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1 Mzdy/číselníky mezd/Zákl. nemoc. dávek
- Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu 

dočasné pracovní neschopnosti.
- Číselník pouze z evidenčních důvodů obsahuje nastavení parametrů pro výpočet 

dávek nemocenského pojištění.

1.1 Hranice

Mzs Název Mzs 1.hranice 2.hranice 3.hranice Koef.

2411 Náhrada mzdy - pracovní úraz 825 1 237,00 2 474,00 0,175

2410 Náhrada mzdy – nemoc 825 1 237,00 2 474,00 0,175

2412 Náhrada mzdy - nepracovní úraz 825 1 237,00 2 474,00 0,175

2415 Náhrada mzdy – karanténa 825 1 237,00 2 474,00 0,175

2310 Nemoc 825 1 237,00 2 474,00 1

2311 Pracovní úraz 825 1 237,00 2 474,00 1

2312 Nepracovní úraz 825 1 237,00 2 474,00 1

2320 Ošetřování člena rodiny 825 1 237,00 2 474,00 1

2326 Ošetřování člena rodiny – nepl. 825 1 237,00 2 474,00 1

2340 Peněžitá pomoc v mateřství 825 1 237,00 2 474,00 1

2 Mzdy/Docházka/Svátky
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2011.

Datum Typ Popis

01.01.2011 Svátek (So/Ne) Nový rok, den obnovy českého státu

25.04.2011 Svátek Velikonoční pondělí

01.05.2011 Svátek (So/Ne) Svátek práce

08.05.2011 Svátek (So/Ne) Den vítězství

05.07.2011 Svátek Den slovanských věrozvěstů

06.07.2011 Svátek Den upálení mistra Jana Husa

28.09.2011 Svátek Den české státnosti

28.10.2011 Svátek Den vzniku sam. českoslov. státu

17.11.2011 Svátek Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2011 Svátek (So/Ne) Štědrý den

25.12.2011 Svátek (So/Ne) 1. svátek vánoční

26.12.2011 Svátek 2. svátek vánoční

3 Mzdy/číselníky mezd/Hodnoty mzdových složek
V číselníku byly provedeny nastavení následujících hodnot mzdových konstant.

Ukončené hodnoty mzdových konstant

Kód MZS Název mzdové složky Datum ukončení Hodnota

2662 Sleva na dani - Poplatník 31.12.2010 2 070,- Kč

3557 Hranice minimálního započitatelného příjmu DP 31.12.2010 6 000,- Kč

3638 Max. vyměřovací základ ZP a SP 31.12.2010 1 707 048,- Kč

3690 Odečítat 1/2 DPN z odvodu soc.poj. organizace 31.12.2010 ANO
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Kód MZS Název mzdové složky Datum ukončení Hodnota

3791 Životní minimum jednotlivce 31.12.2010 7 723,- Kč

Nové nastavení hodnot mzdových konstant

Kód MZS Název mzdové složky Datum platnosti Hodnota

2662 Sleva na dani - Poplatník 1.1.2011 1970,- Kč

3557 Hranice minimálního započitatelného příjmu DP 1.1.2011 6.200,- Kč

3638 Max. vyměřovací základ ZP a SP 1.1.2011 1 781 280,- Kč

3633 II. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci 1.1.2011 26%

3933 Uplatnit zvýšenou sazbu pro výpočet SP org. 1.1.2011 NE

3960 Odečítat 1/2 DPN z odvodu soc.poj. organizace 1.1.2011 NE

3791 Životní minimum jednotlivce 1.1.2011 7 989,- Kč

4 Mzdy/číselníky mezd/Mzdové formuláře
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2011

4.1 Výpočet měsíčních mezd

3933 • Uplatnit zvýšenou sazbu pro výpočet soc.poj. org. – tato parametrická 
mzdová složka nastavitelná v číselníku Hodnoty mzdových složek určuje, zda bude 
výpočet sociálního pojištění za organizaci prováděn dle základní nebo zvýšené 
procentní sazby. Základní nastavení MZS 3933 je NE, tzn. výpočet sociálního 
pojištění za organizaci bude prováděn v základní sazbě 25%.
Pozn.:
V případě, že je MZS 3933 nastavena na hodnotu ANO, bude pro účely daňového základu u 
zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, zdanitelný příjem zvyšován o základní sazbu 
pojistného (25%).
V případě, že firma rozlišuje náklady sociálního pojištění za organizaci střediskově a bude plátcem 
vyšší sazby pojistného (26%) je nutno v číselníku Hodnoty mzdových složek nastavit MZS 3939 
Přenášet do účetnictví SP za organizaci po střediscích na hodnotu ANO. Pouze v takovém případě 
bude při výpočtu mzdy na pracovním poměru počítáno i pojištění za organizaci ve zvýšené sazbě 
(MZS 7639 - Soc. poj. - organizace za PP (II. sazba)), o kterém je možno následně účtovat.

3960 • Odečítat ½ DPN z odvodu sociálního pojištění  org. – tato parametrická 
mzdová složka ovlivňuje odpočet ½ vyplacené DPN z odvodu sociálního pojištění. 
Standardně je tato MZS ve výpočtu nastavena na hodnotu NE. Pouze v případě 
výpočtu soc. pojištění za organizaci ve vyšší sazbě je automaticky nastavena na 
hodnotu ANO. (NENASTAVOVAT).

9630 • Odvod sociálního pojištění  org. – odvod sociálního pojištění bude po 
1.1.2011 dále prováděn bez odpočtu ½ náhrad vyplacených zaměstnavatelem za 
dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Pouze v případě, že bude nastavena v číselníku Hodnoty mzdových složek hodnota 
parametrické mzdové složky MZS 3933 - Uplatnit zvýšenou sazbu pro výpočet soc. 
poj. org. na hodnotu ANO bude odvod snížen o ½ náhrad vyplacených 
zaměstnavatelem za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Výpočet náhrad v době dočasné pracovní neschopnosti – v případě dočasné 
neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy za dobu 
pracovních směn v době 21 kalendářních dní.
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Změna zaokrouhlení srážkové daně – výsledná srážková daň bude zaokrouhlena 
na celé koruny nahoru (základ daně pro srážkovou daň bude nadále zaokrouhlován 
dolů).

5 Mzdy/Výsledky výpočtů
Byly upraveny nebo doplněny následující  výstupy:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – upraveno dle 25 5460 
vzoru č.18.

  • ELDP karta – upraveno dosazování X do období v případě střídavého uplatňování 
zaměstnání malého rozsahu.

  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25 
5460/1 vzoru č.15.

  • Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny 
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 5, 25 5246 vzoru č. 5

  • Příloha k žádosti o nemocenské – doplněna možnost exportu dat do xml
souboru. Ten je možno využít k elektronickému podání pomocí 602 XML Filler.
  • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách – byl upraven tiskový výstup 
dle tiskopisu 89 542 7I/2011. Zároveň byla doplněna možnost elektronického exportu 
dat formuláře do xml souboru. Ten je možno využít k elektronickému podání pomocí 
602 XML Filler.

6 DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU
1) V případě, že jste firma do 25 zaměstnanců a budete uplatňovat zvýšenou 

sazbu SP je třeba v číselníku Hodnoty MZS složek nastavit u MZS 3933 
Uplatnit zvýšenou sazbu pro výpočet SP org. Na hodnotu ANO.

2) Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové konstanty (Sleva na dani –

Poplatník, Hranice minimálního započitatelného příjmu DP, atd.)

Poznámka:
Výše uvedené změny neovlivnily způsob ovládání systému ani styl práce při 
zpracování mezd. Pouze rozšiřují nebo upravují stávající funkce a možnosti.




