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1. Mzdy / Číselníky mezd / Zákl. nemoc. dávek
Číselník hranic redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní
neschopnosti nebyl změněn a obsahuje hodnoty dle tabulky.
Mzs Název Mzs
2410 Náhrada mzdy – nemoc
2411 Náhrada mzdy – pracovní úraz
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
2360 Otcovská poporodní péče

1. hranice
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00
1 090,00

2. hranice 3. hranice
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00
1 635,00
3 270,00

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

2. Mzdy / Docházka / Svátky
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2019.
Datum
01.01.2019
19.04.2019
22.04.2019
01.05.2019
08.05.2019
05.07.2019
06.07.2019
28.09.2019
28.10.2019
17.11.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019

Typ
Svátek
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
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého 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
2616
Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. důchodu
3105
Minimální měsíční mzda
3106
Minimální hodinová mzda
3109
Procento určující min. výši příplatku podle ZP
3115
Minimální měsíční mzda - Inv.důch.
3116
Minimální hodinová mzda - Inv.důch.
3231
Sazba přípl. za práci ve ztížených prac. podm. Kč/hod
3550
Hranice minimálního započitatelného příjmu NP

Datum ukončení
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
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Hodnota
7 177,- Kč
12 200,- Kč
73,20 Kč
7,32 %
12 200,- Kč
73,20 Kč
7,32 Kč
2 500,- Kč
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Kód MZS
3639
3660
3669
3758
3791

Název mzdové složky
Max. vyměřovací základ SP
II. Zálohová daň - minimum
Roční hranice pro solidární daň
Minimální měsíční mzda pro přiznání DB
Životní minimum jednotlivce

Datum ukončení
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
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Hodnota
1 438 992,- Kč
119 916,- Kč
1 438 992,- Kč
12 200,- Kč
9 338,- Kč

Nové nastavení hodnot mzdových konstant
Kód MZS Název mzdové složky
Datum platnosti od
Hodnota
2616
Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. důchodu
1.1.2019
7 540,- Kč
3105
Minimální měsíční mzda
1.1.2019
13 350,- Kč
3106
Minimální hodinová mzda
1.1.2019
79,80 Kč
3109
Procento určující min. výši příplatku podle ZP
1.1.2019
7,98 %
3115
Minimální měsíční mzda - Inv.důch.
1.1.2019
13 350,- Kč
3116
Minimální hodinová mzda - Inv.důch.
1.1.2019
79,80 Kč
3231
Sazba přípl. za práci ve ztížených prac. podm. Kč/hod
1.1.2019
7,98 Kč
3550
Hranice minimálního započitatelného příjmu NP
1.1.2019
3 000,- Kč
3639
Max. vyměřovací základ SP
1.1.2019
1 569 552,- Kč
3660
II. Zálohová daň - minimum
1.1.2019
130 796,- Kč
3669
Roční hranice pro solidární daň
1.1.2019
1 569 552,- Kč
3758
Minimální měsíční mzda pro přiznání DB
1.1.2019
13 350,- Kč
3791
Životní minimum jednotlivce
1.1.2019
9 643,- Kč

4. Mzdy / Pracovní poměry
Do pracovních poměrů lze zadávat nové mzdové složky ovlivňující výpočet mezd.
2275 • Mimořádná odměna – dovolená – mzdová složka slouží pro zadání částky
odměny.
2324 • Dlouhodobé ošetřovné – mzdová složka slouží pro zadání období
dlouhodobého ošetřovného a byla do systému přidána již 1.6.2018.
2328 • Korekce dlouhodobého ošetřovného – mzdová složka slouží pro zadání
korekce dlouhodobého ošetřovného a byla do systému přidána již 1.6.2018.
Dále byla upravena struktura exportu dat pro výkaz ISPV s ohledem na start
naplňování položky Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD).

5. Mzdy / Výpočet mezd
5.1 Výpočet měsíčních mezd
S ohledem na změny přibyly do systému následující mzdové složky, které budou
využity při výpočtu mezd.
1323 • Dlouhodobé ošetřovné - kal. dny – tato mzdová složka slouží k evidenci
počtu kalendářních dnů, ve kterých trvalo dlouhodobé ošetřovné (MZS 2324) zadaná v
pracovním poměru zaměstnance.
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1324 • Dlouhodobé ošetřovné - prac. dny – tato mzdová složka slouží k evidenci
počtu pracovních dnů, ve kterých trvalo dlouhodobé ošetřovné (MZS 2324) zadaná v
pracovním poměru zaměstnance.
2843 • Celk.suma - dlouhodobé ošetřovné – tato mzdová udává součet částek
dlouhodobého ošetřovného (MZS 2324) a korekce (MZS 2328).

5.2 Výpočet ročního vyúčtování mezd
Solidární daň
Výpočet ročního zúčtování bude proveden i zaměstnancům, kterým byla v průběhu
roku sražena solidární daň a jejich roční příjem nepřesáhnul roční hranici pro solidární
daň.
Zaměstnancům, jejichž roční příjem přesáhnul roční hranici pro solidární daň, nebude
výpočet ročního vyúčtování proveden (hodnota mzdové složky R0103 je vyšší než
1 569 552,- Kč.
Doplatek nároku daňového zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování obsahuje výpočet doplatku nároku daňového zvýhodnění
na děti za měsíce leden až červen 2018. Tento je vypočítán na mzdové složce R3053.
Výpočet doplatku je prováděn dle aktuálního nastavení platnosti dat dětí v období 0112.2018 ve formuláři Zaměstnanci - Rod. příslušníci a v závislosti na stavu
podepsaného prohlášení v daném období (MZS 3600 musí mít stav ANO).
Penzijní připojištění
Pokud si zaměstnanec nechal prostřednictvím zaměstnavatele zasílat částky za
penzijní připojištění, napočítala se při ročním vyúčtování automaticky mzdová složka
R1301 (NČ - příspěvky na penzijní připojištění-systém). S ohledem na změnu výpočtu
nároku na nezdanitelnou část základu daně platnou od 1.1.2017 *) se při ročním
vyúčtování mezd tato mzdová složka R1301 nenapočítá a je nutné zadat na
mzdovou složku R1302 (NČ - příspěvky na penzijní připojištění - mimo systém)
částku, o kterou se má ponížit základ daně. Systém zadanou částku zkontroluje na
maximální výši příspěvku, kterou si poplatník může uplatnit za zdaňovací období.
*) ponížení příspěvků zaplacených za zdaňovací období o pevnou částku 12 000Kč ročně je nahrazeno
postupem, podle kterého se uvedený úhrn příspěvku snižuje o částku rovnající se úhrnu části
měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od
které náleží maximální státní příspěvek

6. Mzdy / Výsledky výpočtů
Všechny aktuálně obsažené výstupy v systému jsou platné i pro rok 2019.
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7. DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU
1) Kontrola vypočtených dat s ohledem na změny výpočtu mzdových složek
(výpočet zálohové a srážkové daně, 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 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
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