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Jednou z významných změn, která by měla začít platit od července 2019, je proplácení celé pracovní 
neschopnosti, tedy i jejích prvních tří dnů. I když zatím není jasné, jestli tato novinka vstoupí v platnost 
či nikoliv, Mzdy Profi ve verzi pro rok 2019 jsou na ni připraveny. V následujícím návodu si ukážeme jak.

Proplácení nemocenské 
i v době prvních tří dnů nemoci

Nastavení v kartě PN 
Pokud při zápisu nové PN zvolíte, že se jedná o nemoc (v položce Druh PN), zobrazí se vpravo nahoře nový 
přepínač První tři dny. Mezerníkem u něj můžete zvolit Proplatit nebo Bez náhrad. V návaznosti na tuto 
volbu se pak provádí veškeré výpočty a import PN do mzdového listu pracovníka.
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Import PN do mzdového listu 
Při importu PN do mzdového listu se na klíč 051 zapíše celá délka PN včetně prvních tří dnů. Text klíče 051 se 
změní na PN: Hod. - Nemoc 1.-14.den. Náhrada ve výši 60% je poskytnuta samozřejmě za celou délku trvání PN.

Přepínač První tři dny je přístupný pouze do doby, než jsou vyplněny směny. Pak se zablokuje.

Informace o náhradách v kartě PN 
Také záložka Náhrady v kartě PN byla upravena a zohledňuje nastavení proplácení prvních tří dnů: 
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Tisk karty PN
Tisk karty PN nově obsahuje také informaci o tom, jestli se proplácí první tři dny nemoci. Upravena byla také 
sumarizace, která v případě proplácení neobsahuje informace o prvních třech dnech a zobrazuje náhrady za 
dobu PN jako celek (za celou dobu trvání).

Ve stávající verzi programu Mzdy Profi má přepínač První tři dny předvolenu variantu Bez náhrad. 
Až tato novinka opravdu vstoupí v platnost, bude předvolená varianta odpovídat datu, kdy vstoupí v platnost.

Přechodné období


