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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 865,00 1 298,00 2 595,00 0,175 

2410 Náhrada mzdy – nemoc 865,00 1 298,00 2 595,00 0,175 

2412 Náhrada mzdy - nepracovní úraz 865,00 1 298,00 2 595,00 0,175 

2415 Náhrada mzdy – karanténa 865,00 1 298,00 2 595,00 0,175 

2310 Nemoc 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

2311 Pracovní úraz 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

2312 Nepracovní úraz 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

2320 Ošetřování člena rodiny 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

2326 Ošetřování člena rodiny – nepl. 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

2340 Peněžitá pomoc v mateřství 865,00 1 298,00 2 595,00 1 

 

2 Mzdy/Docházka/Svátky 
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2014. 
 

Datum Typ Popis 

01.01.2013 Svátek Nový rok, den obnovy českého státu 

21.04.2013 Svátek Velikonoční pondělí 

01.05.2013 Svátek Svátek práce 

08.05.2013 Svátek Den vítězství 

05.07.2013 Svátek (So/Ne) Den slovanských věrozvěstů 

06.07.2013 Svátek (So/Ne) Den upálení mistra Jana Husa 

28.09.2013 Svátek (So/Ne) Den české státnosti 

28.10.2013 Svátek Den vzniku sam. českoslov. státu 

17.11.2013 Svátek Den boje za svobodu a demokracii 

24.12.2013 Svátek Štědrý den 

25.12.2013 Svátek 1. svátek vánoční 

26.12.2013 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 

2616 Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. 
důchodu 

31.12.2013 5 355,- Kč 

3140 Honoráře - hranice, srážková daň 31.12.2013 7 000,- Kč 

3555 Hranice dnů rozhodná pro účast na nemoc. 31.12.2013 14 dnů 
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Kód MZS Název mzdové složky Datum ukončení Hodnota 

pojištění 

3639 Max. vyměřovací základ SP 31.12.2013 1 242 432,- Kč 

3660 II. Zálohová daň – minimum (solidární daň) 31.12.2013 103 536,- Kč 

3758 Minimální měsíční mzda pro přiznání DB 31.12.2013 8 000,- Kč 

3791 Životní minimum jednotlivce 31.12.2013 9 097,- Kč 

3641 Srážková daň - hranice I 31.12.2013 5 000,- Kč 

 
 

Nové nastavení hodnot mzdových konstant 

Kód MZS Název mzdové složky 
Datum platnosti 

od Hodnota 

2616 Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. 
důchodu 

1.1.2014 5 829,- Kč 

3140 Honoráře - hranice, srážková daň 1.1.2014 10 000,- Kč 

3555 Hranice dnů rozhodná pro účast na nemoc. 
pojištění 

1.1.2014 0 dnů 

3639 Max. vyměřovací základ SP 1.1.2014 1 245 216,- Kč 

3660 II. Zálohová daň – minimum (solidární daň) 1.1.2014 103 768,- Kč 

3758 Minimální měsíční mzda pro přiznání DB 1.1.2014 8 500,- Kč 

3791 Životní minimum jednotlivce 1.1.2014 9 283,- Kč 

3641 Srážková daň - hranice I 1.1.2014 10 000,- Kč 

 
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 Mzdy/Typy/Pracovní poměry 
U pracovních poměrů: 

Q Členové kol. orgánů PO 
S Jednatel, komandista 
S Společník, Ředitel OPS 
P Prokuristé 
R Likvidátoři 

již není třeba v datech pracovních poměrů nastavovat MZS 3120 – Porovnat výši 
započitatelného příjmu s minimem na hodnotu NE. 
V případě, že nebude tato složka v datech pracovních poměrů nastavena, bude 
výpočet zdravotního pojištění probíhat i z příjmů do výše 2.500,- Kč. 

 
U typu pracovního poměru “Pracovní výcvik učni“ byl ukončen výpočet základu daně 
na základě osvobození těchto příjmů od daně z příjmu. 
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5 Mzdy/Číselníky mezd/Mzdové formuláře 
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2014 
 

5.1 Data pracovních poměrů 
 
Výpočet náhrad v době dočasné pracovní neschopnosti – v případě dočasné 
neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy za dobu 
pracovních směn v době 14 kalendářních dní. 
2271 • Odměna členům statut. orgánů – tuto mzdovou složku není možno využívat 
na pracovním poměru typu dohoda o provedení práce. Hodnota zadaná na tuto složku 
v pracovních poměrech datech nebude zahrnuta do výpočtu mezd. 
 
2254 • Doplatek do minimální mzdy – tato nová MZS slouží k zadání částky, kterou 
je třeba zaměstnanci doplatit do minimální mzdy. Tato MZS je zahrnuta do MZS 2800 
– základní mzda. 
 
 

5.2 Výpočet měsíčních mezd 
 
7615 • Úhrn započ. příjmů ze zaměstnání (MR, KR) – tato mzdová složka slouží 
k vyčíslení měsíčního úhrnu příjmů ze zaměstnání malého rozsahu (do 2013 

 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 
zaměstnání malého rozsahu (do 2013 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. 
V případě, že úhrn příjmů z pracovních poměrů malého rozsahu překročí výši 
započitatelného příjmu (2.500,- Kč) bude u těchto PP automaticky výpočtem 
nastavena mzdová složka 2613 na hodnotu ANO a bude vypočítáno u těchto 
pracovních poměrů soc. pojištění. 
 
7617 • Úhrn započ. příjmů z dohod o provedení práce (D) – tato nová mzdová 
složka slouží k vyčíslení měsíčního úhrnu příjmů z dohod o provedení práce. Její 
hodnota ovlivňuje způsob výpočtu daní těchto příjmů (srážková / zálohová). 
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 úhrn příjmů z dohod o provedení práce překročí výši započitatelného 
příjmu (10.000,- Kč) bude u těchto PP automaticky výpočtem nastaveno danění 
zálohovou daní. 
 
V případě, že zpracováváte mzdy pracovníkům, s větším počtem dohod o provedení 
práce nebo s větším počtem zaměstnání malého rozsahu 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 
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výpočet mzdy jednotlivých pracovních poměrů s ohledem na právě předpočítaný úhrn 
těchto příjmů. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Změna jakéhokoliv parametru pracovního poměru typu DPP resp. zaměstnání malého 
rozsahu (typ PP, kde je sjednaný příjem menší než 2.500,- Kč) 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. 

- všechny aktuální pracovní poměry jednoho zaměstnance nastavit do 
vazby jeden zvolený PP jako hlavní pracovní poměr a ostatní jako 
souběžné PP. 

 
2810 • Celk.suma odměn a prémií – v případě, že je počítán pracovní poměr dohoda 
o provedení práce není do součtu odměn a prémií zahrnuta částka odměny členů 
statutárních orgánů (MZS 2271). 
 
2673 • Srážková daň. – výpočet této mzdové složky byl upraven tak, aby byla 
srážková daň počítána pouze u dohod o provedení práce a to za předpokladu: 

- že úhrn započ. příjmů z dohod o provedení práce (D) (MZS 7617) není větší  
jak 10.000,- Kč 
- zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani. 

V případě, že je tento předpoklad splněn je tato daň vyčíslena na jednotlivých PP, 
jinak bude rovna 0. 
 
2672 • Zálohová daň. – výpočet této mzdové složky byl upraven tak, aby byla tato 
MZS počítána u všech pracovních poměrů nezávisle na výši příjmu s výjimkou dohod 
o provedení práce, u kterých nepřekročí úhrn příjmů hranici 10.000,- Kč a 
zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani. 
 
2641 • Základ daně ze soub. prac. poměrů – výpočet byl upraven tak, že obsah této 
složky přenáší ze souběžných PP pouze zálohou daň. Srážková daň je vyčíslena vždy 
na jednotlivých PP, kde vznikla. 
 
R1990 • Úhrn sražené solidární daně – nenulový výsledek této složky indikuje 
důvod nulového ročního zúčtování záloh. 
Tato nová mzdová složka je určena k výpočtu úhrnu sražené solidární daně při 
výpočtu ročního zúčtování zaměstnance. V případě, že byla tato daň v průběhu roku 
zaměstnanci v měsíčních mzdách sražena, bude výpočet ročního zúčtování na 
základě nenulové hodnoty této složky vynulován (zaměstnavatel nesmí v takovém 
případě provádět roční zúčtování záloh). Výpočet vynuluje následující mzdové složky 
ročního zúčtování: 

R0103 - Úhrn příjmů od všech plátců 
R0301 - Dílčí základ daně od všech plátců 
R0203 - Úhrn pojistného 
R1903 - Úhrn sražených záloh na daň 
R2001 - Přeplatek + / Nedoplatek 
R3600 - Doplat. ze zúčtování - a) - přeplatek na dani po slevě 
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R3650 - Doplat. ze zúčtování - b) - doplatek na daňovém bonusu 
R3050 - Daňové zvýhodnění - nárok celkem 
R1810 - 35 Sleva na dani ….. 

 
 
2893 • ZD - Celk úhrn příjmů a funkčních požitků - srážková daň – tato nová 
mzdová složka bude obsahovat základ daně, ze která byla počítána srážková daň. 
Součet této MZS bude možno využít, při možném uplatnění této daně v ročním 
zúčtování záloh. 
 

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

• Oznámení o nástupu do zaměstnání – odstraněno zobrazování důchodu typu D 
(důchodové spoření) 

• Roční mzdový list – upraveno načítání bydliště zaměstnance (pokud státem 
trvalého bydliště není CZ, je načteno bydliště přechodné bydliště za předpokladu, že 
existuje v CZ, jinak zůstává trvalé bydliště). 

• Zápočtový list – upraveno načítání bydliště zaměstnance (pokud státem trvalého 
bydliště není CZ, je načteno bydliště přechodné bydliště za předpokladu, že existuje 
v CZ, jinak zůstává trvalé bydliště). 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – upraveno dle 25 5460 
vzoru č. 21 a zároveň byl implementován vzor č. 22. Upraveno načítání bydliště 
zaměstnance (pokud státem trvalého bydliště není CZ, je načteno bydliště přechodné 
bydliště za předpokladu, že existuje v CZ, jinak zůstává trvalé bydliště).  

• Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25 
5460/1 vzoru č.18. Upraveno načítání bydliště zaměstnance (pokud státem trvalého 
bydliště není CZ, je načteno bydliště přechodné bydliště za předpokladu, že existuje 
v CZ jinak, zůstává trvalé bydliště). 

• Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny 
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 8, 25 5246 vzoru č. 8 

• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – byl upraven tiskový výstup dle 25 
5459 vzoru č. 19, včetně exportu dat ve formátu EPO2. Tento soubor je možno využít 
k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně prostřednictví Daňového portálu 
České daňové správy. Zároveň byl upraven nápočet počtu zaměstnanců tak, že jsou 
zahrnuti všichni zaměstnanci, kteří mají platný pracovní poměr v daném měsíci. 

• Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně činnosti – byl 
upraven tiskový výstup dle 25 5466 vzoru č. 16, 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 – bylo upraven výstup do exportního 
souboru. 

• Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření – byl upraven tiskový výstup 
dle tiskopisu 25 5541 vzoru č.2  včetně elektronického exportu dat pomocí exportního 
souboru. 
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• Vyúčtování pojistného 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 změny výpočtu mzdových složek 

(uplatnění a výše daní, náhrady pracovní neschopnosti, atd.). 
2)  Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové konstanty (hranice daní, 

úhrny příjmů, atd.) 
3) Kontrola zda jsou všechny aktuální pracovní poměry jednoho zaměstnance 

nastaveny ve vazbě jeden zvolený PP jako hlavní pracovní poměr a ostatní jako 
souběžné PP. 

 
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 


