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Jednou z novinek, které začaly platit v průběhu roku 2018 je otcovská poporodní péče (nebo "placená otcovská"). 
V následujícím textu si popíšeme, jak je možné tuto funkci v programu aktivovat a používat.
Pro úplnost je nutné uvést, že popsané funkce jsou k dispozici v programu Mzdy Profi s uzávěrkou 27. 8. 2018 
nebo pozdější. Pokud máte program starší, musíte nejprve provést jeho aktualizaci. 
Máte-li předplacené zasílání, dostanete od nás aktualizovanou verzi na CD. Máte-li předplacené stahování, 
můžete si aktualizaci kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek http://www.japo.cz. Pokud ani jednu 
z těchto služeb sjednánu nemáte, objednejte si upgrade na telefonu 777 161716.

Otcovská poporodní péče
ve Mzdách Profi pro rok 2018

1. Doplnění mzdového klíče do evidence 
Protože program do stávající evidence mzdových klíčů nikdy automaticky nezasahuje (aby nějak nerozhodil 
vaše případné úpravy), je nutné nový mzdový klíč 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 klíč 036 - Dny otcovské poporodní péče. 

1

Pokud by se klíč 036 po stisku klávesy F10 nedoplnil, můžete to udělat ručně zkopírováním a přejmenováním 
např. klíče 011 - Dny mateřské dovolené. Když si nebudete jisti, zavolejte na hot-line, rádi vám s tím pomůžeme.

2. Kontrola nastavení docházky 
Nyní přejděte v Hlavním menu do Ovládacího panelu na položku Nastavení mzdových výpočtů a pak 
h) Sumarizace docházky. Zobrazí se tabulka, která by měla být na posledním řádku nastavena takto:

Událost “Placená otcovská” bude mít ve sloupci “Jednotka” nastaveny “Dny” a ve sloupci “Statistický klíč” nový 
klíč 036. Pokud by bylo cokoliv nastaveno jinak, můžete provést ruční úpravu. 

Tím jsou veškeré kontroly provedeny a novou funkci Otcovská poporodní péče je možné používat.
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3. Evidence docházky 
Jestliže v programu Mzdy Profi evidujete docházku pracovníků, máte nyní možnost zadat do kalendáře novou 
událost - otcovskou poporodní péči (zkráceně je označena jako “placená otcovská”). Přepínání mezi jednotli-
vými událostmi se provádí stejně jako dříve mezerníkem. 

Pokud je v bodě 2 tohoto návodu nastaveno Sumarizovat docházku ve mzdovém listu: Ano, program při 
vstupu do čistého mzdového listu rekapituluje docházku pracovníka a sumarizuje ji na příslušné mzdové klíče. 
Tak jak je v bodě 2 předvoleno, otcovská poporodní péče se uloží na klíč 036.

Při tisku docházky je pro otcovskou poporodní péči určeno písmeno Z. Uvádí se jak v jednotlivých dnech 
kalendáře (na obrázku je to 1. a 3. ledna), tak i v sumarizačních sloupcích v pravé části formuláře.

4. Příloha k žádosti o dávky 
Jestliže pracovník nastoupí otcovskou poporodní péči, je nutné sestavit a elektronicky podat formulář Příloha 
k žádosti o dávky. Postup jeho vytvoření se nezměnil, jen je nutné vybrat z nabídky „Otcovskou“:

K dispozici je samozřejmě jak elektronická verze formuláře ve formátu XML, tak klasický tištěný formát:


