari-navrh-ministryne-malacove-prosel-senatem-5403-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/antivirus-nejcastejsi-chyby-ve-vyuctovani-5397-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-snizeni-penale-z-pojistneho-na-socialnim-zabezpeceni-postoupil-do-senatu-5445-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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MZDOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇUJEME

4. den: Ing. Olga Krchovová
Zdravotní pojištění

8. den: Ing. Pěva Čouková
Cestovní náhrady,  
mzdové benefity

1. den: Mgr. Zdeněk Schmied
Pracovní právo pro mzdové účetní 

– zákoník práce

5. den: Ing. Milan Lošťák
Daň z příjmů ze závislé činnost

9. den: Ing. Růžena Klímová
Exekuce – příprava na budoucí 

povolání, složitosti z mezd

2. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

6. den: Ing. Olga Krchovová
Praktický příklad

10. den: Ing. Olga Krchovová
Mzdové výpočty, procvičování 

v praxi, souvislý příklad

3. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

7. den: Ing. Olga Krchovová
Sociální pojištění,  

nemocenské pojištění

11. den: Ing. Tomáš Stejskal
Důchodové pojištění,

evidenční listy

PROGRAM

NOVĚ

https://mzdovy-specialista.cz/
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Článek je ukázkou z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2020.

Pro evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) je zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“) předepsaný tiskopis, který vydává ČSSZ. ELDP lze tedy ČSSZ předkládat 
v elektronické nebo papírové podobě (§ 39 odst. 6 a § 123e odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 582/1991 Sb.). Bližší informace 
jsou uvedeny na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/. 

Vedení ELDP 

Na základě ust. § 38 zákona 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 
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 pojištěnce,
  druh výdělečné činnosti a doba účasti na důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti,
  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,
  identifikační údaje zaměstnavatele.

1

Vedení a předkládání evidenčních  
listů důchodového pojištění 
Autor: Ing. Tomáš Stejskal

Tento článek od pana Ing. Tomáše Stejskala Vám objasní problematiku ELDP a vše s tím spojené. Kdy máme povinnost ELDP 
odevzdávat? Jaké formy tiskopisu jsou na ČSSZ k dispozici? To vše se v článku dozvíte. 
Lucie

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
Ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.codexisuno.cz/4Gn#!17
https://www.codexisuno.cz/4Gn#!17
https://www.codexisuno.cz/4Go#!31477
https://www.codexisuno.cz/4Gp#!66917
https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-tiskopisy
https://www.codexisuno.cz/4H7#!29957
https://www.codexisuno.cz/9kx
https://www.codexisuno.cz/9kx
https://www.codexisuno.cz/9kx
https://www.codexisuno.cz/4H9#!8497
https://www.codexisuno.cz/9ky
https://www.codexisuno.cz/9kz
https://www.codexisuno.cz/9kA
https://www.codexisuno.cz/9kA
https://www.codexisuno.cz/9kA
https://www.codexisuno.cz/4He#!30297
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1638.mp3
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Předkládání ELDP

Zaměstnavatel je povinen ELDP předložit ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele (§ 39 zákona 
č. 582/1991 Sb.), ve kterém je vedena evidence mezd. Jsou-li ELDP vedeny způsobem stanoveným v § 123e odst. 2 zákona 
č. 582/1991 Sb. a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy, předkládají se přímo ČSSZ prostřednictvím datové 
schránky nebo její elektronické podatelny. Jedná-li se o občana, jemuž vznikl nárok na důchod (tzn. získal potřebnou dobu 
pojištění a dosáhl důchodového věku) z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se ELDP orgánům 
ministerstev obrany, vnitra a  spravedlnosti podle toho, který orgán je příslušný k  rozhodování o  dávce 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 dle § 39 odst. 2 a 3 zákona č. 582/1991 Sb. předkládá ELDP do centrální 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 v  návaznosti na  sepsání 
žádosti o pozůstalostní dávku, 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.

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném 
na úřední desce ČSSZ, zasláním do

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

  určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (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. 

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 v  Software 602 zveřejněný 
na webových stránkách ČSSZ, kde jsou rovněž k dispozici bližší informace o tomto způsobu podání, nebo je pro předávání 
tiskopisů ELDP k dispozici internetová aplikace ePortál ČSSZ. 

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) – nově je předepsaným tiskopisem ELDP (pro období od 1. 1. 2012) v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb. též tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem 
internetové aplikace ePortál ČSSZ. ELDP, který v  tištěné podobě obsahuje vygenerovaný QR kód s  údaji vykázanými 
v  jednotlivých kolonkách ELDP, mohou zaměstnavatelé využívat současně s  dosud platným papírovým tiskopisem. 
K jeho vytvoření je určen stejný interaktivní formulář jako pro tisk do originálního papírového tiskopisu a k jeho 
vytištění na papír formátu A4 je určena volba „Tisk s QR kódem“. Od 1. 1. 2018 je rozšířen způsob předkládání 
ELDP prokazující období po 1. 1. 2012;

2

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
Ing. Tomáš Stejskal

https://www.codexisuno.cz/9kB
https://www.codexisuno.cz/9kB
https://www.codexisuno.cz/4Hg#!66917
https://www.codexisuno.cz/4Hg#!66917
https://www.codexisuno.cz/4Hh#!31137
https://www.codexisuno.cz/4Hi#!31337
https://www.codexisuno.cz/4Hi#!31337
https://www.codexisuno.cz/7vt#!31477
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  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. Aplikace též umožňují elektronické podání tiskopisu 
do určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), pokud je takové podání opatřeno uznávaným 
elektronickým podpisem nebo do datové schránky e-Podani CSSZ (ID 5ffu6xk) – viz výše; 

  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”.

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 účely dodatečného nebo opravného e-Podání ročních evidenčních listů byl zveřejněn elektronický formulář „RELDP“ 
podávaný pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008. Tento formulář lze na ČSSZ zasílat elektronicky pouze prostřednictvím 
komunikačního kanálu VREP. 

Pro dodatečné e - Podání ELDP pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a dále pro období od 1. 1. 2012 mohou zaměstnavatelé 
využít interaktivní formuláře, které jsou volně k dispozici na webových stránkách nebo ePortálu ČSSZ (viz informace výše).

Pro dodatečné nebo opravné vyplnění evidenčních listů za  starší období, které mohou být předkládány výhradně 
v papírové podobě, jsou v internetové aplikaci ePortál ČSSZ v části Tiskopisy pro zaměstnavatele pod odkazem Evidenční list 
důchodového pojištění v části ARCHIV zveřejněny formuláře: Evidenční list důchodového zabezpečení pro období do roku 
1995 a Evidenční list důchodového pojištění pro období od roku 1996 do roku 2003. Uvedené formuláře jsou určeny zejména 
těm, kteří již nedisponují psacím strojem, protože je lze využít pouze k tisku vyplněných údajů do originálních papírových 
tiskopisů vydaných pro uvedená období.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
Ing. Tomáš Stejskal

1. DEN S MGR. ZDEŇKEM SCHMIEDEM: 
PRACOVNÍ PRÁVO PRO MZDOVÉ  

ÚČETNÍ – ZÁKONÍK PRÁCE

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020

NATOČENO

Z programu 1. dne vybíráme:

  návrh novely zákoníku práce
  překážky na straně zaměstnavatele 

ve vztahu k Programu Antivirus
 vznik, změna a skončení pracovního poměru
  neplatnost rozvázání pracovněprávního 

vztahu
  dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr
 pracovní doba, překážky v práci, dovolená

https://mzdovy-specialista.cz/
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Roční zúčtování daně 2019

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pěva Čouková

27. 2. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Novinky a připravované aktuality 
ve mzdové oblasti, v oblasti sociálního 
a zdravotního pojištění pro OSVČ  
pro rok 2020

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

28. 11. 2019

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

#9 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

13. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#8 Mimořádné vysílání s Pěvou - 
Všichni slibují. My zdrojujeme.
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 01 m
in

7. 5. 2020

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#10 Mimořádné vysílání s Pěvou 
– Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

19. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 43 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA
Dopočet zdravotního pojištění

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

14. 5. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

