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Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) se vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají 
v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Výše povinného 
podílu osob se zdravotním postižením (PPOZP) z celkového počtu zaměstnanců pak činí 4 %.
Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit následujícími způsoby nebo jejich kombinací:

•	 zaměstnáváním	osob	se	zdravotním	postižením
•	 odebíráním	výrobků	nebo	služeb	od	zaměstnavatelů	zaměstnávajících	více	než	50%	osob	se	zdravotním	

postižením	nebo	zadáváním	zakázek	těmto	zaměstnavatelům
•	 odebíráním	výrobků	chráněných	dílen	provozovaných	občanským	sdružením,	státem	registrovanou	círk-

ví	nebo	náboženskou	společností	nebo	církevní	právnickou	osobou	nebo	obecně	prospěšnou	společností	
nebo	zadáváním	zakázek	těmto	subjektům

•	 odebíráním	výrobků	nebo	služeb	od	osob	se	zdravotním	postižením,	které	jsou	OSVČ	a	nezaměstnávají	
žádné	zaměstnance	nebo	zadáváním	zakázek	těmto	osobám

•	 odvodem	do	státního	rozpočtu

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel prostřednictvím úřadu práce nejpozději do 15. února. 
Místně příslušným je úřad práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo (právnická osoba) nebo bydliště 
(fyzická osoba). Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit tomuto úřadu práce plnění svého povinného 
podílu včetně použitých způsobů plnění.

Program Mzdy Profi nyní obsahuje výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a z něj pak 
povinného podílu osob se zdravotním postižením. 

Pokud máte firmu do 25 zaměstnanců a není pravděpodobnost, že tuto hranici v budoucnu překonáte, 
nemusíte problematiku povinného podílu řešit a tento návod nemusíte vůbec číst.

Povinný podíl osob 
se zdravotním postižením

1. Doplnění nových mzdových klíčů do evidence 
Protože program do stávající evidence mzdových klíčů nikdy automaticky nezasahuje (aby nějak nerozhodil 
vaše případné úpravy), je nutné nové mzdové klíče doplnit ručně. Proto v programu Mzdy Profi přejděte do 
Hlavního menu a zde zvolte Pomocné evidence a v další nabídce pak Mzdové klíče. Zobrazí se přehled 
stávajících mzdových klíčů. Zde stiskněte klávesu F10. Tím se do evidence doplní chybějící mzdové klíče, 
v našem případě se bude jednat o klíče 070,	071	a	072. 

1
2. Nastavení pracovníků, kteří do výpočtu vstupují 
Aby mohl program správně vypočítat roční přepočtený počet zaměstnanců, je potřeba nastavit, kteří pracovníci 
do něj budou vstupovat (a jak) a kteří nikoliv. 

•	 Do	počtu	odpracovaných	hodin	se	započítávají	všechny skutečně odpracované hodiny	(tzn.	i	hodiny	
odpracované	přesčas)	zaměstnanců	v	pracovním	poměru,	včetně	zaměstnanců	pracujících	na	místech	
obsazovaných	volbou	nebo	jmenováním.
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Do výpočtu se nezapočítávají hodiny odpracované:

1.	pracovníky,	na	jejichž	zaměstnávání	se	povinnost	uvedená	v	§	81	zákona	o	zaměstnanosti	nevztahuje:	

•	 příslušníci	a	vojáci	z	povolání	ve	služebním	poměru	
•	 zaměstnanci	obce	zařazení	do	obecní	policie,	občanští	zaměstnanci	ozbrojených	sil	České	republiky	
•	 báňští	inspektoři	a	členové	výjezdových	skupin	zdravotnické	záchranné	služby

2.	na	základě	dohod	o	pracích	konaných	mimo	pracovní	poměr.

Aby mohl program rozhodnout, který pracovník do výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců 
a plnění podílu OZP vstoupí a který nikoliv, bylo nutné do programu doplnit nové nastavení. 

Informace o tom, jak příslušný pracovník do výpočtu vstoupí, je předvolena v druhé záložce karty pracovníka. 
Odtud se pak ukládá do mzdových listů (může se např. stát, že se z běžného pracovníka stane v průběhu roku 
pracovník se zdravotním postižením, nebo z běžného zdravotního postižení se stane postižení těžší).

Automaticky je předvoleno, že všichni pracovníci do výpočtu vstupují a nejsou to OZP. 
Pokud má některý z nich zdravotní postižení nebo má být z výpočtů vyřazen, je nutné postupovat následovně.

2.1 Nastavení v kartě pracovníka
•	 Přejděte	do	evidence zaměstnanců,	v	aktualizačním	menu	zvolte kartu	příslušného	pracovníka	

a	vstupte	do	ní.	Pomocí	klávesy	F6	přejděte	do	druhé záložky	karty	pracovníka.
•	 Opět	stiskněte	klávesu	F6,	tím	program	v	levé	části	karty	aktivuje	nabídku pomocných nastavení:

•	 Najeďte	pomocí	šipek	na	poslední	řádek	v	nabídce	pojmenovaný	Výpočet PPOZP.
•	 Opakovaným	stiskem	klávesy	Enter	na	řádku	můžete	cyklicky	přepínat	mezi	možnostmi:

 » 1 x	............	běžný	pracovník	vstupující	do	výpočtu	ročního	přepočteného	počtu	zaměstnanců.
 » OZP 1 x	...	pracovník	se	zdravotním	postižením	započítávaný	ve	výpočtu	plnění	jedenkrát
 » OZP 3 x	...	pracovník	s	těžším	zdravotním	postižením	započítávaný	ve	výpočtu	plnění	třikrát
 » Ne	.............	pracovník	vyřazený	z	výpočtů	(voják,	obecní	policista,	...)

•	 Po	volbě	správné	varianty	kartu	pracovníka	opakovaným	stiskem	klávesy	Esc	opusťte	a	změny	zapište.

2.2 Nastavení ve mzdovém listu
• Postupně vstupte do všech vystavených mzdových listů pracovníka.	Pokud	jsou	uzavřené,	

klávesou	F3	je	odblokujte.
•	 Na	libovolném	řádku	mzdového	listu	stiskněte	klávesu	F7.	Zobrazí	se	nabídka pomocných nastavení.

•	 Najeďte	pomocí	šipek	na	poslední	řádek	v	nabídce	pojmenovaný	Výpočet PPOZP.
•	 Opakovaným	stiskem	klávesy	Enter	proveďte	nastavení.	Po	volbě	správné	varianty	klávesou	Esc	

nabídku	opusťte.	Pokud	byl	mzdový	list	původně	uzavřen,	tak	jej	klávesou	F3	uzavřete	a	potom	opusťte.2
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3. Kontrola úvazku jednotlivých pracovníků 
Velmi důležitou informací, potřebnou k výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců, je délka úvazku 
jednotlivých pracovníků. Z našich zkušeností víme, že často bývají tyto údaje vyplněny neúplně nebo vůbec. 
Proto postupně projděte karty všech pracovníků a zkontrolujte, že mají úvazek správně předvolen.

3.1 Nastavení v kartě pracovníka
Informaci o denním a týdenním úvazku najdete v první záložce karty pracovníka. Vyplněny musí být oba.

3.2 Nastavení ve mzdovém listu
Stejně jako způsob zahrnutí pracovníků do výpočtu PPOZP, i úvazek pracovníka se může v průběhu roku měnit. 
Proto se tato informace ukládá i do mzdových listů (podle toho, co je přednastaveno v kartě pracovníka). 
Pokud budete potřebovat nastavení úvazku v daném měsíci dodatečně změnit, postup bude následující:

• Vstupte do mzdového listu, ve kterém chcete změnit úvazek pracovníka.	Pokud	je	uzavřený,	
klávesou	F3	je	odblokujte.

•	 Na	libovolném	řádku	mzdového	listu	stiskněte	klávesu	F7.	Zobrazí	se	nabídka pomocných nastavení.

•	 Najeďte	pomocí	šipek	na	řádek	úvazek pracovníka	a	stiskněte	Enter.	Zobrazí	se	následující	tabulka:

•	 Postupně	můžete	nastavit	denní	a	týdenní	úvazek.	Pokud	se	má	v	daném	měsíci	shodovat	s	nastavením	
v	kartě	pracovníka,	stiskem	klávesy	F4	můžete	do	mzdového	listu	přenést	nastavení	z	karty.

•	 Jakmile	budete	hotovi,	můžete	klávesou	Esc	nabídku	pomocných	nastavení	uzavřít.	
•	 Pokud	byl	mzdový	list	původně	uzavřen,	tak	jej	klávesou	F3	uzavřete	a	potom	opusťte.

4. Automatické doplnění informací do mzdových listů 
Protože pracovníků může být v evidenci hodně a ruční kontrola a doplnění nových informací (z bodů 1, 2 
a 3) do karet a mzdových listů by byly pracné a časově náročné, přípravili jsme k tomuto účelu automatickou 
funkci. Program v jejím průběhu zkontroluje karty a mzdové listy všech pracovníků a pokud zjistí, že někde 
chybí důležité údaje, automaticky je doplní. 

Protože bude program při doplňování informací do mzdových listů vycházet z údajů předvolených 
v kartách pracovníků, zkontrolujte, že máte správně nastavený:

•	 Denní	úvazek	pracovníka	(týdenní	je	program	schopen	dopočítat)
•	 Způsob	zahrnutí	pracovníka	do	výpočtu	PPOZP	(viz	bod	2	návodu)

Novou funkci najdete v nabídce, která se zobrazí, když v aktualizačním menu evidence zaměstnanců stisknete 
klávesu F10. Je pojmenována Doplnění klíčů 070 a 072 do mzdových listů.
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4.1 Jaké informace program zkontroluje a případně doplní?
•	 Postupně	projde	všechny	karty	pracovníků.	Pokud	zjistí,	že	u	některého	chybí týdenní úvazek,	vypočte	

jej	z	úvazku	denního	(týdenní	=	denní	x	5).
•	 Následně	projde	všechny	mzdové	listy	každého	pracovníka.	Opět	bude	kontrolovat	denní a týdenní 

úvazek.	Pokud	zjistí,	že	není	nastaven,	přenese	sem	informaci	přednastavenou	v	kartě	pracovníka.	
Současně	podle	karty	pracovníka	nastaví	i	způsob zahrnutí pracovníka do výpočtu PPOZP.	
Ale	jen	v	tom	případě,	že	je	ve	mzdovém	listu	nastaven	základní	(předvolený)	režim,	že	pracovník	do	
výpočtu	vstupuje	(1x).	Pokud	bude	nastaveno,	že	do	výpočtu	nevstupuje	nebo	se	jedná	o	pracovníka	se	
zdravotním	postižením,	nebude	do	nastavení	ve	mzdovém	listu	nijak	zasahovat.

•	 Hodnoty	uvedené	ve	mzdových	listech	na	klíčích	004 Dny dovolené staré	a	005 Dny dovolené nové	
přepočítá	pomocí	denního	úvazku	na	hodiny	a	zapíše	na	nový klíč 070.

•	 Hodnoty	uvedené	ve	mzdových	listech	na	klíči	013 Dny OČR pracovní přepočítá	pomocí	denního	
úvazku	na	hodiny	a	zapíše	na	nový klíč 072.

O výsledku své práce vyhotoví zápis, který si můžete vytisknout. Protože se jedná o matematický přepočet, 
měli byste zkontrolovat, jestli vypočítané informace odpovídají skutečnosti.

4.2 K čemu slouží nové klíče 070,  071 a 072?
Řada informací, které jsou nutné pro výpočet PPOZP, se dosud ve mzdových  listech nesledovala. Z tohoto 
důvodu jsme v bodě 1 doplnili nové mzdové klíče a teď je bylo nutné přidat i do již vystavených mzdových listů. 

Program při výpočtu PPOZP nejprve sečte hodiny skutečně odpracované:

•	 Počet	odpracovaných	hodin	-	klíč 003
•	 Počet	hodin	přesčasů	-	klíč 019

K tomu připočte hodiny neodpracované:

•	 v	důsledku	čerpání	dovolené	na	zotavenou	-	nový klíč 070
•	 v	důsledku	pracovní	neschopnosti,	za	kterou	je	poskytováno	nemocenské	-	klíče 050, 051, 052, 053
•	 z	důvodu	překážek	v	práci	na	straně	zaměstnance	nebo	zaměstnavatele	-	nový klíč 071
•	 v	důsledku	ošetřování	nemocného	člena	rodiny,	za	které	náleží	ošetřovné	-	nový klíč 072

Informace označené v předchozím odstavci červeně - nové klíče - se dříve v programu nesledovaly, 
proto musely být do mzdových listů doplněny dodatečně. 

Program je schopen doplnit počet hodin trvání dovolené a počet hodin ošetřování člena rodiny a to pouze na 
základě přepočtu z klíčů, u kterých se informace uvádí ve dnech. K přepočtu použije denní úvazek, který je 
nastaven v příslušném mzdovém listu.4
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5. Jak postupovat u dříve pořízených dat
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním pojištěním byl do programu Mzdy Profi doplněn v létě roku 
2018. Protože k výpočtu jsou potřeba informace, které původní verze programu neobsahovala, je potřeba je 
do stávajících karet pracovníků a mzdových listů doplnit. Jak se to udělá, jsme si popsali v předcházejících 
částech tohoto návodu. Nyní si to všechno shrneme formou jednoduché „kuchařky“.

Máte-li program pro vedení více firem, nezapomeňte, že všechny níže uvedené operace je potřeba provést 
v každé multilicenci. Totéž platí i v situaci, kdy budete chtít povinný podíl vypočíst v minulých účetních letech. 

1. Doplňte do evidence mzdových klíčů nové klíče 070, 071 a 072	(viz	kapitola	1	na	straně	1).

2.	 Projděte	karty	všech	pracovníků	a	zkontrolujte, jestli je u nich nastaven denní úvazek	(viz	kapitola	
3.1	na	straně	3).	Týdenní	úvazek	doplňovat	nemusíte	-	program	to	může	udělat	automaticky.

3.	 U	pracovníků,	kteří	nemají	do	výpočtu	vstupovat	nebo	jsou	zdravotně	postižení	je	třeba	v	kartě	nastavit	
odpovídající	zařazení do výpočtu PPOZP	(viz	kapitola	2.1	na	straně	2).

4.	 Pokud	se	u	některého	pracovníka	v průběhu roku měnil úvazek,	je	potřeba	jej	ručně	nastavit	v	jednot-
livých	mzdových	listech	(viz	kapitola	3.2	na	straně	3).	Nastavte	celý	průběh	změn	denního	i	týdenního	
úvazku	ve	všech	mzdových	listech	(např.	v	lednu	-	březnu	40	hodin	týdně,	v	dubnu	-	říjnu	35	hodin	týdně	
a	v	listopadu	-	prosinci	20	hodin	týdně).	Program	všechny	tyto	změny	při	výpočtu	zohlední.

5.	 Pokud	se	u	některého	pracovníka	v průběhu roku měnil způsob, jak vstupuje do výpočtu PPOZP,	
je	potřeba	to	ručně	nastavit	v	jednotlivých	mzdových	listech	(viz	kapitola	2.2	na	straně	2).	Program	
všechny	tyto	změny	při	výpočtu	zohlední.	(Např.	v	lednu	-	dubnu	byl	obecním	policistou,	proto	bude	mít	
nastaveno	Ne.	Od	května	do	října	byl	běžným	zaměstnancem,	proto	bude	mít	nastaveno	1x.		Pak	utrpěl	
úraz,	stal	se	těžce	zdravotně	postiženým	a	od	listopadu	do	prosince	bude	mít	nastaveno	OZP	3x.).

6. Nyní můžete spustit	funkci automatického doplnění informací do mzdových listů	(viz	kapitola	
4	na	straně	3).	I	když	program	mimo	jiné	provádí	automatické	doplnění	úvazku	a	způsobu	vstupu	do	
výpočtu	PPOZP,	ručně	zapsané	informace	z	bodů	4	a	5	tohoto	návodu	budou	mít	přednost.

7.	 Na	základě	zápisu,	který	funkce	popsaná	v	bodě	6	vyhotoví,	zkontrolujte v příslušných mzdových 
listech informace zapsané na klíče 070 a 072	-	jestli	odpovídají	přepočtu	z	klíčů	004,	005	a	013.	
Pokud	je	něco	potřeba	upravit,	proveďte	to	v	příslušném	mzdovém	listu	ručně.

8.	 Pokud	byly	u	některého	pracovníka	v	některém	měsíci	překážky v práci,	nezapomeňte	je	ručně	doplnit	
do	příslušného	mzdového	listu	na	klíč	071.

9.	 Správnost	všech	nově	doplněných	informací	si	můžete	ověřit například	v ročním přehledu mzdových 
listů pracovníka.	Nově	do	něj	byly	doplněny	i	údaje	o	úvazku	a	způsobu	vstupu	do	výpočtu	PPOZP	
(viz	kapitola	8	na	straně	7).

10.	Až	po	provedení	všech	těchto	činností	můžete přistoupit k vlastnímu výpočtu povinného podílu 
OZP	(viz	kapitola	7	na	straně	6).

Je toho na první pohled hodně, ale jsou to poměrně jednoduché operace a řada z nich se bude provádět jen 
vyjímečně (např. body 4 a 5). V dalších létech se celý postup výrazně jednoduší, protože většinu informací 
bude program ukládat do souborů sám a vy do nich budete vstupovat jen pokud je bude potřeba změnit.

6. Jak postupovat při zápisu nových mzdových listů
Informace, které v dříve pořízených datech chyběly, bude program do nových mzdových listů vkládat automa-
ticky. Přesto je třeba dávat pozor na několik drobností:

1.	 Mějte	v	kartě	pracovníka	správně přednastaven aktuální pracovní úvazek	(denní	i	týdenní).	
Při	prvním	vstupu	do	nového	mzdového	listu	se	tato	informace	automaticky	přenese	i	do	něj.	Pokud	by	
došlo	ke	změně	úvazku	pracovníka,	nezapomeňte	jej	opravit	v	kartě	pracovníka	a	zkontrolovat	také	již	
rozepsaný	mzdový	list,	ve	kterém	by	se	změna	měla	promítnout.

2.	 Mějte	v	kartě	pracovníka	správně přednastaven způsob, jak vstupuje do výpočtu PPOZP.	Pokud	
by	došlo	ke	změně	(např.	pracovník	by	se	stal	zdravotně	postiženým),	nezapomeňte	to	v	kartě	opravit	
a	zkontrolovat	také	již	rozepsaný	mzdový	list,	ve	kterém	by	se	změna	měla	promítnout.

3.	 Pokud	je	pro	ně	uplatnění,	nezapomeňte do mzdových listů vkládat mzdové klíče 070, 071 a 072.

Kontroly popsané v bodech 1 a 2 pro vás nejsou nic nového. Podobně postupujete v případě změny zdravotní 
pojišťovny pracovníka. I ta je přednastavena v kartě a příslušná informace se při prvním vstupu ukládá do 
každého mzdového listu. Pokud pracovník změní zdravotní pojišťovnu, měníte její nastavení v kartě pracovníka 
a také v rozpracovaném mzdovém listě - zkrátka nic nového pod sluncem ...5
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Nyní můžete nastavit parametry, které ovlivní výpočet: 

• Zahrnout měsíce od - do:	provozuje-li	zaměstnavatel	svou	činnost	pouze	po	část	kalendářního	roku,	
součet	odpracovaných	a	neodpracovaných	hodin	se	dělí	pouze	poměrnou	částí	celkového	ročního	fondu	
pracovní	doby	připadající	na	ty	(celé)	měsíce,	ve	kterých	byla	činnost	vykonávána.	Mezerníkem	tedy	
můžete	nastavit	měsíce,	za	které	bude	výpočet	proveden.	Automaticky	je	předvolen	celý	rok.

• Počítat z úvazku denního / týdenního:	program	umožňuje	provést	výpočet	na	základě	týdenního	
nebo	denního	úvazku	zaměstnanců.	Podle	volby	pak	bude	vycházet	buď	z	vámi	zadaného	počtu	týdnů	
za	zvolené	období	(rok	nebo	jeho	část)	nebo	si	sám	zjistí	přesný	počet	pracovních	dnů,	připadajících	na	
toto	období.	Počty	pracovních	dnů	jsou	nastaveny	v	Ovládacím	panelu	programu.

• Počet týdnů v období:	pokud	jste	zvolili	výpočet	na	základě	týdenního	úvazku,	musíte	ještě	zadat	
počet	týdnů	připadajících	do	zvoleného	období.	Většinou	zůstane	období	nastaveno	na	celý	rok	a	bude	
tedy	„pasovat“	předvolených	52	týdnů.	Pokud	ale	zaměstnavatel	provozuje	svou	činnost	pouze	po	část	
kalendářního	roku,	musíte	zvolit	kratší	období	a	ručně	doplnit	počet	týdnů,	které	tomuto	období	odpoví-
dají.	Kalendář	s	týdny	v	programu	obsažen	není,	proto	je	toto	zadání	na	vás.

Po volbě posledního parametru můžete zahájit výpočet: 

•	 Ten	probíhá	tak,	že	program	prochází	mzdové	listy	všech	zaměstnanců	ve	skupinách	podle	jejich	úvazku	
(denního	nebo	týdenního)	a	podle	toho,	jak	vstupují	do	výpočtu	PPOZP	(1x,	OZP	1x,	OZP	3x).	

•	 Pro	každou	tuto	skupinu	zvlášť	vypočítá	průměrný přepočtený počet zaměstnanců.	

•	 Následně	sečte	průměrné	přepočtené	počty	získané	od	skupin	zaměstnanců	bez	zdravotního	postižení	
a	získá	tak	celkový přepočtený počet zaměstnanců.

•	 Z	něj	vypočítá	4	%,	což	je	povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (PPOZP).	
Pokud	průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců	nepřesáhne	25,	není	potřeba	PPOZP	řešit.

•	 Na	závěr	program	sečte	i	průměrné	přepočtené	počty	získané	od	skupin	zaměstnanců	se	zdravotním	
postižením.	Získá	tím	plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP.

O vlastním výpočtu program sestaví podrobnou zprávu, kterou je možné vytisknout. Příklad této zprávy, 
sestavené za období leden - prosinec a vypočtené na základě denního úvazku najdete na straně 8.

6

7. Výpočet povinného podílu OZP
A nyní se konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - vlastnímu výpočtu PPOZP (a jeho plnění). 
Příslušnou funkci najdete v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 (výkazy k odevzdání):

V zobrazené nabídce zvolte Výpočet povinného podílu OZP a stiskněte Enter. Zobrazí se tato tabulka:

dle	volby	výpočtu
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8. Vzorový příklad výpočtu
Pro ilustraci, jak to celé funguje, jsme připravili následující vzorový příklad. Jedná se o zaměstnance, který:

•	 Od	ledna	do	května	měl	úvazek	8 hodin	denně	(40	hodin	týdně).	
•	 	Od	června	do	konce	roku	měl	úvazek	7 hodin	denně	(35	hodin	týdně)
•	 	Od	ledna	do	června	nebyl osobou se zdravotním postižením
•	 	Od	července	do	října	byl osobou s lehkým zdravotním postižením
•	 	V	listopadu	a	prosinci	byl osobou s těžkým zdravotním postižením
•	 	V	únoru,	dubnu	a	listopadu	se	u	něj	vyskytly	překážky v práci,	v	květnu	a	v	srpnu	měl	dovolenou,	

v	září	a	v	říjnu	byl	nemocný	a	v	prosinci	ošetřoval člena rodiny

Přesný rozpis těchto událostí, včetně úvazku a způsobu jak pracovník vstupuje do výpočtu PPOZP, 
jsou vidět v novém ročním přehledu mzdových listů (otištěna je pouze část se statistickými klíči).

7



JAPO Zlín, spol. s r. o., 
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566 
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 12. února 2019

8

Výsledkem výpočtu povinného podílu je mimo jiné podrobný záznam, jehož příklad vidíte níže na této stránce. 
Program v něm sumarizoval vzorové údaje z předchozí stránky následujícím způsobem:

• Jednotlivé mzdové listy sumarizoval ve skupinách dle úvazku a míry zdravotního postižení. 
Zvlášť	je	proveden	výpočet	za	období	leden	-	květen,	kdy	měl	pracovník	úvazek	8	hodin	denně	a	neměl	
zdravotní	postižení.	Zvlášť	je	vypočten	červen,	kdy	měl	úvazek	7	hodin	denně	a	stále	neměl	zdravotní	
postižení.	Další	výpočet	je	proveden	pro	období	červenec	-	říjen,	kdy	měl	úvazek	7	hodin	denně	a	lehké	
zdravotní	postižení.	Poslední	výpočet	pak	je	za	období	listopad	-	prosinec,	kdy	měl	stále	úvazek	7	hodin	
denně	a	zdravotní	postižení	se	změnilo	na	těžší.

•	 	Pokud	bude	ve	výpočtu	pracovníků	více,	budou	v	každé	skupině	uvedeni pod sebou.	
•	 Na	konci	řádku	(pracovníka)	jsou	křížkem označeny měsíce,	jejichž	hodnoty	jsou	sumarizovány.
•	 Přepočtený	počet	vypočtený	z	údajů	zaměstnanců	bez zdravotního postižení je označen červeně.	
•	 Přepočtený	počet	vypočtený	z	údajů	zaměstnanců	se zdravotním postižením je označen modře.
• Červeně označené počty se sečtou	a	přesáhnou-li	25,	vypočtou	se	z	nich	4%,	což	je	povinný	podíl	OZP.
• Součet modře označených počtů	je	plněním	povinného	podílu	OZP.	
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9. Další úpravy v programu
V souvislosti se zavedením výpočtu povinného podílu osob se zdravotním postižením jsme v programu Mzdy 
Profi upravili několik dalších funkcí, které vám mají práci s novou funkcí zjednodušit.

9.1 Zobrazení úvazku a PPOZP při  vstupu do mzdových listů
Abyste měli snadný přehled o tom, jak je nastaven úvazek a způsob vstupu do výpočtu PPOZP v jednotlivých 
mzdových listech pracovníka, upravili jsme nabídku, která se v aktualizačním menu evidence zaměstnanců 
zobrazí po stisku klávesy F4. 

Kromě toho, že je z této nabídky nyní přístup i k evidenci docházky (klávesa F4), zobrazuje se v samostatných 
sloupcích úvazek zapsaný ve mzdovém listu pracovníka a způsob vstupu pracovníka do výpočtu PPOZP. 
Jak je vidět na obrázku, můžete tak snadno sledovat, jak se oba údaje v průběhu roku měnily a jestli je máte 
nastaveny správně.  

Pokud není úvazek ve mzdovém listu zapsán, zůstává údaj ve sloupci nevyplněný. Postup zápisu úvazku do 
mzdových listů jsme si popsali v kapitole 3.2 na straně 3, volbu vstupu do PPOZP pak v kapitole 2.2 na straně 2.

9.2 Načtení klíčů 070-072 z docházky do mzdového listu
Pokud používáte zabudovanou evidenci docházky, můžete si do mzdového listu načíst na klíče 070 - 073 
(hodiny dovolené, hodiny překážek v práci, hodiny OČR) informace zapsané v docházce.
Ve mzdovém listu stisknete klávesu F4. Zobrazí se nabídka Načíst, dorovnat". V ní vyberte položku Klíče 
PPOZP z docházky. a potvrďte klávesou Enter.

Program projde mzdový list a pokud v něm najde řádky s klíči 070 - 073, vymaže je. Potom načte docházku pra-
covníka a sumarizuje ji. Získané počty hodin dovolené, překážek v práci a OČR pak zapíše na klíče 070 - 073. 
Do žádných jiných klíčů nezasahuje a nic jiného do mzdového listu nevkládá. 


