Postup pro získání potvrzení bezdlužnosti na
ePortálu ČSSZ pomocí datové schránky
Pomocí jednoduché žádosti na ePortálu České správy sociálního zabezpečení
zjistíte, jestli máte nedoplatky na sociálním pojištění. Tento návod je pouze pro
fyzické osoby, které jsou vedené v evidenci ČSSZ jako zaměstnavatelé nebo OSVČ
a mají datovou schránku.

1. Jak se přihlásit na ePortál?
● Nemusíte se registrovat. Pro podání žádosti využije ePortál údaje z vaší
stávající datové schránky.

2. Přihlaste se do ePortálu pomocí datové schránky.
● Kliknutím na P
 řihlásit se vpravo nahoře o
 tevřete přihlášení do ePortálu.

● Zvolte způsob přihlášení: Klikněte na Přihlásit se v okně Datové schránky
vpravo. Budete přesměrováni na mojedatovaschranka.cz, kde vyplníte
přihlašovací údaje pro svou datovou schránku a přihlásíte se do ní.

3. Odsouhlaste předání informací pro potřeby ČSSZ.
● Po přihlášení budete automaticky přesměrováni na stránku, kde
odsouhlasíte předání informací o své datové schránce pro potřeby ČSSZ
kliknutím na A
 NO.

● Po souhlasu se automaticky dostanete zpět na portál ČSSZ, kde vyplníte
jednoduchý formulář.

4. Vyplňte účel žádosti, své kontaktní údaje a způsob doručení
potvrzení.
● Systém automaticky vyplní variabilní symbol důchodového pojištění
(osmimístný číselný kód, který vám přidělí Okresní správa sociálního
zabezpečení při oznámení zahájení činnosti). Jestli se tam nepropíše
automaticky, doplňte ho ručně.
● Jako Účel potvrzení zvolte O
 becné.
● V Potvrzení k datu se automaticky vyplní datum, kdy formulář vyplňujete.
● Popis účelu potvrzení můžete nechat prázdný.
● V sekci Kontaktní osoba vyplníte své Jméno a příjmení, Telefon a volitelně
E-mail.

● Následně vyberte způsob, jakým vám má být potvrzení bezdlužnosti
doručeno: doručení na uvedenou poštovní adresu, doručení do datové
schránky nebo osobní převzetí.
● Pokud zvolíte Poštou na adresu (pravděpodobně v ČR), Jméno a Příjmení se
vyplní automaticky na základě údajů z vaší datové schránky. Následně je
potřeba vyplnit Ulici, Číslo popisné (pokud máte, tak i Číslo orientační),
Obec a
 P
 SČ.

● Pokud zvolíte Do datové schránky, vyplní se vám automaticky ID vaší datové
schránky.

● Po kliknutí na Odeslat budete nejdříve
překontrolování všech údajů, které jste vyplnili.

vyzváni

k

poslednímu

● Pokud chcete některý údaj upravit, klikněte na tlačítko Z
 pět.
● Poté, co jste se ujistili, že jste vše vyplnili správně, klikněte znovu na
tlačítko Odeslat.
● Budete přesměrováni na stránku s oznámením, že byla vaše žádost
v pořádku přijata.

A máte hotovo. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od jejího podání,
maximálně by to mělo trvat 60 dnů. N
 emusíte proto být nervózní, pokud
odpověď nedostanete hned druhý den. Držíme palce!

