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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

církví 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.

V úvodních kapitolách tohoto návodu si nejprve popíšeme, co je potřeba v programu nastavit. Následně se
budeme zabývat vlastním výpočtem povinného podílu osob se zdravotním pojištěním.

Povinný podíl osob
se zdravotním postižením

2. Kontrola mzdových klíčů
Program ke správné funkci výpočtu PPOZP potřebuje, aby v evidenci mzdových klíčů byly obsaženy speciální
statistické klíče 070, 071 a 072. Proto nejprve 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.
Listováním (klávesou PgDn) zkontrolujte, jestli zde máte i klíče 070, 071 a 072. Pokud ne, stiskněte klávesu F10
a program je do evidence automaticky doplní.

1. Zapnutí výpočtu PPOZP
Povinnost sledovat povinný podíl OZP se týká jen
firem nad 25 zaměstnanců.

Pokud ve Mzdách Profi zpracováváte takovou firmu
a chcete, aby program povinný podíl počítal, musíte si
výpočet PPOZP zapnout. Příslušné nastavení najdete
v Hlavním menu - Ovládacím panelu - Nastavení
mzdových výpočtů - Nastavení výpočtu PPOZP.

Standardně je výpočet PPOZP vypnutý a díky tomu jsou
všechny funkce, týkající se této problematiky blokovány.
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3.2 Způsob vstupu pracovníka do výpočtu PPOZP
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.

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, kdo do výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců
a plnění podílu OZP vstoupí a kdo nikoliv, je v kartě pracovníka k dispozici příslušné 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 pracovník do výpočtu vstupuje a není zdravotně postižen.

Pokud má zdravotní postižení nebo má být z výpočtů vyřazen, je nutné postupovat následovně:

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

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

• 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.

Několik důležitých parametrů, které mají vliv na výpočet PPOZP najdete kartě pracovníka.
Jsou sice předvoleny, důležité ale je, aby odpovídaly skutečnosti. Proto jejich nastavení věnujte pozornost.

3. Nastavení parametrů PPOZP v kartě pracovníka
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4.1 Úvazek pracovníka
• 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 nastavení úvazku opustit.

4.2 Způsob vstupu pracovníka do výpočtu PPOZP
• Najeďte pomocí šipek na 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 klávesou Esc nabídku pomocných nastavení opusťte.

• Pokud byl mzdový list původně uzavřen, tak jej klávesou F3 uzavřete a potom opusťte.3

V předchozí kapitole jsme si popsali nastavení parametrů PPOZP v kartě pracovníka.

Jakmile poprvé vstoupíte do mzdového listu, kromě jiného se do něj uloží i nastavení úvazku
a způsobu vstupu pracovníka do výpočtu PPOZP, které je v tu chvíli nastaveno v kartě pracovníka.

Pokud později provedete v kartě pracovníka u těchto parametrů jakoukoliv změnu nebo opravu, do vystave-
ných mzdových listů se už nepromítne. Je to proto, že pracovník může v průběhu roku změnit svůj úvazek
nebo se např. stát invalidním a toto musí být někde zaznamenáno.

Když ale dojde k chybě a budete potřebovat provést dodatečnou změnu přímo ve vybraném mzdo-
vém listu, není to problém. Postupujte následovně:

• Vstupte do mzdového listu pracovníka. Pokud je uzavřený, klávesou F3 jej odblokujte.
• Na libovolném řádku mzdového listu stiskněte klávesu F7. Zobrazí se nabídka pomocných nastavení.

4. Oprava parametrů PPOZP ve mzdovém listu
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5. Informace o parametrech PPOZP ve mzdových listech
Přehled o nastavení úvazku a způsobu vstupu pracovníka do výpočtu PPOZP v jednotlivých mzdových listech
najdete také v nabídce, která se v aktualizačním menu evidence zaměstnanců zobrazí po stisku klávesy F4.

Jak je vidět na obrázku, můžete tak snadno sledovat, jak se oba parametry v průběhu roku měnily a jestli je
máte nastaveny správně. Pokud není úvazek ve mzdovém listu zapsán, zůstává údaj ve sloupci nevyplněný.

K tomu ale dojít nesmí, jinak bude výpočet PPOZP chybný. Opravu můžete provést buď ručně (viz kapitola 4)
nebo automaticky (viz následující kapitola 6).

6. Automatická kontrola a doplnění mzdových listů
Může se stát, že firma, jejíž mzdy v programu vedete, přesáhne v průběhu roku limit 25 zaměstnanců
a bude mít povinnost sledovat PPOZP. Na vás pak bude, abyste dodatečně nastavili parametry PPOZP
ve všech vystavených mzdových listech a doplnili do nich příslušné mzdové klíče. Protože ruční kontrola
by byla pracná a časově náročná, připravili jsme k tomuto účelu automatickou funkci. Program 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

Automatickou kontrolu a doplnění mzdových listů najdete v nabídce, která se zobrazí, když v aktualizačním
menu evidence zaměstnanců stisknete F10. Je pojmenována Doplnění klíčů 070 a 072 do mzdových listů.

6.1 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 mzdové listy všech pracovníků. 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 Hodiny dovolené staré a 005 Hodiny dovolené
nové sečte a zapíše na klíč 070.

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

O výsledku své práce vyhotoví zápis, který zobrazí na displeji.
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7.1 K čemu slouží nové klíče 070, 071 a 072?
Řada informací, které jsou nutné pro výpočet PPOZP, se dříve ve mzdových listech nesledovala, nebo se
neuváděly v hodinách ale ve dnech. Z tohoto důvodu jsme při zavedení funkce výpočtu povinného podílu
doplnili také mzdové klíče 070 - 072.

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 - 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 - klíč 071
• v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží ošetřovné - klíč 072

Na první pohled se může zdát, že např. klíč 070 by se do mzdového listu psát nemusel, protože hodiny staré
a nové dovolené se již sledují na klíčích 004 a 005. U výpočtu PPOZP ale platí, že hodiny dovolené se
nezahrnují, pokud byla pracovníkovi pouze účtována náhrada za nevyčerpanou dovolenou.

V tomto případě klíč 070 nebude ve mzdovém listě vůbec uveden, klíče 004 a 005 tam ale být mohou
(aby bylo zřejmé, za kterou dovolenou byla náhrada poskytnuta a také aby se v tabulce čerpání dovolené její
“vynulování” správně promítlo).
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7. Jak postupovat při zápisu nových mzdových listů
Část informací bude program do mzdových listů vkládat automaticky, zbytek (tedy informaci na klíči 071)
budete zapisovat vy. Dávejte si 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. Je-li pro něj uplatnění, nezapomeňte do mzdových listů vkládat mzdový klíč 071 - PPOZP hodiny
překážek v práci.

4. Pokud používáte zabudovanou evidenci docházky a máte zapnuto automatické načítání docházky
do mzdového listu (v Ovládacím panelu - Nastavení mzdových výpočtů - Nastavení sumarizace
docházky), bude program automaticky vkládat do mzdového listu i klíče 070 - 072.

5. Jestliže pro zápis dovolené ve mzdovém listu používáte automatické načtení čerpání dovolené
(stiskem klávesy F4 - Načíst a volbou položky Čerpání dovolené), program kromě ostatních vloží do
mzdového listu i klíč 070 - PPOZP hodiny dovolené.

6. Máte-li ve mzdovém listu klíč 013 - Dny OČR pracovní, program automaticky po uzavření mzdového
listu provede přepočet na hodiny a do mzdového listu vloží klíč 072 - PPOZP Hodiny OČR.

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 ...

Pokud používáte zabudovanou evidenci docházky a máte zapnutou její automatickou sumarizaci ve mzdovém
listu (v Ovládacím panelu - Nastavení mzdových výpočtů - Nastavení sumarizace docházky), uloží se do něj při
prvním vstupu nebo smazání mzdového listu také klíče 070-072.

Pokud si je omylem smažete nebo přepíšete nesprávnými hodnotami, nezoufejte - stačí spustit funkci, která
tyto klíče do mzdového listu opět vloží.

• Stiskněte 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 - 072, vymaže je. Potom načte docházku
pracovníka a sumarizuje ji. Získané počty hodin dovolené, překážek v práci a OČR zapíše na klíče 070 - 072.

Do žádných jiných klíčů program nezasahuje a nic jiného do mzdového listu nevkládá.

8. Když si smažete klíče 070-072 načtené z docházky ...
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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
odpovídají. Kalendář s týdny v programu obsažen není, proto je toto zadání na vás.

• Preferovat úvazek Pracovníka / Firemní: první varianta (preferovat úvazek pracovníka) se použije
v případech, kdy má firma své pracovníky rozdělené do směnných provozů a někteří pracují 40 hod,
jiní např. 35 nebo 30 hod/týden. V tomto případě bude program při výpočtu fondu pracovní doby
vycházet z úvazků, uvedených ve mzdovém listu každého pracovníka. Druhá varianta (preferovat
firemní úvazek) je předvolená a použije se u většiny případů. Firma má v tomto případě jednotnou
délku pracovní doby a program z ní bude vycházet při výpočtu fondu pracovní doby.

• Délka firemního úvazku: podle toho, jestli máte nastaven výpočet z denního nebo týdenního úvazku,
se program zeptá na jeho délku za den nebo týden. U preference úvazku pracovníka tento dotaz zmizí.

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

9. Výpočet povinného podílu OZP
A nyní se konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - vlastnímu výpočtu PPOZP. 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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10. 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 ročním přehledu mzdových listů (otištěna je pouze část se statistickými klíči).

7
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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.


