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Zavedení GDPR si vyžádalo nový způsob tisku a předávání výplatních pásek zaměstnancům. Všude tam, kde 
neputují výplatní pásky zaměstnanců přímo od mzdové účetní k jednotlivým pracovníkům nebo tam, kde je 
potřeba zajistit, aby si pracovníci neviděli do svých výplat, bylo potřeba zabezpečit novou formu jejich tisku. 
Samozřejmě se nabízela možnost výplatní pásky po vytištění vkládat do obálek, ale to je pracné a nákladné. 
Nejlepším řešením se ukázal tisk výplatních pásek na speciální papír. 
Pokud si myslíte, že jste nic podobného ještě neviděli, mýlíte se. Máte-li platební kartu, banka vám k ní posílala 
PIN. A ten dnes chodí ve speciální obálce, která má perforované kraje. Ty stačí odtrhnout a uvnitř je lístek 
s PINem. A podobný speciální papír existuje i pro tisk mzdových listů. 
Jedná se o tabelační papír, který se vkládá do jehličkových tiskáren. Není jej tedy možné použít s tiskárnou 
inkoustovou nebo laserovou. Jedna strana A4 obsahuje výplatní pásky dvou pracovníků. Po vytištění 
všech pásek mzdová účetní odtrhne první kopii (na obrázku označena 1), kterou si založí. Druhou kopií (na 
obrázku označena 2) jsou vlastně obálky, na kterých je vidět pouze záhlaví (jméno pracovníka apod.). Vlastní 
výplatní páska je ukryta uvnitř. Díky připraveným perforacím je možné obě kopie snadno rozdělit na jednotlivé 
výplatní pásky. Veškerá příprava těchto výplatních pásek je rychlá, splňuje všechny náležitosti GDPR a jedinou 
podmínkou její realizace je vlastnictví jehličkové tiskárny a použití speciálního papíru. 

Výplatní pásky pro speciální papír
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Kde tyto nové výplatní pásky najdete?
K dispozici je tisk výplatních pásek a tisk 
mzdových listů. Obě sestavy najdete 
v aktualizačním menu evidence zaměstnanců, 
po stisku klávesy F3 (Výkazy k odevzdání) 
a zvolení nabídky Sestavy pro zaměstnance.

V následujících kapitolách se podíváme, 
jak tyto tiskové sestavy vypadají a čím se liší.
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Výplatní pásky pro speciální papír
Výplatní páska obsahuje podobné údaje, jako grafická páska, tištěná Komunikátorem, jen je přizpůsobena pro 
tisk běžným písmem na jehličkové tiskárně. Tiskne se na samopropisovací papír ve dvou kopiích.

Výtisk pro mzdovou účetní
První kopii mzdová účetní odtrhne a založí do své evidence:

Výtisk pro zaměstnance
Po odtržení kopie pro mzdovou účetní zůstane obálka, na jejíž první straně je vidět pouze jméno pracovníka, 
jeho adresa, osobní číslo, zaměstnavatel a období, za které je výplatní páska vytištěna. 

Pracovník si obálku převezme a až odtrhne části za perforací, najde uvnitř obálky svoji výplatní pásku, která je 
shodná s kopií pro mzdovou účetní. Obálka je neprůhledná, je tak zajištěno splnění požadavků GDPR.
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Mzdové listy pro speciální papír
Každý mzdový list obsahuje v samostatných sloupcích maximálně 20 statistických a běžných mzdových klíčů, 
dole pak sumarizaci nejdůležitějších složek mzdy. Je přizpůsoben pro tisk zhuštěným písmem na jehličkové 
tiskárně (písmo je proto menší než u výplatní pásky), tiskne se na samopropisovací papír ve dvou kopiích.

Výtisk pro mzdovou účetní
První kopii mzdová účetní odtrhne a založí do své evidence:

Výtisk pro zaměstnance
Po odtržení kopie pro mzdovou účetní zůstane obálka, na jejíž první straně je vidět pouze jméno pracovníka, 
jeho adresa, rodné a osobní číslo, středisko, zaměstnavatel a období, za které je mzdový list vytištěn. 

Pracovník si obálku převezme a až odtrhne části za perforací, najde uvnitř obálky svůj mzdový list, který je 
shodný s kopií pro mzdovou účetní. Obálka je neprůhledná, je tak zajištěno splnění požadavků GDPR.
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Nastavení tisku pro konkrétní tiskárnu
Protože při tisku výplatních pásek a mzdových listů na speciální papír je potřeba přesně se strefit na správné 
místo papíru, je v Ovládacím panelu k dispozici podrobné nastavení tisku.

Najdete jej v Ovládacím panelu programu Mzdy Profi pod položkou Nastavení zobrazení a sestav 
a následně Nastavení výplatní pásky. Po potvrzení klávesou Enter se zobrazí následující tabulka:

Pro nastavení jsou důležité údaje ve spodní 
části označené Tisk na speciální papír. 

Protože výplatní páska se tiskne běžným 
písmem a mzdový list písmem zhuštěným, 
provádí se nastavení pro obě sestavy 
samostatně. 

Automaticky jsou předvoleny hodnoty, které 
byly vyzkoušeny na nové jehličkové tiskárně 
EPSON.

Počet volných řádků před 1. páskou 

Počet volných řádků v pásce

Počet volných řádků za 1. páskou

Počet volných řádků v pásce

Počet volných řádků za 2. páskou

1

2

Pokud předvolené nastavení nesedí, postupujte následovně:
• Vytiskněte 2 mzdové listy a podívejte se jak záhlaví 1. pásky (označeno 1) sedí v samopropisovací části 

(označena  ). Podle toho upravte počet volných řádků před 1. páskou.
•  Tím se posune i celý zbytek tisku včetně 2. pásky. Pokud je potřeba, stejným způsobem upravte umístění 

záhlaví 2. pásky (označeno 2) do samopropisovací části 2. pásky (označena  ). Provedete to 
tak, že změníte počet volných řádků za 1. páskou.

•  Nyní vytiskněte 3 mzdové listy a podívejte se, jak navazuje tisk na 2. listu papíru. Pokud by záhlaví 
1. pásky na 2. listu nesedělo na samopropisovací části, upravíte počet volných řádků za 2. páskou.

Následující obrázek ukazuje, co jednotlivé údaje v tabulce reprezentují na vytištěné straně A4:
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