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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 888,00 1 331,00 2 662,00 0,175 

2410 Náhrada mzdy – nemoc 888,00 1 331,00 2 662,00 0,175 

2412 Náhrada mzdy - nepracovní úraz 888,00 1 331,00 2 662,00 0,175 

2415 Náhrada mzdy – karanténa 888,00 1 331,00 2 662,00 0,175 

2310 Nemoc 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

2311 Pracovní úraz 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

2312 Nepracovní úraz 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

2320 Ošetřování člena rodiny 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

2326 Ošetřování člena rodiny – nepl. 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

2340 Peněţitá pomoc v mateřství 888,00 1 331,00 2 662,00 1 

 

2 Mzdy/Docházka/Svátky 
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2015. 
 

Datum Typ Popis 

01.01.2015 Svátek Nový rok, den obnovy českého státu 

06.04.2015 Svátek Velikonoční pondělí 

01.05.2015 Svátek Svátek práce 

08.05.2015 Svátek Den vítězství 

05.07.2015 Svátek (So/Ne) Den slovanských věrozvěstů 

06.07.2015 Svátek Den upálení mistra Jana Husa 

28.09.2015 Svátek Den české státnosti 

28.10.2015 Svátek Den vzniku sam. českoslov. státu 

17.11.2015 Svátek Den boje za svobodu a demokracii 

24.12.2015 Svátek Štědrý den 

25.12.2015 Svátek 1. svátek vánoční 

26.12.2015 Svátek (So/Ne) 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 

3105 Minimální měsíční mzda 31.12.2014 8 500,- Kč 

3106 Minimální hodinová mzda 31.12.2014 50,60 Kč 

3308 Procento PV pro ostatní překáţky na straně 
zaměstnavatele 

31.12.2014 60% 
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Kód MZS Název mzdové složky Datum ukončení Hodnota 

3633 II. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci 31.12.2014 26% 

3660 II. Zálohová daň – minimum (solidární daň) 31.12.2014 103 768,- Kč 

3639 Max. vyměřovací základ SP 31.12.2014 1 245 216,- Kč 

3758 Minimální měsíční mzda pro přiznání DB 31.12.2014 8 500,- Kč 

3791 Ţivotní minimum jednotlivce 31.12.2014 9 283,- Kč 

2647 Daňové zvýhodnění na vyţivované děti 31.12.2014 1 117,- Kč 

3933 Uplatnit zvýšenou sazbu pro výpočet soc. poj. org. 31.12.2014 NE 

3638 Max. vyměřovací základ ZP 31.12.2014 999 999 999,- Kč 

 
 

Nové nastavení hodnot mzdových konstant 

Kód MZS Název mzdové složky Datum platnosti od Hodnota 

3105 Minimální měsíční mzda 31.12.2014 9 200,- Kč 

3106 Minimální hodinová mzda 31.12.2014 55,- Kč 

3308 Procento PV pro ostatní překáţky na straně 
zaměstnavatele 

31.12.2014 100 % 

3660 II. Zálohová daň – minimum (solidární daň) 31.12.2014 106 444,- Kč 

3639 Max. vyměřovací základ SP 31.12.2014 1 277 328,- Kč 

3758 Minimální měsíční mzda pro přiznání DB 31.12.2014 9 200,- Kč 

3791 Ţivotní minimum jednotlivce 31.12.2014 9 177,- Kč 

2551 1. dítě -  daňové zvýhodnění 31.12.2014 1 117,- Kč 

2552 2. dítě -  daňové zvýhodnění 31.12.2014 1 317,- Kč 

2553 3. dítě a další -  daňové zvýhodnění 31.12.2014 1 417,- Kč 

3669 Roční hranice pro solidární daň 1.1.2014 1 245 216,- Kč 

3669 Roční hranice pro solidární daň 1.1.2015 1 277 328,- Kč 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Nastavení “MZS 2662 - Sleva na dani – Poplatník“ v pracovních poměrech datech: 
v případě zaměstnanců, kteří pobírají starobní důchod mají moţnost v rámci 
zdaňovacího období 2015 uplatnit tuto slevu. 
 

4 Personalistika/formulář Zaměstnanec/Záložka Rod. 
příslušníci 

Před prvním výpočtem mezd je nutné u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové 
zvýhodnění na děti provést doplnění nastavení jejich stávající evidence. Kaţdému 
dítěti, na které bude uplatňováno daňové zvýhodnění, musí být nastaveno pořadí 
určující uplatnění výše daňového zvýhodnění. 
 
Daňové zvýhodnění bude uplatněno v rámci výpočtu v případě, ţe je provedeno 
následující nastavení: 

- dítě má stanoveno pořadí (1.pořadí nebo 2.pořadí nebo 3. a vyšší pořadí) 
- je zaškrtnut box Daň. Odpočet na dítě 
- záznam je platný pro období výpočtu 
- dle skutečnosti je zaškrtnut box ZTP-P 

 
Tato nastavení budou také uplatněna pro úplné zobrazení dat ve formuláři Potvrzení o 
zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (MFin 5460 vzor č.23), platné pro rok 2015. 
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5 Mzdy/Číselníky mezd/Mzdové formuláře 
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2015 
 

5.1 Data pracovních poměrů 
 
R1840 • Sleva na dani - za umístění dítěte– tato mzdová sloţka je určena k zadání 
celkové výše slevy za umístění dětí poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení 
péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy dle podmínek dle §35bb a §38l 
odst.2, písm. f. 
Tato mzdová sloţka je roční mzdovou sloţkou, kterou lze vyuţít pouze k zadání dat 
pro výpočet ročního zúčtování – Výpočet daně a daňového zvýhodnění. 
 

5.2 Výpočet měsíčních mezd 
 
2551 • 1. dítě -  daňové zvýhodnění – tato mzdová sloţka počítá částku daňového 
zvýhodnění pro 1. dítě. Výše daňového zvýhodnění určuje pořadí a nastavení boxu 
ZTP/P (viz. kap. 4). V případě, ţe má více dětí nastaveno pořadí 1. není výpočet 
proveden. 
 
2552 • 2. dítě -  daňové zvýhodnění – tato mzdová sloţka počítá částku daňového 
zvýhodnění pro 2. dítě. Výše daňového zvýhodnění určuje pořadí a nastavení boxu 
ZTP/P (viz. kap. 4). V případě, ţe má více dětí nastaveno pořadí 2. není výpočet 
proveden. 
 
2553 • 3.+ dítě -  daňové zvýhodnění – tato mzdová sloţka počítá částku daňového 
zvýhodnění pro 3. A další děti. Výše daňového zvýhodnění určuje pořadí a nastavení 
boxu ZTP/P (viz. kap. 4). 
 
2620 • Zdr. poj. - vyměřovací základ. – výpočet této mzdové sloţky byl upraven 
následovně: 

-  výpočet zdravotního pojištění je u dohod o provedení práce proveden vţdy, 
kdyţ dohoda nebo úhrn příjmů z dohod v kalendářním měsíci dosáhl příjmu ve 
výši částky, jeţ je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském 
pojištění, tzn dosáhl hranice hranic 10.000,- Kč. 

- výpočet zdravotního pojištění je u dohod o pracovní činnosti proveden vţdy, 
kdyţ dohoda nebo úhrn příjmů z dohod v kalendářním měsíci dosáhl příjmu ve 
výši částky, jeţ je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském 
pojištění, tzn dosáhl hranice hranic 2.500,- Kč. 

- do vyměřovacího základu jsou zahrnuty odměny vyplácené dle zákona o 
vynálezech a zlepšovacích návrzích (MZS 2272). 

 
2625 • Zdr. poj. - VZ zaměstnance -  min. mzda – výpočet zahrnuje pouze doplatek 
zdravotního pojištění do výše minimální mzdy. V rámci výpočtu bylo zrušeno uplatnění 
zdravotního pojištění na základě neplaceného volna a neomluvené absence. 
V případě, ţe zdravotní pojištění do minimální mzdy zaměstnance zajišťuje jiný 
zaměstnavatel je třeba nastavit v pracovních poměrech datech zaměstnanci MZS 
2619 - Zdr. poj. - minimální mzda jiný zaměstnavatel na hodnotu ANO. V takovém 



             WAK INTRA – Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 5 

WAK System, spol. s r.o., Petrţílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Tel: +420-251 612 552 
e-mail: waksystem@waksystem.cz ,  www prezentace: www.waksystem.cz 

případě, nebude dopočítáván zaměstnanci doplatek zdravotního pojištění do výše 
minimální mzdy. 
 
2630 • Soc. poj. - vyměřovací základ – do vyměřovacího základu jsou zahrnuty 
odměny vyplácené dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (MZS 2272). 
 
Výpočet soc. poj. za organizaci dle II. sazba – výpočet SP v sazbě 26% je zrušen. 
 
 

5.3 Výpočet ročního vyúčtování  mezd 
 
Výpočet ročního zúčtování bude proveden i zaměstnancům, kterým byla v průběhu 
roku sraţena solidární daň a jejich roční příjem nepřesáhnul roční hranici pro solidární 
daň. 
Zaměstnancům jejichţ roční příjem přesáhnul roční hranici pro solidární daň nebude 
výpočet ročního vyúčtování proveden (hodnota mzdové sloţky R0103 je vyšší neţ 
1 245 216,- Kč. 
 

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

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – doplněna varianta 
formuláře pro rok 2015 dle 25 5460 vzoru č. 23 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě 
dohod o provedení práce – doplněna varianta formuláře pro rok 2015 dle 25 5460/A 
vzoru č. 2 

• Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25 
5460/1 vzoru č.19. 

• Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny 
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 9, 25 5246 vzoru č. 9 

• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – byl upraven tiskový výstup dle 25 
5459 vzoru č. 21, včetně exportu dat ve formátu EPO2. Tento soubor je moţno vyuţít 
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. 17, včetně exportu dat ve formátu EPO2. 
Tento soubor je moţno vyuţít k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně 
prostřednictví Daňového portálu České daňové správy. 

• Přehled o výši pojistného – byl upraven tiskový výstup dle tiskopisu 89 542 10 
/I/2015 včetně elektronického exportu dat pomocí exportního souboru. 

• Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na 
daňové zvýhodnění – byl vytvořen nový tiskový výstup dle tiskopisu 25 5556 vzoru 
č.1. Toto potvrzení je moţno tisknout z formuláře Zaměstnanec / Rodinný příslušník – 
ikona tiskárny. 
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7 DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU 
1) Kontrola vypočtených dat s ohledem na změny výpočtu mzdových sloţek 

(uplatnění daňového zvýhodnění, základ zdravotního a sociálního pojištění, 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 
souběţné PP. 

 
Poznámka: 
Výše uvedené změny neovlivnily způsob ovládání systému ani styl práce při 
zpracování mezd. Pouze rozšiřují nebo upravují stávající funkce a moţnosti. 
 
 
Pouţité 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 sloţka 
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 
ŢaPP – ţivotní a penzijní pojištění 


