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Mzdy/číselníky mezd/Mzdové složky 
Byly přidány následující nové mzdové složky 
• MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k zadání úhrnu všech základů ZP, 

ze kterých bylo uhrazeno pojistné zaměstnancem v nesouběžných PP v daném roce u 
daného zaměstnavatele. MZS se využívá v případě, že má zaměstnanec v daném roce u  
daného zaměstnavatele více nesouběžných pracovních poměrů (např. v daném roce návrat 
zaměstnance do pracovního poměru po jeho předchozím rozvázání, změna typu pracovního 
poměru, atd.)   

 
  • MZS 3634 - Soc. poj. - úhrn VZ mimo PP  - Mzs slouží k zadání úhrnu všech základů 

SP, ze kterých bylo uhrazeno pojistné zaměstnancem v nesouběžných PP v daném roce u 
daného zaměstnavatele. MZS se využívá v případě, že má zaměstnanec v daném roce u  
daného zaměstnavatele více nesouběžných pracovních poměrů (např. v daném roce návrat 
zaměstnance do pracovního poměru po jeho předchozím rozvázání, změna typu pracovního 
poměru, atd.) 

 
  • MZS 7620 - ZP - Vym. základ (13,5% - Org/Zam) - MZS je počítána. Vyměřovací 
základ pro výpočet pojistného na ZP, kde 2/3 hradí organizace a 1/3 zaměstnanec. Tento VZ 
je v další části výpočtu porovnáván s maximálním ročním vyměřovacím základem 
zaměstnance u daného zaměstnavatele. 
 
  • MZS 7625 - ZP - Vym. základ (13,5% - Zam) - MZS je počítána. Vyměřovací základ pro 
výpočet pojistného na ZP, kde celé pojistné hradí zaměstnanec. Tento VZ je v další části 
výpočtu porovnáván s maximálním ročním vyměřovacím základem zaměstnance u daného 
zaměstnavatele.  
 
  • MZS 7627 - ZP - Vym. základ (13,5% - Org) - MZS je počítána. Vyměřovací základ pro 
výpočet pojistného na ZP, kde celé pojistné hradí organizace. Tento VZ je v další části 
výpočtu porovnáván s maximálním ročním vyměřovacím základem zaměstnance u  daného 
zaměstnavatele. 
 
  • MZS 7630 - SP - Vym. základ - MZS je počítána. Vyměřovací základ pro výpočet 
pojistného na SP. V další části výpočtu je tento VZ porovnáván s maximálním ročním 
vyměřovacím základem zaměstnance u daného zaměstnavatele. 
 
  • MZS 1328 - Neplac. pracovní volno - Dny od - do (ZP-Zam+Org) - MZS slouží k 
zadání intervalu dnů od - do, po které v aktuálním měsíci trvalo čerpání neplaceného volna 
zaměstnancem (zdr. pojištění je hrazeno 2/3 Org a 1/3 zam). Při použití této MZS je zadáváno 
pouze datum MZS od a do. Hodnota MZS se nezadává - zůstává nulová. Na základě zadaného 
intervalu je při výpočtu mezd vypočítána MZS 1336 a 1338 - doba neplaceného volna v 
hodinách v pracovní a nepracovní dny. 
Upozornění: MZS není možno využívat v případě, že je v aktuálním měsíci zároveň čerpáno 
neplacené volno v hodinách (část dne) a v celých dnech. V takovém případě, je nutno zadat 
celkové čerpání neplaceného volna přímo v hodinách pomocí MZS 1336 a 1338. 
  
  • MZS 1329 - Neplac. pracovní volno - Dny od - do (ZP-Zam) - MZS slouží k zadání 
intervalu dnů od - do, po které v aktuálním měsíci trvalo čerpání neplaceného volna 
zaměstnancem (zdr. pojištění je hrazeno plně zaměstnancem). Při použití této MZS je 
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zadáváno pouze datum MZS od a do. Hodnota MZS se nezadává - zůstává nulová. Na základě 
zadaného intervalu je při výpočtu mezd vypočítána MZS 1337 a 1339 - doba neplaceného 
volna v hodinách v pracovní a nepracovní dny. 
Upozornění: MZS není možno využívat v případě, že je v aktuálním měsíci zároveň čerpáno 
neplacené volno v hodinách (část dne) a v celých dnech. V takovém případě, je nutno zadat 
celkové čerpání neplaceného volna přímo v hodinách pomocí MZS 1337 a 1339. 
  
  • MZS 1336 - Neplac. pracovní volno - Mimo prac. dny - (ZP-Zam+Org) - MZS je 
určena k evidenci celkového neplaceného pracovního volna v hodinách mimo pracovní dny v 
daném měsíci, kdy ZP je hrazeno 2/3 Org a 1/3 zam. Vypočítaná nebo zadaná hodnota je 
zahrnuta do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem čerpané 
neplacené volno v daném měsíci. 
  
  • MZS 1337 - Neplac. pracovní volno - Mimo prac. dny - (ZP-Zam) - MZS je určena k 
evidenci celkového neplaceného pracovního volna v hodinách mimo pracovní dny v daném 
měsíci, kdy je ZP hrazeno plně zaměstnancem. Vypočítaná nebo zadaná hodnota je zahrnuta 
do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem čerpané neplacené 
volno v daném měsíci. 
 
  • MZS 1366 - Neomluvená absence - Dny od - do - MZS slouží k zadání intervalu dnů od - 
do, po které v aktuálním měsíci trvala neomluvená absence (zdr. pojištění je placeno plně 
zaměstnancem). Při použití této MZS je zadáváno pouze datum MZS od a do. Hodnota MZS 
se nezadává - zůstává nulová. Na základě zadaného intervalu je při výpočtu mezd vypočítána 
MZS 1367 a 1369 - doba neomluvené absence v hodinách v pracovní a nepracovní dny. 
Upozornění: MZS není možno využívat v případě, že je v aktuálním měsíci zároveň čerpána 
neomluvená absence v hodinách (část dne) a v celých dnech. V takovém případě, je nutno 
zadat celkové čerpání neomluvené absence přímo v hodinách pomocí MZS 1367 a 1369. 
 
  • MZS 1367 - Neomluvená absence - Mimo prac dny - MZS je určena k evidenci celkové 
neomluvené absence v hodinách mimo pracovní dny v daném měsíci. Vypočítaná nebo 
zadaná hodnota je zahrnuta do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za  
celkem čerpanou neomluvenou absenci v daném měsíci. 
 
  • MZS 1936 - Neplac. pracovní volno - Mimo prac. dny - (ZP-Zam+Org) - MZS je 
určena k evidenci celkového neplaceného pracovního volna ve dnech mimo pracovní dny v 
daném měsíci, kdy ZP je hrazeno 2/3 Org a 1/3 Zam. Vypočítaná nebo zadaná hodnota je 
zahrnuta do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem čerpané 
neplacené volno v daném měsíci v případě, že není zaměstnanci zadán fond pracovní doby. 
 
  • MZS 1937 - Neplac. pracovní volno - Mimo prac. dny - (ZP-Zam) - MZS je určena k 
evidenci celkového neplaceného pracovního volna ve dnech mimo pracovní dny v daném 
měsíci, kdy je ZP hrazeno plně zaměstnancem. Vypočítaná nebo zadaná hodnota je zahrnuta  
do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem čerpané neplacené 
volno v daném měsíci v případě, že není zaměstnanci zadán fond pracovní doby. 
 
  • MZS 1967 - Neomluvená absence - Mimo prac dny - MZS je určena k evidenci celkové 
neomluvené absence ve dnech mimo pracovní dny v daném měsíci. Vypočítaná nebo zadaná 
hodnota je zahrnuta do celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem 
čerpanou neomluvenou absenci v daném měsíci v případě, že není zaměstnanci zadán fond 
pracovní doby. 
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  • MZS 1969 - Neomluvená absence - dny - MZS je určena k evidenci celkové neomluvené 
absence v pracovních dnech v daném měsíci. Vypočítaná nebo zadaná hodnota je zahrnuta do 
celkové doby, která je rozhodující pro stanovení základu ZP za celkem čerpanou neomluveno 
absenci v daném měsíci v případě, že není zaměstnanci zadán fond pracovní doby. 
 
  • MZS 2733 - ŽaPP - příspěvek org. - zaměstnanec (nedaň) - MZS je počítána a jejím 
výsledkem je celková výše příspěvku organizace zaměstnanci na životní a penzijní pojištění v 
daném měsíci, který je osvobozen od daně z příjmu. 
 
  • MZS 2734 - ŽaPP - příspěvek org. - zaměstnanec (daň) - MZS je počítána a jejím 
výsledkem je celková výše příspěvku organizace zaměstnanci na životní a penzijní pojištění v 
daném měsíci, který podléhá dani z příjmu. 
 
  • MZS 2825 - Celková suma  ŽaP pojištění - organizace - MZS je počítána a jejím 
výsledkem je celková výše příspěvku organizace zaměstnanci na životní a penzijní pojištění v 
daném měsíci. Hodnoty této MZS od počátku roku včetně aktuálního měsíce jsou 
porovnávány s ročním limitem příspěvku, který je osvobozen od daně z příjmu zaměstnance. 
 
  • MZS 2739 - Zvyšování kvalifikace - ZD příjem - MZS je určena k zadání částky, kterou 
zaměstnavatel uhradil za zvýšení kvalifikace zaměstnace. Zadaná hodnota vstupuje do 
základu pro výpočet daně a do vyměřovacích základů ZP a SP. 
 
  • MZS 1312 - Pracovní neschopnost - hodiny první den - MZS je určena k zadání počtu 
hodin pracovní neschopnosti zaměstnance, v případě, že zaměstnanec část pracovní doby 
odpracoval a část byl nepřítomen vlivem pracovní neschopnosti. Zadaný počet hodin snižuje 
počet hodin pracovní nepřítomnosti v daném měsíci (výplata mzdy) a dále je o jeden den je 
zkrácena Vyloučená doba. Počet dnů pracovní neschopnosti není krácen (je započítán i první 
den). 
 
  • MZS 2326 - Ošetřování člena rodiny - neplacené - MZS je určena k zadání intervalu dní, 
po které trvalo ošetřování člena rodiny nad rámec dávek nemocenského pojištění (9 / 16 dnů). 
Nemocenské dávky jsou nulové -  neprovádět výpočet dávek. Počet kalendářních a 
pracovních dnů z této MZS je připočítán k MZS 1320 a 1321 tj. kalendářní a pracovní dny 
OČR. Dále je vypočítána MZS 1326 - kalendářní dny OČR - neplacené, o které jsou zkráceny 
MZS Vyloučené doby a Omluvené absence = MZS pro přehledy na ČSSZ). 
 
  • MZS 1316 - Ošetřování člena rodiny - neplacené - kal. dny - MZS je počítána. O 
vypočtené kalendářní dny jsou zkráceny MZS Vyloučené doby a Omluvené absence. Tyto 
jsou počítány pro přehledy ELDP a Přehled o vyměřovacích základech a pojistném MO. Déle 
jsou zahrnuty do výpočtu průměrů na nemoc. 
 
  • MZS 2738 - Poskytnutí přechodného ubytování - MZS je určena k zadání částky 
zaplacené organizací za přechodné ubytování zaměstnance. Částka nad limit (3.500,- Kč) je 
zaměstnanci připočítána do základu daně a do základu ZP a SP. 
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Mzdy/číselníky mezd/Zákl. nemoc. dávek 
 - číselník byl rozšířen o nové parametry redukující vyměřovací základ při výpočtu  
nemocenských dávek.   
Parametry pro výpočet nemocenského pro rok 2008 
  • procento redukce průměru do částky do 550   90% 
  • procento redukce průměru do částky nad 550-790  60% 
  • procento pro 1-3 den      0% 
  • procento pro 4-30 den      60% 
  • procento pro 31-60 den      66% 
  • procento pro 61 a výše      72% 
 
Parametry pro výpočet OČR pro rok 2008 
  • procento redukce průměru do částky do 550   90% 
  • procento redukce průměru do částky nad 550-790  60% 
  • procento pro 1-3 den                                    60% 
  • procento pro 4-30 den                                  60% 
  • procento pro 31-60 den                                 60% 
  • procento pro 61 a výše                                 60% 
 
Parametry pro výpočet příspěvku v mateřství pro rok 2008 
  • procento redukce průměru do částky do 550   100% 
  • procento redukce průměru do částky nad 550-790  60% 
  • procento pro 1-3 den      69% 
  • procento pro 4-30 den      69% 
  • procento pro 31-60 den      69% 
  • procento pro 61 a výše      69% 
 
 

Mzdy/Docházka/Svátky 
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2008. 
 
 

Mzdy/číselníky mezd/Hodnoty mzdových složek 
V číselníku bylo provedeno nastavení následujících hodnot mzdových konstant. 
  
  • MZS  - 2647 Daňové zvýhodnění na vyživované děti  od  1.1.2008        890,- 
  • MZS  - 2662 Sleva na dani - Poplatník                 od  1.1.2008        2 070,- 
  • MZS  - 2663 Sleva na dani - Poplatník s část. inv.  od  1.1.2008            210,- 
  • MZS  - 2664 Sleva na dani - Poplatník s plnou in.  od  1.1.2008            420,- 
  • MZS  - 2665 Sleva na dani - Poplatník ZTP / P   od  1.1.2008         1 345,- 
  • MZS  - 2666 Sleva na dani - Student     od  1.1.2008          335,- 
  • MZS  - 3140 Honoráře - hranice, srážková daň   od  1.1.2008         7 000,- 
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  • MZS  - 3142 Honoráře - procento, srážková daň   od  1.1.2008            15% 
  • MZS  - 3651 I. Zálohová daň - procento    od  1.1.2008            15% 
  • MZS  - 3753 Maximální měsíční výše daňového bonusu  od  1.1.2008          4 350,- 
  • MZS  - 3755 Minimální roční výše daňového bonusu  od  1.1.2008             100,- 
  • MZS  - 3757 Maximální roční výše daňového bonusu od  1.1.2008        52 200,- 
  • MZS  - 3733 Roční limit příspěvku org. na ŽaPP  od  1.1.2008      24 000,- 
  • MZS  - 3638 Max. vyměřovací základ ZP a SP   od  1.1.2008    1 034 880.-
   
 

Mzdy/číselníky mezd/Mzdové formuláře/formulář Mzdy 
Byl vytvořen nový formulář výpočtu mezd dle platné legislativy 2008 
 
  • Výpočet daně - od základu daně není odečítáno pojistné zaměstnance a naopak do základu 
daně je zahrnuto pojistné, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Srážková i zálohová 
daň je nyní vypočítána sazbou 15%.   
 
  • Základ SP - do základu SP je zahrnuta částka za Poskytování služebního auta, částka za 
Poskytnutí služebního ubytování nad rámec 3.500,- a částka za Zvyšování kvalifikace.  
 
  • Základ ZP - do základu SP je zahrnuta částka za Poskytování služebního auta, částka za 
Poskytnutí služebního ubytování nad rámec 3.500,-, částka za Zvyšování kvalifikace a 
odměny členů statutárním orgánům. 
 
  • Max. vyměřovací základ ZP a SP - základy ZP a SP jsou při výpočtu porovnávány s 
maximálním vyměřovacím základem zaměstnance u zaměstnavatele. Pojistné se počítá pouze 
ze základů do výše maximálního VZ. 
 
  • Životní a penzijní připojištění - v rámci výpočtu je sledováno překročení ročního limitu 
24.000,- Kč pro daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele na tato dvě pojištění v úhrnu. 
Při překročení hranice je nadlimitní příspěvek automaticky zahrnut do příjmu zaměstnance, 
tzn. do základu daně a VZ ZP a SP. Celý příspěvek je nyní daňovým nákladem 
zaměstnavatele.  
 
  • Měsíční průměrný výdělek - výpočet tohoto výdělku byl modifikován dle nových 
daňových pravidel. 
 
  • Neplacené volno - interval dnů - výpočet je doplněn o možnost zadání neplaceného volna 
intervalem dnů od - do. (viz. popis MZS 1328 a 1329). 
 
  • Neomluvená absence - interval dnů - výpočet je doplněn o možnost zadání neomluvené 
absence intervalem dnů od - do. (viz. popis MZS 1366). 
 
  • Práce v první den nemoci - výpočet je doplněn o možnost korekci odpracované doby a 
vyloučené doby v případě, že zaměstnanec pracoval část prvého dne nemoci. (viz. popis MZS 
1312). 
 
  • Individuální nastavení provádění srážek pod minimum - MZS 3980 je nyní možno 
využívat i v pracovních poměrech zaměstnance. Nastavení tohoto parametru je tak možno 
využívat globálně pro všechny počítané zaměstnance (nastavení na hodnotu ANO v číselníku 
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Hodnoty mzdových složek) nebo pouze individuálně, zadáním tohoto parametru do zvoleného 
pracovního poměru vybraného zaměstnance. Tak je možno povolit provádění srážek pouze 
vybraným zaměstnancům.   
 
  • OČR - neplacené - je přidána MZS 2326, která umožňuje evidovat dobu, po kterou 
probíhá ošetřování člena rodiny nad rámec nemocenských dávek (viz popis MZS 2326 a 
1326). 
 
 

Mzdy/Pracovní poměry/Seznamy 
  • Změna mzdových formulářů -  nová funkce umožňuje provést hromadnou změnu 
zvoleného mzdového formuláře v pracovních poměrech za jiný. Funkce umožňuje provést 
nezávislou změnu mzdového formuláře pro výpočet měsíčních mezd a mzdového formuláře 
pro výpočet mezd ročních.  
 
  • Přehled nemocenských dávek - seznam zobrazuje nemocenské dávky v členění dle všech 
redukčních hranic 
 
  • Přehled nemocenských dávek (do  2007) - seznam zobrazuje nemocenské dávky v 
členění redukčních hranic platných do roku 2007 
 
  • Přehled nemocenských dávek (od  2008) - seznam zobrazuje nemocenské dávky v 
členění redukčních hranic platných od roku 2008 
 

Mzdy/Výsledky výpočtů 
Byly upraveny nebo doplněny následující  výstupy 
 
  • Výplatní páska - rozšířeno zobrazení MZS na výplatní pásce. Nyní je zobrazena i výše 
pojistného na ZP a SP za organizaci 
 
  • Roční mzdový list - rozšířeno zobrazování mzdových složek  
                                   - roční mzdové listy jsou nyní zobrazeny v pořadí dle příjmení  
                                      zaměstnanců 
                                   - možnost zvolit období (od-do), za která má být mzdový list zpracován  
 
  • Přehled čerpání vybraných mzdových složek - byly přidány nové skupiny třídění dle 
příjmení zaměstnance.  
 
  • Žádost o vyplacení daňového bonusu - úprava vzhledu formuláře dle vzorů č. 3  
 
  • Evidenční list důchodového pojištění - bylo odstraněno zobrazování nulových hodnot v 
poli Dny a Vyměřovací základ.  
 
  • Roční vyúčtování daně - formulář byl aktualizován dle vzoru č. 12.  Pro snadnější zadání 
Daňového zvýhodnění a Uplatněné slevy na dani v případě, že zaměstnanec nastoupil v 
průběhu roku byly přidány MZS R3052 - Daňové zvýhodnění - nárok - jiné organizace a 
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R3102 - Daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani - jiné organizace. Hodnoty zadané na tyto 
MZS jsou připočítávány ve výpočtu nároku a uplatněné slevě z výsledků výpočtů mezd.  
 
  • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - bylo upraveno načítání proplacených 
dnů, tak aby do formuláře nebyly napočteny dny nemocenské, které nejsou proplaceny (1-3 
den).  
 
  • Přehled o platbě na zdravotní pojištění - před zpracováním tiskovýho výstupu je možno 
zvolit pracovní poměry, které mají být zahrnuty do reportovaných údajů.  
 
  • Potvrzení při změně zaměstnání – (Zápočtový list) – do zápočtového listu je možno 
zobrazit libovolně dlouhou textovou poznámku zadanou u ceníkové položky. Výběr položky 
se provádí na formuláři podmínky výběru pro daný seznam. Text zvolené položky bude 
zobrazen ve všech ZL, které odpovídají nastaveným podmínkám vyhledání. 
Doporučuje za tímto účelem v ceníku položek vytvořit nový typ TEXTY, který bude 
obsahovat položky vytvořené za účelem zápisu textových informací pro zápočtové listy. 
Délku zobrazeného textu v řádku ZL je nutno omezit klávesou ENTER při zápisu poznámky 
ve formuláři ceníku. 
 

DŮLEŽITÉ – KONTROLY 
1) Před výpočtem mezd za období 2008.01 je nutno provést kontrolu nastaveného 

mzdového formuláře v každém platném pracovním poměru zaměstnance. Pokud 
nebude v PP nastaven mzdový formulář Mzdy 2008 je nutno provést výběr tohoto 
formuláře. 

2) Mzdový formulář pro výpočet Honorářů zůstává beze změny. 
3) Doporučujeme provést kontrolu základních složek mzdy po provedeném výpočtu 

mezd u každého pracovníka. 
 
 
Poznámka: 
Výše uvedené změny neovlivnily způsob ovládání systému ani styl práce při zpracování 
mezd. Pouze rozšiřují nebo upravují stávající funkce a možnosti. 
Součástí aktualizace je změna mzdového formuláře pro výpočet měsíční mzdy z původního 
na mzdový formulář obsahující výše popsané změny Mzdy 2008. Změna je provedena u 
všech platných pracovních poměrů platných k období 2008.01.  


