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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
2411 Náhrada mzdy - pracovní úraz
2410 Náhrada mzdy – nemoc
2412 Náhrada mzdy - nepracovní úraz
2415 Náhrada mzdy – karanténa
2310 Nemoc
2311 Pracovní úraz
2312 Nepracovní úraz
2320 Ošetřování člena rodiny
2326 Ošetřování člena rodiny – nepl.
2340 Peněžitá pomoc v mateřství

1.hranice
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00
838,00

2.hranice
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00
1 257,00

3.hranice
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00
2 514,00

Koef.
0,175
0,175
0,175
0,175
1
1
1
1
1
1

2 Mzdy/Docházka/Svátky
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2012.
Datum
01.01.2012
9.04.2012
01.05.2012
08.05.2012
05.07.2012
06.07.2012
28.09.2012
28.10.2012
17.11.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

Typ
Svátek (So/Ne)
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek (So/Ne)
Svátek (So/Ne)
Svátek
Svátek
Svátek

Popis
Nový rok, den obnovy českého státu
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku sam. českoslov. státu
Den boje za svobodu a demokracii
Štědrý den
1. svátek vánoční
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
2662
Sleva na dani - Poplatník
2647
Daňové zvýhodnění na vyživované děti
3757
Maximální roční výše daňového bonusu
3753
Maximální měsíční výše daňového bonusu

Datum ukončení
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Hodnota
1970,- Kč
967,- Kč
52 200,- Kč
4 350,- Kč
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Kód MZS
3550
3557
3638
3791

Název mzdové složky
MZS - Hranice min. započitatelného příjmu NP
Hranice minimálního započitatelného příjmu DP
Max. vyměřovací základ ZP a SP
Životní minimum jednotlivce

Nové nastavení hodnot mzdových konstant
Kód MZS Název mzdové složky
2662
Sleva na dani - Poplatník
2647
Daňové zvýhodnění na vyživované děti
3757
Maximální roční výše daňového bonusu
3753
Maximální měsíční výše daňového bonusu
3550
MZS - Hranice min. započitatelného příjmu NP
3554
Hranice min. započitatelného příjmu NP u DPP
3638
Max. vyměřovací základ ZP
3639
Max. vyměřovací základ SP
3791
Životní minimum jednotlivce

Datum ukončení
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Hodnota
2 000,- Kč
6.200,- Kč
1 781 280,- Kč
7 989,- Kč

Datum platnosti
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2011

Hodnota
2 070,- Kč
1 117,- Kč
60 300,- Kč
5 025,- Kč
2 500,- Kč
10.000,- Kč
1 809 864,- Kč
1 206 576,- Kč
8 762,- Kč
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4 Změna pracovních poměrů
V systému byly provedeny změny následujících pracovních poměrů:
Kód Název pracovního poměru
PP

Platnost od

Platnost do

PP pokračuje jako

SP

ZP

Ano nad
2.500,- Kč

Ano nad
2.500,- Kč

Ano nad
2.500,- Kč

Ano nad
2.500,- Kč

Ano nad
2.500,- Kč

Ano

O

Člen družstva

1.1.2009

V platnosti

P

Člen družstva - (DP)

1.1.2009

31.12.2011

O2

Člen družstva 2

1.1.2012

V platnosti

S

Společník - (DP)

1.1.2009

31.12.2011

S

Společník, Ředitel OPS

1.1.2012

V platnosti

R

Jednatel, komanditista –
(DP)

1.1.2009

31.12.2011

S2

Jednatel, komanditista

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
2.500,- Kč

Ano

P

Prokurista

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
2.500,- Kč

Ano

Q

Členové kolektivních
orgánů PO

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
2.500,- Kč

Ano

R

Likvidátoři

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
2.500,- Kč

Ano

T

I. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

O2 - Člen
družstva 2

S – Společník,
Ředitel OPS

S2 - Jednatel,
komanditista

DPP - dohoda o
provedení práce
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U

II. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

V

III .dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

W

IV. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

X

V. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

Y

VI. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

Z

VII. dohoda o provedení
práce

1.1.2012

V platnosti

Ano nad
10.000,- Kč

Ano nad
10.000,- Kč

Pracovní poměry P – člen družstva (DP), S – Společník (DP) a R – Jednatel,
komanditista (DP) byly překódovány. Pravidla výpočtu SP a ZP jsou u těchto
pracovních poměrů počínaje rokem 2012 upravena dle výše uvedené tabulky.

5 Mzdy/číselníky mezd/Mzdové formuláře
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2012

5.1 Výpočet měsíčních mezd
7615 • Úhrn započ. příjmů z krátkodobých zaměstnání – tato nová mzdová složka
slouží k vyčíslení měsíčního úhrnu příjmů z krátkodobých zaměstnání (zaměstnání
jež nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 dní). Její hodnota ovlivňuje nastavení
mzdové složky 2613 (Osoba není účastna nemocenského pojištění), na jejímž stavu
(ANO/NE) přímo závisí výpočet sociálního pojištění u krátkodobých zaměstnání.
Hodnota této složky vzniká automaticky a je uložena do pracovních poměrů dat.
Tuto mzdovou složku nezadávejte do dat pracovních poměrů - na zadanou hodnotu
nebude ve výpočtu brán zřetel.
7616 • Úhrn započ. příjmů z dohod o provedení práce – tato nová mzdová složka
slouží k vyčíslení měsíčního úhrnu příjmů z dohod o provedení práce. Její hodnota
ovlivňuje nastavení mzdové složky 2613 (Osoba není účastna nemocenského
pojištění), na jejímž stavu (ANO/NE) přímo závisí výpočet sociálního pojištění u
dohod o provedení práce.
Hodnota této složky vzniká automaticky a je uložena do pracovních poměrů dat. Tuto
mzdovou složku nezadávejte do dat pracovních poměrů - na zadanou hodnotu
nebude ve výpočtu brán zřetel.
V případě, že zpracováváte mzdy pracovníkům, s větším počtem dohod o provedení
práce nebo s větším počtem krátkodobých zaměstnání v rámci jednoho měsíce,
probíhá výpočet všech takových pracovních poměrů zaměstnance najednou, v rámci
jednoho spuštěného výpočtu. Vlastní výpočet probíhá ve dvou fázích. První fáze
výpočtu počítá úhrn příjmů z těchto jednotlivých PP. V druhé fázi následuje vlastní
výpočet mzdy jednotlivých pracovních poměrů s ohledem na právě předpočítaný
úhrn těchto příjmů.
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UPOZORNĚNÍ:
Změna jakéhokoliv parametru pracovního poměru typu DPP resp. KP (typ PP, datum
vzniku resp. ukončení PP, MZS) může ovlivnit výpočet mezd ostatních takových
pracovních poměrů. Důrazně doporučujeme, po jakékoliv změně v kterémkoliv
z takových PP, provádět přepočet všech PP daného zaměstnance a kontrolu všech
výsledků.
2905 • Průměrný měsíční výdělek – výpočet této mzdové složky byl upraven tak,
aby probíhal nezávisle na typu pracovního poměru. Výpočet závisí na výši
průměrného hodinového výdělku (MZS 3001) a hodnotách uvedených v MZS 1500 –
fond pracovní doby (počet hodin a počet pracovních dní v týdnu). Pokud není možné
v PP tyto složky stanovit je možno v případě potřeby zadat PMV přímo.

6 Mzdy/Výsledky výpočtů
Byly upraveny nebo doplněny následující výstupy:
• Oznámení o nástupu do zaměstnání – upraveno stanovování malého rozsahu u
jednotlivých pracovních poměrů.
• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – upraveno dle 25 5460
vzoru č.19.
• Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25
5460/1 vzoru č.16.
• Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 6, 25 5246 vzoru č. 6
• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přidán nový tiskový výstup
formuláře MFin č. 25 5459 vzor č.17. Některé zobrazené hodnoty je možno upravit
přímo v systému ihned po zobrazení vyúčtování. Všechny údaje pak můžete editovat
a ukládat při postupném zpracování vyúčtování na portálu daňové správy. Z tohoto
důvodu byl připraven exportu dat tohoto formuláře do xml souboru ve formátu EPO2.
Tento soubor je možno využít k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně
prostřednictví Daňového portálu České daňové správy.
• Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – přidán nový
tiskový výstup formuláře MFin č. 25 5466 vzor č.14. Některé zobrazené hodnoty je
možno upravit přímo v systému ihned po zobrazení vyúčtování. Všechny údaje pak
můžete editovat a ukládat při postupném zpracování vyúčtování na portálu daňové
správy. Z tohoto důvodu byl připraven exportu dat tohoto formuláře do xml souboru
ve formátu EPO2. Tento soubor je možno využít k elektronické úpravě a podání
vyúčtování daně prostřednictví Daňového portálu České daňové správy.
• Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list) – z tohoto tiskového výstupu
byl odstraněn údaj o důvodu ukončení pracovního poměru. Tento údaj byl přesunut
do výstupu Zápočtový list –mzda.
• Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list - mzda) – tento tiskový výstup
byl rozšířen o zobrazování následujících údajů (všechny údaje jsou uživatelsky
editovatelné):
- Doba důchodového pojištění
- Důvod ukončení pracovního poměru
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Částka odstupného
Odstupné ve formě počtu násobků PMV
Poznámka pro další sdělení organizace

• Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách – byl vytvořen tiskový
výstup dle tiskopisu 89 542 8I/2012.

7 DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU
1) V případě výpočtu mezd pracovníků s více pracovními poměry (především
DPP a KP) je rozhodující důkladná kontrola všech výsledků mzdy (výplatních
pásek) po posledním výpočtu posledního z PP takového zaměstnance.
2) Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové konstanty (Sleva na dani –
Poplatník, Hranice minimálního započitatelného příjmu, atd.)
Poznámka:
Výše uvedené změny neovlivnily způsob ovládání systému ani styl práce při
zpracování mezd. Pouze rozšiřují nebo upravují stávající funkce a možnosti.
Použité zkratky:
PP – pracovní poměr
DPP – dohoda o provedení práce
KP – krátkodobý pracovní poměr
MZS – mzdová složka
DP – důchodové pojištění
NP – nemocenské pojištění
SP – sociální pojištění
ZP – zdravotní pojištění
PMV – průměrný měsíční výdělek
OPS – obecně prospěšná společnost
PO – právnické osoby
EPO2 – typ formátu dat pro elektronickou komunikaci s portálem České daňové správy
xml – typ souboru určený pro přenos dat
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