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Pracovná neschopnosť - náhrada príjmu
Podkladom pre vykázanie pracovnej neschopnosti (PN) v programe je tlačivo o začiatku,
pokračovaní a ukončení pracovnej neschopnosti zamestnanca vypísané príslušným lekárom. Pravidlá
pre náhradu príjmu počas prvých 10 dní hradenú zamestnávateľom sú stanovené v zákone
č.462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Náhradu príjmu
od 11 dňa PN rieši zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
Evidencia PN v programe
Evidencia pracovnej neschopnosti sa za daný mesiac prevádza v časti Príprava miezd Mesačné mzdové zložky. Pre vykazovanie pracovnej neschopnosti je určená mzdová zložka
Kód=600, P=0. Pri tejto mzdovej zložke je dôležité správne vyplniť údaje Od (dátum začiatku PN), Do
(dátum ukončenia PN), xDen (začiatok/pokračovanie PN), KDni (kalendárne dni trvania PN).

Uvedené údaje sa vyplňuju v závislosti od začiatku alebo pokračovania PN nasledovne:
Začiatok PN
Od - Dátum začiatku pracovnej neschopnosti,
Do - V prípade ukončenia PN v tom istom mesiaci dátum ukončenia pracovnej neschopnosti, ak PN
bude pokračovať tak dátum posledného kalendárneho dňa PN v mesiaci,
xDen - V prípade začiatku pracovnej neschopnosti hodnota 1,
KDni - Kalendárne dni trvania PN v danom mesiaci (vypočítava program podľa dátumu od-do).
Príklad č.1 :
Zamestnanec priniesol potvrdenie o PN so začiatkom PN od 01.07.2016 pred koncom mesiaca
doniesol potvrdenie o pokračovaní PN. Pracovná neschopnosť začala dňa 01.07.2016 daného
mesiaca a pokračuje v nasledujúcom mesiaci. V príprave miezd za obdobie 07/2016 bude mať
vyplnenú mzdovú zložkú kód=600, údaje Od=01.07.2016, Do=31.07.2016, xDen=1, KDni=31.
Pokračovanie PN
Od - V prípade pokračovania PN dátum prvého kalendárneho dňa v mesiaci,
Do - V prípade ukončenia PN v tom istom mesiaci dátum ukončenia pracovnej neschopnosti, ak PN
bude pokračovať tak dátum posledného kalendárneho dňa PN v mesiaci,
xDen - V prípade pokračovania PN poradové číslo dňa, ktorým pokračuje PN v danom mesiaci,
KDni - Kalendárne dni trvania PN v danom mesiaci (vypočítava program podľa dátumu od-do).
Príklad č.2 :
Zamestnanec z príkladu č.1 pokračuje v PN v ďalšom mesiaci a je práceneschopný celý mesiac, t.j.
od 01.08.2016 do 31.08.2016. V príprave miezd za obdobie 08/2016 bude mať vyplnenú mzdovú
zložkú kód=600, údaje Od=01.08.2016, Do=31.08.2016, xDen=32 (pracovná neschopnosť pokračuje
32 dňom), KDni=31.
Ukončenie PN
Od - Ak PN začala v danom mesiaci dátum začiatku pracovnej neschopnosti, ak pokračuje z
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predchádzajúceho mesiaca dátum prvého kalendárneho dňa v mesiaci,
Do - V prípade ukončenia PN dátum ukončenia pracovnej neschopnosti,
xDen - V prípade začiatku pracovnej neschopnosti hodnota 1, v prípade pokračovania PN poradové
číslo dňa, ktorým pokračuje PN v danom mesiaci,
KDni - Kalendárne dni trvania PN v danom mesiaci (vypočítava program podľa dátumu od-do).
Príklad č.3 :
Zamestnanec z príkladu č.1 a 2 pokračuje v PN v ďalšom mesiaci a je práceneschopný ešte 10
kalendárnych dní, t.j. od 01.09.2016 do 10.09.2016 (práceschopný od 11.09.2016). V príprave miezd
za obdobie 09/2016 bude mať vyplnenú mzdovú zložkú kód=600, údaje Od=01.09.2016,
Do=10.09.2016, xDen=63 (pracovná neschopnosť pokračuje 63 dňom), KDni=10.
Súhrnný príklad:
Zamestnanec práceneschopný od 01.07.2016 do 10.09.2016 bude mať za obdobia 07/2016 až
09/2016 vyplnenú mzdovú zložku kód=600 nasledovne:
Obdobie 07/2016 - Od=01.07.2016, Do=31.07.2016, xDen=1, KDni=31.
Obdobie 08/2016 - Od=01.08.2016, Do=31.08.2016, xDen=32, KDni=31.
Obdobie 09/2016 - Od=01.09.2016, Do=10.09.2016, xDen=63, KDni=10.
Výpočet náhrady za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN)
Pre evidenciu PN slúži mzdová zložka Kód=600, P=0 s vyplnenými údajmi Od, Do, xDen a
KDni. Podľa hodnoty údaja xDeň program určuje prvých 10 dní PN, počas ktorých zamestnancovi
poskytuje náhradu príjmu počas DPN zamestnávateľ.
Pri výpočte miezd sú programom vypočítané a doplnené mzdové zložky určujúce výšku a druh
náhrady pri DPN. Mzdová zložka kód=610 určuje náhradu príjmu za prvé 3 dni PN, kód kód=611
určuje náhradu príjmu za 4. až 10. deň trvania PN. Výška náhrady je určená v číselníku mzdových
zložiek percentualnou hodnotou v údaji sadzba pri mzdovej zložke 610 a 611. Pri výpočte náhrady
príjmu pri DPN sa vychádza z denného vymeriavacieho základu, ktorý je tiež vypočítavaný
programom (viď. popis výpočtu priemerov).
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