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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
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00
863,00

2.hranice
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00

3.hranice
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00
2 589,00

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 2013.
Datum
01.01.2013
01.04.2013
01.05.2013
08.05.2013
05.07.2013
06.07.2013
28.09.2013
28.10.2013
17.11.2013
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013

Typ
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek (So/Ne)
Svátek (So/Ne)
Svátek
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
3110
Procento určující výši min. mzdy pro poživatele
ČID
3111
Procento určující výši min. mzdy pro poživatele
PID

Datum ukončení
31.12.2012

Hodnota
75%

31.12.2012
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Kód MZS
3638
3639
3733
3791
R1395

Název mzdové složky
Max. vyměřovací základ ZP
Max. vyměřovací základ SP
Roční limit příspěvku org. na ŽaPP
Životní minimum jednotlivce
Konstanta pro roční daň. odpočet penzijního
připojištění

Nové nastavení hodnot mzdových konstant
Kód MZS Název mzdové složky
3638
Max. vyměřovací základ ZP
3639
Max. vyměřovací základ SP
3733
Roční limit příspěvku org. na ŽaPP
3791
Životní minimum jednotlivce
R1395 Konstanta pro roční daň. odpočet penzijního
připojištění
3781
Sazba pro výpočet soc. poj. zam. s důch. spoř.
Sazba pro výpočet důchodového spoření
3782
zaměstnance
3660
II. Zálohová daň – minimum
3661
II. Zálohová daň – procento
3643
Srážková daň zvláštní sazba - procento
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Datum ukončení
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

Hodnota
1 809 864,- Kč
1 206 576,- Kč
24 000,- Kč
8 762,- Kč
6 000,- Kč

Datum platnosti
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

Hodnota
999 999 999,- Kč
1 242 432,- Kč
30 000,- Kč
9 097,- Kč
12 000,- Kč

1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

3,5%
5%
103536
7%
35%

UPOZORNĚNÍ:
Nastavení “MZS 2662 - Sleva na dani – Poplatník“ v pracovních poměrech
datech: v případě zaměstnanců, kteří pobírají k 1.1. příslušného zdaňovacího
období starobní důchod je počínaje rokem 2013 tato sleva nulová.

4 Personalistika / formulář Zaměstnanec / záložka
Důchody
V případě, že se zaměstnanec stane poplatníkem pojistného na důchodové spoření,
je nutno v této záložce toto spoření zaevidovat. Důležité hodnoty evidence:
Typ důchodu:
D-Důchodové spoření
Datum přiznání:
den vzniku účasti na důchodovém spoření. Toto datum určuje
období, ve kterém bude provedena první srážka zálohy na
pojistné důchodového spoření ze mzdy.
Doklad:
číslo účastníka důchodového spoření. Pokud zůstane toto pole
nevyplněno, bude automaticky přebíráno do hlášení o zálohách
rodné číslo z personální evidence (sekce Osobní údaje).
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UPOZORNĚNÍ:
Tato evidence automaticky iniciuje změny výpočtu mezd a je datovou
základnou pro hlášení o zálohách.

5 Mzdy/Číselníky mezd/Mzdové formuláře
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2013

5.1 Výpočet měsíčních mezd
2612 • Osoba je účastníkem důchodového spoření – tato nová mzdová složka
vzniká automaticky do výsledků výpočtů mezd a je nastavena na hodnotu ANO,
pokud je v personalistice nastaven typ důchodu „D-Důchodové spoření“ a datum
přiznání je shodné s obdobím výpočtu mezd.
Pokud je tato MZS nastavena na hodnotu ANO, vstupuje do výpočtu sociálního
pojištění zaměstnance snížená sazba pojištění 3,5% a zároveň je proveden výpočet
zálohy na pojistné na důchodové spoření ve výši 5%. Následující mzdové složky
vznikají automaticky výpočtem a obsahují jednotlivé parametry důchodového
spoření:
Mzdové složky související výpočtem důchodového spoření
Kód MZS Název mzdové složky
Popis
2780
Důch. spoření zaměstnance - základ
Základ pro výpočet důchodového spoření
- 2. pilíř
2781
Důch. spoření zaměstnance - pojistné
Pojistné na důchodové spoření zaměstnance
- 2. pilíř
2782
Důch. spoření zaměstnance - sražená záloha
Sražená záloha na pojistné na důchodové
spoření zaměstnance - 2. pilíř
2784
Důch. spoření zaměstnance - vypořádaný přeplatek Částka vypořádaného přeplatku na důch.
spoření zaměstnance - 2. pilíř

2788 • Důch. spoření zaměstnance - přeplatek – tato nová mzdová složka slouží
k pořízení přeplatku, který bude snižovat měsíční srážkovou i odvodovou povinnost
zaměstnance při výpočtu důchodového spoření a to až do doby úplného uplatnění
přeplatku. MZS bude zadávána do pracovních poměrů – data. Datum platnosti MZS
od – do - musí být uvedeno pouze v rámci jednoho měsíce - představuje časové
určení začátku uplatnění přeplatku.
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3604 • Poplatník zvláštní sazby srážkové daně – tato nová mzdová složka slouží
k nastavení režimu 35% sazby srážkové daně u poplatníka, který splňuje podmínky
uvedené v §36 odst. 1 písmeno c) zákona o dani z příjmů.
MZS bude zadávána do pracovních poměrů – data pracovního poměru daného
zaměstnance. Pokud bude MZS nastavena na hodnotu ANO, bude daná osoba
poplatníkem zvláštní sazby srážkové daně v případě, že budou parametry mzdy
odpovídat podmínkám danění srážkovou daní (výše příjmu, absence prohlášení
poplatníka).
2669 • Základ solidárního zvýšení daně – tato nová mzdová složka slouží
k vyčíslení rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet zálohy a 4
násobkem průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na soc. zabezpečení.
MZS vzniká automaticky do výsledků výpočtů mezd v případě, že je tento rozdíl
vypočítán.
2681 • Solidární zvýšení daně – tato nová mzdová složka slouží k vyčíslení částky
solidárního zvýšení daně, která se přičítá k záloze na daň zaměstnance. MZS vzniká
automaticky do výsledků výpočtů mezd v případě, že je stanoven základ solidárního
zvýšení daně.
2912 • Průměrný měsíční výdělek - pojištění zam. – výpočet této mzdové složky
byl upraven tak, aby výpočet pojištění zaměstnanců variantně zahrnoval i poplatníky
pojistného na důchodové spoření.
9782 • Úhrn pojistného na důchodové spoření zaměstnanců (odvod) – tato
mzdová složka je určena k výpočtu úhrnu odvodu pojistného na důchodové spoření
zaměstnanců.
UPOZORNĚNÍ:
Mzdovou složku 9782 je nutné zadat do číselníku “Hodnoty mzdových složek“.
Tento záznam je určen k zápisu finančního úřadu, bankovního spojení a symbolů
platby odvodu úhrnu pojistného (obdoba zápisu MZS 9682). Tento záznam musí
existovat v měsíci, kdy bude počítáno důchodové spoření prvnímu poplatníkovi.

6 Mzdy/Výsledky výpočtů
Byly upraveny nebo doplněny následující výstupy:
• Oznámení o nástupu do zaměstnání – tiskový výstupu byl upraven dle ČSSZ 89
503 1 - III/2012
• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – upraveno dle 25 5460
vzoru č. 20.
• Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25
5460/1 vzoru č.17.
• Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 7, 25 5246 vzoru č. 7
• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – byl upraven tiskový výstup dle
25 5459 vzoru č. 18, včetně exportu dat ve formátu EPO2. Tento soubor je možno
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využít k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně prostřednictví Daňového
portálu České daňové správy.
• Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně činnosti – byl
upraven tiskový výstup dle 25 5466 vzoru č. 15, včetně exportu dat ve formátu EPO2.
Tento soubor je možno využít k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně
prostřednictví Daňového portálu České daňové správy.
• Příloha k žádosti o nemocenské a ošetřovné – byl upraven tiskový výstup dle
tiskopisu ČSSZ - 89 621 6 III/2012 včetně exportního souboru.
• Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách – byl vytvořen tiskový
výstup dle tiskopisu 89 542 9 I/2013 včetně exportního souboru.
• Roční mzdový list – byl rozšířen seznam zobrazovaných mzdových složek o
složky související s důchodovým spořením a se solidárním zvýšením daně.
• Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření – byl vytvořen nový
tiskový výstup dle tiskopisu 25 5541 vzoru č.1 včetně elektronického exportu dat
pomocí exportního souboru.

7 DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU
1) Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové parametry (důchodové
spoření a solidární daň).
2) Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové konstanty (Sleva na dani
– Poplatník, 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 (abecední třídění):
ČID – částeční invalidní důchod
DP – důchodové pojištění
DPP – dohoda o provedení práce
EPO2 – typ formátu dat pro elektronickou komunikaci s portálem České daňové správy
KP – krátkodobý pracovní poměr
MZS – mzdová složka
NP – nemocenské pojištění
OPS – obecně prospěšná společnost
PID – plný invalidní důchod
PMV – průměrný měsíční výdělek
PO – právnické osoby
PP – pracovní poměr
SP – sociální pojištění
xml – typ souboru určený pro přenos dat
ZP – zdravotní pojištění
ŽaPP – životní a penzijní pojištění
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