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1. Základní popis

1.1. Funkce programů
Tento subsystém tvoří dvě vzájemně propojené agendy = PERSONALISTIKA 
a MZDY. Přístup k jednotlivým částem tohoto subsystému lze ovlivnit přístupovými 
kódy uživatelů, těmito kódy lze také ovlivnit přístup ke zpracování dat jednotlivých 
organizací. Proto je možné personalistiku zpracovávat jako samostatnou agendu, 
tj. bez mezd. Pro vedení mzdové agendy je však třeba vést personalistiku alespoň 
v minimální míře. 

PERSONALISTIKA 
V personalistice se pořizují personální údaje sledované na „osobních kartách“ 
a v „pracovních smlouvách“ zaměstnanců. 
- Na „OSOBNÍCH KARTÁCH“ se evidují základní osobní data zaměstnance: 

osobní číslo, jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, byd-
liště, zdravotní pojišťovna atd. Kromě osobních údajů lze evidovat rodinné pří-
slušníky, dosažené vzdělání, závazky k organizaci a předchozí zaměstnání.

- V „PRACOVNÍ SMLOUVĚ“ se pořizují pracovněprávní vztahy zaměstnanců. 
K jedné osobní kartě (jednomu zaměstnanci) se může pořídit více pracovních 
vztahů a u každého zvlášť se eviduje režim pracovní doby, platové podmínky, 
průměry, nárok na dovolenou, odborná praxe, sociální pojištění atd. 

 V dalších nabídkách je možné označit dlouhodobé vynětí zaměstnance, např. 
při rodičovské dovolené, dočasném uvolnění pro jinou organizaci atd. a ukon-
čení pracovního vztahu. Po ukončení všech pracovních vztahů zaměstnance 
lze osobní kartu převést do evidence bývalých zaměstnanců. Předpokladem je 
pouze to, že zaměstnanec daný kalendářní rok již v organizaci neměl žádný 
pracovní vztah.

MZDY
Ve mzdách se provádí:
- Výpočet mezd za aktuální období. Pro výpočet se využívají údaje pořízené 

v personalistice a další údaje zadané přímo do souborů mezd - jako např. 
zálohy, odměny, srážky atd. Na jejich základě lze provádět libovolný počet 
kontrolních výpočtů mezd.

- Z vypočítaných mezd lze tisknout různé druhy sestav pro výplatu mezd, reka-
pitulace mzdových skupin, odvody pro sociální a zdravotní pojištění, hromad-
né příkazy k úhradě atd.

- Po výpočtu a po vytisknutí potřebných sestav se uzavře aktuální období. Po 
provedení měsíční uzávěrky se do následujícího měsíce automaticky převedou 
osobní a mzdová data zaměstnanců a mzdové položky trvalého charakteru. 

V archivu je možné prohlížet data z předcházejících měsíců a tisknout sestavy. 
Doporučuje se veškeré údaje archivovat do bezpečnostní kopie na pevném disku 
počítače nebo na ZIP-diskety, CD a z těchto bezpečnostních kopií je v případě 
potřeby opět převzít.
Návaznost na jiné agendy:
1. Vazba na subsystém „Registr obyvatel“ pro zajištění možnosti převzetí osob-

ních údajů do zakládané osobní karty v personalistice.
2. Vazba na subsystém „Účetnictví“ pro přenos zaúčtování mezd.
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1.2. Schéma zpracování

3. dohoda o provedení práce

2. dohoda o pracovní činnosti

00003 Dana Nová

Registr obyvatel

00002 Ivo Žák

00001 Jan Novák

OSOBNÍ KARTY PRACOVNÍ VZTAHY

1. pracovní poměr

2. pracovní poměr

1. pracovní poměr

Převzetí dat o pracovníkovi z registru obyvatel

Nemá pracovní poměr

Písemné dokumenty

00058 Jan Koza

00044 Karel Máj

Zpracování MEZD

Kumulace 
mzdových údajůBÝVALÍ ZAMĚSTNANCI

Přenos do „bývalých zaměstnanců“ a zpět

Rodinní příslušníci

Vzdělání

Kursy a školení

Jazykové znalosti

Závazky k organizaci

Předcházející praxe

Další personální údaje ke každé osobní kartě

Číselníky
a

parametry
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OSOBNÍ 
KARTA

Platnost:
trvalá, pořízeno
na začátku
zpracování

trvalá, pořízeno
na začátku
zpracování

trvalá
s možností změnit
platnost A/N

pouze
v daném měsíci

možné opakovat
vícekrát měsíčně

nelze opakovat

pouze
o jeden měsíc

- daň. slevy
- zdravotní pojištění
- vliv na daně

- základní plat
- osobní příplatek
- úvazky
- zaúčtování
- sociální pojištění

Pořízení mzdových složek
2.1. nebo 2.2.

VÝPOČET MEZD 3.2

Měsíční uzávěrka (období+1) 5.0.

Archiv

Návrat o měsíc zpět

Rodinní 
příslušníci

Vynětí

Pracovní
poměr
ode dne: ………
do dne: ………

Aktivity:
1 - aktivní
2 - neaktivní
3 - uvolněný zást. obce

Sestavy Rozúčtování do účetnictví

Zálohy 2.3.
Průměry 2.4.
Osobní hodnocení 2.5.
Stálé mzdové složky 2.6.
Srážky 2.7.
Slevy na dani 2.8.
Aktualizace dluhu 2.9.
Doplnění odpr. doby 2.B.
Kal. neprav. zam.  2.D.
Náhrady za DPN            2.N.

1.3. Členění dokumentace 
Kapitoly v uživatelské příručce jsou řazeny podle toho, jak by měl postupovat 
uživatel při práci s programem Mzdy.

1. Kapitola 2. Číselníky a parametry se zabývá nastavením číselníků a paramet-
rů, které mají vliv na další zpracování mezd.

2. V kapitole 3. Postup před prvním zpracováním mezd je shrnuto nastavení 
nejdůležitějších číselníků a parametrů pro správný výpočet mezd.

3. V kapitole 4. Postup při pořízení osobní evidence je popis pořízení osobní 
karty zaměstnance a karty pracovního vztahu zaměstnance.

4. Kapitola 5. Postup při zpracování mezd v aktuálním období.

5. Kapitola 6. Výpočet mezd se zabývá výpočtem čistých mezd, zpracováním 
hromadného příkazu k úhradě a zaúčtováním mezd.

6. V kapitole 7. Tisky je popis tiskových sestav.

7. Kapitola 8. Uzávěrka měsíce řeší ukončení zpracování aktuálního období 
a přechod na další období.

8. Kapitola 9. Archiv se zabývá např. tiskem mzdových listů, zpracováním roční-
ho vyúčtování daně, zpracováním statistických výkazů atd.

9. V kapitole 10. Pracovní postupy je popis doporučených pracovních postupů 
pro konkrétní situace.
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10. Kapitoly 11. Ostatní, 12. Novinky a 13. Zálohování a obnova dat se zabývají 
pomocnými nabídkami, popisem novinek a zálohováním a obnovou dat.

11. Kapitola 14. Příklady obsahuje praktické příklady pořízení mezd.

1.4. Základy uživatelské obsluhy programu

Celý informační systém je napsán v databázovém prostředku PC FAND. Proto je 
ovládání všech subsystémů jednotné a jednoduché. Podrobně je popsáno v „Uži-
vatelské příručce PC FANDu“. V systému je pro obsluhu připravena řada funkčních 
kláves. Tyto funkční klávesy jsou v dokumentaci popsány u konkrétních nabídek.

Důležité řádky na obrazovce

První řádek obrazovky obsahuje identifikaci organizace (název, IČO), číslo verze 
subsystému a aktuální datum.

Na předposledním řádku je nápověda k právě editovanému údaji či aktuálně na-
stavené nabídce.

Na posledním řádku obrazovky je seznam nejdůležitějších funkčních kláves 
a jejich význam. Klávesy „Ctrl“, „Alt“ a „Shift“ se využívají v kombinaci s dalšími 
funkčními klávesami. Jestliže se tyto klávesy stisknou, tak se zobrazí případná další 
nabídka s popisem jejich významu. Nápověda pro obsluhu programu se vyvolá 
klávesou „F1“ a nápověda pro význam jednotlivých nabídek a údajů programu se 
vyvolá kombinací kláves „CtrlF1“.
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2. Číselníky a parametry

2.1. Číselníky

Číselníky jsou rozděleny do tří skupin:

1. Mzdové číselníky, 

2. Číselníky z personalistiky,

3. Distribuční číselníky.

Některé číselníky jsou distribuovány prázdné a pokud je chce uživatel využívat, 
musí si je doplnit. Další číselníky jsou vzorově naplněny a uživatel si je může dle 
potřeby upravit.

Seznam funkčních kláves pro práci s číselníky:
F2 - nová věta.
F3 - hledání.
ShiftF6 - tisk.

2.1.1. Mzdové číselníky 

(nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - „1.Mzdové číselníky“) jsou 
rozděleny na šest částí:

1. zpracování mzdových složek,
2. kalendář a turnusy,
3. tisky,
4. zaúčtování mezd,
5. číselníky pro zpracování škol,
6. ostatní.

2.1.1.1. Zpracování mzdových složek
Po zvolení nabídky „1. Zpracování mzdových složek“ se zobrazí seznam následu-
jících číselníků:

„1.Číselník mzdových složek Cis9MZ03“ - číselník jednotlivých mzdových složek. 
Je naplněn z distribuce. Pro převzetí číselníku mzdových složek slouží speciální 
nabídka. Doporučujeme dodržet distribuční číselník MS a neprovádět v něm roz-
sáhlé úpravy, které by komplikovaly aktualizaci tohoto číselníku. Při pořízení nové 
mzdové složky je nutné znát pravidla algoritmů pro jednotlivé skupiny mzdových 
složek a jejich návaznost na další číselníky.

V případě zařazení nové mzdové složky je nutné zvážit, jestli se mají doplnit násle-
dující číselníky:

- Číselník stat. členění (nabídka „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzd. složek“ - „5.Číselník statistického 
členění“).
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- Číselník pro statistiku (nabídka „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzd. složek“ - „6.Číselník pro statisti-
ku.

- Číselník zaúčtování mzdových složek (nabídka „7.Číselníky a parametry“ - 
„1.Číselníky“ - „1.Mzdové číselníky“ - „4.Zaúčtování mezd“ - „1.Zaúčtování 
mzdových složek“).

- Číselníky pro mzdové listy (nabídka „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ 
- „1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzdových složek“ - „7.Číselníky pro 
mzdové listy“).

Protože je pořízení nové mzdové složky složité, doporučujeme obrátit se přímo na 
autory programu a s nimi konzultovat založení nové mzdové složky.

Seznam funkčních kláves pro práci s číselníkem mzdových složek:

F2 - nová věta.

F3 - hledání.

F5 - slouží pro zobrazení číselníku mzdových složek podle různých hledisek. V 
nabídce 8. Zobrazení všech vět se  zobrazí i mzdové složky 0xxx.

ShiftF6 - slouží pro tisk celého číselníku mzdových složek.

F10 - zobrazí se detail mzdové složky. Pro zobrazení detailu lze využít „ShiftF6“ 
pro tisk detailu.

Tabelátor - zobrazí se poznámka ke mzdové složce, na které stojí kurzor.

Popis základního formuláře číselníku mzdových složek:

ZR. - označení neplatné věty. Jestliže konkrétní MS již není platná, je v tomto údaji 
zobrazena hvězdička a tuto MS již nelze pořídit.

Mzdová složka - je složena z čtyřmístného kódu a názvu.

Stat. - statistické rozdělení mzdových složek. Po stisku kombinace kláves „ShiftF7“ 
se zobrazí číselník statistického členění.

Sazba - využije se u mzdových složek, které se určují procentem.Využívá se zejmé-
na u příplatků, pohotovostí a náhrad 60% atd.

Třídění - určuje zatřídění mzdové složky do výplatního lístku. Tento způsob třídění 
je nutné zachovat.

Daň - tento údaj určuje, jakým způsobem bude daná MS zdaněna:
 0 - nedaněno,
 1 - pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení zálohová daň, jinak srážková,

 2 - vždy 20% daň, pokud není podepsané Prohlášení,
 3 - 25% daň,
 4 - 10% do 3000 Kč (7000Kč sráž),
 5 - srážková daň,
 6 - vždy 15% daň.

Dov - vliv mzdové složky na dovolenou 1 - letošní, 2 - loňská.

Soc - určuje, zda bude mzdová složka započítána do vyměřovacího základu pro 
sociální pojištění. 
 0 - neodvádí se soc. poj,
 1- odvádí se soc. poj. 

Zdr - určuje, zda bude mzdová složka započítána do vyměřovacího základu pro 
zdravotní pojištění. Vyplní se A/N.
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Odb - určuje, zda se bude z dané mzdové složky počítat příspěvek na odbory. 
Vyplní se A/N.

Drh - určuje druh mzdové složky:
 1 - hrubá mzda i základní plat,
 2 - základní plat,
 3 - neodpracovaná doba,
 4 - ostatní,
 5 - srážka,
 6 - srážka závislá (pro odvody, zálohy, dobírky),
 7 - ostatní plnění,
 8 - dobírka.

PrN - způsob zahrnutí mzdové složky do průměrů pro výpočet náhrad:
 0 - nezahrnuje se,
 1 - Kč,
 2 - Hodiny,
 3 - Dny,
 4 - Kč + hodiny,
 5 - Kč + dny,
 6 - Hodiny + dny,
 7 - 1/2 Kč (z vyplacené částky se do průměrů zahrne polovina do dvou čtvrtle-

tí),
 8 - 1/4 Kč (z vyplacené částky se do průměrů zahrne čtvrtina do čtyř čtvrtle-

tí),
 9 - vše.

PrD - tento údaj slouží pro způsob zahrnutí mzdové složky do průměrů pro vý-
počet DNP:
 0 - nezahrnuje se,
 1 - Kč,
 2 - Hodiny,
 3 - Dny,
 4 - Kč + hodiny,
 5 - Kč + dny,
 6 - Hodiny + Dny,
 9 - vše.

P.D - pracovní doba. Vyjadřuje vztah mzdové složky k pracovní době:
 0 - nemá vliv,
 1 - odpracovaná doba,
 2 - neodpracovaná doba,
 3 - DNP,
 4 - neodpracovaná neplacená,
 5 - odprac. nad základ (přesčas),
 6 - doplnění do úvazku.

TYP - určuje typ mzdové složky, zařazené do skupiny v souvislosti s použitím for-
muláře při pořízení. Na „ShiftF7“ se zobrazí číselník typů mzdových složek.

VÝP - kód, který určí způsob výpočtu mzdové složky. Na „ShiftF7“ se zobrazí 
číselník výpočtů.

Daň. vyr - první sloupec určuje, jestli se MS zahrnuje do ročního zúčtování daně 
a druhý sloupec určuje, jakým způsobem se projeví v ročním zúčtování daně: 1 
- odpočty, 2 - zvýšení daň. zákl., 3 - snížení daň. základu.

Další údaje se zobrazí po stisku klávesy „F10“ - detail mzdové složky. Jedná se 
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o tyto údaje:

Zahrnutí do FKSP - zadáním A/N se určí, jestli se má daná mzdová složka zahrno-
vat do hrubé mzdy pro odvod do FKSP nebo sociálního fondu.

OSSZ - tento údaj sloužil pro vyplnění dnů na přehledu pro OSSZ (Přehled o vy-
měřovacích základech a pojistném malé organizace): 
 5 - omluvená absence,
 6 - vyloučená doba,
 7 - omluvená absence i vyloučená doba.

DruhDNP - bližší určení dávek nemocenského pojištění:
 01 - nemocenská,
 02 - ošetřovačka,
 03 - mateřská,
 04 - vyr. přísp.,
 05 - prac. úraz,
 21 - DPN,
 22 - karanténa,
 23 - DPN uvol. zast.,
 24 - karanténa uv. zast.
Logické kontroly - na dny, hodiny, Kč, datum a sazbu při pořízení mzdové složky. 
 0 - uvedené údaje se mohou při pořízení zadat,
 1 - uvedené údaje se musí při pořízení zadat,
 2 - uvedené údaje se nesmí při pořízení zadat.

Kateg. pro sestavy - tento údaj řídí zatřídění MS do sestav a statistického výkazu 
pro školy a pro sběr dat do ISP: 
 10 - základní plat,
 20 - osobní ohodnocení,
 30 - přesčas,
 40 - příplatky,
 41 - příplatky za vedení,
 42 - příplatky zvláštní,
 43 - přípatky za přesčas,
 44 - příplatky ostatní,
 46 - ztížené PP,
 47 - příplatky noční, 
 48 - pohotovost,
 49 - práce při poh.,
 50 - odměny,
 60 - další plat,
 70 - náhrady,
 71 - propl. dovolená,
 80 - OON,
 81 - ostatní osobní výdaje,
 82 - odstupné,
 83 - náležitosti voj. služby,
 84 - ostatní platby.

Stat2 a Stat3 - další statistické členění. Na „ShiftF7“ se zobrazí číselník statistic-
kého členění.

Poznámka - pokud uživatel stiskne klávesu „Insert“, zobrazí se detail poznámky ke 
konkrétní mzdové složce. Z distribuce je naplněn popis u základních mzdových 
složek. 
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Použití - údaj, který určuje, u jakého druhu pracovního vztahu se mzdová složka 
využívá. Slouží pro kontrolu, která se provádí během výpočtu mezd a při pořízení 
dané MS:

 01 - pracovní poměr,
 02 - dohoda o prac. činnosti,
 03 - dohoda o prov. práce,
 04 - uvolněný zastupitel,
 05 - neuvolněný zastupitel,
 06 - civilní služba,
 99 - nepoužívá se.

Popis nejčastěji používaných mzdových složek je v kapitole 5.1. Pořízení mzdo-
vých složek.

Rozdělení mzdových složek:

MS 1xxx - základní mzdy a platy.
MS 2xxx - příplatky.
MS 3xxx - odměny.
MS 4xxx - podíly.
MS 5xxx - tyto mzdové složky jsou určeny pro neodpracovanou dobu a evidenci 
dnů nemoci, dále pro pohotovost a náhrady.
MS 6xxx - odměny z dohod mimo pracovní poměr, funkční odměny.
MS 7xxx - přeplatky, mimomzdové složky.
MS 8xxx - bývalé MS pro DNP, zůstala jen MS 8000.
MS 9xxx - daně, odvody na sociální a zdravotní pojištění, srážky.

„2.Generované mzdové složky Cis9MZ53“ - tyto mzdové složky se automaticky 
vytvářejí při výpočtu mezd, lze je ale také pořídit v pořízení mzdových složek.

Je to distribuční číselník, který by uživatel neměl upravovat.

„3.Typy mzdových složek Cis3MZ10“ - číselník typů mzdových složek a editač-
ních formulářů.
Mzdové složky jsou rozděleny podle svého charakteru do tzv. typů. Typ, který 
končí „0“ je pouze názvem skupiny. Každý typ má přiřazeno číslo formuláře. Číslo 
formuláře má vliv na vzhled formuláře při pořízení nové mzdové složky. 

Číselník je naplněn z distribuce, nedoporučuje se provádět uživatelské úpravy.

„4.Číselník výpočtů MS Cis3MZ11“ - číselník obsahuje kód výpočtu mzdové 
složky a jeho popis. Pokud je ke mzdové složce přiřazen nějaký výpočet, určuje 
způsob jejího zpracování při pořízení této MS.

Číselník je naplněn z distribuce, nedoporučuje se provádět uživatelské úpravy.

„5.Číselník statistického členění Cis3MZ19“ - číselník obsahuje číslo a název sta-
tistického členění a dále číslo řádku, do kterého se načítají MS s tímto statistickým 
členěním. Toto statistické členění slouží pro tisk sestav.

Číselník je rozdělen do tří skupin. První skupina jsou řádky 1xxxxx, druhá skupina 
jsou řádky 2xxxxx a třetí skupina jsou řádky 3xxxxx. První a druhé statistické čle-
nění je naplněno z distribuce, uživatel má možnost upravit třetí skupinu.

Poznámka: tento údaj se pak vyplňuje v číselníku MS do údajů Stat1 - 3.

Toto statistické členění se využívá pro tisk sestav M120 a M121.
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„6.Číselník pro statistiku Cis9MZ31“ 
Tento číselník řídí zpracování čtvrtletního statistického výkazu o práci. Je naplněn 
z distribuce.
Název stat. položky - název skupiny mzdových složek.
Typ - do názvu statistické položky se nasčítají všechny mzdové složky s tímto 
typem. Nevyplňují se typy končící „0“, neboť to jsou pouze názvy skupin typů.
Kód - do názvu statistické položky se budou sčítat mzdové složky s tímto kódem. 
Pokud se vyplní konkrétní kód MS, už se nevyplňuje sloupec Typ MS, neboť by pak 
byla tato MS započtena dvakrát.
„7.Číselníky pro mzdové listy“ - na základě těchto číselníků se vytváří mzdový 
list. Tyto číselníky jsou naplněny z distribuce a doplňují se např. při založení nové 
mzdové složky. Pokud si tedy uživatel doplní do číselníku mzdových složek novou 
MS, musí zvážit, jestli se má daná MS doplnit i do číselníků pro mzdový list. Při 
pořizování do těchto číselníků je třeba zadat jednu z uvedených kombinací:

- pořídí se pouze jedna mzdová složka,

- pořídí se typ mzdové složky (tzn., že se budou zahrnovat všechny MS s tímto 
typem),

- pořídí se pouze jeden údaj z kumulačního souboru PP, PP1.

„1.Číselník pro jeden PP Cis9MZ32“ - číselník, který řídí část mzdového listu za 
konkrétní pracovní poměr.

Číslo - pořadové číslo řádku mzdového listu (pokud do jednoho řádku vstupuje 
více údajů, může se číslo řádku opakovat).

Název řádku - název řádku, který se bude tisknout na mzdovém listě.

Kód MS - do zvoleného řádku se budou sčítat mzdové složky s tímto kódem. 
Pokud se vyplní konkrétní kód MS, už se nevyplňuje sloupec Typ MS, neboť by 
pak byla na mzdovém listu započtena tato MS dvakrát.

Údaj MS - vybere se, který údaj z mzdové složky nebo typu MS bude zpracován:
 0 - Kč,
 1 - hodiny,
 2 - počet pracovních dnů,
 3 - počet kalendářních dnů,
 4 - zpracování částek osvobozených od daně u penz. připojištění,
 5 - Kč tisk i nul. řádek,
 6 - prac. dny nemoci po výstupu (mínus),
 7 - Kč na 2 des. místa (do dvou řádků),
 8 - kal. dny i část dne,
 9 - název.

Typ MS - do řádku mzdového listu se nasčítají všechny mzdové složky s tímto 
typem. Nevyplňují se typy končící „0“, neboť to jsou pouze názvy skupin typů.

Soubor - doplní se název souboru, ze kterého se bude zpracovávat následující 
údaj. Vyplňuje se u vypočítaných údajů.
 PP - soubor pracovních poměrů,
 PP1 - soubor nápočtů zaměstnance.

Údaj - údaj, který se nasčítá do řádku mzdového listu z označeného souboru.

Maska - způsob tisku řádku mzdového listu:
 0 - sčítat,
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 9 - nesčítat,
 1 - text s dorazem doleva,
 2 - text s dorazem doprava.  

„2.Číselník pro všechny PP Cis9MZ33“ - číselník, který řídí část mzdového listu 
součtovanou za všechny pracovní vztahy.

Číslo - pořadové číslo řádku mzdového listu (pokud do jednoho řádku vstupuje 
více údajů, může se číslo řádku opakovat).

Název řádku - název řádku, který se bude tisknout na mzdovém listě.

Kód MS - do zvoleného řádku se budou sčítat mzdové složky s tímto kódem. Pokud 
se vyplní konkrétní kód MS, už se nevyplňuje sloupec Typ MS, neboť by pak byla 
na mzdovém listu započtena tato MS dvakrát.

Údaj MS - vybere se, který údaj z mzdové složky nebo typu MS bude zpracován:
 0 - Kč,
 1 - hodiny,
 2 - počet pracovních dnů,
 3 - počet kalendářních dnů,
 4 - zpracování částek osvobozených od daně u penz. připojištění,
 5 - Kč tisk i nul. řádek,
 6 - prac. dny nemoci po výstupu (mínus),
 7 - Kč na 2 des. místa (do dvou řádků),
 8 - kal. dny i část dne,
 9 - název.

Typ MS - do řádku mzdového listu se nasčítají všechny mzdové složky s tímto 
typem. Nevyplňují se typy končící „0“, neboť to jsou pouze názvy skupin typů.

Soubor - doplní se název souboru, ze kterého se bude zpracovávat následující 
údaj. Vyplňuje se u vypočítaných údajů.
 PP - soubor pracovních poměrů,
 PP1 - soubor nápočtů zaměstnance.

Údaj - údaj, který se nasčítá do řádku mzdového listu z označeného souboru.

„8. Čís. pro změnu sazby v čís. MS  Cis3MZ40“ - tento číselník slouží pro změnu 
sazby u jednotlivých mzdových složek. Nový ZP stanoví některé sazby příplat-
ků nebo pohotovosti jako minimální, kolektivní smlouva může tyto sazby zvýšit, 
k tomu slouží nový číselník pro změnu sazby u mzdových složek.

Kód, Název - z číselníku MS (klávesa „ShiftF7“) se vybere mzdová složka.

Sazba pův. - doplní se automaticky.
Nová - doplní uživatel výši nové sazby.

Platí od - doplní uživatel, od kdy platí nová sazba.

„9. Číselník pro tisk rekapitulace proml93“ - číselník, který slouží pro tvorbu se-
stavy M950 Rekapitulace za zadané období.

Číslo - pořadové číslo řádku číselníku (pokud do jednoho řádku vstupuje více 
údajů, může se číslo řádku opakovat).

Název řádku - název řádku, který se bude tisknout na sestavě M950.

Kód MS - do zvoleného řádku se budou sčítat mzdové složky s tímto kódem. Pokud 
se vyplní konkrétní kód MS, už se nevyplňuje sloupec „Typ MS“, neboť by pak byla 
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na sestavě M950 započtena tato MS dvakrát.

Údaj MS - vybere se, který údaj ze mzdové složky nebo typu MS bude zpraco-
ván:
 0 - Kč,
 1 - hodiny,
 2 - počet prac. dnů,
 4 - zpracování částek osv. od daně u penz. připojištění,
 9 - název.

Typ MS - do řádku sestavy M950 se nasčítají všechny mzdové složky s tímto typem. 
Nevyplňují se typy končící „0“, neboť to jsou pouze názvy skupin typů.

Soubor - doplní se název souboru, ze kterého se bude zpracovávat následující 
údaj. Vyplňuje se u vypočítaných údajů.
 PP - soubor pracovních poměrů,
 PP1 - soubor nápočtů zaměstnance.

Údaj - údaj, který se načítá do řádku sestavy M950 z označeného souboru.

„A. Archiv číselníku MS“ - v této nabídce se zobrazuje předchozí číselník mzdo-
vých složek.

„B. Archiv dalších číselníků“ - v této nabídce se zobrazí ostatní číselníky.

2.1.1.2. Kalendář a turnusy
Po zvolení nabídky „2. Kalendář a turnusy“ se zobrazí seznam následujících čísel-
níků:

„1.Kalendář Cis3MZ02“ - plánovací kalendář pro 8 hodinovou pracovní dobu (5 
dní v týdnu). Obsahuje pro daný rok jednotlivé měsíce s počty kalendářních dnů, 
pracovních dnů bez svátků a se svátky a svátky celkem.

Je naplněn z distribuce. Naplnění kalendáře pro další rok se provádí v nabídce „7. 
Číselníky a parametry“ - „1. Číselníky“ - „3.Distribuční číselníky“ - „3.Převzetí dis-
tribučních číselníků“ - „1.Převzetí distribučních číselníků - jednotlivě“ - „1.Mzdové 
číselníky“ - „9.Kalendář“ - „2.Generace kalendáře pro další rok“, kde si uživatel 
zadá rok, na který se má nový kalendář připravit.

„2.Turnusy Cis3MZ52“ - číselník turnusů. Číselník turnusů se využívá u zaměst-
nanců, kteří nepracují v pravidelném 5 denním režimu. Číselník turnusů nahrazuje 
těmto zaměstnancům plánovací kalendář. V tomto číselníku má každý zaměstna-
nec přiděleno své vlastní číslo turnusu (které se doplní i do karty prac. poměru da-
ného zaměstnance) a uživatel měsíčně doplňuje fond pracovní doby k jednotlivým 
turnusům (=zaměstnancům). 

Turnus - číslo turnusu, u každého zaměstnance musí být jiné (pouze pokud jsou 
směny některých zaměstnanců vždy stejné, lze pro tyto zaměstnance využít stejné 
číslo turnusu).

Období - období, za které se bude pořizovat fond pracovní doby (MM.RR).

Fond -počet hodin, které má zaměstnanec odpracovat v konkrétním měsíci podle 
harmonogramu směn.

„3.Svátky Cis3MZ23“ - číselník svátků. Obsahuje seznam svátků za jednotlivé 
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roky. Je naplněn z distribuce. Pokud nemá uživatel včas distribuční verzi, může si 
tento číselník upravit (doplnit svátky na nový rok).

Pozor! doplní se pouze svátky, které připadnou na pracovní dny!

2.1.1.3. Tisky
Po zvolení nabídky „3. Tisky“ se zobrazí seznam následujících číselníků:

„1.Číselník sestav Cis3MZ07“ - číselník všech připravených sestav ve mzdách. Je 
naplněn z distribuce. Klávesou „F8“ lze provést kontrolu na distribuční číselník.

„2.Číselník typu sestav Cis3MZ16“ - tento číselník určuje rozdělení připravených 
sestav do skupin podle typů. Číselník typů je rozdělen na základní skupiny podle 
druhu sestav (např. soc. poj., zdravotní pojištění, dobírka atd.). Podle naplnění 
tohoto číselníku se pak nabízejí sestavy v nabídce „4.Tisky“-“1.Jednotlivé sestavy“. 
Do které skupiny budou jednotlivé sestavy zařazeny, řídí údaj „typ“ v číselníku 
sestav.

„3.Číselník akcí Cis3MZ14“ - seskupení různých sestav do tzv. „akce“. Připraveny 
jsou akce „záloha“ a „dobírka“ (nesmí se zrušit). 

Pořízení nové akce se provede klávesou „F2“ a doplní se název akce. Potom se 
zobrazí seznam sestav a uživatel si pomocí klávesy „Enter“ vybere požadované 
sestavy do akce. Ve spodní části obrazovky se zobrazí červená tabulka, kde bude 
seznam vybraných sestav. Klávesou „Esc“ se ukončí výběr sestav. Zobrazí se dotaz, 
jestli zapsat vybranou akci. Pokud uživatel odpoví „A“, zobrazí se číselník akcí 
s nově pořízenou akcí.

Editace sestav v akci se provede klávesou „F10“ detail. 

Jestliže je tento číselník využíván, je nutné jej zkontrolovat po každé aktualizaci 
programu. Pokud dojde ke zrušení nějaké sestavy, projeví se to v číselníku akcí 
prázdným řádkem a uživatel musí tento řádek odstranit.

Postup pro doplnění další sestavy do stávající akce:
Uživatel stiskne v detailu klávesu „F10“ a zobrazí se seznam sestav, ze kterého si 
uživatel klávesou „Enter“ vybere požadované sestavy. Ukončení výběru se prove-
de klávesou „Esc“. 

Naplnění údaje „Tisk“ u jednotlivých sestav:
A - tisk se má zastavit před tiskem konkrétní sestavy (např. pro výměnu formulá-

ře).
N - tisk se nepřerušuje.

„4.Číselník pro tisk výplat. Cis3MZ37“ – číselník, který je důležitý pro správné 
naplnění zkrácených výplatních lístků. 

„5. Čís. pro hledání v sestavách Cis3MZ38“ – pomocný číselník pro možnost 
využití vyhledávání (klávesa „F3“) v seznamu sestav.

2.1.1.4. Zaúčtování mezd
Po zvolení nabídky „4. Zaúčtování mezd“ se zobrazí seznam následujících čísel-
níků:

„1.Zaúčtování mzdových složek Cis3MZ74“ - číselník zaúčtování jednotlivých 
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mzdových složek. Číselník je naplněn z distribuce. Zde si uživatel zkontroluje zaú-
čtování u mzdových složek, které se využívají při výpočtu mezd. V tomto číselníku 
se také může upravit způsob zaúčtování podle potřeb organizace.

Mzdová složka - kód a název mzdové složky.

Sloupec „HČ“ - doplní se A/N. Určuje zaúčtování pro hospodářskou činnost.

Sloupec „Typ“ - typ organizace a typ zaúčtování, tyto údaje jsou informativní 
a přebírají se ze základního parametru organizace. Pokud by došlo v základním 
parametru ke změně těchto údajů, musí se znova převzít distribuční číselník zaú-
čtování mzdových složek.

Sloupec „Druh“ - číslo automatické operace zaúčtování (viz číselník automatické 
operace zaúčtování).

„2.Automatické operace zaúčtování Cis3MZ75“ - seznam připravených automa-
tických operací pro zaúčtování. Je naplněn z distribuce. Nový druh se pořídí klá-
vesou „F2“.

Číselník je dvouřádkový. První řádek je distribuční a druhý řádek slouží pro uživa-
telské úpravy, které budou v případě nahrání nového distribučního číselníku 
zachovány. Řádek s uživatelskou úpravou bude označen hvězdičkou. Lze zneplat-
nit i celý řádek vyplněním údaje „A“ ve sloupci „N“ (nebrat do zaúčtování). 

Poznámka Automatické operace nad 750 jsou připraveny pro uživatelské úpravy. Při obnově 
distribučního číselníku nebudou tyto automatické operace přepsány. 

Druh - číslo automatické operace zaúčtování.
SU - syntetický účet.
AU - analytický účet.
Pol - rozpočtová položka.
UZ - účelový znak.
ZPo - záznamová položka.
R - doplní se A/N, je-li daný účet rozpočtovaný.
T - doplní se typ operace: M = má dáti nebo D = dal.
Z - znaménko účetní operace.
P - doplní se A/N, zda-li se jedná o zaúčtování předpisu.
N - nebrat do zaúčtování.
Popis - popis druhu automatické operace.

„3.Číselníky z účetnictví“ - seznam číselníků, které jsou převzaty z účetnictví. 

Pokud je součástí programu i subsystém Účetnictví, nedoporučuje se provádět 
úpravy do těchto číselníků, v opačném případě lze tyto číselníky měnit:
1. Číselník názvů vnit. org. členění Cis3Uc01,
2. Číselník názvů paragrafů Cis3Uc03,
3. Číselník názvů položek Cis3Uc08,
4. Číselník názvů org. Cis3Uc11.

2.1.1.5. Čísel. pro zpracování škol
Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:

„1.Číselník druhů zařízení“ - celostátní číselník, který slouží pro členění ve výka-
zu P1-04. Druh zařízení musí být ve vazbě na kmenové středisko, které se pořizuje 
do karty pracovního poměru zaměstnance. Tento číselník se musí upravit o vlastní 
střediska. Tzn., že před vlastním pořizováním se musí doplnit ke druhu zařízení 
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číslo střediska. 

Druh zařízení - kód a název druhu zařízení podle celostátního číselníku.

Středisko - uživatel přiřadí ke druhu zařízení číslo střediska. Pokud má uživatel 
své vlastní číslování středisek, doplní vlastní číslo. Pokud bude uživatel využívat 
celostátní číselník, doplní číslo druhu zařízení.

Příklad:	 Druh	zařízení	21	Základní	školy	-	do	údaje	„středisko“	se	doplní:

	 a)	vlastní	číslo	střediska	pro	ZŠ,

	 b)	nebo	pokud	uživatel	nemá	vlastní	číslování,	doplní	se	číslo	21	(zároveň	se	
musí	doplnit	do	číselníku	středisek	v	personalistice	-	nabídka:	„7.Číselníky	
a	parametry“	-	„1.Číselníky“	-	„2.Číselníky	z	personalistiky“	-	„1.Důležité	pro	
výpočet	mezd“	-	„1.Střediska	(kmenová,	výplatní)“).

„2.Číselník profesí“ - číselník profesí slouží pro členění pedagogických a nepeda-
gogických pracovníků ve výkaze P1-04. 

a) Nejprve je nutné založit číselník profesí. Provede se v podnabídce „3.Založení 
číselníku“ - „1.Doplnění číselníku profesí v personalistice pro školy“. Profese se 
pak pořizuje v kartě pracovního poměru.

b) Sjednocení číselníku. U uživatelů, kteří dosud nevyužívali údaj „Profese“, se 
musí sjednotit číselník státní s číselníkem uživatelským. Prakticky to znamená, 
že se celostátní číselník „nahraje“ ke stávajícímu číselníku profesí do persona-
listiky. Sjednocení číselníku se provede v podnabídce „3.Založení číselníku“ 
- „2.Přenos standardní profese do číselníku pro stat. výkaz“.

c) Doplnění vazeb mezi celostátním a uživatelským číselníkem. U uživatelů, 
kteří už využívali údaj „Profese“, je nutné ručně doplnit vazby mezi uživatel-
ským číselníkem a celostátním. (Podnabídka „1.Dle profese“).

Kód - číselné označení profese podle celostátního číselníku.

Název - název profese podle celostátního číselníku.

Profese - uživatel přiřadí k profesi z celostátního číselníku číslo profese ze svého 
číselníku profesí z personalistiky (nabídka „1.Personalistika“ - „C.Číselníky, para-
metry a ostatní“ - „2.Číselníky personalistiky“ - „2.Personální“ - „1.Profese“).

Další údaje - vyplňuje se A/N, podle konkrétní profese.

„3.Číselník textů“ -názvy jednotlivých řádků výkazu P1-04.

„4.Číselník mzdových složek“ - zobrazení údaje kategorie z číselníku mzdových 
složek. Tento údaj určuje zatřídění mzdových složek do řádků výkazu P1-04.

Je naplněn z distribuce, uživatel má možnost úprav.

Mzdová složka - kód a název mzdové složky.

Kategorie - údaj pro zatřídění do statistického výkazu:
 10 - základní plat,
 20 - osobní ohodnocení,
 30 - přesčas,
 40 - příplatky,
 41 - za vedení,
 42 - zvláštní,
 43 - za přesčas,
 44 - ostatní,
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 46 - ztížené PP,
 47 - noční,
 48 - pohotovost,
 49 - práce při poh.,
 50 - odměny,
 60 - další plat,
 70 - náhrady,
 71 - propl. dov,
 80 - OON,
 81 - ost. osob. výdaje,
 82 - odstupné,
 83 - voj. záležitosti,
 84 - ost. platby.

2.1.1.6. Ostatní
Po zvolení nabídky „6. Ostatní“ se zobrazí seznam následujících číselníků:

„1.Číselník středisek Cis3PS04“ - slouží pro doplnění kmenových a popř. i výplat-
ních středisek. 

Středisko - doplní se číslo střediska. 

Název - doplní se název střediska.

Poznámka Tento číselník je zároveň i v nabídce číselníků personalistiky. (Z toho důvodu, že 
pokud uživatel zpracovává pouze modul „Personalistika“, je nutné doplnit tento 
číselník.)

„2.Číselník pracovních poměrů Cis3MZ22“ - tento číselník určuje charakter jed-
notlivých druhů pracovních vztahů, zejména vliv na sociální a zdravotní pojištění.

Kód - číselné označení druhu pracovního vztahu.

T - druh pracovního vztahu:
 00 - neurčeno,
 01 - pracovní poměr,
 02 - dohoda o pracovní činnosti,
 03 - dohoda o provedení práce,
 04 - uvolněný zastupitel,
 05 - neuvolněný zastupitel,
 06 - civilní služba,
 07 - učni.

Název - název druhu pracovního vztahu.

Hl - Doplní se A/N. Tento údaj určuje, jestli lze pracovní poměr pokládat za hlav-
ní.

Poř. - pořadí na výplatnici (v případě souběhu několika pracovních poměrů). Čím 
nižší číslo, tím dříve na výplatnici.

Z – vyloučit ze zákonného pojištění. Jestliže se má některý pracovní vztah vyloučit 
ze zákonného pojištění, musí se zde nastavit A (ale jenom u těch prac. vztahů, 
které podléhají odvodu na sociální pojištění). V podstatě se to týká jen uvolněných 
zastupitelů.

SSZ - tyto údaje jsou zde z archivních důvodů.
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Fond - určuje, jestli se daný pracovní poměr bude zahrnovat do výpočtu pro odvod 
do sociálního fondu (FKSP):
 0 - mzdové složky pořízené k tomuto pracovnímu poměru se zahrnou do 

výpočtu pro odvod do fondu,
 1 - mzdové složky pořízené k tomuto pracovnímu poměru se nezahrnou do 

výpočtu pro odvod do fondu.

Pol - účetní položka, která se přebírá do zaúčtování, pokud není vyplněna položka 
u rozpočtového účtu v číselníku zaúčtování.

Zdr a Soc - způsob započítání do sociálního a zdravotního pojištění:
 0 - pojistné se neodvádí,
 1 - procentní sazba, 
 2 - z vyměřovacího základu (nejméně z min. mzdy),
 3 - z částky přesahující hranici pro snížený VZ,
 4 - ručně.

OSSZ - tento údaj je zde pouze z archivních důvodů.

Nem - účast na nemocenském pojištění:

 0 - není nem. pojištěn,
 1 - vždy pojištěn,
 2 - při dosaženém příjmu.

Poznámka - stručná charakteristika konkrétního druhu pracovního poměru. Pro 
zobrazení se na * stiskne klávesa „Insert“.

Věty, které nelze v aktuálním období použít, jsou modré. Zobrazují se jen z důvo-
du tisku archivních sestav.

„3.Číselník pomocných účtů Cis3MZ18“ - číselník bankovního spojení pro srážky 
z mezd zaměstnanců (spoření, pojištění atd.). Doplní se bankovní účet, VS, SS, KS 
a popis. 

„4.Číselník zdr. pojišťoven Cis3PS23“ - seznam zdravotních pojišťoven. Tento 
číselník musí naplnit uživatel.

Kód - číselné označení zdravotní pojišťovny.

Název - název zdravotní pojišťovny.

Účet/kód - číslo účtu zdravotní pojišťovny.

VS - variabilní symbol pro zasílání plateb zdravotní pojišťovně.

KS - konstantní symbol pro zasílání plateb zdravotní pojišťovně.

AUz - analytický účet pro účet 336 za zaměstnance. Pokud se u každé zdravotní 
pojišťovny vyplní jiný AUz, bude se každá zdravotní pojišťovna sledovat na jiné 
analytice.

AUo - analytický účet pro účet 336 za organizaci. Pokud se u každé zdravotní 
pojišťovny vyplní jiný AUo, bude se každá zdravotní pojišťovna sledovat na jiné 
analytice.

Evid. č. - evidenční číslo přidělené od zdravotní pojišťovny.

„6.Číselník tarifů navýšený Cis3PS01“ - v této nabídce se zobrazí jednotlivé tarifní 
tabulky.
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„7. Číselník zaměstnání Cis9MZ34“ - v této nabídce se zobrazí celostátní číselník 
zaměstnání, který se využívá pro zpracování dat pro ISP. Tento údaj se doplňuje do 
karty pracovního poměru do údaje „Kód zaměstnání“. U kódů zaměstnání, které 
se využívají v organizaci se u údaje „Vyb“ v pravé části formuláře vyplní hodnota 
„A“. Vybrané věty se pak zobrazují ve zkráceném číselníku.

2.1.2. Číselníky personalistiky

Nabídka: “7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - „2.Číselníky z personalisti-
ky“. 

Číselníky personalistiky jsou rozděleny na dvě části:
1. číselníky, které mají vliv přímo na výpočet mezd,
2. číselníky, které slouží pro vedení personálních údajů.

Následující funkční klávesy se zobrazí na spodním řádku obrazovky pouze tehdy, 
existuje-li distribuční číselník.
ShiftF7 - zobrazení distribučního číselníku.
ShiftF10 - porovnání na distribuční číselník s možností vypsání rozdílů.
ShiftF4 - převzetí distribučního číselníku. 

Po zvolení nabídky „1. Číselníky personalistiky důležité pro výpočet mezd“ se zob-
razí seznam následujících číselníků:

„1.Střediska (kmenová, výplatní) Cis3PS04“ - číselník slouží pro doplnění kmeno-
vých, popř. i výplatních středisek. 

Středisko - doplní se číslo střediska. 

Název - doplní se název střediska.

„2.Kategorie zaměstnání Cis3PS16“ - uživatelský číselník, který slouží pro členě-
ní zaměstnanců podle různých kategorií. Pokud bude chtít uživatel tento číselník 
využívat, je nutné doplnit:

Kód - číselné označení kategorie.

Název - název kategorie.

„3.Mzdové formy Cis3PS07“ - uživatelský číselník, který slouží pro členění 
zaměstnanců podle různých forem mezd (např. plat, odměny z dohod o pracovní 
činnosti, o provedení práce, odměna uvolněných členů zastupitelstva, odměna 
neuvolněných členů zastupitelstva atd.). Pokud bude chtít uživatel tento číselník 
využívat, je nutné doplnit:

Kód - číselné označení formy mzdy (platu).

Název - název formy mzdy (platu).

„4.Režimy prac. doby Cis3PS08“ - číselník, který určuje rozložení pracovní doby 
v týdnu. Je naplněn z distribuce, pro porovnání stávajícího číselníku na distribuční 
slouží kombinace kláves „ShiftF10“. Pro převzetí číselníku slouží kombinace kláves 
„ShiftF4“. Do tohoto číselníku se nedoporučují uživatelské úpravy!

Kód - číselné označení režimu pracovní doby.

Název - název režimu pracovní doby.

Zákon. týdenní prac. doba - týdenní pracovní doba podle zákoníku práce.

Zákon. týdenní prac. doba/dny - počet pracovních dnů v týdnu.
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„5.Mzdové tarify Cis3PS01“ - číselník platových tarifů. Je naplněn z distribuce, 
pro zobrazení distribučního číselníku slouží kombinace kláves „ShiftF7“ a pro pře-
vzetí distribučního číselníku „ShiftF4“. Tento číselník se doporučuje měnit pouze 
v případě legislativní změny (viz kapitola 10. 35. Aktualizace tarifní tabulky). 

Tarif. třída - platová třída.

Tarif. stup. - stupeň v platové třídě.

Sazba - plat pro danou třídu a stupeň.

Zaručená mzda - nejnižší zaručená mzda pro danou platovou třídu.

Požad. praxe - požadovaná praxe pro zápočet do jednotlivých stupňů.

„6.Druhy prac. poměru Cis3MZ22“ - číselník pracovních poměrů. Je naplněn 
z distribuce. Tento číselník určuje charakter jednotlivých druhů pracovních vzta-
hů, zejména vliv na sociální a zdravotní pojištění.  Popis číselníku je v kapitole 
2.1.1.6. Ostatní.

„7.Druhy důchod. zabezpečení Cis3PS05“ - číselník druhů důchodů. Je naplněn 
z distribuce. 

Kód - číselné označení důchodu.

Název - název důchodu.

C - tento údaj určuje, jestli se jedná o inv.důchod 1. a 2. stupně. Doplní se A/N.

I - tento údaj určuje, jestli se jedná o invalidní důchod 3. stupně. Doplní se A/N.

S - tento údaj určuje, jestli se jedná o starobní důchod. Doplní se A/N.

„8.Druhy zdravot. stavu Cis3PS03“ - číselník druhů zdravotního stavu.

Kód - číselné označení zdravotního stavu.

Název - název zdravotního stavu.

Sleva - nárok na slevu na dani, doplní se A/N. 

„9.Zdravotní pojišťovny Cis3PS23“ - seznam zdravotních pojišťoven. Tento čísel-
ník musí naplnit uživatel.

Kód - číselné označení zdravotní pojišťovny.

Název - název zdravotní pojišťovny.

Účet/kód - číslo účtu zdravotní pojišťovny.

VS - variabilní symbol pro zasílání plateb zdravotní pojišťovně.

KS - konstantní symbol pro zasílání plateb zdravotní pojišťovně.

AUz - analytický účet pro účet 336 za zaměstnance. Pokud se u každé zdravotní 
pojišťovny vyplní jiný AUz, bude se každá zdravotní pojišťovna sledovat na jiné 
analytice.

AUo - analytický účet pro účet 336 za organizaci. Pokud se u každé zdravotní 
pojišťovny vyplní jiný AUo, bude se každá zdravotní pojišťovna sledovat na jiné 
analytice.

„0.Penzijní připojištění Cis3PS22“ - číselník penzijního připojištění.

Kód - číselné označení.

Název - název penzijního fondu.

„A.Funkce Cis3PS21“ - číselník funkcí, využívá se v kartě pracovního poměru. 
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Tímto údajem lze členit zaměstnance podle pracovních funkcí.

Číslo funkce - číselné označení funkce.

Název funkce - doplní se název funkce.

Po zvolení nabídky „2. Číselníky personální“ se zobrazí seznam následujících 
číselníků:

„1.Profese Cis3PS06“ - číselník profesí. Naplní si uživatel podle svých potřeb. 
U škol je nutné sloučit tento číselník s celostátním číselníkem profesí, který se 
využívá zejména ke správnému sestavení statistického výkazu. Popis nahrání celo-
státního číselníku do číselníku profesí najdete v kapitole 10.29. Nastavení mezd 
pro školy.

Profese - číselné označení profese.

Název - název profese.

„2.Formy náboru Cis3PS02“ - číselník, který slouží pro členění vzniku pracovních 
poměrů podle zadaných forem náboru.

Kód - číselné označení.

Název - název formy náboru.

„3.Důvody nástupu Cis3PS09“ - číselník důvodů nástupu do zaměstnání.

Kód - číselné označení.

Název - název důvodu nástupu.

„4.Právní formy výstupu Cis3PS10“ - číselník možností skončení pracovního 
poměru.

Kód - číselné označení.

Název - název způsobu ukončení pracovního poměru.

„5.Důvody výstupu Cis3PS14“ - číselník důvodů výstupu ze zaměstnání.

Kód - číselné označení.

Název - název důvodu ukončení pracovního poměru.

„6.Důvody dlouhodobého vynětí Cis3PS12“ - číselník dlouhodobého vynětí, 
používá se např. při rodičovské dovolené atd. Je naplněn z distribuce.

Kód - číselné označení.

Název - důvod dlouhodobého vynětí.

MS - mzdová složka pro konkrétní důvod dlouhodobého vynětí.

„7.Druhy vzdělání Cis3PS11“ - číselník stupňů dosaženého vzdělání.

Stupeň - číselné označení vzdělání.

Druh - zkratka stupně vzdělání.

Název - název stupně vzdělání.

„8.Stupně znalosti jazyků Cis3PS15“ - číselník stupňů znalosti jazyků.

Kód - číselné označení.

Název - popis stupně znalosti jazyků.

„9.Odborové organizace Cis3PS19“ - číselník odborových organizací. Tento čísel-
ník musí být vyplněn, pokud se má zaměstnanci strhávat příspěvek odborové orga-
nizaci.
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Kód - číselné označení odborové organizace.

Název -název odborové organizace.

% - procento příspěvku z čisté mzdy zaměstnance.

Sazba - doplní se částka, která se používá pouze pro vyňaté zaměstnance (rodi-
čovská dovolená).

Bank. účet/kód - bankovní účet pro odvod příspěvků odborové organizaci.

VS - variabilní symbol pro odvod příspěvků.

KS - konstantní symbol pro odvod příspěvků.

„0.Rodinné vztahy Cis3PS17“ - číselník rodinných vztahů.

Kód - číselné označení.

Popis - název rodinného poměru (manžel, syn, dcera atd.).

„A.Rodinný stav Cis3PS20“ - číselník rodinného stavu.

Kód - číselné označení.

Popis - název rodinného stavu (svobodný, vdaná atd.).

„B.Číselník písemných dokumentů Cis3PS13“ - číselník vzorů písemných doku-
mentů (pracovní poměr na dobu neurčitou, dohoda o změně pracovní smlouvy, 
dohoda o pracovní činnosti atd.). Je naplněn z distribuce. Pro zobrazení distri-
bučního číselníku slouží kombinace kláves „ShiftF7“ a pro převzetí distribučního 
číselníku „ShiftF4“. 

Číslo - číselné označení písemného dokumentu.

Popis textu - název písemného dokumentu.

Text - pokud na tomto údaji uživatel stiskne klávesu „Insert“, zobrazí se text písem-
ného dokumentu. Jedná se o text, který je mezi hlavičkou a patičkou písemného 
dokumentu. Záhlaví a zápatí se řídí dalším údajem „Sestava“.

Sestava - hlavička a patička písemného dokumentu se doplní podle čísla konkrétní 
sestavy.Vzor sestav je v nabídce:“1.Personalistika“-“C.Číselníky, parametry a ostat-
ní“-“3.Sestavy“-“1.Údržba sestav“.

2.1.3. Distribuční číselníky

Nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - „3.Distribuční číselníky“.

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:

1. Zobrazení distribučních číselníků - v této nabídce se zobrazí seznam dodáva-
ných distribučních číselníků. Uživatel má možnost si prohlédnout jednotlivé čísel-
níky. Jsou rozděleny na mzdové číselníky a číselníky personalistiky.

2. Kontrola na distribuční číselníky - v této nabídce se zobrazí seznam číselníků, 
u kterých se porovná aktuální číselník s distribučním. Pokud program nalezne roz-
díly, vypíše seznam rozdílů mezi aktuálním číselníkem a distribučním číselníkem.

Uživatel si může zvolit buď porovnání jednotlivých číselníků nebo hromadnou 
kontrolu všech číselníků.

3. Převzetí distribučních číselníků - v této nabídce se zobrazí seznam distribuč-
ních číselníků, kterými lze nahradit aktuální číselníky. Nahrání číselníku se prove-
de zvolením příslušné nabídky a na dotaz „Skutečně chcete převzít vzor. číselník 
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- původní bude zrušen“ odpovědět „Ano“. 

Uživatel si může zvolit nahrání jednotlivých číselníků nebo hromadné nahrání 
všech číselníků najednou.

Pozor! - pokud uživatel převezme distribuční číselník, tento číselník plně na-
hradí aktuální číselník. To znamená, že pokud měl uživatel v aktuálním 
číselníku nějaké své úpravy, při nahrání distribučního číselníku se tyto 
úpravy přepíší. Netýká se číselníku automatických operací zaúčtování 
v případě, kdy má uživatel vlastní automatické operace vyšší než 750 
nebo jsou uživatelské úpravy označeny „hvězdičkou“ (*). Dále se netýká 
mzdových složek v číselníku MS, které končí „9“.

Poznámka pro nahrání distribučního číselníku mzdových složek jsou připraveny čtyři na-
bídky:

 a) Převzetí celého čís. mzd. složek. V této nabídce se stávající číselník celý nahradí 
distribučním číselníkem mzdových složek. Případné uživatelské úpravy se přepíší.

 b) Převzetí celého čís. mzd. složek - speciál. V této nabídce má uživatel možnost 
označit vlastní MS nebo upravené MS, které se při následném nahrání distribuční-
ho číselníku nepřepíší. Označené MS zůstanou zachovány v nezměněné podobě.

 c) Převzetí jednotlivých MS. V této nabídce lze převzít jednotlivé MS. Na vybrané 
MS se stiskne klávesa „F10“ a zobrazí se tabulka:

 Nabídku č. 1 „Založení nové mzdové složky s vybraným kódem“ zvolí ten uživatel, 
který nemá ve svém číselníku tento kód mzdové složky obsazen.

 Nabídku č. 2 „Založení nové mzdové složky s jiným kódem“ vybere ten uživatel, 
který má již tento kód v číselníku MS obsazen svou vlastní mzdovou složkou.

 d) Zachování vlastních MS. Tato nabídka se využije v případě, kdy jsou do distri-
bučního číselníku založeny nové mzdové složky a jejich čísla se shodují s vlastními 
mzdovými složkami uživatele. V této nabídce uživatel přečísluje vlastní mzdové 
složky novými čísly, které nejsou obsazeny v novém distribučním číselníku. Nejpr-
ve se klávesou „F8“ označí mzdové složky, které je nutné přečíslovat. Pak se zadá 
nové číslo mzdové složky a bude se potvrzovat změna klávesou „A“. Po přečíslo-
vání jednotlivých MS se zobrazí dotaz na doplnění ostatních údajů z distribučního 
číselníku, kde se potvrdí nabízené „A“.

2.2. Parametry

Některé parametry jsou distribuovány prázdné a uživatel je musí doplnit. Další pa-
rametry jsou vzorově naplněny a uživatel si je může dle potřeby upravit. Parametry 
jsou rozděleny do těchto skupin:

1. parametry pro zpracování mezd,
2. parametry pro tisk sestav,
3. parametry pro zaúčtování mezd,
4. parametry pro zpracování škol,
5. parametry pro roční zúčtování daně,
6. distribuční parametry.
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2.2.1. Parametry pro zpracování mezd

Nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ - „1.Parametry pro zpracování 
mezd“ jsou tvořeny těmito parametry:

„1. Základní parametr mezd“ - v tomto parametru se zadávají základní údaje 
o organizaci a další údaje pro správné zpracování mezd:

Údaje o organizaci - doplní se IČO, název, adresa, bankovní účet, název banky.

OSSZ název - doplní se název, který se pak bude tisknout na sestavách.

Var. symbol OSSZ - doplní se variabilní symbol přidělený od OSSZ. Platnost tohoto 
údaje je do 31.12.2008. 

Var. symbol (2009) - doplní se variabilní symbol přidělený od OSSZ platný od 
1.1.2009.

Kód OSSZ - kód místě příslušné OSSZ. Převezme se automaticky z hlavního para-
metru Kea, nebo lze ručně přepsat.

Aktuální období zpracování - naplní se při prvním spuštění programu. Pak už se 
toto období mění automaticky po provedení měsíční uzávěrky. Uživatel toto obdo-
bí už v žádném případě nemění!!!

Výplatní den - nastaví se termín pro výplatu mezd.

Generovat MS nepřítomnosti u vyňatých A/N - pokud je nastaveno“A“, tak se u 
vyňatých zaměstnanců automaticky doplňují kódy MS nepřítomnosti.

Stálá záloha do soc. fondu  - pokud se neuvede v parametru výpočet v procentech, 
doplní se zde hodnota stálé platby do fondu, která se bude měsíčně odvádět.

Počet tis. na 5000 - zadá se minimální počet tisícikorun, které se budou vyplácet, 
když se začne s vyplácením pětitisícových bankovek. Jestliže údaj zůstane nulový, 
pětitisícové bankovky se vyplácet nebudou.

Pořízení Uz - doplní se A/N. Podle vyplnění se bude zobrazovat při pořízení MS 
formulář s účelovým znakem nebo bez něho. 

Použít zvýšení náhrad za DPN nad zákonnou úpravu - zaměstnavatel může zvýšit 
náhradu mzdy za prvních 21 dní DPN a může ji poskytnout i za první tři pracovní 
dny. Maximálně však může poskytnout 100% neredukovaného hodinového výděl-
ku. Jestliže zaměstnavatel proplácí zvýšenou náhradu, vyplní hodnotu:

1 - pokud se zvýšení poskytuje z redukovaného průměru,

2 - pokud se zvýšení poskytuje z neredukovaného průměru.

U zaměstnavatelů, kteří zvýšení nevyužívají bude nastavena 0.

Poznámka u škol musí být vyplněno Uz = Ano, protože slouží k vyplňování zdroje peněz.

Počet řádků v hromadném příkazu - zadá se počet řádků, který se bude tisknout 
v hromadném příkazu k úhradě.

Účtovat zálohy samostatně - „Ano“ vyvolá nabídku u přenosu do účetnictví, kde 
lze přenést tzv. „zálohovou pokladnu“ (ze záloh) do účetnictví jako samostatný 
deník č. „47 Záloha“. Implicitně je nastaveno u mzdových složek 9810, 9820 vy-
tváření účetních operací „zálohová pokladna“. Standardně se nevyužívá a je na-
staveno N.

Minimální částka pro odbory - zde se zadá minimální hodnota srážky pro příspě-
vek na odbory (v celých Kč).
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Zaokrouhlení MS - pokud se vyplní „A“, tak se zaokrouhluje matematicky. Jestliže 
se zadá „N“, tak se údaj 0,5 zaokrouhlí ještě na 0.

Zaokrouhlení průměrů pro náhrady - uživatel si určí, jakým způsobem se budou 
zaokrouhlovat průměry pro náhrady: 0- zaokrouhlení na celé koruny, 1 - zao-
krouhlení na desetníky, 2 - zaokrouhlení na haléře.

Typ zaokr. - typ zaokrouhlení u průměrů pro náhrady: nevyplněný údaj - aritme-
tické, N - nahoru, D- dolu.

Snižovat o přepl. měs.daň. bonusu zálohu na daň v násl. měsíci: vyplněním toho-
to údaje se určí, jestli se bude přeplatek na daňovém bonusu převádět do dalšího 
měsíce nebo jestli se zobrazí tisk žádosti o vrácení vyplaceného daňového bonu-
su.

„2.Pojištění a jiné parametry“ - parametr je naplněn z distribuce. 

Období - období, OD kdy platí uvedené údaje. 

Zdravotní pojištění - jsou zde vyplněna procenta, která určují výši odvodu z vy-
měřovacího základu na zdravotní pojištění za zaměstnance a celkem za zaměst-
nance a organizaci. Dále je zde uvedena minimální částka, ze které se odvádí 
zdravotní pojištění pro určitý okruh zaměstnanců.

Sociální pojištění - jsou zde vyplněna procenta, která určují výši odvodu z vymě-
řovacího základu na sociální pojištění za zaměstnance a organizaci. Dále je zde 
uvedena rozhodná výše příjmu pro účast ZMR na nemocenském pojištění.

Min. mzda - výše měsíční a hodinové minimální mzdy platné v aktuálním obdo-
bí.

Odpočet z VZ zdr. poj. - výše odpočtu na zdravotní pojištění u osob, za které je 
plátcem zdravotního pojištění stát. Tento odpočet byl od srpna 2004 zrušen. Druhý 
údaj slouží pro odpočet na zdravotní pojištění u osob, které mají přiznaný nárok na 
invalidní důchod. Hlavní podmínkou pro uplatnění odpočtu však je, že zaměstna-
vatel musí zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového 
průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Nárok na tento odpočet je 
od března 2005.

Zákonné poj. zaměst. - koeficient pro výpočet zákonného pojištění zaměstnanců. 
Doplní si uživatel, protože se liší podle činnosti jednotlivých organizací.

Fond (sociální nebo FKSP) - doplní se hodnota procent pro odvod do sociálního 
fondu (FKSP). 

Typ - způsob výběru zahrnutí mzdových složek pro odvod do fondu. 1 - bez 
dohod, ostatní čísla - hrubá mzda (včetně dohod). 

Prac. doba - standardní denní pracovní doba u zaměstnavatele (např. 8 hodin).

Z- zaokrouhlení MS - zaokrouhlení mzdových složek. 0,1,2 - na počet desetinných 
míst, 9 - zaokrouhlit nahoru na celé Kč.

Úpravy parametru se doporučuje provádět pouze v případě legislativních změn, 
pokud uživatel nemá aktuální verzi programu, ze které by převzal distribuční para-
metry. V tomto případě je nutné pomocí klávesy „F2“ založit novou větu a do údaje 
„období platnosti“ zadat, od jakého období platí nové údaje. Potom je třeba nově 
vytvořenou větu upravit podle nové legislativy. Původní věty nerušit, jsou nutné 
pro výpočty z archivu!

Každá nová věta se promítne i vytvořením nových vět v následujících paramet-
rech: „Slevy na dani“, „Náhrady mzdy za DPN“ a „Daně“. Stejný postup je v přípa-
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dě legislativních úprav u těchto parametrů.

„3. Slevy na dani“ - tabulka slev na dani. Parametr je naplněn z distribuce.

Období - období, OD kdy platí uvedené údaje.

Základní - sleva na poplatníka.

Dítě - první hodnota vyjadřuje maximální měsíční daňový bonus a druhá hodnota 
vyjadřuje měsíční daňové zvýhodnění na jedno dítě.

Dítě ZTP/P - měsíční zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P (tato 
částka se přičte k hodnotě uvedené u předchozího údaje „Dítě“).

Manžel(ka) - daňová sleva na druhého z manželů. Nelze uplatnit měsíčně, ale 
pouze v rámci ročního vyúčtování záloh.

Manžel ZTP/P - daňová sleva na druhého z manželů, pokud je držitelem 
průkazu ZTP/P (tato částka se přičte k hodnotě uvedené u předchozího údaje 
„Manžel(ka)“).

Student - sleva na studenta.

ČID (ID 1.,2. st.) - sleva při pobírání invalidního důchodu pro 1. a 2. stupeň.

PID (ID 3. st.) - sleva při pobírání invalidního důchodu pro 3. stupeň.

ZTP/P - sleva na držitele průkazu ZTP/P.

Min. bonus - minimální měsíční částka daňového bonusu. 

Úpravy parametru se doporučuje provádět pouze v případě legislativních změn, 
pokud uživatel nemá aktuální verzi programu, ze které by převzal distribuční 
parametry. V tomto případě je nutné pomocní klávesy „F2“ založit novou větu 
a do údaje „období platnosti“ zadat, od jakého období platí nové údaje. Potom je 
třeba nově vytvořenou větu upravit podle nové legislativy. Původní věty nerušit, 
jsou nutné pro výpočty z archivu.

„4.Nemocenské dávky“ – parametry pro výpočet nemocenských dávek. Tento pa-
rametr je zde pouze z archivních důvodů.

Období – období, OD kdy platí uvedené údaje.

Max. denní dávka – hodnota maximálního vyměřovacího základu na den.

Krácená – procento krácení denního vyměřovacího základu do první redukční 
hranice u nemocenského a POČR.

Procentem – doplní se hodnota, kterou se krátí vyměřovací základ pro DNP nad 
první redukční hranici.

Procento denního vyměřovacího základu pro nemocenské – doplní se konkrétní 
sazby nemocenské poskytované za 4.-30. den, za 31.-60. den a od 61. dne. 

Úpravy parametru se doporučuje provádět pouze v případě legislativních změn, 
pokud uživatel nemá aktuální verzi programu, ze které by převzal distribuční para-
metry. V tomto případě je nutné pomocí klávesy „F2“ založit novou větu a do údaje 
„období platnosti“ zadat, od jakého období platí nové údaje. Potom je třeba nově 
vytvořenou větu upravit podle nové legislativy. Původní věty nerušit, jsou nutné 
pro výpočty z archivu!

„5.Daně“ - sazby daně pro výpočet zálohové a srážkové daně. Parametr je roz-
dělen na parametr před rokem 2008 a po roce 2008. Podnabídka „1. Od roku 
2008“.

Úpravy parametru se doporučuje provádět pouze v případě legislativních změn, 
pokud uživatel nemá aktuální verzi programu, ze které by převzal distribuční para-
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metry. V tomto případě je nutné pomocí klávesy „F2“ založit novou větu a do údaje 
„období platnosti“ zadat, od jakého období platí nové údaje. Potom je třeba nově 
vytvořenou větu upravit podle nové legislativy. Původní věty nerušit, jsou nutné 
pro výpočty z archivu!

„6. Náhrady mzdy za DPN“ - parametry pro výpočet náhrad za prvních 21 dní 
DPN (karantény).

Období - období, OD kdy platí uvedené údaje.

Red. hranice ND - hodnoty tří redukčních hranic pro výpočet redukovaného vý-
dělku. Jsou zde uvedeny hodnoty denní (pro uvolněné zastupitele) a hodinové (pro 
zaměstnance).

Krácená % - procento krácení jednotlivých redukčních hranic.

Procento 1. tři dny, karanténa, další dny - sazba pro stanovení výše náhrad za 
první tři dny u pracovní neschopnosti a karantény a sazba pro další dny.

Refundace náhrad - procento vyplacených náhrad za DPN, o které si zaměstna-
vatel sníží odvod pojistného na sociální pojištění v případě, pokud se přihlásil do 
zvláštního režimu placení pojistného (vyšší sazba pojistného).

Úpravy parametru se doporučuje provádět pouze v případě legislativních změn, 
pokud uživatel nemá aktuální verzi programu, ze které by převzal distribuční para-
metry. V tomto případě je nutné pomocí klávesy „F2“ založit novou větu a do údaje 
„období platnosti“ zadat, od jakého období platí nové údaje. Potom je třeba nově 
vytvořenou větu upravit podle nové legislativy. Původní věty nerušit, jsou nutné 
pro výpočty z archivu!

„7.Účty odvodů“ - aby správně fungoval výpočet mezd a vytváření příkazu k úhra-
dě, musí být vyplněny bankovní účty, VS, KS a SS pro:
- zálohovou daň,
- srážkovou daň,
- sociální pojištění,
- odvod do FKSP (sociálního fondu),
- zákonné pojištění.

2.2.2. Parametry pro tisk sestav

Nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ - „2.Parametry pro tisk sestav“ 
jsou tvořeny těmito parametry:

„1.Tisk sestav“ - základní parametr pro tisk sestav.

Točit se v menu sestav dokola A/N - uživatel doplní, jestli se má kurzor v menu 
nabídky sestav točit dokola.

Nastavení kódů MS pro sestavy penzijního připojištění - důležité pro správ-
ný tisk sestav M451 a M452 dle legislativy platné do konce roku 2007 (nabídka 
„4.Tisky“-„1.Jednotlivé sestavy“-„Archiv“). Jestliže uživatel využívá mzdové složky 
z distribučního číselníku, měly by být naplněny tyto mzdové složky:

Kód MS pro příspěvek od zaměstnavatele = 7280 (z distrib. číselníku).

Kód MS pro odvod příspěvku od zaměstnavatele = 9380 (z distrib. číselníku).
Kód MS pro penz. připoj., které si hradí sám zaměstnanec = 9370 (z distrib. čí-
selníku).



2. Číselníky a parametry

33

Tisk statistických sestav:
Výběr skupiny pro zobrazení statistických sestav - sestavy se budou zobrazovat 
podle vybraného třídění (sestavy M120 a M121):

1. základní statistické členění (údaj Stat z číselníku MS),

2. druhá skupina stat. členění (údaj Stat2 z číselníku MS),

3. třetí skupina stat. členění (údaj Stat3 z číselníku MS).

Zobrazovat výběr skupiny před tiskem A/N - zobrazovat výběr skupiny před tis-
kem statistických sestav?

Tisk výplatních lístků:
Rozdělit mzd. složky osob. hodn. podle MS odprac. doby - pokud se vyplní A, 
budou se mzdové složky osobního ohodnocení rozdělovat podle odpracované 
doby u pořízených MS 1200. Např. pokud zaměstnanec pracuje na dvou či více 
střediscích. Pokud se vyplní N, bude k několika MS 1200 jedna mzdová složka pro 
osobní příplatek.

Slučovat MS 1200 a 1310 do jedné na výplatnici - pokud se v předchozím pa-
rametru nastaví A (tzn., že se budou MS pro osobní příplatek rozdělovat podle 
odpracované doby) a na výplatnici chce uživatel více pořízených MS 1200 a 1310 
slučovat do jedné, vyplní A.

Potlačit tisk bank. účtů dobírky na výplatnici - uživatel nastaví A/N podle toho, 
zda se má na výplatní pásce tisknout bankovní účet, na který se výplata zasílá.

„2.Parametry pro tisk mzdového listu“ - je tvořen následujícími dotazy.

Rozdělit mzdový list na dvě stránky - doplní se A/N podle toho, jestli se má mzdo-
vý list rozdělit na dvě stránky. Pokud uživatel odpoví „A“, druhá část bude na nové 
stránce. Definice těchto částí se ovlivní vyplněním následujícího parametru.

Chcete tisknout novou formu mzdového listu - doplní se A/N podle toho, jestli se 
má tisknout nová forma ML. Pokud uživatel nastaví „A“, tak se nejdříve tiskne detail 
jednotlivých pracovních vztahů z hlediska sociálního pojištění a až pak následuje 
součet všech pracovních vztahů z hlediska daně a zdravotního pojištění.

„3.Použít typ výplatnice číslo“ - tento parametr řídí tisk výplatních lístků. 

1. Varianta - základní typ (všechny MS včetně odvodů) - jedná se o variantu, kdy se 
u každého pracovního vztahu tisknou všechny mzdové složky. 

2. Varianta - bez MS odvodů - u této varianty se netisknou mzdové složky pro daň 
a zdravotní pojištění, tyto odvody jsou doplněny do hlavičky výplatního lístku.

3. Varianta - stejná jako 2. varianta, ale jen pro více pracovních vztahů - jestliže 
bude mít jeden zaměstnanec dva pracovní poměry, v detailu za každý pracovní 
poměr se budou tisknout MS bez daní a zdravotního pojištění, tyto odvody budou 
uvedeny v hlavičce výplatního lístku součtovaně za všechny pracovní vztahy.

4. Varianta - zjednodušená výplatnice - krátká výplatní páska bez rozpisu jednot-
livých mzdových složek.

2.2.3. Parametry pro zaúčtování mezd

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:

„1.Základní parametr pro zaúčtování mezd“, kde se doplní parametry:

Základní běžný účet - doplní se SU a AU.
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Základní běžný účet pro hospodářskou činnost - doplní se SU a AU.

Zobrazovat účty pro hosp. č. v číselníku zaúčtování A/N - zobrazování účtů pro 
hospodářskou činnost. Pokud se zadá „N“, tak se číselníky zaúčtování budou zob-
razovat bez zaúčtování hospodářské činnosti.

Vnitřní doklad dobírky v hotovosti na jeden doklad A/N - slučovat vnitřní doklad 
dobírky v hotovosti na jeden doklad A/N. Při odpovědi „A“ se budou vnitřní dokla-
dy pro zaúčtování dobírky v hotovosti zpracovávat dohromady za všechny zaměst-
nance. 

Doplňovat údaj „Org“ u hosp. č. u účtů tř. 5 v zaúčt. předpisu - pokud se vyplní 
A, bude se do zaúčtování předpisu mezd u hospodářské činnosti u účtů třídy 5 
doplňovat údaj „organizace“ z karty pracovního poměru.

Nastavení paragrafů:
Paragraf pro odvod FKSP (soc. fondu) - uživatel doplní paragraf pro odvod do 
FKSP (soc. fondu).

Paragraf pro odvod zák. pojištění – v případě, kdy uživatel požaduje zaúčtová-
ní zákonného pojištění na jeden paragraf, zde doplní hodnotu tohoto paragrafu. 
Pokud zůstane tento údaj prázdný, paragraf se přebírá z karty pracovního pomě-
ru.

Paragraf pro zaúčt. ZP za zaměstnavatele - v případě, kdy uživatel požaduje za-
účtování zdravotního pojištění na jeden paragraf, zde doplní hodnotu tohoto pa-
ragrafu. Pokud zůstane tento údaj prázdný, paragraf se přebírá z karty pracovního 
poměru.

Paragraf pro zálohovou pokladnu - uživatel doplní paragraf pro zaúčtování zálo-
hové pokladny.

Paragraf pro zálohy - uživatel doplní paragraf pro zaúčtování záloh.

Nastavení MS pro odvody:
MS pro zákonné pojištění - doplní se MS 0530 (z distribučního číselníku).

MS pro odvod FKSP (soc. fondu) - doplní se MS 0540 (z distribučního číselníku).

MS pro ZP za zaměstnavatele - doplní se MS 0510 (z distribučního číselníku).

MS pro SP za zaměstnavatele - doplní se MS 0500 (z distribučního číselníku).

Nastavení položek:
Položka pro zálohy - uživatel doplní rozpočtovou položku pro zaúčtování záloh.

Položka pro hosp. činnost - uživatel si doplní rozpočtovou položku pro zaúčtování 
hospodářské činnosti.

„2.Změna SU/AU v číselníku zaúčtování“ - této nabídky se využije v tom případě, 
kdy se má jeden účet nahradit jiným účtem v celém automatickém zaúčtování. 
Mohou se nahradit jak syntetické, tak i analytické účty.

Vzor SU - vyplní se stávající syntetický účet, který se má nahradit.

Změnit na SU - vyplní se nový syntetický účet.

Vzor AU - vyplní se stávají analytický účet, který se má nahradit.

Změnit na AU - vyplní se nový analytický účet.

Provést změnu SU/AU? - doplní se A/N.

„3.Nastavení zaúčtování mezd pro PO“ - tato tabulka slouží:

1. Pro převod údaje „Zdroj peněz“ (údaj z mezd, který má vliv na sestavení výka-
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zu P1-04) do údaje „Uz“ v zaúčtování (v účetnictví údaj „Uz“ v předpisech 
zaúčtování).

2. Dále slouží pro analytické členění nákladových účtů podle jednotlivých zdro-
jů peněz. Vyplnění této tabulky tedy závisí na způsobu účtování příspěvkové 
organizace.

Popis údajů v tabulce nastavení zaúčtování mezd pro PO:
Zdroj peněz - údaj, který se pořizuje v kartě pracovního poměru.

Převod Au - analytický účet, který se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu 
mezd.
Převod Uz - účelový znak, který se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu 
mezd.
Pro P1-04 - kód, který je zadán v parametru pro P1-04 pro jednotlivé zdroje 
peněz.

„4.Su/Au pro jiné bank. účty“ - v tomto parametru si doplní uživatel SU a AU pro 
další bankovní účty, které používá při zpracování mezd.

„5.Automat. úprava var. symbolu platby penz.poj.“ - Pro platbu penzijního připo-
jištění některé pojišťovny vyžadují specifický variabilní symbol těchto plateb. Jeho 
struktura je: prvních 7 míst je konstanta, dále následují dva znaky měsíce, za který 
se platba provádí a poslední znak určuje, zda se jedná o příspěvek zaměstnavatele 
„2“, nebo přímo  platbu zaměstnance „1“. 

Podrobnější popis je v kapitole 6.5. Zaúčtování mezd.

2.2.4. Parametry pro zpracování škol

Po zvolení této nabídky se zobrazí parametry pro zpracování škol:

„1. Základní parametr pro zpracování škol“

Škola A/N - uživatel doplní, je-li zpracovávaná organizace školské zařízení.

Pořízení Uz A/N - doplní se A/N. Pokud se vyplní „A“, bude se při pořízení MS 
zobrazovat formulář s účelovým znakem. 

Poznámka U školských zařízení je nutné doplnit „A“, neboť se v tomto údaji sleduje zdroj 
peněz.

Nastavení zdrojů peněz (pro výkaz P1-04):
Zdroj peněz pro jinou činnost - doplní se kód zdroje peněz pro jinou činnost 
(např. 100),

Zdroj peněz pro fond odměn - doplní se kód zdroje peněz pro fond odměn (např. 
200),

Zdroj peněz pro ostatní zdroje - doplní se kód zdroje peněz pro ostatní zdroje 
(např. 300).

Zdroj peněz pro ESF - doplní se kód zdroje peněz v případě poskytnutí peněžních 
prostředků z ESF.

Poznámka Všechna ostatní čísla se berou jako ze státního rozpočtu. Tyto kódy se potom 
vyplňují do karty pracovního poměru, aby se určil zdroj peněz pro daný pracovní 
vztah.

Implicitní úvazek učitele - tento údaj se nabízí při pořízení karty pracovního 
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poměru jako úvazek stanovený. 

„2.Výběr mzdové složky pro „vedoucí“ - určení vedoucího zaměstnance. Kláve-
sou „F8“ se vyberou mzdové složky pro příplatek za vedení a zastupování (před-
nastaveny jsou MS 1320 a 1330). Jestliže uživatel nemá vlastní mzdové složky pro 
příplatek za vedení a zastupování, nic nenastavuje. Vedoucí zaměstnanec nese své 
označení již v číselníku profesí. V případě, že je tento vedoucí pracovník zastu-
pován jiným zaměstnancem, vyplácí se tomuto zaměstnanci příplatek za vedení. 
K tomu, aby se i tento zaměstnanec dostal mezi vedoucí, program hlídá ještě vy-
plácení příplatku za vedení (zastupování) a pro toto období se bere i tento zaměst-
nanec jako vedoucí.

„3.Nastavení způsobu výpočtu P1-04“
Sledovat u jednoho PP více zdrojů peněz (v počtech zaměst.) - pokud se vyplní 
„A“, tak se zaměstnanec bude do přepočtených osob rozdělovat podle různých 
zdrojů vyplněných u jednotlivých MS.

Sledovat u jednoho zaměstnance více druhů zařízení v různých pracovních 
poměrech (fyz. osoby) - pokud se vyplní „A“, budou se zaměstnanci, kteří mají 
více pracovních poměrů na různých střediscích vykazovat do počtu fyzických osob 
jenom jednou, a to na středisko (druh zařízení), kde budou mít nejvyšší úvazek.

Sledovat u jednoho zaměstnance více druhů zařízení v jednom pracovním 
poměru (průměr ev. počet) - pokud se vyplní „A“, bude se zaměstnanec s jedním 
pracovním poměrem, ale na více střediscích, zahrnovat do přepočtených osob na 
jednotlivé druhy zařízení.

2.2.5. Parametr pro roční zúčtování daně 

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:

„1. Parametr pro roční zúčtování daně Par3MZ04“ - kde je nutné doplnit para-
metry:

Minimální částka pro vrácení přeplatku na dani - doplní se částka, nad kterou 
bude přeplatek vrácen zaměstnanci. Doplní se dle platné legislativy.

Max. částka pro odpočet za odbory - doplní se maximální částka, kterou lze ode-
číst od základu daně. Doplní se dle platné legislativy.

Max. procento ze zd. příjmu pro odpočet za odbory - doplní se maximální pro-
cento zdanitelných příjmů, které lze odečíst ze základu daně. Doplní se dle platné 
legislativy.

Min. částka daňového bonusu - minimální částka pro roční daňový bonus.

Max. částka daňového bonusu - maximální částka pro roční daňový bonus.

Pro přiznání bonusu musí být úhrn příjmů větší než - doplní se aktuální částka 
(pro rok 2010 ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k 1.1.).

Parametr pro tiskopisy vyúčtování daně:
Zodpovědný pracovník - příjmení pracovníka, který zodpovídá za zpracování roč-
ního zúčtování záloh daně z příjmu.

„2.Nastavení povolených MS pro roční zúčtování daně“ - tento parametr je nasta-
ven z distribuce. 

DanVyr - je vyplněno A/N podle toho, jestli daná mzdová složka ovlivňuje roční 
základ daně.
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ProdanV - způsob ovlivnění daňového základu:
 1 - odpočet,
 2 - zvýšení daňového základu,
 3 - snížení daňového základu.

2.2.6. Distribuční parametry

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:

„1. Zobrazení distribučních parametrů“ - zde si může uživatel prohlédnout distri-
buční parametry, tato nabídka je tvořena těmito parametry:

1. Pojištění a jiné parametry,

2. Slevy na dani,

3. Nemocenské dávky,

4. Daně,

5. Náhrady mzdy za PN.

„2. Kontrola na distribuční parametry“ - po zvolení této nabídky se provede kon-
trola uživatelských parametrů na distribuční. Uživatel zadá rok, od kdy se bude 
kontrola provádět. Program vypíše případné rozdíly mezi uživatelskými a distri-
bučními parametry.

„3.Převzetí distribučních parametrů“ - v této nabídce uživatel převezme distri-
buční parametry. Po zvolení této nabídky se zobrazí dotaz, zda se mají skutečně 
převzít chybějící věty do parametru. Pokud chce uživatel převzít distribuční para-
metry, zadá A.
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3. Postup před prvním zpracováním 
mezd

3.1. Kontrola nastavení číselníků a parametrů

Pokud uživatel neprošel jednotlivé číselníky a parametry pro správný výpočet 
mezd, je nutné nastavit zejména tyto číselníky a parametry:

V nabídce: „7. Číselníky a parametry“ - „1. Číselníky“ - „1.Mzdové číselníky“ - „6. 
Ostatní“ se zkontrolují a popř. upraví číselníky:
 1. Číselník středisek Cis3PS04,
 3. Číselník pomocných účtů Cis3MZ18,
 4. Číselník zdravotních pojišťoven Cis3PS23,
 7. Číselník zaměstnání Cis9MZ34.

Popis naplnění číselníků je v kapitole 2.1. Číselníky.

V nabídce: „7. Číselníky a parametry“ - „2. Parametr y“ - „1.Parametry pro zpraco-
vání mezd “ se zkontrolují, popř. upraví tyto parametry:
 1. Základní parametr mezd,
 2. Pojištění a jiné parametry,
 3. Slevy na dani,
 4. Nemocenské dávky,
 5. Daně,
 6. Náhrady mzdy za DPN,
 7. Účty odvodů.
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Popis naplnění parametrů je v kapitole 2.2. Parametry.

Parametry pro výpočet mezd:

Základní parametr mezd
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - 
„1.Základní parametr mezd“)

IČO, adresa a název organizace
Bankovní účet a název banky
VS a název OSSZ
Aktuální období zpracování
Výplatní den
Stálá záloha do soc. fondu (FKSP)
Počet tis. na 5000
Pořízení Uz
Zvýšení náhrad za DPN nad limit
Počet řádků v hromadném příkazu
DNP
DNP speciál
Účtovat zálohy samostatně
Min. částka pro odbory
Zaokrouhlení MS
Zaokrouhlení prům. pro náhrady
Typ zaokrouhlení
Snižovat o přepl. měs. daň. bonusu zálohu na 
daň v násl. měsíci

Pojištění a jiné parametry
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - 
„2.Pojištění a jiné parametry“)

Sazby pro výpočet zdravotního pojištění
Sazby pro výpočet sociálního pojištění
Výše minimální mzdy (měsíční/hodinová)
Odpočet na zdravotní pojištění
Sazba zákonného pojištění zaměstnanců
Výše odvodu do FKSP (soc. fondu)
Pracovní doba (denní úvazek)

Slevy na dani
(nab. „7. Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „3.Slevy 
na dani“)

Jednotlivé slevy na dani
Měsíční zvýhodnění na vyživované dítě
Minimální a max. částka měs. daňového bonusu

Nemocenské dávky
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - 
„4.Nemocenské dávky“)

Výše denního vyměřovací základu pro DNP
Procentní sazba
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Daně
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - 
„5.Daně“)

Sazby daně pro zálohovou a srážkovou daň

Náhrady za PN
(nab. „7. Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - 
„6.Náhrady za PN“)

Redukční hranice
Procentní sazba
Refundace náhrad

Parametry pro odvody:

Účty odvodů
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „7.Účty 
odvodů“)

Bankovní účty pro:
- zálohovou daň
- srážkovou daň
- sociální pojištění
- FKSP (sociální fond)
- zákonné pojištění zaměstnavatele

Číselník pomocných účtů
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „6.Ostatní“ - „3.Číselník 
pomocných účtů“)

Bankovní účty pro srážky z mezd zaměstnanců

Číselník zdravotních pojišťoven
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „6.Ostatní“ - „4.Číselník 
zdr. pojišťoven“)

Bankovní účty pro zdravotní pojišťovny
Analytický účet 336 pro zaměstnance a pro 
organizaci

Parametry pro zaúčtování mezd: 

Parametr zaúčtování zák. pojištění a FKSP
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parame-
try“ - „3.Parametry pro zaúčtování mezd“ 
- „1.Základní parametr pro zaúčtování mezd“)

Základní běžný účet
Základní běžný účet pro HČ
Zobrazovat účty pro HČ v čísel. zaúčtování
Vnitřní doklad dobírky v hotovosti na jeden 
doklad
Doplňovat údaj „Org“ u HČ a účtů tř. 5 v zaúčt. 
předp.
Paragraf pro odvod FKSP (soc. fondu)
Paragraf pro odvod zák. pojištění
Paragraf pro zaúčt. ZP za zaměstnavatele
Paragraf pro zálohovou pokladnu
Paragraf pro zálohy
MS pro zákonné pojištění
MS pro odvod FKSP (soc. fondu)
MS pro ZP za zaměstnavatele
MS pro SP za zaměstnavatele
Položka pro zálohy
Položka pro hosp. činnost
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Nastavení zaúčtování mezd pro PO
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „3.Parametry pro zaúčtování mezd“ - 
„3.Nastavení zaúčtování mezd pro PO“)

Nastavení zdroje peněz pro zaúčtování

Parametry pro sestavy:

Zobrazení nabídky sestav
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „2.Parametr pro tisk sestav“)

Točit se v menu sestav dokola
Nastavení kódů MS pro sestavy penz. 
připojištění
Tisk statistických sestav
Tisk výplatních lístků
Parametry pro tisk mzdového listu
Použít typ výplatnice číslo

ML - číselník pro jeden PP
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzdových 
složek“ - „7.Číselníky pro mzdové listy“ 
- „1.Číselník pro jeden PP“)

Číselník pro tisk části mzdového listu za jednot-
livé prac. vztahy

ML - soubor pro všechny PP
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzdových 
složek“ - „7.Číselníky pro mzdové listy“ 
- „2.Číselník pro všechny PP“)

Číselník pro tisk části mzdového listu za všechny 
prac. vztahy

Číselník pro statistiku
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - 
„1.Mzdové číselníky“ - „1.Zpracování mzdových 
složek“ - „6.Číselník pro statistiku“)

Řídící číselník pro tisk čtvrtletního statistického 
výkazu o práci

Číselník akcí
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ 
- „1.Mzdové číselníky“ - „3.Tisky“ - „3.Číselník 
akcí“)

Seskupení sestav do akcí

Parametry pro roční zúčtování:

Parametry
(nab. „7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ 
- „5.Parametr pro roční zaúčtování daně“ - 
„1.Parametr pro roční zaúčtování daně“)

Min. částka pro vrácení přeplatku na dani
Max. částka pro odpočet za odbory
Max. procento ze zd. příjmu pro odpočet za 
odbory
Min. částka daňového bonusu
Max. částka daňového bonusu
Pro přiznání bonusu musí být úhrn příjmů vyšší 
než (konkrétní částka pro aktuální rok)
Zodpovědný pracovník
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4. Postup při pořízení osobní evidence 
zaměstnanců

V podstatě existují dva způsoby pořízení osobní karty a pracovního poměru pro 
zaměstnance.

- První způsob je přes „Personalistiku“, kde se nejdříve pořídí osobní karta 
zaměstnance nebo je možnost převzít data z registru obyvatel. Potom se musí 
k příslušné osobní kartě zaměstnance ještě pořídit pracovní vztah (nabídka 
„2.Pořízení pracovní smlouvy“).

- Druhý způsob je rychlejší. V nabídce „2.Pořízení akt. období“ - „0.Zkrácené 
pořízení karty a PP“ se postupně doplňují všechny údaje tak, jak program nabí-
zí jednotlivé tabulky. Tyto údaje se automaticky přenesou do „Personalistiky“, 
kde se můžou provádět opravy a změny.

4.1. První způsob pořízení osobní karty a pracovního 
poměru přes „Personalistiku“

Nabídka: „1. Personalistika“ - „1. Pořízení OSOBNÍ KARTY zaměstnance“.

4.1.1. Pořízení osobní karty zaměstnance 

Existují tři možnosti pořízení osobní karty:

A. „1. Nástup nového zaměstnance - založení osobní karty“: tato nabídka je 
vhodná k individuálnímu pořízení jedné osobní karty a okamžitému doplnění 
dalších personálních údajů o zaměstnanci.

B. „2. Hromadné založení osobních karet“: v této nabídce se nejdříve pořídí zá-
kladní údaje všech zaměstnanců a poté se pořídí ostatní personální údaje.

C. „3. Převzetí z registru obyvatel“: tato nabídka se zobrazuje pouze tam, kde je 
zpracováván i registr obyvatel. V registru se vyhledá zaměstnanec a jeho data 
se převezmou do personalistiky. Následně se doplní další personální údaje. 

A. Založení osobní karty 
Nabídka: „1. Personalistika“ - „1. Pořízení osobní karty zaměstnance“ - „1. Nástup 
nového zaměstnance - založení osobní karty“.

OSOBNÍ KARTA ZAMĚSTNANCE
Nabídne se první strana formuláře:

Osobní číslo - naplní se podle vlastní evidence (max. 5 míst). Zaměstnavatel musí 
nejprve zaměstnanci přidělit osobní číslo, které musí být jedinečné. Nesmí se opa-
kovat u jiného zaměstnance. Program provádí automaticky kontrolu, jestli zadané 
číslo není už obsazené.

Aby si uživatel nemusel pamatovat poslední přidělené osobní číslo, program sám 
nabídne další volné pořadové číslo (když se na tomto údaji stiskne klávesa „Enter“). 
Po uložení osobní karty již není možnost toto číslo změnit.

Příjmení, Jméno, Titul - vyplní se dle dokladů zaměstnance.



4. Postup při pořízení osobní evidence zaměstnanců

43

Rodné číslo - jeho pořízení je důležité a nutné. Dle rodného čísla se také nasazuje 
datum narození (pro jedno RČ lze pořídit pouze jednu osobní kartu).

Základní údaje:

Narození dne - automaticky se doplní podle rodného čísla. Lze přepsat.

Rodné jméno - nutné vyplnit, zejména pro ELDP.

Rodinný stav - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník druhů rodin-
ných stavů. Výběr z číselníku klávesou „ENTER“. 

Státní příslušnost - automaticky se nabízí ČR. Lze přepsat.

Nejvyšší dosažené vzdělání - důležitý údaj pro zpracování dat do ISP. Uživatel 
zapíše kód nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnance. Stiskem kombinace klá-
ves „CtrlF1“ se zobrazí nápověda.

Student - ANO/NE - důležitý údaj pro výpočet mezd. Jestliže uživatel zadá ANO, 
tak se automaticky vytvoří daňová sleva na studenta (samozřejmě za předpokladu, 
že má zaměstnanec podepsané Prohlášení).

Odborová organizace - důležité pro mzdy. Odvod odborové organizace se vytváří 
dle částky zadané přímo v Kč nebo procenticky v číselníku. Pokud se údaj nevypl-
ní, automaticky se otevře číselník odborové organizace pro výběr.

Místo narození - slouží pro tiskopisy (ELDP, přihláška OSSZ, mzdový list).

Trvalé bydliště - obec a PSČ se nabízí dle parametrů o organizaci. Lze přepsat.

Číslo OP, číslo pasu - doplnit.

Po zapsání těchto základních údajů se zobrazí druhá strana osobní karty.

Doplňující údaje:

Forma náboru - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník. Výběr 
z číselníku klávesou „Enter“. 

Důvod nástupu - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník. Výběr 
z číselníku klávesou „Enter“.

Datum založení osobní karty - jedná se pouze o informativní údaj, kdy byla karta 
založena. Dosazuje se aktuální datum.

Datum nároku na důchod - doplní se datum vzniku nároku na starobní důchod. 
U ostatní důchodů (např. invalidního) se nevyplňuje. Tento datum má vliv na vypl-
nění  ELDP.

Zdravotní pojištění:

Výpočet zdravotního pojištění - doplnit dle nápovědy, důležité pro správné zpra-
cování mezd.

„0“ - minimální mzda. Vyplní se u zaměstnance, na kterého se vztahuje mini-
mální vyměřovací základ. To znamená, že bude vyplněno u všech zaměstnanců, 
kromě:

-  zaměstnance, který má souběžné zaměstnání a doloží, že je z tohoto příjmu 
odváděno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy nebo podniká jako 
OSVČ a hradí alespoň minimální stanovenou zálohu na zdravotní pojištění 
(kód 1),

-  zaměstnance, za kterého je plátcem pojistného i stát (kód 2 a 4),
-  zaměstnance, který neplatí zdravotní pojištění (kód 3).

Vyměřovacím základem zaměstnance bude zpravidla jeho dosažený příjem, 
pokud by byl však nižší než minimální mzda, provede se výpočet z minimální 
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mzdy (nebo její poměrné části).

Minimální vyměřovací základ se použije také pro výpočet odvodu zdravotního 
pojištění za dobu neplaceného volna, neomluvené absence a stávky.

Při pořízení se automaticky nabízí „0“.

„1“ - skutečný výdělek. Zadá se u pracovního vztahu, na který nemá vliv mini-
mální mzda a zdravotní pojištění se vždy odvádí ze skutečného výdělku. Kód 1 tak 
bude nastaven u zaměstnance, který má souběžného zaměstnavatele, u kterého 
splňuje odvod zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy nebo u OSVČ, 
která si hradí zálohy na zdravotní pojištění alespoň ve stanovené minimální výši. 
Za dobu neplaceného volna se nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, 
protože se na tyto zaměstnance nevztahuje minimální vyměřovací základ.

„2“ - plát. stát. Vyplní se u osob, za které je plátcem zdravotního pojištění i stát 
(např. důchodci, studenti). V sestavách pak lze vytisknout seznam těchto osob. Za 
dobu neplaceného volna se nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, proto-
že na tyto zaměstnance se nevztahuje minimální vyměřovací základ.

„3“ - není zdravotně pojištěn. Za zaměstnance se neodvádí zdravotní pojištění. 
Vyplní se např. u dohod o provedení práce.

„4“ - odpočet ZP. Tento kód se vyplní u invalidních nebo částečně invalidních 
důchodců v případě, kdy mají nárok na odpočet z vyměřovacího základu na zdra-
votní pojištění (podmínkou pro uplatnění odpočtu však je, že zaměstnavatel musí 
zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměr-
ného přepočteného počtu svých zaměstnanců). Za dobu neplaceného volna se 
nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, protože se na tyto zaměstnance 
nevztahuje minimální vyměřovací základ.

Zdravotní pojišťovna - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník 
zdravotních pojišťoven. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. Důležité pro správný 
odvod zdravotního pojištění.

Důchodové zabezpečení:

Druh důchodového zabezpečení - důležitý údaj pro zpracování mezd. Pokud se 
údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník pro výběr. Z číselníku se převezme 
správný typ důchodu a za předpokladu, že má zaměstnanec nárok na slevu, pro-
gram automaticky vytvoří k danému důchodu daňovou slevu.

Kód zdravotního stavu - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník 
pro výběr. Z číselníku se vybere kód zdravotního stavu. V případě, že je zaměstna-
nec poživatel ZTP/P, program automaticky vytvoří slevu na dani (pokud má pode-
psané Prohlášení).

Podepsáno daňové prohlášení - Ano/Ne - důležité pro správné uplatnění slevy na 
poplatníka a popř. dalších daňových slev.

Penzijní připojištění - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník. 
Vybere se pojišťovna, které se odvádí penzijní připojištění.

Daňové dopočty:

Částka ke zdanění - tato částka nebude vyplacena, slouží k dodanění např. za 
používání služebního vozidla pro soukromé účely.



4. Postup při pořízení osobní evidence zaměstnanců

45

Osobní karta zaměstnance

a) první strana:

b) druhá strana:

Po zadání těchto položek se otevře tabulka s dalšími nabídkami:
 1. Rodinní příslušníci,
 2. Školní vzdělání,
 3. Kursy a školení,
 4. Jazykové znalosti,
 5. Závazky zaměstnance,
 6. Předchozí zaměstnání-praxe,
 8. Tisk osobní karty a příloh.

„1.Rodinní příslušníci“
Jsou zde dva údaje, důležité pro správné vytvoření měsíčního zvýhodnění na vyživo-
vané dítě a měsíčního zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P.
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Rodné číslo - pokud osoba s tímto rodným číslem již existuje v registru obyvatel, 
automaticky se po zapsání druhé části rodného čísla doplní příjmení.

Příjmení, jméno - doplnit.

Rodinný poměr - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník. Z čísel-
níku se klávesou „Enter“ převezme kód rodinného poměru ve vztahu k zaměst-
nanci.

Trvalé bydliště - automaticky se přebírá trvalé bydliště zaměstnance, může se pře-
psat.

Datum narození - doplní se automaticky na základě zadaného rodného čísla.

Datum úmrtí - doplnit dle skutečnosti.

Zdravotní stav - nemá vliv na výpočet mezd. Pokud se údaj nevyplní, automaticky 
se otevře číselník. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. 

Invalidita - u zdravotně postiženého dítěte se doplní „Ano“. Tento údaj je důležitý 
pro uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění.

Zahrnout do daňové slevy - pokud je nárok na měsíční daňové zvýhodnění doplní 
se „Ano“ a program automaticky vytvoří mzdovou složku pro daňové zvýhodně-
ní.

„2.Školní vzdělání“ 
Tato nabídka nemá vliv na výpočet mezd, její vyplnění má pouze informativní 
charakter.

Stupeň a druh - pokud se údaj nevyplní, otevře se číselník pro výběr.

Nejvyšší vzdělání - doplní se A/N.

Název a sídlo školy - doplní se dle skutečnosti.

Obor - doplní se obor studia.

Délka školy roky, měsíce - doplní se doba trvání studia.

Datum ukončení - datum ukončení studia.

Druh závěrečné zkoušky a vysvědčení - vyplní se dle skutečnosti.

„3.Kurzy a školení“
Tato nabídka nemá vliv na výpočet mezd, její vyplnění má pouze informativní 
charakter.

Název školení (kursu) - doplní se název absolvovaného školení.

Pořádající organizace - doplní se název organizace.

Délka školení - doba trvání školení.

Datum ukončení - datum ukončení školení (kursu).

Druh osvědčení, platnost do - druh a doba platnosti vydaného osvědčení.

„4.Jazykové znalosti“
Tato nabídka nemá vliv na výpočet mezd, její vyplnění má pouze informativní 
charakter.

Název ciz. jazyka - doplní se dle skutečnosti.

Stupeň znalosti - pokud se údaj nedoplní, otevře se číselník pro výběr.

Druh osvědčení - doplní se dle skutečnosti.

„5.Závazky zaměstnance“
Tato nabídka nemá vliv na výpočet mezd, její vyplnění má pouze informativní 
charakter. Lze využít např. pro evidenci půjčky u zaměstnavatele.
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Druh závazku - doplní se dle skutečnosti.

Číslo smlouvy- doplní se dle skutečnosti.

Výše závazku Kč - doplní se dle skutečnosti.

Počet smluv. let - doplní se dle skutečnosti.

Datum počátku a ukončení - doplní se dle skutečnosti.

„6.Předchozí zaměstnání-praxe“
Tato nabídka nemá vliv na výpočet mezd ani na zápočet praxe, její vyplnění má 
pouze informativní charakter. 

U organizace - doplní se jméno zaměstnavatele.

V místě - adresa zaměstnavatele.

Funkce - pracovní funkce.

Datum zaměstnání a délka - vyplní se dle skutečnosti.

„8.Tisk osobní karty a příloh“ 
Po doplnění potřebných údajů má uživatel možnost tisknout sestavy podle jednot-
livých karet, nebo si vybrat kompletní sestavu.

B. Založení osobních karet u více zaměstnanců najednou
Pořídí se v nabídce: „1.Personalistika“-“1.Pořízení osobní karty zaměstnance“-“2. 
Hromadné založení osobních karet“ a jejích podnabídkách:

„1. Základní osobní údaje - ruční editací“ - vyplní se osobní karta podle předcho-
zího popisu, zvlášť za každého zaměstnance. Po vyplnění osobních karet v další 
nabídce:

„3. Doplnění ostatních údajů“ - se objeví seznam zaměstnanců s pořízenou osob-
ní kartou, ze kterého se vyberou zaměstnanci, u kterých se mají doplnit ostatní 
karty: 
 1. Rodinní příslušníci,
 2. Školní vzdělání,
 3. Kursy a školení,
 4. Jazykové znalosti,
 5. Závazky zaměstnance,
 6. Předchozí zaměstnání - praxe,
 8. Tisk osobní karty a příloh,
(popis vyplnění jednotlivých karet je v předchozí části).

C. Převzetí dat z registru obyvatel 
Pořídí se v nabídce „1.Personalistika“-“1.Pořízení osobní karty zaměstnance“-“3. 
Převzetí z registru obyvatel“.

V registru obyvatel se vybere zaměstnanec a klávesou „Enter“ se převezme. Objeví 
se červená tabulka, kde se nabízí poslední volné osobní číslo zaměstnance, pod 
kterým se nový zaměstnanec přenese do personalistiky. Toto číslo lze přepsat. Pro 
jistotu ještě program položí dotaz, jestli skutečně převzít „Ano/Ne“. 

Po převzetí z registru obyvatel se data automaticky přenesou do osobní karty 
zaměstnance, kde uživatel zkontroluje převzaté údaje a doplní chybějící data. 

Další údaje (rodinní příslušníci, vzdělání, závazky k organizaci atd.) se doplní 
v nabídce:

„1. Personalistika“ - „3. Změny v osobních kartách“
 - a) podle pracovníků - ze seznamu se vybere zaměstnanec (klávesou „Enter“), 

u kterého se mají doplnit další osobní údaje, 
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 - b) hromadně - uživatel vybere, kterou kartu chce doplnit a dostane se do 
seznamu karet všech zaměstnanců.

4.1.2. Pořízení pracovní smlouvy

Zaměstnanec má pořízenou osobní kartu a popř. další personální údaje. Nyní se 
přistoupí k založení pracovního vztahu. Ke každé osobní kartě může být několik 
pracovních vztahů. V této nabídce lze pracovní vztahy i upravovat.

Po zvolení nabídky „1. Personalistika“ - „2. Pořízení pracovní smlouvy (opravy)“ se 
zobrazí seznam zaměstnanců, klávesou „Enter“ se převezme zaměstnanec, u kte-
rého se má pořídit nový pracovní vztah. 

Funkční klávesy platné v seznamu zaměstnanců:

F3 - hledání. Hledá se vždy podle toho údaje, podle kterého je soubor setříděn. 
Pokud chce uživatel hledat podle jiného údaje, musí se nejdříve přes klávesu „F5“ 
změnit třídění podle požadovaného údaje.

F5 - pohledy. Změna třídění. Možnost setřídit soubor podle jiného údaje, jsou tři 
možnosti:
 - 1. Příjmení a jméno,
 - 2. Osobní číslo,
 - 3. Rodné číslo. 

Enter - výběr zaměstnance pro další zpracování.

Po vybrání zaměstnance se zobrazí PRACOVNÍ SMLOUVA ZAMĚSTNANCE 

Zobrazí se první strana:

Pracovní poměr:

Pracovní poměř číslo - automaticky se doplňuje podle pořadí pracovních poměrů. 
Pro každý pracovní poměr se využívá nové číslo.

Pozor! Nelze mít v rámci období minimálně dvou let u jednoho zaměstnan-
ce dva pracovní vztahy se stejným pořadovým číslem. Číslo pracovního 
vztahu má vliv na výpočet průměrů, na tiskové sestavy. Pokud by se pro 
dva pracovní vztahy použilo jedno pořadové číslo, nebylo by možné tyto 
dva pracovní vztahy od sebe oddělit.

Druh pracovního poměru - důležité pro správný výpočet mezd. Pokud se údaj 
nevyplní, automaticky se otevře číselník druhů pracovních poměrů. Výběr z čísel-
níku klávesou „Enter“. 

Druh čin. - druh činnosti zaměstnance, údaj který slouží pro vyplnění ONZ a 
ELDP (vyplňuje se u pracovních poměrů, dohod o pracovní činnosti, uvolněných 
zastupitelů). Seznam kódů se zobrazí po stisku kláves „CtrlF1“.

Kód zaměstnání - tento údaj slouží pro zpracování dat pro ISP. Pokud zůstane údaj 
nevyplněný, nabídne se zkrácený číselník. Pro zobrazení celého číselníku slouží 
kombinace kláves „CtrlF7“ (zkrácený číselník „ShiftF7“). 

Kategorie - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník kategorií. Výběr 
z číselníku klávesou „Enter“. 

Profese - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník profesí. Výběr 
z číselníku klávesou „Enter“. 
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Poznámka: údaj profese musí být vyplněn u škol, neboť má vliv na sestavení výkazu pro školy. 
Doplnění číselníku je v kapitole 10.29. Nastavení mezd pro školy.

Funkce - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník funkcí. Výběr 
z číselníku klávesou „Enter“.

Místo výkonu práce - doplní se dle skutečnosti, automaticky se nabízí sídlo orga-
nizace.

Datum nástupu - důležité pro výpočet mezd, datum uzavření pracovního pomě-
ru.

Termín ukončení - datum ukončení pracovního poměru, zadává se u pracovního 
poměru na dobu určitou nebo při ukončení pracovního poměru.

Evidenční stav - má vliv na zpracování statistických výkazů:
 „0“ = zaměstnanec v evidenčním stavu (pracovní poměr),
 „2“ = zaměstnankyně na mateřské dovolené,
 „3“ = zaměstnanci na rodičovské dovolené,
 „ostatní čísla“ = mimo evidenční stav, nezahrnují se do sestav pro statistiku 
 (učni a studenti na provozní praxi, osoby pracující podle dohod o práci či 

pracovní činnosti, neuvolnění i uvolnění členové zastupitelstev).

Pokud zaměstnanec nebyl celý měsíc v evidenčním stavu (např. při nástupu na 
mateřskou dovolenou, nebo při návratu z rodičovské dovolené), stiskne se kombi-
nace kláves „ShiftF7“ a zadá se konkrétní datum od – do, kdy byl zaměstnanec v 
aktuálním období v evidenčním stavu. Podle druhu pracovního vztahu se nabízí 
odpovídající evidenční stav. 

Zkušební doba do - doplní se datum, do kdy trvá zkušební doba.

Skutečný nástup - datum skutečného nástupu do zaměstnání, může být jiný než na 
pracovní smlouvě.  Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním 
poměru od 1.1.2008 považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který pří-
slušela náhrady mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Příklad:	 Podle	pracovní	smlouvy	vznikl	pracovní	poměr	1.1.2008.	Do	práce	zaměstna-
nec	nastoupil	2.1.2008.	Den	účasti	na	nemocenském	pojištění	bude	1.1.2008,	
protože	za	tento	den	se	zaměstnanci	plat	nekrátí,	neboť	na	1.1.08	připadl	
svátek.	

 ÚvazekU st. - úvazek učitelů stanovený. Tento údaj se nabízí pouze u škol. 

ÚvazekU zadaný - úvazek učitelů zadaný. Tento údaj se nabízí pouze u škol.

Tyto dva údaje se dají využívat dvěma způsoby.

První způsob - využití přímé vyučovací nebo výchovné činnosti pedagogických 
pracovníků.
- úvazek učitelů stanovený - stanovená přímá vyučovací nebo výchovná čin-

nost pedagogických pracovníků. Vyplňuje se tedy pouze u pedagogických za-
městnanců.

- úvazek učitelů zadaný - úvazek počtu vyučovacích hodin v týdnu. Konkrétní 
výše přímé vyučovací činnosti u daného zaměstnance. Podle toho, jak se dopl-
ní úvazek učitelů stanovený a zadaný, se přepočítává na týdenní 40ti hodinový 
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úvazek podle zákoníku práce. Tzn., podle těchto zadaných údajů se nabídne 
přepočtený denní a týdenní úvazek podle ZP.

Příklad	1:

	
Učitel	ZŠ,	přímá	vyučovací	činnost	=	22	hodin	týdně,	úvazek	100%.

	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	22.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	22.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	8.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	40.

Příklad	2:

	

Vychovatelka	MŠ,	přímá	výchovná	činnost	=	32	hodin	týdně,	úvazek	50%.
	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	32.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	16.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	4.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	20.

Druhý způsob - využití koeficientu, který vyjadřuje výši úvazku konkrétního za-
městnance.
- úvazek učitelů stanovený - doplní se hodnota „1“.
- úvazek učitelů zadaný - doplní se konkrétní výše úvazku u jednotlivých za-

městnanců.

Příklad	1:

	

Učitel	ZŠ,	úvazek	100%.
	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	1.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	1.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	8.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	40.

Příklad	2:

	
Vychovatelka	MŠ,	úvazek	50%.

	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	1.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	0,5.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	4.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	20.

Zdroj p - zdroj peněz. Tento údaj se zobrazuje pouze u příspěvkových organizací. 
V tomto údaji se vyplňuje zdroj peněz, ze kterého je zaměstnanec placen. Tyto 
kódy se nejprve musí zadat do parametru viz kapitola 10.29. Nastavení mezd pro 
školy. Parametr se zobrazí po stisku kláves „ShiftF7“.

Poznámka: pokud má zaměstnanec jeden pracovní poměr, který je hrazen z více zdrojů, do 
karty pracovního poměru se doplní převažující zdroj peněz. V pořízení mzdových 
složek se pak pořizují výjimky - ostatní zdroje peněz.
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Režim pracovní doby - pokud se údaj nevyplní, otevře se číselník. Věta z číselníku 
se převezme klávesou „Enter“.
 „0“ = 5 denní (vyplňuje se u pracovních poměrů s pravidelnou pracovní 

dobou),
 „2“ = jiný režim (vyplňuje se u pracovních poměrů s nepravidelnou pracovní 

dobou kde se využívá pouze turnus, u dohod o provedení práce či o pracovní 
činnosti - pokud nemá pravidelnou pracovní dobu, u odměn neuvolněných 
zastupitelů atd.).

 „5“ - kalendář - slouží pro pořízení kalendáře u zaměstnanců s nepravidelně 
rozvrženou pracovní dobou.  Při použití kalendáře musí být vyplněno i číslo 
turnusu, do kterého se bude automaticky generovat počet hodin pro aktuální 
měsíc podle vyplnění kalendáře. Naopak se nevyplňuje úvazek denní a týden-
ní. Kalendář se zobrazí po stisku kláves „ShiftF5“ z karty pracovního poměru 
nebo v nabídce „2.Pořízení akt. období“-“D.Kalendář nepravidel. zaměstnan-
ců“.

Úvazek denní - doplní se výše denního úvazku. Nevyplňuje se u 5 - kalendář.

Úvazek týdenní - týdenní úvazek u jednotlivých zaměstnanců. Nevyplňuje se u 
5 - kalendář.

Týdenní stanovená - stanovená doba podle zákoníku práce (standardně 40 
hodin).

Turnus - tento údaj se využívá u zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou. 

Způsob použití turnusů:

a) bez využití kalendáře

Způsob použití turnusů:

1. Do karty pracovního poměru se doplní číslo turnusu.

2. Měsíčně se budou pořizovat turnusy podle harmonogramu směn (pořídí se 
počet hodin, které má zaměstnanec v konkrétním měsíci odpracovat).

Doplnění turnusů (dvě možnosti):

1. V kartě pracovního poměru - na údaji turnus, uživatel stiskne klávesu „Enter“ 
a otevře se číselník turnusů. Pro editaci uživatel stiskne klávesu „F10“ a kláve-
sou „F2“ pořídí novou větu. Doplní číslo turnusu konkrétního zaměstnance, 
období a počet hodin, které má zaměstnanec v tomto období odpracovat.

2.V nabídce „7.Číselníky a parametry“-“1.Číselníky“-“1.Mzdové číselníky“-
“2.Kalendář a turnusy“-“2.Turnusy“ se pořídí klávesou „F2“ nová věta. Uživatel 
doplní číslo turnusu konkrétního zaměstnance, období a počet hodin, které 
má zaměstnanec v tomto období odpracovat.

b) s využitím kalendáře

Do karty pracovního poměru se doplní číslo turnusu. Při použití kalendáře je 
turnus pouze pomocný údaj, který se naplňuje automaticky podle jednotlivých 
vět v kalendáři. 

Platový výměr:
Platová třída a tarifní stupeň - nejprve se vyplní kód zvýšení tarifu.  Jestliže uživa-
tel nezná odpovídající kód, tak si vybere z tabulky, která se zobrazí po vyplnění či 
nevyplnění tohoto údaje:
2. Dle přílohy 1.
3. Dle přílohy 2
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4. Dle přílohy 2.
6. Dle přílohy 3.
7. Dle přílohy 4.
8. Dle přílohy 5.
5. Bez tarifu.

Dále uživatel vyplní platovou třídu a stupeň, pokud se údaje nevyplní, automatic-
ky se otevře číselník. Podle zařazení zaměstnance se z číselníku vybere klávesou 
„Enter“ odpovídající platová třída a stupeň.

Základní plat 

a) příznak pro krácení platu - vyplní se A/N. 
 Pokud se zadá A - znamená to, že se zadaný základní plat a osobní ohodno-

cení budou přepočítávat podle zadaného úvazku. Zadané hodnoty vyjadřují 
100% úvazek. Pokud se zadá N - znamená to, že zadaný základní plat odpo-
vídá zadanému úvazku (ať zkrácenému či nezkrácenému).

b) konkrétní výše základního platu - doplní se automaticky na základě zadané 
platové třídy a tarifního stupně. Lze zadat i ručně. Pomocí šipek se lze vrátit na 
políčko základního platu a zadá se potřebná částka. Pokud je vyplněn základní 
plat, bude se automaticky vytvářet MS 1200 pro základní plat.

Příklad	1:	 Zaměstnanec	na	úvazek	100%,	základní	plat	13690	Kč.

	 a)	příznak	pro	krácení	platu	=	A.	Protože	je	úvazek	100%,	základní	plat	se	
krátit	nebude	=	13690	Kč	
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	 b)	příznak	pro	krácení	platu	=	N.	Protože	je	vyplněno	„nekrátit“,	měsíční	plat	
se	nebude	krátit	=	13690	Kč	

Příklad	2:	 Zaměstnanec	na	úvazek	50%,	základní	plat	13690	Kč.

	 a)	příznak	pro	krácení	platu	=	A.	Protože	zaměstnanec	pracuje	na	poloviční	
úvazek,	bude	se	měsíční	plat	krátit	=	6845	Kč
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	 b)	příznak	pro	krácení	platu	=	N.	Protože	je	vyplněno	„nekrátit“,	měsíční	plat	
se	nebude	krátit	=	13690	Kč	

Osobní příplatek - jsou dva způsoby pořízení. Buď se zadá procento nebo stálá 
odměna v korunách.

% příplatku - pokud je vyplněno, bude se návrh osobního příplatku počítat z nej-
vyššího stupně v příslušné platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Tento 
návrh se bude automaticky generovat kódem 1310 osobní příplatek. (Tzn., že do 
„Stálých mzdových složek“ se už osobní příplatek nezadává - protože ho program 
přebírá z karty pracovního poměru.)

Hodinová sazba - vyplní se sazba na hodinu u zaměstnance s hodinovou mzdou.

Forma mzdy - pouze informativní údaj. Pokud se údaj nevyplní, automaticky se 
otevře číselník. Výběr z číselníku klávesou „Enter“.

ZMR - vyplní se A/N, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu dle § 7 zákona 
o nemocenském pojištění. Vyplňuje se u pracovních poměrů, dohod o pracovní 
činnosti a u uvolněných zastupitelů. Základní popis ZMR se zobrazí po stisku klá-
ves „CtrlF1“.

Průměr pro náhrady - průměr se do karty automaticky doplňuje při zpracování 
a uložení průměrů pro náhrady. Při pořízení je tato hodnota prázdná. Jestliže je 
nutné použít pravděpodobný průměr, uživatel zde dosadí ručně vypočítanou hod-
notu, nebo se mohou převzít pravděpodobné průměry z nabídky „2. Pořízení akt. 
období“ - „4. Průměry“ - „1. Ruční zadávání“, kde po stisku klávesy „F8“ program 
dosadí předpokládané průměry a automaticky  je přenese do karty pracovního 
poměru.

Reduk. prům. náhrady DPN - tento údaj se naplňuje automaticky po vyplnění 
nebo převzetí údaje „Průměr pro náhrady“.

Dopl. do MM - slouží pro automatické generování doplatku do minimální/zaruče-
né mzdy. Uživatel vyplní kód podle konkrétní situace:

0 - neprovádět automaticky doplatek do minimální/zaručené mzdy.

1 - provádět automaticky doplatek do minimální/zaručené mzdy.
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9 - aut. doplatek do 90% MM, jde-li o první prac. poměr zaměstnance ve věku 
18-21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku prac. poměru.

8 - aut. doplatek do 80% MM, jde-li o mladistvého zaměstnance.

7 - aut. doplatek do 75% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalid-
ního důchodu 1. a 2. stupně.

5 - aut. doplatek do 50% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalid. 
důchodu 3. stupně.

Poznámka: funkční odměny, odměny z dohod o pracovní činnosti, o provedení práce, ostatní 
příplatky apod. se zadávají do stálých mzdových složek (viz kapitola 5.5. Stálé 
mzdové složky). 

Nabídne se druhá strana:

Účetní zařazení (důležité pro správné zaúčtování):

Kmenové středisko - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník stře-
disek. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. U škol se podle kmenového střediska 
naplňuje údaj druh zařízení v P1-04.

Výplatní středisko - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník středi-
sek. Výběr z číselníku klávesou „Enter“.

Hospodářská činnost - vyplní se A/N - pro účely statistického výkazu a pro zaú-
čtování mezd. 

Vnitřní organizační členění - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře čísel-
ník. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. 

Organizace - organizační členění pro účetnictví - údaj ORG. Pokud se údaj nevy-
plní, automaticky se otevře číselník pro výběr organizace. Výběr z číselníku klá-
vesou „Enter“.

Paragraf - funkční členění pro rozpočtovou činnost - paragraf musí být doplněn. 
Pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník pro výběr paragrafu. (Údaj 
„položka“ je umístěn u mzdové složky v číselníku zaúčtování.)

Uz - využívá se pro účelový znak nebo zdroj peněz u škol. 

Hmotná odpovědnost - doplní se datum, od kdy je hmotná odpovědnost uzavře-
na.

Ostatní:
Nárok na dovolenou letošního roku, loňská dovolená, vybraná dovolená v let. 
roce, zbývá dovolená - nabízí se počet dnů nároku na dovolenou (nárok je počí-
tán pro 5 týdnů dovolené a předpokládá se nástup od začátku měsíce). Lze pře-
psat. Nutné doplnit při založení pracovního poměru, během roku se tyto údaje 
automaticky aktualizují podle výpočtu mezd. Po skončení kalendářního roku je 
nutné zaktualizovat nárok na dovolenou - viz kapitola 10.41. Aktualizace nároku 
na dovolenou.
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Odborná praxe - jedná se o zápočet praxe s ohledem na zařazení do platového 
stupně. Doplní se počet let a dnů započtené praxe.

Ke dni -  doplní se datum, ke kterému dni platí výše zapsaná započitatelná praxe.

Příklad:	 Zaměstnanec	nastoupil	do	zaměstnání	dne	1.1.2005	a	jeho	započitatelná	
praxe	k	tomuto	dni	činila	10	let.	

	 V	kartě	pracovního	poměru	bude	u	odborné	praxe	vyplněno:	10	let	a	0	dní.	
V	údaji	„Ke	dni“	bude	1.1.2005	(tedy	den,	ke	kterému	byla	praxe	započtena).	
Dne	1.1.2007	došlo	ze	zákona	k	přepočtu	praxe	(z	důvodu	zrušení	krácení	
praxe	ve	výši	1/5).	K	tomuto	dni	se	musí	opravit	i	započtená	praxe.	Přepočte-
ná	praxe	k	1.1.2005	(bez	krácení	o	1/5)	činí	11	let	a	za	dobu	trvání	pracovní-
ho	poměru	se	přičtou	další	dva	roky.	„Odborná	praxe	roky“	bude	13	let	a	„ke	
dni“	bude	vyplněn	nový	den	zápočtu	praxe,	tedy	1.1.2007.

 Kvalifikace splněna - vyplní se A/N, doplní se podle skutečnosti.

Sociálně pojištěn - doplnit individuálně za pracovní vztah. Má vliv na správné po-
čítání sociálního pojištění. (Např. u pracovního poměru se zadá „Ano“ a u odměny 
neuvolněného zastupitele se zadá „Ne“.)

Nem. pojištěn - doplní se A/N podle toho, jestli zaměstnání podléhá či nepodléhá 
účasti na nemocenském pojištění. Vyplňuje se u pracovního poměru, dohody o 
pracovní činnosti a u uvolněných zastupitelů. Pro evidenci předchozích zaměst-
nání pro posouzení účasti na nemocenském pojištění u krátkodobého zaměstnání 
lze využít údaj „ShiffF7“.

Sjednaný příjem - doplní se výše sjednaného příjmu (slouží pro evidenční účely). 
Vyplňuje se u pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a uvolněných za-
stupitelů.

Forma výplaty - zde se určí, jakým způsobem se bude vyplácet výplata zaměst-
nanci:
 „0“ = výplata bude vyplácena hotově,
 „1“ = výplata bude posílána na účet (doplní se číslo bankovního spojení, SS, 

VS a KS),
 „2“ = výplata bude zasílána poštou. 

Poznámka: Jestliže má jeden zaměstnanec u organizace více pracovních vztahů, musí být údaj 
„Forma výplaty“ u všech vyplněn stejně. Nelze mít jeden na účet a druhý v hoto-
vosti. 

Karta pracovního poměru

a) první strana:
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b) druhá strana:

Po zvukovém znamení a hlášení v posledním řádku obrazovky „Pracovní poměr 
byl založen“, lze dále doplnit srážky ze mzdy, nastavit odpočty a vytvořit písemné 
dokumenty.

1. Jestliže chce uživatel doplnit srážky, na dotaz: „Chcete ihned doplnit srážky ze 
mzdy“ - odpoví „A“. Do tohoto souboru se pořizují srážky ze mzdy zaměstnanců 
(spoření, pojištění, exekuce atd.).

Os. číslo zaměstnance - pokud uživatel stiskne klávesu „Enter“ automaticky se 
doplní os. číslo, pořadové číslo PP, příjmení a jméno zaměstnance.

Kód mzdové složky - po stisku kláves „ShiftF7“ se otevře číselník mzdových složek. 
Klávesou „Enter“ se vybere kód mzdové složky, která odpovídá srážce zaměstnan-
ce.
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Kč - doplní se hodnota měsíční srážky.

Změna - dočasná změna srážky, zvýšení či snížení (platí jen pro aktuální měsíc).

Uhrazeno - zde se automaticky sčítá, kolik bylo z celkového dluhu uhrazeno.

Celkem - naplní se v případě, že má zaměstnanec splácet nějaký dluh např. půjč-
ku. Zde se zadá celkový dluh, který má zaměstnanec zaplatit. Program bude uplat-
ňovat srážku do celkového zaplacení dluhu.

Výběr - Ano/Ne, vybere se podle toho, jestli se má srážka uplatnit v aktuálním 
období.

Slučovat srážku - Ano/Ne, vybere se podle toho, jestli se má slučovat v hromad-
ném příkazu k úhradě do jednoho řádku.

SS, VS, KS, Účet - klávesou „F7“ se otevře číselník bankovních účtů, kde se kláve-
sou „F2“ pořídí nová věta. Jestliže už je v číselníku bankovní účet pořízen, vybere 
se klávesou „Enter“. 

2. Jestliže chce uživatel doplnit stálé mzdové složky, na dotaz: „Chcete doplnit 
stálé mzdové složky, příplatky“ - odpoví „A“.

Stálé mzdové složky tvoří hlavně různé příplatky, odměny z dohod o provede-
ní práce, o pracovní činnosti, funkční odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
a jiné platby, které se pravidelně opakují.

Poznámka: do tohoto souboru se však nepořizuje základní plat a osobní ohodnocení, protože 
tyto mzdové složky se zadávají do karty pracovního poměru.

Zobrazí se tabulka s vyplněnými osobními údaji o zaměstnanci a uživatel doplní:

Kód MS - stiskem kláves „ShiftF7“ se otevře číselník mzdových složek. Uživatel 
vybere klávesou „Enter“ požadovanou mzdovou složku.

Částka - doplní se hodnota poskytované mzdové složky (např. příplatku za vedení, 
zvláštního příplatku, stálé odměny).

H - doplní se A/N. Pokud uživatel doplní A, bude částka krácena podle neodpraco-
vaných hodin (výše mzdové složky se bude krátit např. za dobu nemoci).

? - doplní se A/N. Tímto údajem se určí, jestli se má mzdová složka uplatnit v aktu-
álním období.

3. Pro kontrolu slev na dani se zobrazí dotaz: „Chcete ihned nastavit slevy na 
dani?“ - odpověď „A“. Objeví se tabulka s připravenými slevami (podle zadaných 
údajů do osobní karty a karty pracovního poměru), kterou uživatel zkontroluje a 
výběrem Ano/Ne může ovlivnit uplatnění slevy v aktuálním měsíci.

4. Jestliže chce uživatel vytvořit písemný dokument, na dotaz: „Chcete vytvořit 
písemný dokument?“ - odpoví „A“.

Zobrazí se tabulka s nabízenými vzory dokumentů, klávesou „Enter“ uživatel 
vybere příslušný dokument a doplní požadované náležitosti:

Jméno zástupce, zkontroluje se místo vystavení, datum a počet vyhotovení doku-
mentu. 

Po stisku klávesy „Esc“ se zobrazí okno, ve kterém se klávesou „Enter“ potvrdí 
nabízená sestava.

Pak se zobrazí tisková sestava, která se může před vytisknutím ještě ručně upra-
vit. Pokud chce uživatel ukončit prohlížení (popř. editaci) sestavy, stiskne klávesu 
„Esc“. Zobrazí se dotaz:
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„Je dokument správně vytištěn?“ - pokud uživatel stiskne N, zobrazí se opět tisková 
sestava k případné editaci, pokud uživatel stiskne A, zobrazí se dotaz:

„Zaevidovat vytvořený dokument?“ - pokud uživatel odpoví N, vytvořený doku-
ment se neuloží, pokud uživatel odpoví A, vytvořený dokument se uloží a uživatel 
má možnost ho kdykoliv vytisknout. Pak se zobrazí dotaz:

„Chcete vytvořit ještě další dokument?“ - pokud uživatel odpoví A, zobrazí se 
tabulka s nabízenými vzory dokumentů a uživatel postupuje podle předchozího 
popisu, pokud odpoví N, ukončí se zpracování této nabídky.

Jestliže bude uživatel chtít znova vytisknout zaevidovaný dokument nebo vytvo-
řit nový, zvolí nabídku „1.Personalistika“-“2.Pořízení pracovní smlouvy - opravy“ 
a klávesou „Enter“ vybere požadovaného zaměstnance. Po stisknutí klávesy „F8“ 
se zobrazí „Písemné dokumenty k pracovní smlouvě“.

Funkční klávesy:
 F2 - vytvoření nového dokumentu, 
 F7 - oprava vytvořeného dokumentu,
 F9 - zrušení vytvořeného dokumentu,
 ShiftF6 - tisk vytvořeného dokumentu.

Nastavení aktivity u uvolněných zastupitelů:
Po založení osobní karty a pracovního poměru je třeba zkontrolovat nastavení 
„Aktivity“. Tento údaj se nastavuje automaticky při pořízení i ukončení pracovního 
poměru. U uvolněných zastupitelů musí změnit kód aktivity uživatel. Změna se 
provede v nabídce „1.Personalistika“-“2.Pořízení pracovní smlouvy (opravy)“. Ze 
seznamu se vybere požadovaný zaměstnanec a stiskem kláves „CtrlF10“ se zobrazí 
tabulka pro změnu aktivity.

U uvolněných zastupitelů je nutné vybrat kód „3. Uvol. zást. obce“. Tímto kódem 
aktivity se bude generovat mzdová složka „121-Měsíční plat - odměny“, která se 
účtuje na položku 5023. (Podmínkou je, že je v kartě pracovního poměru zadaný 
úvazek.)

4.2. Druhý způsob pořízení osobní karty a karty pracov-
ního poměru přes „Zkrácené pořízení“

Pořízení jak osobní karty, tak záznamu o pracovním vztahu najednou.

Nabídka „2. Pořízení akt. období“ - „0. Zkrácené pořízení karty a PP“.

4.2.1. Osobní karta a PP zaměstnance

Nabídne se první strana:

Osobní číslo - naplní se podle vlastní evidence (max. 5 míst). Zaměstnavatel musí 
nejprve zaměstnanci přidělit osobní číslo, které musí být jedinečné. Nesmí se opa-
kovat u jiného zaměstnance. Program provádí automaticky kontrolu, jestli zadané 
číslo není už obsazené.

Aby si uživatel nemusel pamatovat poslední přidělené osobní číslo, program sám 
nabídne další volné pořadové číslo (když se na tomto údaji stiskne klávesa „Enter“). 
Po uložení osobní karty již není možnost toto číslo změnit.
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Příjmení, Jméno, Titul - vyplní se dle dokladů zaměstnance.

Rodné číslo - jeho pořízení je důležité a nutné. Dle rodného čísla se také nasazuje 
datum narození (pro jedno RČ lze pořídit pouze jednu osobní kartu).

Druh pracovního vztahu - důležité pro správný výpočet mezd. Pokud se údaj ne-
vyplní, automaticky se otevře číselník druhů pracovních poměrů. Výběr z číselníku 
klávesou „Enter“. 

Čís. - automaticky se doplňuje podle pořadí pracovních poměrů. Pro každý pra-
covní poměr se využívá nové číslo.

Pozor! Nelze mít v rámci období minimálně dvou let u jednoho zaměstnan-
ce dva pracovní vztahy se stejným pořadovým číslem. Číslo pracovního 
vztahu má vliv na výpočet průměrů, na tiskové sestavy. Pokud by se pro 
dva pracovní vztahy použilo jedno pořadové číslo, nebylo by možné tyto 
dva pracovní vztahy od sebe oddělit.

Poř. PV -  druh činnosti zaměstnance, údaj který slouží pro vyplnění ONZ a ELDP 
(vyplňuje se u pracovních poměrů, dohod o pracovní činnosti, uvolněných zastu-
pitelů). Číselník se zobrazí po stisku kláves „CtrlF1“.

Zdroj p - zdroj peněz. Tento údaj se zobrazuje pouze u příspěvkových organizací. 
V tomto údaji se vyplňuje zdroj peněz, ze kterého je zaměstnanec placen. Tyto 
kódy se nejprve musí zadat do parametru, popis je v kapitole 10.29. Nastavení 
mezd pro školy.  Parametr se zobrazí po stisku kláves „ShiftF7“.

Poznámka: pokud má zaměstnanec jeden pracovní poměr, který je hrazen z více zdrojů, do 
karty pracovního poměru se doplní převažující zdroj peněz. V pořízení mzdových 
složek se pak pořizují výjimky - ostatní zdroje peněz.

ÚvazekU st. - úvazek učitelů stanovený. Tento údaj se nabízí pouze u škol. 

ÚvazekU zadaný - úvazek učitelů zadaný. Tento údaj se nabízí pouze u škol.

Tyto dva údaje se dají využívat dvěma způsoby.

První způsob - využití přímé vyučovací nebo výchovné činnosti pedagogických 
pracovníků.
- úvazek učitelů stanovený - stanovená přímá vyučovací nebo výchovná čin-

nost pedagogických pracovníků . Vyplňuje se tedy pouze u  pedagogických 
zaměstnanců.

- úvazek učitelů zadaný - úvazek počtu vyučovacích hodin v týdnu. Konkrétní 
výše přímé vyučovací činnosti u daného zaměstnance. Podle toho, jak se dopl-
ní úvazek učitelů stanovený a zadaný, se přepočítává na týdenní 40ti hodinový 
úvazek podle zákoníku práce. Tzn., podle těchto zadaných údajů se nabídne 
přepočtený denní a týdenní úvazek podle ZP.

Příklad	1:	 Učitel	ZŠ,	přímá	vyučovací	činnost	=	22	hodin	týdně,	úvazek	100%.
	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	22.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	22.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	8.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	40.

Příklad	2:	 Vychovatelka	MŠ,	přímá	výchovná	činnost	=	32	hodin	týdně,	úvazek	50%.
	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	32.
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	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	16.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	4.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	20.

Druhý způsob - využití koeficientu, který vyjadřuje výši úvazku konkrétního 
zaměstnance.
- úvazek učitelů stanovený - doplní se hodnota „1“.
- úvazek učitelů zadaný - doplní se konkrétní výše úvazku u jednotlivých 

zaměstnanců.

Příklad	1:	 Učitel	ZŠ,	úvazek	100%.
	 ÚvazekUst	-	doplní	se	1.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	1.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	8.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	40.

Příklad	2:	 Vychovatelka	MŠ,	úvazek	50%.
	 ÚvazekU	st	-	doplní	se	1.
	 ÚvazekU	zadaný	-	doplní	se	0,5.
	 Na	základě	těchto	zadaných	hodnot,	se	do	údajů:
	 Úvazek	denní	-	automaticky	doplní	4.
	 Úvazek	týdenní	-	automaticky	doplní	20.

Režim pracovní doby - pokud se údaj nevyplní, otevře se číselník. Věta z číselníku 
se převezme klávesou „Enter“.
 „0“ = 5 denní (vyplňuje se u pracovních poměrů s pravidelnou pracovní 

dobou),
 „2“ = jiný režim (u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti - pokud 

není stanovena pravidelná pracovní doba, u odměn neuvolněných zastupitelů 
atd.).

 „5“ = kalendář - slouží pro pořízení kalendáře u zaměstnanců s nepravidelně 
rozvrženou pracovní dobou.  Při použití kalendáře musí být vyplněno i číslo 
turnusu, do kterého se bude automaticky generovat počet hodin pro aktuální 
měsíc podle vyplnění kalendáře. Naopak se nevyplňuje úvazek denní a týden-
ní. Kalendář se zobrazí po stisku kláves „ShiftF5“ z karty pracovního poměru 
nebo v nabídce „2.Pořízení akt. období“-“D.Kalendář nepravidel. zaměstnan-
ců“.

Úvazek denní - doplní se výše denního úvazku. Nevyplňuje se u 5 - kalendář.

Úvazek týdenní - týdenní úvazek u jednotlivých zaměstnanců. Nevyplňuje se u 
5 - kalendář.

Týdenní stanovená - stanovená doba podle zákoníku práce (standardně 40 
hodin).

Turnus - tento údaj se využívá u zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou. 

Způsob použití turnusů:

a) bez využití kalendáře

Způsob použití turnusů:

3. Do karty pracovního poměru se doplní číslo turnusu.

4. Měsíčně se budou pořizovat turnusy podle harmonogramu směn (pořídí se 
počet hodin, které má zaměstnanec v konkrétním měsíci odpracovat).

Doplnění turnusů (dvě možnosti):
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3. V kartě pracovního poměru - na údaji turnus, uživatel stiskne klávesu „Enter“ 
a otevře se číselník turnusů. Pro editaci uživatel stiskne klávesu „F10“ a kláve-
sou „F2“ pořídí novou větu. Doplní číslo turnusu konkrétního zaměstnance, 
období a počet hodin, které má zaměstnanec v tomto období odpracovat.

4. V nabídce „7.Číselníky a parametry“-“1.Číselníky“-“1.Mzdové číselníky“-
“2.Kalendář a turnusy“-“2.Turnusy“ se pořídí klávesou „F2“ nová věta. Uživatel 
doplní číslo turnusu konkrétního zaměstnance, období a počet hodin, které 
má zaměstnanec v tomto období odpracovat.

b)  s využitím kalendáře

Do karty pracovního poměru se doplní číslo turnusu. Při použití kalendáře je 
turnus pouze pomocný údaj, který se naplňuje automaticky podle jednotlivých 
vět v kalendáři. 

Datum nástupu - důležité pro výpočet mezd, datum uzavření pracovního pomě-
ru.

Termín ukončení - datum ukončení pracovního poměru, zadává se u pracovního 
poměru na dobu určitou nebo při ukončení pracovního poměru.

Evidenční stav - má vliv na zpracování statistických výkazů:
 „0“ = zaměstnanec v evidenčním stavu (pracovní poměr),
 „2“ = zaměstnankyně na mateřské dovolené,
 „3“ = zaměstnanci na rodičovské dovolené,
  „ostatní čísla“ = mimo evidenční stav, nezahrnují se do sestav pro statistiku 

(učni a studenti na provozní praxi, osoby pracující podle dohod o práci či pra-
covní činnosti, neuvolnění i uvolnění členové zastupitelstev).

Pokud zaměstnanec nebyl celý měsíc v evidenčním stavu (např. při nástupu na 
mateřskou dovolenou, nebo při návratu z rodičovské dovolené), stiskne se kombi-
nace kláves „ShiftF7“ a zadá se konkrétní datum od – do, kdy byl zaměstnanec v 
aktuálním období v evidenčním stavu. Podle druhu pracovního vztahu se nabízí 
odpovídající evidenční stav.

Skutečný nástup - datum skutečného nástupu do zaměstnání, může být jiný než 
na pracovní smlouvě. Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním 
poměru od 1.1.2008 považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který pří-
slušela náhrady mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Příklad:	 Podle	pracovní	smlouvy	vznikl	pracovní	poměr	1.1.2008.	Do	práce	zaměstna-
nec	nastoupil	2.1.2008.	Den	účasti	na	nemocenském	pojištění	bude	1.1.2008,	
protože	za	tento	den	se	zaměstnanci	plat	nekrátí,	neboť	na	1.1.08	připadl	
svátek.	

 Platový výměr:
 Platová třída a tarifní stupeň - nejprve se vyplní kód zvýšení tarifu.   Jestliže uži-
vatel nezná odpovídající kód, tak si vybere z tabulky, která se zobrazí po vyplnění 
či nevyplnění tohoto údaje:

2.  Dle přílohy 1.
3.  Dle přílohy 2.
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4.  Dle přílohy 2.
6.  Dle přílohy 3.
7.  Dle přílohy 4.
8.  Dle přílohy 5.
5.  Bez tarifu.

Dále uživatel vyplní platovou třídu a stupeň, pokud se údaje nevyplní, automatic-
ky se otevře číselník. Podle zařazení zaměstnance se z číselníku vybere klávesou 
„Enter“ odpovídající platová třída a stupeň.

Základní plat 
a) příznak pro krácení platu - vyplní se A/N. Pokud se zadá A - znamená to, že 

se zadaný základní plat a osobní ohodnocení budou přepočítávat podle zada-
ného úvazku. Zadané hodnoty vyjadřují 100% úvazek. Pokud se zadá N - zna-
mená to, že zadaný základní plat odpovídá zadanému úvazku (ať zkrácenému 
či nezkrácenému).

b) konkrétní výše základního platu - doplní se automaticky na základě zadané 
platové třídy a tarifního stupně. Lze zadat i ručně. Pomocí šipek se lze vrátit na 
políčko základního platu a zadá se potřebná částka. Pokud je vyplněn základní 
plat, bude se automaticky vytvářet MS 1200 pro základní plat. 

Příklad	1:	 Zaměstnanec	na	úvazek	100%,	základní	plat	13690	Kč.

	 a)	příznak	pro	krácení	platu	=	A.	Protože	je	úvazek	100%,	základní	plat	se	
krátit	nebude	(13690	Kč).

	 b)	příznak	pro	krácení	platu	=	N.	Protože	je	vyplněno	„nekrátit“,	měsíční	plat	
se	nebude	krátit	(13690	Kč).
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Příklad	2:	 Zaměstnanec	na	úvazek	50%,	základní	plat	13690	Kč.

	 a)	příznak	pro	krácení	platu	=	A.	Protože	zaměstnanec	pracuje	na	poloviční	
úvazek,	bude	se	měsíční	plat	krátit	=	6845	Kč.

	

	 b)	příznak	pro	krácení	platu	=	N.	Protože	je	vyplněno	„nekrátit“,	měsíční	plat	
se	nebude	krátit	(13690	Kč).
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Osobní příplatek - jsou dva způsoby pořízení. Buď se zadá stálá odměna v koru-
nách, nebo se využije zadání procentem.

% příplatek - pokud je vyplněno, bude se návrh osobního příplatku počítat z nej-
vyššího stupně v příslušné platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Tento 
návrh se bude automaticky generovat kódem 1310 osobní příplatek. (Tzn., že do 
„Stálých mzdových složek“ se už osobní příplatek nezadává, protože ho program 
přebírá z karty pracovního poměru.)

Hodinová sazba - vyplní se sazba na hodinu u zaměstnance s hodinovou mzdou.

Sjednaný příjem - doplní se výše sjednaného příjmu (slouží pro evidenční účely). 
Vyplňuje se u pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a uvolněných za-
stupitelů.

Průměr pro náhrady - průměr se do karty automaticky doplňuje při zpracování 
a uložení průměrů pro náhrady. Při pořízení je tato hodnota prázdná. Jestliže je 
nutné použít pravděpodobný průměr, uživatel zde dosadí ručně vypočítanou hod-
notu, nebo se mohou převzít pravděpodobné průměry z nabídky „2.Pořízení akt. 
období“ - „4.Průměry“ - „1.Ruční zadávání“, kde po stisku klávesy „F8“ program 
dosadí předpokládané průměry a automaticky je přenese do karty pracovního 
vztahu.

Dopl. do MM - slouží pro automatické generování doplatku do minimální/zaruče-
né mzdy. Uživatel vyplní kód podle konkrétní situace:

0 - neprovádět automaticky doplatek do minimální/zaručené mzdy.
1 - provádět automaticky doplatek do minimální/zaručené mzdy.
9 - aut. doplatek do 90% MM, jde-li o první prac. poměr zaměstnance ve věku 

18-21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku prac. poměru.
8 - aut. doplatek do 80% MM, jde-li o mladistvého zaměstnance.
7 - aut. doplatek do 75% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatel ID 1. a 2. 

stupně.
5 - aut. doplatek do 50% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem ID 3. 

stupně.

ZMR - vyplní se A/N, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu dle §7 zákona 
o nemocenském pojištění. Vyplňuje se u pracovních poměrů, dohod o pracovní 



66

MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská příručka

činnosti a u uvolněných zastupitelů. Základní popis ZMR se zobrazí po stisku klá-
ves „CtrlF1“.

Reduk. prům. náhrady DPN - tento údaj se naplňuje automaticky po vyplnění 
nebo převzetí údaje „Průměr pro náhrady“.

Výpočet zdravotního pojištění - doplnit dle nápovědy, důležité pro správné zpra-
cování mezd.
„0“ - minimální mzda. Vyplní se u zaměstnance, na kterého se vztahuje mini-
mální vyměřovací základ. To znamená, že bude vyplněno u všech zaměstnanců, 
kromě:
-  zaměstnance, který má souběžné zaměstnání a doloží, že je z tohoto příjmu 

odváděno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy nebo podniká jako 
OSVČ a hradí alespoň minimální stanovenou zálohu na zdravotní pojištění 
(kód 1),

-  zaměstnance, za kterého je plátcem pojistného i stát (kód 2 a 4),
-  zaměstnance, který neplatí zdravotní pojištění (kód 3).

Vyměřovacím základem zaměstnance bude zpravidla jeho dosažený příjem, 
pokud by byl však nižší než minimální mzda, provede se výpočet z minimální 
mzdy (nebo její poměrné části).
Minimální vyměřovací základ se použije také pro výpočet odvodu zdravotního 
pojištění za dobu neplaceného volna, neomluvené absence a stávky.
Při pořízení se automaticky nabízí „0“.
„1“ - skutečný výdělek. Zadá se u pracovního poměru, na který nemá vliv mini-
mální mzda a zdravotní pojištění se vždy odvádí ze skutečného výdělku. Kód 1 tak 
bude nastaven u zaměstnance, který má souběžného zaměstnavatele, u kterého 
splňuje odvod zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy nebo u OSVČ, 
která si hradí zálohy na zdravotní pojištění alespoň ve stanovené minimální výši. 
Za dobu neplaceného volna se nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, 
protože se na tyto zaměstnance nevztahuje minimální vyměřovací základ.
„2“ - plát. stát. Vyplní se u osob, za které je plátcem zdravotního pojištění i stát 
(např. důchodci, studenti). V sestavách pak lze vytisknout seznam těchto osob. Za 
dobu neplaceného volna se nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, proto-
že na tyto zaměstnance se nevztahuje minimální vyměřovací základ.
„3“ - není zdravotně pojištěn. Za zaměstnance se neodvádí zdravotní pojištění. 
Vyplní se např. u dohod o provedení práce.
„4“ - odpočet ZP. Tento kód se vyplní u invalidních nebo částečně invalidních 
důchodců v případě, kdy mají nárok na odpočet z vyměřovacího základu na zdra-
votní pojištění (podmínkou pro uplatnění odpočtu však je, že zaměstnavatel musí 
zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměr-
ného přepočteného počtu svých zaměstnanců). Za dobu neplaceného volna se 
nebude zvyšovat odvod na zdravotní pojištění, protože se na tyto zaměstnance 
nevztahuje minimální vyměřovací základ.

Zdravotní pojišťovna - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník 
zdravotních pojišťoven. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. Důležité pro správný 
odvod zdravotního pojištění.

Sociálně pojištěn - doplnit individuálně za pracovní poměr. Má vliv na správné po-
čítání sociálního pojištění. (Např. u pracovního poměru se zadá „Ano“ a u odměny 
neuvolněného zastupitele se zadá „Ne“.)

Nem. pojištěn - doplní se A/N podle toho, jestli zaměstnání podléhá či nepodléhá 
účasti na nemocenském pojištění. Vyplňuje se u pracovního poměru, dohody o 
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Částka ke zdanění - tato částka nebude vyplacena, slouží k dodanění např. za 
používání služebního vozidla pro soukromé účely.

Penzijní připojištění - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník. 
Vybere se pojišťovna, které se odvádí penzijní připojištění.

Odborová organizace - důležité pro mzdy. Odvod pro odborovou organizaci se 
vytváří dle částky zadané přímo v Kč nebo procenticky v číselníku. Pokud se údaj 
nevyplní, automaticky se otevře číselník odborové organizace pro výběr.

Podepsáno daňové prohlášení - Ano/Ne - důležité pro správné uplatnění slevy na 
poplatníka a popř. dalších slev na dani.

Student - ANO/NE - důležitý údaj pro výpočet mezd. Jestliže uživatel zadá ANO, 
tak se automaticky vytvoří sleva na dani na studenta (samozřejmě za předpokladu, 
že má zaměstnanec podepsané Prohlášení).

Rodina - jestliže chce uživatel doplnit rodinného příslušníka (např. děti kvůli uplat-
nění daňového zvýhodnění), zapíše „A“ a objeví se tabulka, kde se doplní:
- Rodné číslo - doplní se dle skutečnosti.
- Příjmení a jméno - doplní se dle skutečnosti.
- Rod. stav - doplní se rodinný vtah k zaměstnanci.
- Invalidita - u zdravotně postiženého dítěte se doplní „Ano“, tento údaj je 

důležitý pro uplatnění daňového zvýhodnění.
- Zahrnout do daň. slevy - pokud je nárok na uplatnění slevy doplní se „Ano“ 

a program automaticky vytvoří konkrétní daňovou slevu.

Kód zdravotního stavu - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník 
pro výběr. Z číselníku se vybere kód zdravotního stavu. V případě, že je zaměst-
nanec poživatel ZTP/P, program automaticky vytvoří daňovou slevu (pokud má 
podepsané Prohlášení).

Druh důchodu - důležitý údaj pro zpracování mezd. Pokud se údaj nevyplní, auto-
maticky se otevře číselník pro výběr. Z číselníku se převezme správný typ důchodu 
a za předpokladu, že má zaměstnanec nárok na daňovou slevu, program automa-
ticky vytvoří k danému důchodu daňovou slevu.

Datum dosažení  důch. -  doplní se datum vzniku nároku na starobní důchod. 
U ostatní důchodů (např. invalidního) se nevyplňuje. Tento datum má vliv na vy-
plnění  ELDP.

2. strana: 

Účetní zařazení (důležité pro správné zaúčtování):

Kmenové středisko - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník stře-
disek. Výběr z číselníku klávesou „Enter“.

Výplatní středisko - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník středi-
sek. Výběr z číselníku klávesou „Enter“.

Hospodářská činnost - vyplní se A/N - pro účely statistického výkazu a pro zaú-
čtování mezd. 

Vnitřní organizační členění - pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře čísel-
ník. Výběr z číselníku klávesou „Enter“. 

Organizace - organizační členění pro účetnictví - údaj ORG. Pokud se údaj nevy-
plní, automaticky se otevře číselník pro výběr organizace. Výběr z číselníku klá-
vesou „Enter“.
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Paragraf - funkční členění pro rozpočtovou činnost - paragraf musí být doplněn. 
Pokud se údaj nevyplní, automaticky se otevře číselník pro výběr paragrafu. (Údaj 
„položka“ je umístěn u mzdové složky v číselníku zaúčtování.)

Účel. znak - využívá se pro účelový znak nebo zdroj peněz u škol.

Ostatní:
Nárok na dovolenou letošního roku, loňská dovolená, vybraná dovolená v let. 
roce, zbývá dovolená - nabízí se počet dnů nároku na dovolenou (nárok je počí-
tán pro 5 týdnů dovolené a předpokládá se nástup od začátku měsíce). Lze pře-
psat. Nutné doplnit při založení pracovního poměru, během roku se tyto údaje 
automaticky aktualizují podle výpočtu mezd. Po skončení kalendářního roku je 
nutné zaktualizovat nárok na dovolenou - viz kapitola 10.41. Aktualizace nároku 
na dovolenou. 

Odborná praxe - jedná se o zápočet praxe s ohledem na zařazení do platového 
stupně. Doplní se počet let a dnů započtené praxe k datumu nástupu.

Praxe ke dni -  doplní se datum, ke kterému dni platí výše zapsaná započitatelná 
praxe.

Příklad	 Zaměstnanec	nastoupil	do	zaměstnání	dne	1.1.2005	a	jeho	započitatelná	
praxe	k	tomuto	dni	činila	10	let.	

	 V	kartě	pracovního	poměru	bude	u	odborné	praxe	vyplněno:	10	let	a	0	dní.	
V	údaji	„Ke	dni	bude“	1.1.2005	(tedy	den,	ke	kterému	byla	praxe	započtena).	
Dne	1.1.2007	došlo	ze	zákona	k	přepočtu	praxe	(z	důvodu	zrušení	krácení	
praxe	ve	výši	4/5).	K	tomuto	dni,	se	musí	opravit	i	započtená	praxe.	Přepočte-
ná	praxe	k	1.1.2005	(bez	krácení	o	4/5)	činí	11	let	a	za	dobu	trvání	pracovní-
ho	poměru	se	přičtou	další	dva	roky.	„Odborná	praxe	roky“	bude	13	let	a	„ke	
dni“	bude	vyplněn	nový	den	zápočtu	praxe,	tedy	1.1.2007.

Forma výplaty - zde se určí, jakým způsobem se bude vyplácet výplata zaměst-
nanci:
 „0“ = výplata bude vyplácena hotově,
 „1“ = výplata bude posílána na účet (doplní se číslo bankovního spojení, SS, 

VS a KS),
 „2“ = výplata bude zasílána poštou.

Poznámka: Jestliže má jeden zaměstnanec u organizace více pracovních vztahů, musí být údaj 
„Forma výplaty“ u všech vyplněn stejně. Nelze mít jeden na účet a druhý v hoto-
vosti. 

Po vyplnění těchto údajů se zobrazí tabulka pro doplnění trvalého pobytu zaměst-
nance.

Po vyplnění adresy se objeví tabulka „Připravené slevy na dani“. Daňové slevy jsou 
automaticky vytvořeny na základě zadaných údajů v osobní kartě. 

Uživatel zkontroluje vytvořené daňové slevy a vyplněním A/N v posledním sloupci 
má možnost ovlivnit uplatnění daňové slevy v aktuálním měsíci.

Dále se objeví hlášení: „Karta i pracovní poměr založen“.

Jako další se objeví tabulka Doplňující údaje:
1. Příplatky,
2. Srážky,
3. Daň. slevy,
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4. Úplná karta zaměstnance.

1. Příplatky:
Po zvolení této nabídky se automaticky vyplní:

osobní číslo, číslo pracovního poměru, příjmení a jméno zaměstnance a rodné 
číslo.

Kód MS - stiskem kláves „ShiftF7“ se otevře číselník mzdových složek. Uživatel 
vybere klávesou „Enter“ požadovanou mzdovou složku.

Částka - doplní se hodnota poskytované mzdové složky (např. příplatku za vedení, 
zvláštního příplatku, stálé odměny).

H - doplní se A/N. Pokud uživatel doplní A, bude částka krácena podle neodpraco-
vaných hodin (výše mzdové složky se bude krátit např. za dobu nemoci).

? - doplní se A/N. Tímto údajem se určí, jestli se má mzdová složka uplatnit v aktu-
álním období.

2. Srážky:
Stiskem klávesy „Enter“ program automaticky doplní osobní číslo, číslo prac. 
poměru, příjmení a jméno zaměstnance.

Kód mzdové složky - po stisku kláves „ShiftF7“ se otevře číselník mzdových složek. 
Klávesou „Enter“ se vybere kód mzdové složky, která odpovídá srážce zaměstnan-
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ce.

Kč - doplní se hodnota měsíční srážky.

Změna - dočasná změna srážky, zvýšení či snížení (platí jen pro aktuální měsíc).

Uhrazeno - zde se automaticky sčítá, kolik bylo z celkového dluhu uhrazeno.

Celkem - naplní se v případě, že má zaměstnanec splácet nějaký dluh např. půjč-
ku. Zde se zadá celkový dluh, který má zaměstnanec zaplatit. Program bude uplat-
ňovat srážku do celkového zaplacení dluhu.

Výběr - Ano/Ne, vybere se podle toho, jestli se má srážka uplatnit v aktuálním 
období.

Slučovat srážku - Ano/Ne, vybere se podle toho, jestli se má slučovat v hromad-
ném příkazu k úhradě do jednoho řádku.

SS, VS, KS, Účet - klávesou „F7“ se otevře číselník bankovních účtů, kde se kláve-
sou „F2“ pořídí nová věta. Jestliže už je v číselníku bankovní účet pořízen, vybere 
se klávesou „Enter“. 

3. Daňové slevy:
Vytvořené automaticky dle zadání v kartě.

4. Úplná karta:
Objeví se tabulka, kde může uživatel dopsat ještě další personální údaje:
 0. Pracovní smlouvy,
 1. Osobní údaje,
 2. Rodinní příslušníci,
 3. Vzdělání - školy, kursy, jazyky,
 4. Závazky k organizaci,
 5. Předchozí zaměstnání - praxe,
 6. Tisk osobní karty a příloh.

„0. Pracovní smlouva“ - zkontrolovat a doplnit místo výkonu práce (jestliže uživa-
tel bude chtít použít tiskopis např. pracovní smlouvy). Dále „Kód zaměstnání“ údaj 
pro ISP. V této nabídce je třeba zkontrolovat nastavení „Aktivity“. Tento údaj se 
nastavuje automaticky při pořízení i ukončení pracovního poměru. U uvolněných 
zastupitelů se musí změnit kód aktivity. Změna se provede klávesou „CtrlF10“ 
a u uvolněných zastupitelů se změní kód aktivity na „3. Uvol. zást. obce“. Tímto 
kódem aktivity se bude generovat mzdová složka „1210-Měsíční plat - odměny“, 
která se účtuje na položku 5023. (Podmínkou je, že je v kartě pracovního poměru 
zadaný úvazek.)

„1. Osobní údaje“: 
a) “1.Základní údaje“ - doplní se rodné jméno, státní příslušnost, místo narození, 

trvalé bydliště, číslo OP, popř. číslo pasu.
b) “2.Ostatní údaje“ - uživatel si může prohlédnout a zkontrolovat.

„2. Rod. příslušníci“ - v této nabídce si uživatel může zkontrolovat a popřípadě 
opravit údaje rodinných příslušníků. Popis je v kapitole 4.1.1. Pořízení osobní karty 
zaměstnance.

„3. Vzdělání - školy, kursy, jazyky“ - tabulka pro dosažené školní vzdělání, do-
plnění kursů a školení, jazykových znalostí a možnost tisku jednotlivých nabídek. 
Popis je v kapitole 4.1.1. Pořízení osobní karty zaměstnance.

„4. Závazky k organizaci“ - zde se doplní údaje o závazku, který má zaměstnanec 
k zaměstnavateli, např. za poskytnutou půjčku. Popis je v kapitole 4.1.1. Pořízení 
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osobní karty zaměstnance.

„5. Předchozí zaměstnání - praxe“ - v této nabídce se uvede seznam předcházejí-
cích zaměstnavatelů. Popis je v kapitole 4.1.1. Pořízení osobní karty zaměstnance.

„6. Tisk osobní karty a příloh“ - tiskové sestavy dle nabídky. Popis je v kapitole 
4.1.1. Pořízení osobní karty zaměstnance.

Shrnutí - údaje zadané v osobní kartě zaměstnance a v kartě pracovního poměru, 
mají vliv na další zpracování mezd viz tabulka č. 1

Tabulka č. 1

OSOBNÍ KARTA

ZADANÉ ÚDAJE: VLIV NA:

Nejvyšší dosažené vzdělání ISP

Student Ano/Ne daňová sleva

Datum nároku na starobní důchod ELDP

Kódy ZP - 0,1,2,3 výpočet zdravotního pojištění

Druh důchodu daňová sleva

Kód zdrav. stavu daňová sleva

Podepsáno daň. prohlášení výpočet daně ze závislé činnosti

Rodinní příslušníci daňová sleva

PRACOVNÍ 
SMLOUVA

Kód zaměstnání ISP

Profese P1-04

Evidenční stav statistiku

Zdroj peněz P1-04

Režim prac. doby krácení platu podle odpr. doby

Základní plat výpočet mzdy

Osobní ohodnocení výpočet mzdy

Dopl. do MM výpočet mzdy

Soc./nem. pojištěn  Ano/Ne výpočet sociálního pojištění
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5. Postup při zpracování mezd  
v aktuálním období

Jestliže jsou vyplněny osobní karty a pracovní smlouvy a zaměstnanec už nemá 
žádné další příplatky, zálohy či srážky a odpracoval celý měsíc, nemusí se už nic 
zadávat a může se rovnou přistoupit k výpočtu mezd. 

Naopak, jestliže je nutné pořídit jakoukoli nepřítomnost v práci, různé mimořádné 
odměny, příplatky, doplatky a přeplatky, využije se nabídka „2.Pořízení akt. obdo-
bí“ a její podnabídky (tabulka č.2).

Význam ostatních nabídek (tabulka č.3).

Tabulka č. 2

Nabídka: Pořizuje se:

Pořízení MS
1. podle zaměstnanců
2. podle MS

odměny, náhrady, nepřítomnost, přeplatky, 
nedoplatky
(viz číselník MS - vysvětlení jednotlivých 
mzdových složek)

3. Zálohy trvalé nebo mimořádné zálohy

6. Stálé MS ostatní příplatky (kromě osobního ohodno-
cení)
odměny z dohod o provedení práce
odměny z dohod o pracovní činnosti
funkční odměny neuvolněných zastupitelů

B. Doplnění odpr. doby 
dohod

u dohod o provedení práce
u dohod o pracovní činnosti

N.Náhrady za DPN a evid. 
soc. událostí

automatické pořízení náhrad za dočasnou 
pracovní neschopnost a evidence ostatních 
sociálních událostí
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Tabulka č. 3 - Význam ostatních nabídek

Nabídka: Význam:

4. Průměry výpočet a zadávání průměrů pro náhrady a dávky 
nemocenského pojištění

5. Os. hodnocení automaticky se přenáší z karty pracovního poměru, 
můžou se zde provádět opravy

7. Srážky seznam srážek zaměstnanců, zde se provádí opravy 
a zadávání nových srážek

8. Slevy na dani seznam všech daňových slev, uplatnění v aktuálním 
období se může ovlivnit výběrem A/N

9. Aktualizace dluhu dluhy zaměstnanců (nastane, když jsou srážky větší 
než dobírka)
pokud zaměstnanec uhradí dluh, aktualizuje se v této 
nabídce

D. Kalend.nepr.
zaměst.

pořízení kalendáře u zaměstnanců s nepravidelnou 
pracovní dobou

5.1. Pořízení mzdových složek

1. Podle zaměstnanců,
2. Nebo podle MS.

Tyto dvě nabídky mají stejný význam, jenom se liší v zadávání údajů. V první se 
zadávají mzdové složky podle jednotlivých zaměstnanců. Druhá možnost je zadá-
ní jedné mzdové složky k různým zaměstnancům.

5.1.1. Podle zaměstnanců

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „1. Podle zaměstnanců“ - po potvrzení se 
nabídne seznam zaměstnanců, kteří mají v aktuálním období pracovní poměr. 

Funkční klávesy platné v seznamu zaměstnanců:
F3 - hledání. Hledá se vždy podle toho údaje, podle kterého je soubor setříděn. 
Pokud chce uživatel hledat podle jiného údaje, musí se nejdříve přes klávesu „F5“ 
změnit třídění podle požadovaného údaje.

F5 - změna třídění. Možnost setřídit soubor podle jiného údaje. Zobrazí se seznam 
možných údajů, ze kterých si uživatel vybere. Včetně možnosti zobrazení ukon-
čených pracovních poměrů (nab. 4. Ukončení zaměstnanci) - např. při doplatku 
chybně vypočtené náhrady za dovolenou. Ze seznamu se klávesou „Enter“ vybere 
zaměstnanec, u kterého se mají pořizovat data. 

Funkční klávesy platné při pořízení MS:
F2 - nová MS.
F6, ShiftF6,CtrlF6 - tisk výplatní pásky.
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F8 - změny v osobních kartách.
F10 - detail mzdové složky.
ShiftF4 - pořízení DPN. 
ShiftF5 - kalendář.
ShiftF7 - číselník mzdových složek.
ShiftF10 - zobrazení vypočtených MS.
AltF4 - zobrazení a editace souboru osobního ohodnocení.
AltF3 - doplatek do minimální mzdy.
AltF5 - zobrazení a editace souboru stálých mzdových složek.
AltF7 - zobrazení a editace souboru srážek.
AltF9 - zobrazení a editace souboru daňových slev.
AltF10 - zobrazení dluhu zaměstnance.

Zobrazí se formulář pro pořizování mzdových složek. Je rozdělen na dvě části.

Formulář pro pořízení mzdových složek:

V první části formuláře (modrá tabulka ve žlutém rámu) jsou osobní údaje zpraco-
vávaného zaměstnance a základní údaje důležité pro výpočet mezd:
středisko, denní úvazek, základní plat, osobní hodnocení, průměry pro náhrady 
a DNP, nárok na dovolenou. 

Druhá část formuláře slouží pro pořizování mzdových složek.
Mzdové složky lze pořídit dvěma způsoby:

a) Pořízení konkrétní MS
 1. MS se pořídí přímo (jestliže ji uživatel zná).

 2. Vybere se z číselníku mzdových složek. Na údaji „Kód“ uživatel stiskne 
kombinaci kláves „ShiftF7“ a otevře se číselník mzdových složek. Uživatel si 
vybere potřebnou mzdovou složku (klávesou „Esc“ opustí číselník MS) a tří-
místné číslo zapíše na políčko „Kód“.

b) Pořízení podle typu MS
 Uživatel chce zadat např. 2 dny dovolené.

- Na údaji „Kód“ se stiskne klávesa „Enter“ a zobrazí se červená tabulka: 
Vyberte typ MS.
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- Z této tabulky se vybere požadovaný typ (v konkrétním případě „Dovole-
ná-datum“). 

- Po vybrání se zobrazí v levé části modrá tabulka: Nová mzdová složka.

Formulář pro pořízení nové mzdové složky:
Údaje: pracovník, pracovní poměr, nákl. středisko a účetní zařazení program dopl-
ňuje automaticky z karty pracovního vztahu. Lze se šipkou vrátit a přepsat.

Uživateli se zobrazí formulář jen s údaji, které odpovídají danému typu mzdové 
složky.

Mzdová složka - uživatel stiskne klávesu „Enter“ a v pravé části se objeví červená 
tabulka: Povolené MS a opět se klávesou „Enter“ převezme konkrétní mzdová slož-
ka (v konkrétním případě MS 520 - Dovolená řádná“.)

Uz - zobrazuje se pouze tehdy, je-li v Parametru mezd (nabídka: „7.Číselníky 
a parametry“ - „2.Parametry“ - „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „1.Základní 
parametr mezd“) vyplněno Pořízení Uz - „A“. Tento údaj se přebírá z karty pracov-
ního poměru, uživatel má možnost přepsat.

Dny - u mzdových složek, které mají vliv na odpracovanou a neodpracovanou 
dobu se zadá počet dnů.

Kal. den od - do - tento údaj se nabízí u mzdových složek, které slouží k pořízení 
neodpracované doby. Uživatel vyplní datum.

Hodiny - vyplňuje se u mzdových složek se vztahem k pracovní době. Hodiny se 
přičítají ke dnům (kdyby měl zaměstnanec např. 2,5 dne dovolené, u zaměstnance 
s denním úvazkem 8 hodin, se pořídí 4 hodiny).

Sazba - záleží na typu formuláře. Buď vyjadřuje sazbu za den či hodinu nebo 
měsíční sazbu. 

Kč - záleží na typu formuláře. Pokud je vyplněna sazba a hodiny, údaj Kč se vy-
počítá automaticky. Pokud se zobrazí formulář pouze s údajem Kč, vyplní tuto 
hodnotu uživatel. 

Po vyplnění detailu mzdové složky uživatel stiskne klávesu „Esc“ pro opuštění 
formuláře. Nyní si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ udělat zkušební výtisk 
výplatní pásky.

5.1.2. Podle MS

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „2. Podle MS“. 
- Po zvolení této nabídky se zobrazí tabulka: Vyberte typ MS. 
- Uživatel vybere typ (např. Dovolená-datum).
- Zobrazí se tabulka pro mzdové složky vybraného typu (Mzd. složky typu 

dovolená-datum).

Pořízení nové mzdové složky:
F2 - nová věta.
Kód - stiskem klávesy „Enter“ se nabídne modrá tabulka Nová mzdová složka 
a červená tabulka Povolené MS.

Nová mzdová složka:
Pracovník - stiskem klávesy „Enter“ se zobrazí seznam zaměstnanců, ze kterého si 
uživatel vybere požadovaného zaměstnance.

Prac. poměr, nákl. středisko, účetní zařazení - pokud uživatel stiskne klávesu 
„Enter“, tyto údaje se doplní automaticky.
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Mzdová složka - potvrdí se klávesou „Enter“ a kurzor se přenese do červené ta-
bulky: Vyberte MS.

V této tabulce se vybere konkrétní mzdová složka.

Uz - zobrazuje se pouze tehdy, je-li v Parametru mezd (nabídka: „7.Číselníky 
a parametry“ - „2.Parametr“ - „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „1.Základní 
parametr mezd“) vyplněno Pořízení Uz - A. Tento údaj se přebírá z karty pracov-
ního poměru, uživatel má možnost přepsat.

Dny - u mzdových složek, které mají vliv na odpracovanou a neodpracovanou 
dobu se zadá počet dnů.

Kal. den od - do - tento údaj se nabízí u mzdových složek, které slouží k pořízení 
neodpracované doby. Uživatel vyplní datum.

Hodiny - vyplňuje se u mzdových složek se vztahem k pracovní době. Hodiny se 
přičítají ke dnům (kdyby měl zaměstnanec např. 2,5 dne dovolené, u zaměstnance 
s denním úvazkem 8 hodin, se pořídí 4 hodiny).

Sazba - záleží na typu formuláře. Buď vyjadřuje sazbu za den či hodinu nebo 
měsíční sazbu. 

Kč - záleží na typu formuláře. Pokud je vyplněna sazba a hodiny, údaj Kč se vypo-
čítá automaticky. Pokud se zobrazí formulář pouze s údajem Kč, vyplní tuto hod-
notu uživatel. 

Generované mzdové složky
Jsou mzdové složky, které se samy vypočítávají na základě zadaných údajů v kartě 
pracovního poměru, osobní kartě a souboru záloh.

Přehled nejčastěji používaných mzdových složek (tabulka č.4).
Použití mzdových složek podle pracovních vztahů (tabulka č.5).

Tabulka č. 4

Kód mzdové složky Popis Kde pořizovat
0010 Sleva na poplatníka Tato MS se vytváří automaticky, 

pokud je nárok na uplatnění slevy 
na dani.

Pokud je nárok na daňovou slevu, 
musí být v osobní kartě zaměst-
nance u údaje „Podepsáno daň. 
prohlášení“ vyplněno: „A“.

0020 Daň. zvýhod. na dítě Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je nárok na měsíční daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě.

Pokud je nárok na uplatnění 
měsíčního zvýhodnění na vyživo-
vané dítě, musí být v osobní kartě 
(rodinní příslušníci) u údaje „Zahr-
nout do  daň. slevy“ vyplněné „A“ 
a současně musí mít zaměstnanec 
podepsané Prohlášení k dani. 

0030 Sleva na manželku/a Tato MS se vytváří automaticky 
při ročním zúčtování daně, pokud 
uživatel vyplní nárok na uplatnění 
daňové slevy.

Uživatel pořídí při ročním zúčto-
vání daně nárok na daň. slevu na 
manžela/ku.

0040 Daň. zvýh. dítě ZTP/P Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je nárok na měsíční daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě s 
ZTP/P.

PPokud je nárok na uplatnění, 
musí být v osobní kartě zaměst-
nance (rodinní příslušníci) u údaje 
„invalid“ vyplněno „A“ a současně 
musí mít zaměstnanec podepsané 
Prohlášení k dani.
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Kód mzdové složky Popis Kde pořizovat

0050 Sleva ID 1. a 2. st Tato MS se vytváří automaticky,  
pokud je nárok na daň. slevu.

Pokud je nárok na daň. slevu, musí 
být v osobní kartě zaměstnance 
u údaje „Druh důchod. zabezpe-
čení“ vyplněno „21 - inval. 1. a 2. 
st.“ a současně musí mít zaměstna-
nec podepsané Prohlášení k dani.

0060 Sleva ID 3. st. Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je nárok na daň. slevu.

Pokud je nárok na daň. slevu, musí 
být v osobní kartě zaměstnance 
u údaje „Druh důchod. zabezpe-
čení“ vyplněno „22 - inval. 3. st.“ 
a současně musí mít zaměstnanec 
podepsané Prohlášení k dani.

0070 Slena na průk. ZTP/P Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je nárok na daň. slevu.

Pokud je nárok na daň. slevu, musí 
být v osobní kartě zaměstnance u 
údaje „Kód zdrav. stavu“ vyplněno 
„2 - ZTP/P“ a současně musí mít 
zaměstnanec podepsané Prohlá-
šení k dani.

0080 Sleva na studenta Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je nárok na daň. slevu.

Pokud je nárok na daň. slevu, musí 
být v osobní kartě u údaje „Stu-
dent“ vyplněno „A“ a současně 
musí mít zaměstnanec podepsané 
Prohlášení k dani.

0520 Dluh Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud jsou srážky zaměstnance 
větší než dobírka.

1000 Přečas - základní saz. Práce konaná nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu, slouží pro 
stanovení základního platu za přes-
čas (je tvořen částí platového tarifu, 
osobního, zvláštního příplatku 
a příplatku za škodlivé pracovní 
prostědí). K této MS se pořídí ještě 
další  mzdové složky pro vyplacení 
příplatků za přesčasy. Hodnota této 
MS se zobrazí až po „ShifF6“, „F6“ 
nebo „ShiftF10“.
Příklad:
zaměstnanec odpracoval v neděli 
5 hodin práce přesčas. Základní 
částka se pořídí MS 1000 a přípla-
tek se pořídí MS 2110 Přesčasy SO, 
NE 50%.

Zadá se v pořízení mzdových 
složek:
zadá se počet hodin.
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Kód mzdové složky Popis Kde pořizovat

1010 Odprac. doba hod Pořizuje se zejména u dohod o 
provedení práce a o pracovní 
činnosti.

Pořízení MS:
a) Zadá se v nabídce: „2.Pořízení 
akt. období“-„B.Doplnění odpr. 
doby dohod“: u jednotlivých 
zaměstnanců se doplní počet 
odpracovaných hodin a pak se 
doplní kód MS 1010 (program 
nabídne, stačí potvrdit).
b) Nebo se „ručně“ pořídí v poří-
zení mzdových složek.

1200 Měsíční plat - stálý Pokud je v kartě pracovního vztahu 
vyplněn základní plat, tato MS se 
generuje automaticky. Pokud není 
základní plat vyplněn v kartě PV, 
pořizuje se měsíčně v pořízení MS.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření musí 
být v kartě prac. vztahu vyplněn 
údaj základní plat,
b) nebo se měsíčně pořizuje v 
pořízení mzdových složek: zadá se 
počet dnů (nebo hodin) a sazba.

1210 Měs.odměna uv. zastup Tato MS slouží pro měsíční 
odměnu uvolněných zastupitelů. 
Pokud je v kartě pracovního vztahu 
zadán základní plat a u uvol-
něného zastupitele je „aktivita“ 
nastavena na kód „S“ (viz kap. 
4.1.2.Pořízení pracovní smlouvy), 
pak se tato MS vytváří automaticky.
Pokud není hodnota odměny 
vyplněna v kartě PV, pořizuje se 
měsíčně v pořízení MS.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření 
musí být v kartě PV vyplněn údaj 
základní plat (hodnota měsíční 
odměny),
b) nebo se měsíčně pořizuje v 
pořízení MS: zadá se počet dnů 
(nebo hodin) a sazba.

1240 Dorovnání do úvazku Tato MS slouží k pořízení rozdílu 
mezi stanovenou pracovní dobou 
u zaměstnavatele a zkráceným 
úvazkem zaměstnance. Pokud 
zaměstnanec na zkrácený úvazek 
pracuje nad svou pracovní dobu, 
nejedná se o přesčas, ale o „dorov-
nání do úvazku“. Přesčas je až nad 
stanovenou týdenní pracovní dobu.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin.
Poznámka: hodnota této MS se 
zobrazí po stisku kombinace 
kláves „ShifF6“, „ShiftF10“ nebo 
„F6“.

1270 Dopl.min.mzdy/zar.mz Tato MS se využije u zaměstnanců, 
kteří mají stanovený plat nižší než 
minimální nebo zaručenou mzdu. 
Pro automatické generování této 
MS lze využít údaj „Dopl. do MM“ 
v kartě prac. vztahu.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření musí 
být v kartě PP vyplněn údaj „Dopl. 
do MM“,
b) nebo se pořídí v pořízení MS 
(popř. se využije funkční klávesy 
„AltF3“).

1280 Doplatek/přepl. mzdy Používá se pro doplatek nebo 
přeplatek mzdy či platu (zadá se 
„+“ nebo „-„ částka).

Zadá se v pořízení MS.
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1290 Dopl/přep mzdy - 
odměny

Používá se pro doplatek nebo 
přeplatek odměny uvolněných 
zastupitelů (zadá se „+“ nebo 
„-„ částka).

Zadá se v pořízení MS.

1310 Osobní příplatek Pokud je v kartě pracovního vztahu 
zadán osobní příplatek, tato MS 
se generuje automaticky. Jestliže 
není osobní pířplatek vyplněn v 
kartě PV, pořizuje se měsíčeně v 
pořízení mzdových složek.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření musí 
být v kartě PV vyplněn údaj os. 
příplatek,
b) nebo se měsíčně pořizuje v 
pořízení MS: zadá se sazba.

1320 Příplatek za vedení Příplatek za vedení, který se 
zadává již vypočtenou částkou. Pro 
zadání procentem slouží MS 2410.

Pořízení MS:
a) do stálých mzdových složek,
b) nebo měsíčně v pořízení mzdo-
vých složek.

1330 Příplatek směnnost Zvláštní příplatek, který přísluší 
zaměstnanci, který vykonává práci 
v pracovních podmínkách spoje-
ných obtížnými pracovními režimy 
(poskytovaný dle § 129 ZP a § 8 
NV č. 564/2006 Sb.).

Pořízení MS:
a) do stálých mzdových složek,
b) nebo měsíčně v pořízení mzdo-
vých složek.

1340 Zvláštní příplatek MS pro zvláštní příplatky. Pořízení MS:
a) do stálých mzdových složek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

2100 Přesčasy 25% Příplatek za přesčasy ve výši 25%. Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a automa-
ticky se vypočítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).

2110 Přesčasy SO,NE 50% Příplatek za přesčasy ve výši 50%. Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a automa-
ticky se vypočítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).

2120 Příplatek 20% Příplatek ve výši 20%. Např. při 
noční práci.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a automa-
ticky se vypočítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).

2130 Příplatek 100% Příplatek ve výši 100%. Např. 
práce ve svátek.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a automa-
ticky se vypočítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).

2150 Příplatek 25% Příplatek ve výši 25%. Např. práce 
v sobotu a neděli.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a automa-
ticky se vypočítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).
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2160 Příp.ped.čin. nad roz. Příplatek za přímou pedagogickou 
činnost nad stanovený rozsah, 
přísluší ve výši dvojnásobku prů-
měrného hodinového výdělku.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a auto-
maticky se počítá výše příplatku 
(podmínkou je, že je v kartě PV 
vyplněn průměr pro náhrady).

2200 Příplatky ostatní Tato MS se využije u ostatních 
příplatků, při pořízení se zadá 
konkrétní částka.

Zadá se v pořízení MS.

2380 Třídnictví Zvláštní příplatek za práci třídního 
učitele.

Pořízení MS:
a) ve stálých mzdových složkách,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

2390 Přípl. za rozděl. směn Příplatek za rozdělenou směnu ve 
výši 30% průměrného hodinového 
výdělku.

Zadá se v pořízení mzdových 
složek.

2400 Přípl. special. čin. Příplatek pedagogickému pracovní-
kovi, který vedle přímé peda-
gogické činnosti vykonává také 
specializované činnosti.

Pořízení MS:
a) ve stálých mzdových složkách,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

2410 Příplatek za vedení % Od roku 2007 přináší nový 
zákoník práce změnu ve stanovení 
příplatku za vedení. Sazby rozpětí 
tohoto příplatku nejsou stanoveny 
pevnými částkami, ale odvozují se 
procentem (podle stupně řízení) 
z platového taifu nejvyššího pla-
tového stupně v platové třídě, do 
které je zaměstnanec zařazen. Při 
pořízení se zadá procento a hod-
notu vypočte program automaticky. 
Nebo lze využít původní MS 1320, 
ale na tuto MS musí uživatel zadat 
již vypočtenou výši příplatku za 
vedení. Uživatel se rozhodne, jestli 
využije pořízení přes MS 1320 
nebo 2410.

Pořízení MS:
a) ve stálých mzdových složkách 
(do částky se zadá procento tarifu),
b) nebo v pořízení mzdových 
složek.

2430 Ztíž.prac.prost. od 08 Příplatek za ztížené pracovní 
prostředí. Konkrétní výše tohoto 
příplatku je stanovena v §7 odst. 1 
NV č. 564/2006 Sb.

Pořízení MS:
a)  ve stálých mzdových složkách,
b) nebo v pořízení MS.

3120 Odměna - daň a 
odvody

MS, která se zahrnuje do vyměřo-
vacího základu na sociální a zdra-
votní pojištění a podléhá zdanění.

Zadá se v pořízení MS.

3130 Odměna roční Roční odměna, která se do 
průměrů zahrnuje do čtyř čtvrtletí 
(zahrnuje se do VZ na soc. i zdrav. 
pojištění, podléhá zdanění).

Zadá se v pořízení MS.
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3150 Peněžní dary z fondů Tato MS se zahrnuje do VZ na 
sociální a zdravotní pojištění, 
podléhá zdanění. Lze využít pro 
odměny dle § 224 odst. 2 ZP č. 
262/2006 Sb. (např. při dovršení 
50 let věku nebo starobního 
důchodu nebo pomoc při předchá-
zení újmě na životě, zdraví nebo 
majetku). Uvedené odměny nejsou 
platem, proto jsou zahrnuty do 
„ostatního plnění“.

Zadá se v pořízení MS.

3160 Odměna pololetní Pololetní odměna, která se do 
průměrů zahrnuje do dvou čtvrtletí 
(zahrnuje se do VZ na soc. i zdrav. 
pojištění, podléhá zdanění).

Zadá se v pořízení MS.

3180 Odměna D+SP+ZP+ Vyplacená odměna, která se zahr-
nuje do VZ na sociální a zdravotní 
pojištění, podléhá zdanění. Jedná 
se o odměny s položkou 5021.

Zadá se v pořízení MS.

3190 Odměna roční 5021 Vyplacená roční odměna s polož-
kou 5021.

Zadá se v pořízení MS.

3210 Životní jubil. sp, zp Plnění vyplacená k životnímu 
jubileu nebo jinému výročí nebo 
k ocenění zásluh zaměstnance 
během zaměstnání. Hodnota této 
MS podléhá dani z příjmu a zahr-
nuje se do vyměřovacího základu 
na sociální a zdravotní pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

3230 Živ.jub. fond sp, zp Plnění vyplacená k životnímu 
jubileu nebo jinému výročí nebo 
k ocenění zásluh zaměstnance 
z FKSP nebo soc. fondu během 
zaměstnání. Hodnota této MS pod-
léhá zdanění a zahrnuje se do VZ 
na sociální a zdravotní pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

3250 Pln. po 1roce od sk.z Tato MS se využije pro plnění, 
které je poskytnuto poživateli sta-
robního nebo invalidního důchodu 
3.st. po uplynutí jednoho roku ode 
dne skončení zaměstnání. Tato 
plnění se pak nezahrnují do VZ na 
sociální a zdravotní pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

3260 Pln. po 1r od sk.z fon Tato MS se využije pro plnění, 
které je poskytnuto poživateli sta-
robního nebo invalidního důchodu 
3. st. po uplynutí jednoho roku 
ode dne skončení zaměstnání. Tato 
plnění se pak nezahrnují do VZ na 
sociální a zdravotní pojištění. Tato 
MS se použije, je-li plnění hrazeno 
z FKSP nebo sociálního fondu.

Zadá se v pořízení MS.
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5000 Poč.dní před nástupem Tato MS se vytváří automaticky, 
pokud je v kartě pracovního 
vztahu vyplněn nástup do práce v 
průběhu aktuálního měsíce.

Tato MS se generuje automaticky, 
při opravách se může pořídit v 
pořízení MS.

5010 Prac.nesch. náhrada MS 5010 je pomocná MS pro 
pořízení  náhrad za DPN. MS 
59xx, 58xx a 67xx jsou určené 
pro výplatu náhrad, ale dny se do 
omluvené absence a vyloučených 
dob načítávají přes tuto MS 5010. 
Proto se MS 5010 musí pořizovat 
současně s MS pro výplatu náhrad 
za DPN.

Doporučujeme pořizovat v auto-
matickém pořízení DPN (nabídka 
2.N.).

5020 Poč. dní po ukonč.zam Generovaná MS. Vytváří se v 
případě, kdy je v kartě pracovního 
vztahu vyplněn datum ukončení 
během aktuálního měsíce zpra-
cování.

Tato MS se generuje automaticky, 
při opravách se může pořídit v 
pořízení MS.

5040 Dlouhod.vynětí ost. Dlouhodobé vynětí zaměstnance 
ze stavu - např. z důvodu výkonu 
veřejné funkce.

Pořízení MS:
a) pro automatickou generaci se 
v nabídce:“1.Personalistika“-„4.
Dlouhodobé vynětí zaměstnance“ 
zaměstnanec označí jako dlouho-
době vyňatý s kódem MS 504,
b) nebo se bude měsíčně pořizovat 
v pořízení MS.

5060 Náhradní volno MS pro čerpání náhradního volna 
za výkon práce přesčas. Za dobu 
čerpání náhradního volna se plat 
nekrátí - pouze evidenční MS.

Zadá se v pořízení MS.

5070 Oml. absence Tato MS se využije např. u 
důchodce, který je nemocný a má 
již vyčerpanou podpůrčí dobu.

Zadá se v pořízení MS.
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5080 Nepl. volno bez 
dohody

Tato MS se použije při čerpání 
neplaceného volna, pokud nemá 
zaměstnavatel se zaměstnancem 
sepsanou dohodu o uhrazení 
zdravotního pojištění za tuto dobu. 
V tomto případě odvede zaměst-
nanec ze zdravotního pojištění 
za dobu neplaceného volna 1/3 a 
zbývající 2/3 uhradí zaměstnavatel.
Poznámka: v osobní kartě zaměst-
nance musí být u ZP nastavena 
0! Jestliže se tato MS využije u 
zaměstnance, který má u ZP nasta-
venou hodnotu 1,2, příp. 4, tak se 
o dobu neplaceného volna nebude 
zvyšovat VZ na zdravotní pojištění. 
U okruhu těchto zaměstnanců 
se totiž vyměřovací základ na zdra-
votní pojištění za dobu neplace-
ného volna nezvyšuje.

Zadá se v pořízení MS.

5090 Mateřská dovolená Tato MS slouží k evidenci neodpra-
cované doby. 
Poznámka k vyloučeným dobám: 
od roku 2009 se v případě MD 
vykazují vyloučené doby jen do 
dne předcházejícímu dni porodu. 
Z tohoto důvodu je nutné znát 
datum narození dítěte. U zaměst-
nankyně, která čerpá mateřskou 
dovolenou, se musí v personalis-
tice do karty rodinných příslušníků 
pořídit narozené dítě.

Zadá se v pořízení MS.

5100 Rodičovská dovolená Používá se pro evidenci neodpra-
cované doby u zaměstnance na 
rodičovské dovolené.

Pořízení MS:
a) pro automatickou generaci se 
v nabídce: „1.Personalistika“-„4.
Dlouhodobé vynětí zaměstnance“ 
zaměstnanec označí jako dlouho-
době vyňatý z důvodu rodičovské 
dovolené,
b) nebo se bude měsíčně pořizovat 
v pořízení MS.

5110 Pracovní neschopnost Využívá se pro evidenci pracovní 
neschopnosti od 22. dne trvání 
nemoci.

Pořízení MS:
a) pro atuomatické vytváření se 
nemoc pořídí do nabídky „2.N. 
Náhrady za DPN“...
b) nebo se případně pořídí v 
pořízení MS.
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5120 Ošetřování člena rod Tato MS se využije při ošetřování 
člena rodiny (maximálně 9 nebo 
16 KD u samoživitele).
Poznámka: pokud ošetřování trvá 
déle než 9 popř. 16 KD, musí se 
použít ještě MS 5121 Ošetř. nad 
9/16 dní.

Pořízení MS:
a) pro atuomatické vytváření se 
„ošetřování“ pořídí do nabídky 
„2.N. Náhrady za DPN....“
b) nebo se případně pořídí v 
pořízení MS.

5121 Ošetř. nad 9/16 dní Využije se v případě, kdy je doba 
ošetřování delší než nárok na 
poskytování dávek (doba delší než 
9 popř. 16 kalendářních dnů u 
samoživitele).

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření se 
„ošetřování“ pořídí do nabídky 
„2.N. Náhrady za DPN“...
b) nebo se případně pořídí v 
pořízení MS.

5130 Neplacené volno Tato MS se použije při čerpání 
neplaceného volna, pokud má 
zaměstnavatel se zaměstnancem 
sepsanou dohodu o uhrazení 
zdravotního pojištění za tuto dobu. 
V tomto případě se zaměstnanci 
strhne celá část zdravotního pojiš-
tění za dobu neplaceného volna. 
V tomto případě se automaticky 
vytvoří MS 9400 pro stržení 
zdravotního pojištění za dobu 
neplaceného volna (ve výši 2/3, 
zbývající 1/3 se automaticky přičte 
ke standradní MS 9130 pro odvod 
ZP za zaměstnance).
Poznámka: v osobní kartě zaměst-
nance musí být u ZP nastavena 0! 
Jestliže se tato MS pořídí u zaměst-
nance, který má u ZP nastavenou 
hodnotu 1,2, popř. 4, tak se o 
dobu neplaceného volna nebude 
zvyšovat VZ na zdravotní pojištění. 
U okruhu těchto zaměstnanců, 
se totiž vyměřovací základ na zdra-
votní pojištění za dobu neplace-
ného volna nezvyšuje.  

Zadá se v pořízení MS.
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5140 Neomluvená absence Využije se pro evidenci neodpra-
cované doby z důvodu neomlu-
vené absence. Za tyto dny se 
automaticky vytvoří MS 9400 pro 
stržení zdravotního pojištění za 
dobu neplaceného volna (ve výši 
2/3, zbývající 1/3 se automaticky 
přičte ke standradní MS 9130 pro 
odvod ZP za zaměstnance).
Poznámka:
MS 9400 se vytváří vždy, tzn. i 
když má zaměstnanec v osobní 
kartě nastavenou u ZP hodnotu na  
0,1,2 a 4. Na rozdíl od neplace-
ného volna se musí zvýšit VZ o 
dobu neomluvené absence i u 
zaměstnanců, kteří mají souběž-
ného zaměstnavatele, kde platí 
pojistné alespoň z minimálního 
vyměřovacího základu (kód 1), 
nebo je za ně plátcem pojistného i 
stát (kód 2), případně je za ně plát-
cem pojistného i stát a mají nárok 
na odpočet ZP (kód 4).

Zadá se v pořízení MS.

5150 Neplac. volno bez zdr Tato MS se využije pro čerpání 
neplaceného volna bez povin-
nosti platit za tuto dobu zdravotní 
pojištění (např. u osoby, za kterou 
je plátcem pojistného i stát - 
důchodce, student...).
Poznámka: u této MS se nikdy 
nezvyšuje vyměřovací základ na 
zdravotní pojištění, ani když má 
zaměstnanec v os. kartě u ZP vypl-
něnou hodnotu 0!

Zadá se v pořízení MS.

5170 Dovol. řád. uvol. zast. Dovolená uvolněných zastupitelů 
řádná (za dobu čerpání dovolené 
se nekrátí měsíční odměna, tato 
MS je pouze evidenční).

Zadá se v pořízení MS.

5180 Dovol. loň. uvol. zast. Dovolená uvolněných zastupitelů 
loňská (za dobu čerpání dovolené 
se nekrátí měsíční odměna, tato 
MS je pouze evidenční).

Zadá se v pořízení MS.

5200 Dovolená řádná Tato MS se využije pro čerpání 
dovolené za aktuální rok.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se datum čerpání dovolené 
(podmínkou je, že je v kartě PV  
vyplněn průměr pro náhrady).

5210 Dovolená loňská Tato MS se využije pro čerpání 
loňské dovolené.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se datum čerpání dovolené 
(podmínkou je, že je v kartě PV  
vyplněn průměr pro náhrady).
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5220 Náhr. za ušlý výdělek Tato MS se využije pro náhradu 
mzdy placenou průměrem.

Pořídí se v pořízení MS:
zadá se počet dnů, náhrada se 
vypočítá automaticky (podmínkou 
je, že je v kartě PV vyplněn průměr 
pro náhrady).

5240 Dovolená bez datumu Pořízení dovolené bez zadání 
datumu.

Zadá se v pořízení MS.

5270 Dov.prop.řád. uv.zas. Proplacená náhrada za nevy-
čerpanou dovolenou u uvolně-
ných zastupitelů. Na proplacení 
nevzniká automaticky nárok, zastu-
pitel musí požádat o proplacení 
náhrady zastupitelstvo, které musí 
žádost schválit a určit výši náhrady.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se konkrétní částka náhrady.

5280 Dov.prop.loň. - uv. zas Proplacená náhrada za nevy-
čerpanou loňskou dovolenou 
u uvolněných zastupitelů. Na 
proplacení nevzniká automaticky 
nárok, zastupitel musí požádat o 
proplacení náhrady zastupitelstvo, 
které musí žádost schválit a určit 
výši náhrady.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se konkrétní částka náhrady.

5320 Pohot.mimo pracoviště Za dobu pracovní pohotovosti 
přísluší zaměstnanci odměna 
nejméně ve výši 10% průměr-
ného výdělku, není-li v kolektivní 
smlouvě sjednáno jinak.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin.

5330 Pohot.mimo prac. 
prac. klid

Pohotovost mimo pracoviště ve 
dnech prac. klidu. Od roku 2007 
nový ZP nerozlišuje mezi pracovní 
pohotovostí konanou v týdnu a o 
dnech pracovního klidu. Jestliže 
ale kolektivní smlouva stanoví roz-
dílné (zvýhodněné) odměňování 
za pracovní pohotovost ve dnech 
pracovního klidu, využije se tato 
MS. Sazba je nastavena na 10% 
průměrného výdělku za 1 hodinu 
pracovní pohotovosti. jestliže bude 
v kolektivní smlouvě stanovena 
sazba vyšší, tak si uživatel vyplní 
sazbu do číselníku Cis3mz40 - 
číselník pro změnu sazeb mzdo-
vých složek (nab. 7.1.1.1.8.).

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin.

5360 Pohot. práce přesčas Tato MS se použije pro výkon 
práce v době pracovní pohotovosti 
nad stanovenou týdenní pracovní 
dobu. Při pořízení se zadá počet 
hodin a hodnota platu za přesčas 
se dosadí automaticky. Hodnota 
této MS se zobrazí až po „ShifF6“, 
„F6“ nebo „ShiftF10“.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin.
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5370 Poh. práce přesčas 
nepl.

Tato MS se použije pro výkon 
práce v době pracovní pohotovosti 
nad stanovenou týdenní pracovní 
dobu a zaměstnanec si přesčas 
vybere formou náhradního volna. 
Při pořízení se zadá počet hodin. 
Tato MS je evidenční a nemá vliv 
na výpočet platu. Pro čerpání 
náhradního volna se použije MS 
5060 a za dobu čerpání náhrad-
ního volna se plat nekrátí.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin.

5380 Studijní volno Tato MS slouží pro evidenci 12 
dní studijního volna v kalendářním 
roce u pedagogických pracovníků.

Zadá se v pořízení MS.

5400 Náhrady ostatní Tato MS slouží např. pro propla-
cení nevyčerpané dovolené.

Zadá se v pořízení MS:
buď se zadá přímo výše náhrady 
nebo u proplacení dovolené 
lze využít na údaji „Kč“ funkční 
klávesu „ShiftF10“ pro automatický 
výpočet.

5410 Překážky - obecný záj. Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při překáž-
kách z důvodů obecného zájmu.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet dnů a automaticky 
se vypočítá náhrada (podmínkou 
je, že v kartě PV musí být vyplněn 
průměr pro náhrady).

5420 Prac.úraz - dorovnání Tato MS slouží pro náhradu za 
ztrátu na výdělku ve výši rozdílu 
mezi průměrným výdělkem před 
vznikem škody a plnou výší nemo-
cenského.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se konkrétní hodnota 
dorovnání.

5430 Bolestné Jednorázová náhrada vyplacená 
v souvislosti s pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání.

Zadá se v pořízení MS.

5440 Proplacená dovolená Využije se pro proplacení nevy-
čerpané dovolené zaměstnanců. 
Při pořízení se zadá přímo částka 
nebo se na údaji „Kč“ využije kom-
binace kláves „ShiftF10“.

Zadá se v pořízení MS.

5450 Přek.ob.záj.bez náhr. MS pro překážky v práci z důvodu 
obecného zájmu bez náhrady 
platu (§200 ZP).

Zadá se v pořízení MS:
při pořízení se zadá počet dní.

5500 Náhrada 60% Náhrada 60% při překážkách v 
práci.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5520 Náhrada 80% Náhrada 80% při překážkách v 
práci.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).
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5700 Soukr.překáž. v práci Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při důležitých 
osobních překážkách v práci.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5710 Stěhování Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při poskyt-
nutí pracovního volna z důvodu 
stěhování zaměstnance v zájmu 
zaměstnavatele.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5720 Svatba Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při poskytnutí 
pracovního volna z důvodu vlastní 
svatby.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5730 Pohřeb Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při poskytnutí 
pracovního volna z důvodu úmrtí 
rodinného příslušníka.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5740 Ostatní pl. průměrem Tato MS slouží pro náhradu mzdy 
placenou průměrem při poskytnutí 
pracovního volna z důvodu důle-
žitých osobních překážek v práci. 
Např. vyšetření zaměstnance ve 
zdravotnickém zařízení.

Zadá se v pořízení MS:
zadá se počet hodin a výše 
náhrady se vypočítá automaticky 
(podmínkou je, že v kartě PV musí 
být vyplněn průměr pro náhrady).

5750 Soukr.př.práce bez 
náhr.

MS pro soukromé překážky v práci 
bez náhrady platu (§199 ZP a NV 
č. 590/2006 Sb.).

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet dní.

5760 Náhr. karant. 1-3 d Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
mzdy za první tři pracovní dny 
nařízené karantény.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ dávek - 02 karan-
téna. Podle zadané délky trvání se 
vygenerují příslušné MS.

5770 Náh.kar. 1-3 min.ob Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
mzdy za první tři pracovní dny 
nařízené karantény. Tato MS se 
využije v případě, kdy se náhrada 
doplácí z jiného období než aktu-
álního (tzn. náhrada mzdy nebyla 
uplatněna v tom období, ve kterém 
vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ dávek - 02 karan-
téna. Podle zadané délky trvání se 
vygenerují příslušné MS.

5820 náhr. karan. od 4. dne Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
mzdy za pracovní dny nařízené 
karantény v období od 4. do 21. 
dne karantény.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ dávek - 02 karan-
téna. Podle zadané délky trvání se 
vygenerují příslušné MS.
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5840 Náh.kar. od 4.mi.ob. Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
mzdy za pracovní dny nařízené 
karantény v období od 4. do 21. 
dne karantény. Tato MS se využije 
v případě, kdy se náhrada mzdy 
doplácí z jiného období než aktu-
álního (tzn. náhrada mzdy mebyla 
uplatněna v tom období, ve kterém 
vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. přízení náhrad za DPN - 
vybere se typ dávek - 02 karan-
téna. Podle zadané délky trvání se 
vygenerují příslušné MS.

5870 Krác.nadl.náhrad DPN Tato MS se použije v případě, kdy 
zaměstnavatel poskytuje zvýše-
nou náhradu mzdy za DPN, ale 
z důvodu porušení léčebného 
režimu dojde ke krácení náhrady 
mzdy.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad se 
vybere konkrétní typ náhrad a 
pořídí se procento krácení. Podle 
zadané délky trvání se vygenerují 
příslušné MS.

5880 Doplatek náhrad DPN Tato MS se použije v případě, kdy 
zaměstnavatel poskytuje zvýšenou 
náhradu mzdy za DPN. Tato MS 
se zahrne do odvodu pojistného 
a daně.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN. 
Vyplní se procento zvýšení náhrad 
za DPN.

5890 Krácení náhrad DPN Tato MS se použije v případě, kdy 
dojde ke krácení náhrady mzdy 
z důvodu porušení léčebného 
režimu.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN. 
Vyplní se procento krácení.

5900 Náhrada DPN jen Kč Tuto MS lze využít pro opravy. 
„+“ nebo „-„ se zadá požadovaná 
hodnota.

Zadá se v pořízení MS.

5910 Náhrada DPN 1-3 den MS, která slouží pro výplatu 
náhrady mzdy za první tři pracovní 
dny DPN.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

5920 Náhrada DPN od 4. 
dne

MS, která slouží pro výplatu 
náhrady mzdy za pracovní dny 
dočasné pracovní neschopnosti v 
období od 4. do 21. dne DPN.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

5930 DPN 1.3 dny > 24 hod. Tato MS slouží pro proplacení 
náhrady mzdy za první tři dny 
DPN od 25. hodiny. Bude se týkat 
jen zaměstnanců, kteří mají na 
první tři dny nemoci naplánováno 
víc jak 24 hodin.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

5940 DPN 1.3 dny>24h 
mi.ob.

Tato MS slouží pro proplacení 
náhrady mzdy za první tři dny 
DPN od 25. hodiny. Tato MS se 
využije v případě, kdy se náhrada 
mzdy doplácí z jiného období než 
aktuálního (tzn. náhrada mzdy 
nebyla uplatněna v tom období, ve 
kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.
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5960 DPN 1-3 den min. ob. MS, která slouží pro výplatu 
náhrady mzdy za první tři pracovní 
dny DPN. Tato MS se využije v 
případě, kdy se náhrada mzdy 
doplácí z jiného období než aktu-
álního (tzn. náhrada mzdy nebyla 
uplatněna v tom období, ve kterém 
vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

5970 DPN od 4. dne min. 
ob.

MS, která slouží pro výplatu 
náhrady mzdy za pracovní dny 
dočasné pracovní neschopnosti 
v období od 4. do 21. dne. Tato 
MS se využije v případě, kdy se 
náhrada mzdy doplácí z jiného 
období než aktuálního (tzn. 
náhrada mzdy nebyla uplatněna v 
tom období, ve kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

5980 DPN č.d. posl. d.m. Tato MS se využije v případě, kdy 
zaměstnanec onemocní v průběhu 
posledního dne aktuálního měsíce.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN 
-  vybere se typ náhrady - 01 
nemoc. Podle zadané délky trvání 
se vygenerují příslušné MS.

6010 Zvýš.d.zákl. za auto Tato MS se automaticky generuje, 
pokud je v osobní kartě zaměst-
nance vyplněn dopočet za poskyt-
nutí služebního automobilu i pro 
soukromé účely.

Generuje se automaticky podle 
zadané hodnoty „Částka ke zda-
nění“ v osobní kartě zaměstnance.

6110 Dohoda o prac. 
činnosti

Odměna z dohody o pracovní 
činnosti - měsíční částka.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření 
se zadá ve stálých mzdových 
složkách,
b) nebo se pořizuje měsíčně v 
pořízení MS.

6120 Dohoda o proved. 
práce

Odměna z dohody o provedení 
práce - měsíční částka.

Pořízení MS:
a) pro automatické vytváření 
se zadá ve stálých mzdových 
složkách,
b) nebo se pořizuje měsíčně v 
pořízení MS.

6160 Dohoda evid hod. Tato MS se využije při pořízení 
dohod o pracovní činnosti, kde 
není stanovena pevná částka, ale 
hodinová sazba.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a sazba na 
hodinu.

6180 Náhrada dohody 25% Pořízení „příplatků“ ve výši 25% u 
dohod o pracovní činnosti.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a základní 
sazba na hodinu.

6190 Náhrada dohody 
100%

Pořízení „příplatků“ ve výši 100% 
u dohod o pracovní činnosti.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a základní 
sazba na hodinu.
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6200 Náhrada dohody 20% Pořízení „příplatků“ ve výši 20% u 
dohod o pracovní činnosti.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a základní 
sazba na hodinu.

6210 DPP dle hod Tato MS se využije při pořízení 
dohod o provedení práce, kde 
není stanovena pevná částka, ale 
hodinová sazba.

Zadá se v pořízení MS:
pořídí se počet hodin a sazba na 
hodinu.

6250 Autorské honoráře Slouží pro příjmy za příspěvky do 
novin, časopisů, které nepřesáh-
nou hranici 7000 Kč a podléhají 
srážkové dani ve výši 15%. Pokud 
příjem přesáhne v měsíci 7000 Kč, 
zahrnuje se do daňového přiznání 
jako příjem z jiné samostatné výdě-
lečné činnosti.

Zadá se v pořízení MS.

6300 Odstupné Slouží pro vyplacení odstupného 
dle ZP. Tato MS se nezahrnuje 
do VZ na sociální a zdravotní 
pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

6750 Kar. uv.z. 1-3 m.ob. Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
odměny za první tři kalendářní dny 
nařízené karantény u uvol. zastupi-
telů. Tato MS se využije v případě, 
kdy se náhrada odměny doplácí z 
jiného období než aktuálního (tzn. 
náhrada odměny nebyla uplatněna 
v tom období, ve kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za 
DPN - vybere se typ náhrady - 11 
karanténa uvol. zast. Podle zadané 
délky trvání se vygenerují příslušné 
MS.

6770 Kar. uv.z. od 4.m.ob. MS, která slouží pro výplatu 
náhrady odměny za kalendářní 
dny nařízené karantény v období 
od 4. do 21. dne u uvolněných 
zastupitelů. Tato MS se využije v 
případě, kdy se náhrada doplácí z 
jiného období než aktuálního (tzn. 
náhrada odměny nebyla uplatněna 
v tom období, ve kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za 
DPN - vybere se typ náhrady - 11 
karanténa uvol. zast. Podle zadané 
délky trvání se vygenerují příslušné 
MS.

6780 DPN uv.za. 1-3 m.ob. MS, která slouží pro výplatu 
náhrady odměny za první tři 
kalendářní dny DPN u uvolněných 
zastupitelů. Tato MS se využije v 
případě, kdy se náhrada odměny 
doplácí z jiného období než 
aktuálního (tzn. náhrada odměny 
nebyla uplatněna v tom období, ve 
kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ náhrady - 10 nemoc 
uvol. zast. Podle zadané délky 
trvání se vygenerují příslušné MS.
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6790 DPN uv.za. od 4. m.ob. Tato MS slouží pro výplatu 
náhrady odměny za kalendářní dny 
dočasné pracovní neschopnosti v 
období od 4. do 21. dne DPN u 
uvolněných zastupitelů. Tato MS se 
využije v případě, kdy se náhrada 
odměny doplácí z jiného období 
než aktuálního (tzn. náhrada 
odměny nebyla uplatněna v tom 
období, ve kterém vznikla).

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ náhrady - 10 nemoc 
uvol. zast. Podle zadané délky 
trvání se vygenerují příslušné MS.

6810 DPN uv. zast. 1. tři d. Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
odměny za první tři kalendářní dny 
dočasné pracovní neschopnosti u 
uvolněných zastupitelů.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ náhrady - 10 nemoc 
uvol. zast. Podle zadané délky 
trvání se vygenerují příslušné MS.

6820 DPN uv. zast. od 4. 
dne

Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
odměny za kalendářní dny DPN v 
období od 4. do 21. dne u uvolně-
ných zastupitelů.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za DPN - 
vybere se typ náhrady - 10 nemoc 
uvol. zast. Podle zadané délky 
trvání se vygenerují příslušné MS.

6830 DPN uv. zast. jen Kč Tuto MS lze využít pro opravy. 
„+“ nebo „-„ se zadá požadovaná 
hodnota.

Zadá se v pořízení MS.

6850 Karan. od 4. d uv. zast. Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
odměny za kalendářní dny naří-
zené karantény v období od 4. do 
21. dne u uvolněných zastupitelů.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za 
DPN - vybere se typ náhrady - 11 
karanténa uvol. zast. Podle zadané 
délky trvání se vygenerují příslušné 
MS.

6860 Karan. 1-3 uv. zast. Tato MS slouží pro výplatu náhrady 
odměny za první tři kalendářní dny 
nařízené karantény u uvolněných 
zastupitelů.

Doporučený způsob pořízení:
v autom. pořízení náhrad za 
DPN - vybere se typ náhrady - 11 
karanténa uvol. zast. Podle zadané 
délky trvání se vygenerují příslušné 
MS.

6870 Ošat-obř NZ od 2008 MS pro poskytování ošatného za 
vykonané obřady neuvolněným 
zastupitelům.

Zadá se v pořízení MS.

6880 Odm. čl. komisí od 
2008

MS pro odměny členů komisí. Zadá se v pořízení MS.

6890 Funkč. odměna neuv. 
zas.

Odměna poskytnutá neuvolně-
nému zastupiteli.

Pořízení MS:
a) do stálých mzdových složek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

6970 Odm.skonč.funkč.obd. Odměna poskytovaná uvolněným 
členům zastupitelstva nebo neu-
volněnému starostovi při skončení 
funkčního období dle § 75 odst. 1 
zákona o obcích.

Zadá se v pořízení MS.

7020 Vrác. přepl. soc. poj. MS, která slouží pro vrácení pře-
platku na scoiální pojištění. Zadá 
se konkrétní částka přeplatku.

Zadá se v pořízení MS.
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7030 Vrác. přepl. zdr. poj. MS, která slouží pro vrácení pře-
platku na zdravotní pojištění. Zadá 
se konkrétní částka přeplatku.

Zadá se v pořízení MS.

7100 Mimomz. slož. 
D+SP+ZP+

Mimomzdová složka, která pod-
léhá zdanění a zahrnuje se do VZ 
na zdravotní a sociální pojištění. 
Využije se např. u škol u vyplace-
ných částek, které nesmí ovlivnit 
výkaz P1-04 (odměny poskytované 
z FKSP).

Zadá se v pořízení MS.

7280 Přísp.-penzijní přip. Příspěvek od zaměstnavatele na 
penzijní připojištění. Tato MS 
slouží pro sledování osvobození od 
daně z příjmů z pohledu zaměst-
nance. (Zároveň se musí pořídit 
kód MS 9380 pro srážku.)

Pořízení MS:
a) ve stálých mzdových složkách,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

7290 Přísp.-soukr.živ. poj. Příspěvek od zaměstnavatele na 
soukromé životní pojištění. (Záro-
veň se musí pořídit MS 9390 pro 
srážku).

Pořízení MS:
a) ve stálých mzdových složkách,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

7310 Odměny žáků SOU Tato MS slouží pro vyplácení 
odměn žákům SOU.

Zadá se v pořízení MS.

7320 Ošatné a pod. 
mimomzd.

Peněžní příspěvek na ošatné. Tato 
MS se zahrnuje do VZ na zdravotní 
a sociální pojištění a do základu 
daně.

Zadá se v pořízení MS.

7350 Ošatné-obř. uv. zast. Ošatné poskytované uvolněným 
zastupitelům za vykonané obřady.

Zadá se v pořízení MS.

7400 Rozdělení MS Tato MS slouží pro rozdělení MS 
dle různého členění (středisko, 
paragraf, uz atd).).
Příklad:
Zaměstnanec vykonává práci na 
dvou střediscích. V kartě PV má 
zadané středisko 100. Zároveň 
také vykonává práci ve výši 40% 
na středisku 200. Při pořízení MS 
7400 se zadá do střediska hodnota 
200 a do sazby hodnota 40. V 
tomto poměru se rozdělí všechny 
MS, které tvoří hrubou mzdu.
Poznámka: uživatel má možnost 
ovlivnit slučování rozdělených 
MS na výplatní pásce. V nabídce 
7.2.2.1. se u řádku: „Slučovat MS 
1200 a 1310 do jedné na výplat-
nici“ - doplní „A“.

Zadá se v pořízení MS.
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7410 Rozdělení gen. MS Tato MS slouží pro rozdělení MS 
dle různého členění (středisko, 
paragraf, uz atd).).
Příklad:
Zaměstnanec vykonává práci na 
dvou střediscích. V kartě PV má 
zadané středisko 100. Zároveň 
také vykonává práci ve výši 40% 
na středisku 200. Při pořízení MS 
7410 se zadá do střediska hodnota 
200 a do sazby hodnota 40. V 
tomto poměru se rozdělí všechny 
generované MS (tedy MS z karty 
PV - 1200, 1310 a popřípadě ze 
souboru stálých mzdových složek).
Poznámka: uživatel má možnost 
ovlivnit slučování rozdělených 
MS na výplatní pásce. V nabídce 
7.2.2.1. se u řádku: „Slučovat MS 
1200 a 1310 do jedné na výplat-
nici“ - doplní „A“.

Zadá se v pořízení MS.

7560 Nepen. plnění 
nedaněno

MS, která se použije v případě 
poskytnutí např. nepeněžního 
daru. Tato částka nebude vypla-
cena, je zobrazena kvůli evidenci.

Zadá se v pořízení MS.

7580 Nepen.pln. daň, sp, zp Tato MS se použije např. v případě 
poskytnutí nepeněžního daru. Tato 
částka nebude vyplacena, o tuto 
hodnotu se zvýší základ daně a VZ 
na sociální a zdravotní pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

7600 Náhr.vyplac. D-SP-ZP- Tato MS se využije pro náhrady, 
které nepodléhají zdanění, neza-
hrnují se do VZ na zdravotní ani 
na sociální pojištění. Tuto MS lze 
využít např. pro vyplacení cestov-
ného do limitu.

Zadá se v pořízení MS.

7610 Náhr. vyplac. D+SP-
ZP-

Tato MS se využije pro náhrady, 
které podléhají zdanění, ale 
nezahrnují se do VZ na sociální a 
zdravotní pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

7620 Náhr.vyplac. 
D+SP+ZP+

Tato MS se využije pro náhrady, 
které podléhají zdanění a zahrnují 
se do VZ na sociální a zdravotní 
pojištění. Tuto MS lze využít 
například pro peněžní příspěvek na 
rekreaci.

Zadá se v pořízení MS.

7761 Úprava zákl. soc. poj. Tuto MS lze využít pro úpravu VZ 
na sociální pojištění. Zadá se „+“ 
nebo „-„ částka podle potřeby.

Zadá se v pořízení MS.

7762 Úprava zákl. zdr. poj. Tuto MS lze využít pro úpravu VZ 
na zdravotní pojištění. Zadá se „+“ 
nebo „-„ částka podle potřeby.

Zadá se v pořízení MS.
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7763 Úprava zákl. daně Tuto MS lze využít pro úpravu 
základu daně. Zadá se „+“ nebo 
„-„ částka podle potřeby.

Zadá se v pořízení MS.

7764 Nepen. pl. z fondu 
ned.

Tato  MS se použije v případě 
poskytnutí např. nepeněžního daru 
z FKSP nebo sociálního fondu. 
Tato částka nebude vyplacena, je 
zobrazena kvůli evidenci.

Zadá se v pořízení MS.

7767 Nepen. pl. z fondu d, 
d, z

Tato MS se použije např. v případě 
poskytnutí nepeněžního daru z 
FKSP nebo sociálního fondu. Tato 
částka nebude vyplacena, o tuto 
hodnotu se zvýší základ daně a VZ 
pro odvod sociálního a zdravot-
ního pojištění.

Zadá se v pořízení MS.

7771 Úp. VZ SP bez vl. daň Tuto MS lze využít pro úpravu VZ 
na sociální pojištění, zadá se „+“ 
nebo „-„ částka podle potřeby. 
Poznámka: tato MS má vliv pouze 
na VZ pro sociální pojištění. Pokud 
má mít vliv pojistné za organi-
zaci z této částky na základ daně 
zaměstnance, musí se pořídit MS 
7761.

Zadá se v pořízení MS.

7772 Úp. VZ SP bez vl. daně Tuto MS lze využít pro úpravu VZ 
na zdravotní pojištění, zadá se „+“ 
nebo „-„ částka podle potřeby.
Poznámka: tato MS má vliv pouze 
na VZ pro zdravotní pojištění. 
Pokud má mít vliv pojistné za 
organizaci z této částky na základ 
daně zaměstnance, musí se pořídit 
MS 7762.

Zadá se v pořízení MS.

9000 Daňové vyrovnání Tato MS slouží pro vrácení pře-
platku na dani zaměstnanci.

Pořízení MS:
a) v nabídce 6.2.9. se pro auto-
matické generování zadá kód MS 
9000,
b) nebo v pořízení MS. Při ručním 
pořízení se přeplatek zadává 
mínusem!

9020 z toho roč.daň. bonus Tato MS se vytváří automaticky 
při generaci ročního daňového 
bonusu.

9070 Slevy na dani §35ba Tato MS se vytváří automaticky. Je 
to součet daňových slev uplatně-
ných v aktuálním měsíci podle 
§35ba zákona o daních z příjmů.
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9080 Oprava daň. bonusu Tuto MS lze zadat pro nedoplatek 
či přeplatek na daňovém bonusu.

Zadá se v pořízení MS.
Pořídí se +/- částka („+“ = bude 
vyplaceno zaměstnanci, „-„ = bude 
strženo zaměstnanci).

9090 Sleva na dani §35c Tato sleva náleží maximálně do 
výše zálohy na daň za příslušný 
kalendářní měsíc. Automaticky 
se generuje podle toho, jestli má 
zaměstnanec nárok na měsíční 
daňové zvýhodnění na dítě.

9100 Daňový bonus Měsíční daňový bonus vznikne, 
bude-li výše měsíčního daňového 
zvýhodnění vyšší, než vypočítaná 
záloha na daň. Automaticky se 
generuje, za splněných podmínek. 
Uživatel má možnost ovlivnit 
ručním pořízením této MS.

9110 Daň zálohová Generovaná MS, která se vytváří 
automaticky při výpočtu mezd.

9120 Sociál. pojištění Generovaná MS, která se vytváří 
automaticky při výpočtu mezd.

9130 Zdravotní pojištění Generovaná MS, která se vytváří 
automaticky při výpočtu mezd.

9140 Daň srážková Generovaná MS, která se vytváří 
automaticky při výpočtu mezd.

9220 Výživné Srážka určená pro výživné. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9230 Exekuce Srážka určená pro exekuce na plat. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9240 Srážky za škody org. MS určená pro srážky za vzniklou 
škodu organizaci.

Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9250 Půjčky od bank.ústavů Srážka určená pro půjčky od bank. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS. 

9260 Jiné půjčky Srážka určená pro jiné půjčky. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9280 Spoření Srážka určená pro spoření. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9290 Půjčka z fondu, FKSP Srážka určená pro půjčku ze soci-
álního fondu nebo FKSP.

Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9300 Ostatní srážky MS určená pro ostatní srážky. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.
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Kód mzdové složky Popis Kde pořizovat

9310 Nájemné Srážka určená pro nájemné. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9320 Stravné Srážka určená pro stravné. Zadá se v pořízení MS.

9330 Stravné výpočet Tato MS slouží pro výpočet strav-
ného. Nejprve je nutné vyplnit 
údaj „Sazba“ v číselníku MS, 
který vyjadřuje hodnotu oběda či 
stravenky. Při pořízení se zadá do 
údaje „množství“ počet stravenek 
nebo obědů.

Zadá se v pořízení MS.

9370 Penz. přip. - za prac. Tato MS se využije pro srážku na 
penzijní připojištění, které si platí 
sám zaměstnanec.

Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9380 Penz.přip. - za org. Tato MS se využije pro srážku 
příspěvku na penzijní připojištění 
placené zaměstnavatelem. Zadá 
se konkrétní částka, která bude 
stejná jako u MS 7280 (příspěvek 
zaměstnavatele).

Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9390 Soukr. živ. poj. - org. Tato MS se využije pro srážku 
příspěvku na soukromé životní 
pojištění placené zaměstnavate-
lem. Zadá se konkrétní částka, 
která bude stejná jako u MS 7290 
(příspěvek zaměstnavatele.)

Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9400 Stržení org. ZDR.POJ. Generovaná MS, která se auto-
maticky vytváří v případě, kdy 
je nutné zaměstnanci strhnout i 
zbývající dvě třetiny zdravotního 
pojištění. Při neplaceném volnu se 
to týká zaměstnanců, kteří mají v 
osobní kartě nastavenou u ZP hod-
notu 0. Při neomluvené absenci 
se to týká zaměstnanců, kteří mají 
v osobní kartě nastavenou u ZP 
hodnotu 0,1,2 příp. 4.

9510 Další spoření Srážka určená pro další spoření. Pořízení MS:
a) v nabídce srážek,
b) nebo měsíčně v pořízení MS.

9610 Odbory Tato MS se automaticky vytváří, 
pokud je v osobní kartě zaměst-
nance vyplněn údaj „odborová 
org“.

Zadá se v osobní kartě zaměst-
nance.

9810 Záloha na mzdu Lze zadat dvěma způsoby. buď v 
souboru záloh a tato MS se bude 
automaticky vytvářet každý měsíc 
nebo se může pořídit rovnou v 
pořízení MS.

Pořízení MS:
a) v souboru záloh,
b) v pořízení MS.
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Kód mzdové složky Popis Kde pořizovat

9980 Dobírka - na účet Generovaná MS, která se vytváří 
podle způsobu vyplnění údaje 
„forma výplaty“ v kartě pracovního 
vztahu.

Zadá se v kartě pracovního vztahu.

9990 Vyplaceno na dobírku Generovaná MS, která se vytváří 
podle způsobu vyplnění údaje 
„forma výplatky“ v kartě pracov-
ního vztahu.

Zadá se v kartě pracovního vztahu.

Tabulka č. 5
Použití mzdových složek podle pracovních vztahů

a) mzdové složky, které se využijí u pracovního poměru (kód 01, 02, 03 v čís. 
pracovních poměrů)

1000 Přesčas- základní sazba

1200 Měsíční plat – stálý

1240 Dorovnání do úvazku

1270 Dopl.min.mzdy/zar. Mzdy

1280 Doplatek/přepl. Mzdy

1310 Osobní příplatek

1320 Příplatek za vedení

1330 Příplatek směnnost

1340 Zvláštní příplatek

2100 Přesčasy 25%

2110 Přesčasy So, Ne 50%

2120 Příplatek 20%

2130 Příplatek 100%

2140 Příplatek 15%

2150 Příplatek 25%

2160 Příp. ped. čin. nad rozsah

2200 Příplatky ostatní

2380 Třídnictví

2390 Příplatek za rozdělenou směnu

2400 Přípl. special. činnost

2410 Příplatek za vedení %

2430 Ztíž. prac. prostřední 

3120 Odměna – daň a odvody

3130 Odměna roční

3150 Peněžní dary z fondů

3160 Odměna pololetní
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3210 Životní jubil. sp, zp

3230 Živ. jubil. fond sp,zp

5200 Dovolená řádná

5210 Dovolená loňská

5220 Náhr. za ušlý výdělek

5240 Dovolená bez datumu

5320 Pohot. mimo pracoviště

5330 Pohot. mimo pracoviště prac. klid

5360 Pohot. práce přesčas

5370 Poh. práce přesčas nepl.

5400 Náhrady ostatní

5410 Překážky – obecný zájem

5420 Prac. úraz – dorovnání

5430 Bolestné

5440 Proplacená dovolená

5450 Přek. ob. záj. bez náhr.

5500 Náhrada 60%

5520 Náhrada 80%

5700 Soukr. překáž. v práci

5710 Stěhování

5720 Svatba

5730 Pohřeb

5740 Ostatní pl. průměrem

5750 Sou. př. práce bez náhr.

6300 Odstupné

b) mzdové složky, které se využívají:
- u dohody o pracovní činnosti (kód 04 v číselníku pracovních poměrů)

6110 Dohoda o pracovní činnosti
6160 Dohoda evid hod
6180 Náhrada dohody 25 %
6190 Náhrada dohody 100 %
6200 Náhrada dohody 20 %

c) mzdové složky, které se využívají:
- u dohody o provedení práce (kód 06 v číselníku pracovních poměrů)

6120 Dohoda o provedení práce
6210 DPP dle hod
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d) mzdové složky, které se využívají:
- u druhu pracovního vztahu „učni“ (kód 09 v číselníku pracovních pomě-

rů)

7310 Odměny žáků SOU

e) mzdové složky, které se využívají:
- u druhu prac. vztahu „uvolněný zastupitel“ (kód 10 v číselníku pracov-

ních poměrů)

1210 Měsíční plat - odměny
1290 Dopl/přep mzdy - odměny
5170 Dovol. řád. uvol. zast.
5180 Dovol. loň. uvol. zast.
5270 Dov. prop. řád. - uv. zas.
5280 Dov. prop. loň. - uv. zas.
6970 Odm. skonč. funkč. obd.

f) mzdové složky, které se využívají:
- u druhu prac. vztahu „neuvolněný zastupitel“ (kód 11 v čís. pracovních 

poměrů)

6890 Funkč. odměna neu. za

5.2. Zálohy

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „3. Zálohy“.

V této nabídce se pořizují zálohy. Zálohy lze pořídit jako zálohu stálou (měsíčně se 
opakující) nebo mimořádnou, která má platnost pouze jeden (aktuální) měsíc. 

Funkční klávesy:
F2 - nová věta.
F3 - hledání.

Os. číslo - pro doplnění nového zaměstnance se stiskne kombinace kláves 
„ShiftF7“ a zobrazí se seznam zaměstnanců, ze kterého se klávesou „Enter“ vybere 
požadovaný zaměstnanec a zadá se typ zálohy:
a) stálá - pravidelná záloha,
b) změna - mimořádná záloha, platná pouze v aktuálním období.

Do souboru „Zálohy“ se mohou data pořizovat celý měsíc. 

Zpracování záloh se provádí před výpočtem mezd v nabídce „3. Výpočet mezd“-
“1.Zálohy“. (Viz kapitola 6.1. Výpočet mezd - zálohy).

Po zpracování záloh v daném měsíci bude každá změna zohledněna až v příštím 
období.

Jestliže je nutné provést opravu a už proběhlo zpracování záloh, je možné zrušit 
zpracované zálohy v nabídce: „8.Ostatní“-“2.Zruš zálohy“. Program zruší vygene-
rované mzdové složky a uživatel má možnost v souboru záloh provést případné 
opravy. Po opravě záloh je nutné znovu provést výpočet mezd (pokud už byl pro-
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veden).

5.3. Průměry

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „4. Průměry“.

Výpočet a zadávání průměrů pro náhrady.

Zahrnutí mzdových složek do zpracování průměrů určuje údaj: 
PrN - průměr pro náhrady (viz kapitola 2.1.1.1. Zpracování mzdových složek - Čí-
selník mzdových složek).

Po zvolení této nabídky se zobrazí seznam podnabídek:
1. Ruční zadávání,
2. Průměry pro náhrady,
4. Přepočet pořízených mzd. složek po změně průměrů,.
5. Zobrazení průměrů z jiného než akt. období.
6. Pořízení dat pomoc. souboru pro vym. základ soc. poj.

„1. Ruční zadávání“ - seznam zaměstnanců, kde lze ručně zapsat příslušné hodi-
nové průměry. Pro výpočet průměrů pro náhrady lze využít funkce „F8“ - prav-
děpodobné průměry. Program dopočítá pravděpodobné průměry a na dotaz, 
jestli chcete dosadit Ano/Ne - případně dosadí do aktuálního období (možno 
využít při nástupu nového zaměstnance). Pravděpodobný průměr se využívá 
v případě, kdy zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 
dnů. Pravděpodobný průměr se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosá-
hl, od počátku rozhodného období. Jestliže však zaměstnanec v rozhodném 
období neodpracoval ani jeden den, vypočítá se pravděpodobný výdělek z 
hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl. Pro výpočet pravděpodobného průmě-
ru je nutné, aby byly v kartě pracovního vztahu správně nastaveny pracov-
ní úvazky, vyplněn základní plat a osobní příplatek a dále v souboru stálých 
mzdových složek přiznané případné příplatky. Jestliže nebudou tyto informace 
vyplněny, nelze pravděpodobný průměr vypočítat a program tuto skutečnost 
oznámí hláškou. 

„2. Průměry pro náhrady“

Výpočet průměrů pro náhrady se provádí vždy po ukončení kalendářního čtvrt-
letí. Tato nabídka je tvořena následujícími podnabídkami. Při měsíční uzávěrce 
posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, program upozorní hláškou, že je nutné 
zpracovat průměry pro náhrady.

• „1. Výpočet průměrů pro náhrady“ - po zvolení této nabídky se zobra-
zí dotaz, zda má být proveden výpočet průměrů. Uživatel klávesou „Enter“ 
potvrdí nabízené čtvrtletí. Pokud program během výpočtu najde zaměstnan-
ce, kteří v rozhodném období neodpracovali alespoň 21 dnů, oznámí tuto sku-
tečnost a upozorní, že je nutné těmto zaměstnancům dosadit pravděpodobný 
průměr. Dále se zobrazí seznam zaměstnanců, kteří mají průměr nižší než je 
minimální. Tento seznam lze vytisknout „ShiftF6“. Po stisku klávesy „Esc“ se 
zobrazí upozornění, že vyznačeným zaměstnancům bude upraven průměr pro 
náhrady na minimální hodinovou mzdu. Pak se zobrazí seznam zaměstnanců, 
zeleně jsou označeni zaměstnanci s nižším průměrem. Jestliže se na někte-
rého zaměstnance nevztahuje dodržení limitu minimální mzdy má uživatel 
možnost zrušit výběr klávesou „F8“. Po stisknutí klávesy „Esc“ se ještě zobrazí 
dotaz, zda opravdu provést akci. Jestliže se zadá „A“, má uživatel možnost si 



102

MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská příručka

vytisknout opis. 

• „2. Zobrazení vypočtených průměrů pro náhrady“ - v této nabídce se zob-
razí seznam zaměstnanců a údaje rozhodné pro výpočet průměrů: hrubá 
mzda, odpracované hodiny v rozhodném období a vypočítaný průměr. Aby 
se vypočítané průměry ukládaly do karet pracovních vztahů jednotlivých za-
městnanců je nutné, aby byla u posledního údaje vyplněna hodnota „A“. Pro 
zobrazení detailního přehledu o výši hrubé mzdy a odpracovaných hodinách 
v jednotlivých měsících rozhodného období slouží klávesa „F10“. Dále lze 
využít klávesu „ShiftF6“ pro tisk. 

• „3. Tisk průměrů pro náhrady“ - v této nabídce se zobrazí sestavy vypočíta-
ných průměrů a podklady pro výpočet průměrů. Doporučujeme tyto sestavy 
vytisknout a založit. 

• „4. Nasazení vypočtených průměrů“ - po zvolení této nabídky se zobrazí 
dotaz, zda nasadit průměry pro náhrady do karet aktuálního období. Uživatel 
odpoví „A“ a do karet pracovních vztahů vybraných zaměstnanců se uloží 
nové průměry.

„4. Přepočet pořízených mzd. složek po změně průměrů“ - pokud uživatel poří-
dil mzdové složky a pak teprve zpracoval průměry, v této nabídce se již pořízené 
mzdové složky přepočítají podle nových průměrů.

„5. Zobrazení průměrů z jiného než akt. období“ - v této nabídce má uživatel 
možnost zpracovat a vytisknout průměry z jiného období, tyto průměry nelze ulo-
žit do karet pracovních vztahů.

5.4. Osobní příplatek

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „5. Osobní hodnocení“.

V tomto souboru se evidují osobní příplatky zaměstnanců. Tento příplatek lze 
zadat dvěma způsoby:
- jako pevnou částku, 
- nebo procentem, které se určí z nejvyššího platového stupně v platové třídě, 

do které je zaměstnanec zařazen. U jednoho pracovního poměru lze pořídit 
pouze jednu z těchto variant. Osobní ohodnocení se může měnit v této na-
bídce, nebo přímo v kartě pracovního vztahu. Jestliže se oprava provede v této 
nabídce „Osobní příplatek“ - automaticky se promítne do karty pracovního  
vztahu a naopak, při změně v kartě pracovního vztahu se promítne do této 
nabídky. 

Po zvolení této nabídky se zobrazí seznam zaměstnanců. Uživatel vyplňuje 
údaje:

Proc - vyplní se v případě, kdy je osobní příplatek stanoven procentem.

Navržená sazba - vyplní se v případě, kdy je osobní příplatek stanoven pevnou 
částkou.

5.5. Stálé mzdové složky

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „6. Stálé mzdové složky“.

Stálé mzdové složky tvoří hlavně různé:
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• příplatky nebo pravidelné odměny, 
• odměny z dohod o provedení práce, 
• odměny z dohod o pracovní činnosti, 
• funkční odměny neuvolněných zastupitelů
• a jiné platby, které se pravidelně opakují. 

Takto zadané mzdové složky se už nepořizují v pořízení mzdových složek, protože 
se automaticky vytvoří z tohoto souboru.

Poznámka: Do tohoto souboru se nezadává osobní ohodnocení a základní plat, protože tyto 
složky jsou zadány v kartě pracovního vztahu. Tato nabídka slouží pouze pro pe-
něžní částky.

Pokud se nemá v aktuálním období platba uskutečnit, stačí ji v posledním sloupci 
označit znakem „N„ a platba se nevygeneruje. Předposlední údaj formuláře řídí, 
zda se má příslušná mzdová složka přepočítávat podle odpracovaných hodin. (Krá-
cení dle neodpracovaných hodin má vliv pouze na mzdové složky u těch zaměst-
nanců, u kterých jsou v kartě PP vyplněny úvazky.).

Funkční klávesy:
F2 - nový příplatek.
F3 - hledání.
F5 - změna třídění.
ShiftF6 - tisk.
ShiftF7 - na osobním čísle se zobrazí seznam zaměstnanců, na kódu MS se zobrazí 
číselník mzdových složek.
ShiftF8 - zobrazí se tabulka základního platu a osobního ohodnocení.

Os. číslo - stiskem kláves „ShiftF7“ se zobrazí seznam zaměstnanců. Klávesou 
„Enter“ se vybere konkrétní zaměstnanec.

Čpp, příjmení a jméno, rodné číslo - automaticky se doplní podle vybraného 
zaměstnance.

Kód - stiskem kláves „ShiftF7“ se zobrazí číselník mzdových složek. Klávesou 
„Enter“ se vybere požadovaná mzdová složka.

Částka - hodnota mzdové složky.

H - krácení podle odpracovaných hodin, uživatel doplní A/N.

? - uplatnit příplatek v aktuálním období, uživatel doplní A/N.

5.6. Srážky

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „7. Srážky“.

Zadávají se stejně jako stálé platby, pouze s tím rozdílem, že je třeba zadat ke 
srážce více údajů.

Funkční klávesy:
F2 - nová srážka,
F3 - hledání.
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F5 - změna třídění, změna formuláře pro založení nové srážky.
F7 - číselník bankovních účtů.
F10 - detail srážky.
ShiftF6 - tisk srážek.
ShiftF7 - na osobním čísle se zobrazí seznam zaměstnanců a na kódu MS se zob-
razí číselník mzdových složek.

Postup pro doplnění nové srážky:
1. Nová srážka se pořídí klávesou „F2“. 
2. Kombinací kláves „ShiftF7“ se zobrazí seznam zaměstnanců, ze kterého se klá-

vesou „Enter“ vybere požadovaný zaměstnanec. Automaticky se doplní osob-
ní číslo, pořadové číslo pracovního vztahu a jméno a příjmení zaměstnance.

3. Uživatel stiskne kombinace kláves „ShiftF7“ a zobrazí se mzdové složky 
z číselníku MS, které jsou určeny pro srážky. Požadovaná mzdová složka se 
vybere klávesou „Enter“.

4. Dále uživatel vyplňuje následující údaje:

 Kč - doplní se hodnota měsíční srážky.

 Změna - dočasná změna srážky, zvýšení či snížení (platí pouze v aktuálním 
období).

 Uhrazeno - zde se automaticky sčítá, kolik bylo z celkového dluhu uhrazeno.

 Celkem - naplní se v případě, kdy má zaměstnanec splácet nějaký dluh, např. 
půjčku. Zde se zadá celkový dluh, který má zaměstnanec zaplatit. Program 
bude uplatňovat srážku do celkového zaplacení dluhu.

 Výběr - Ano/Ne vybere se podle toho, jestli se má srážka uplatnit v aktuálním 
období.

 Slučovat srážku - Ano/Ne vybere se podle toho, jestli se má srážka slučovat 
v hromadném příkazu k úhradě do jednoho řádku s platbami na stejné číslo 
bankovního účtu a symbolů.

  SS, VS, KS, Účet - klávesou „F7“ se otevře číselník bankovních účtů srážek 
a klávesou „Enter“ se vybere bankovní účet pro zasílání srážky. Jestliže ban-
kovní účet v číselníku není pořízen, musí se klávesou „F2“ pořídit. 

5.7. Slevy na dani

Nabídka: „2.Pořízení akt. období“ - „8.Slevy na dani“.

Seznam jednotlivých daňových slev u všech zaměstnanců. Tento soubor se auto-
maticky vytváří podle údajů zadaných v osobních kartách a kartách pracovních 
vztahů.

V případě legislativních změn se daňové slevy aktualizují podle nového nastavení 
parametrů viz kapitola 2.2.1. parametry pro zpracování mezd.

Je vhodné před zpracováním mezd v této nabídce zkontrolovat převzaté údaje. 
V posledním sloupci lze ovlivnit započítání jednotlivých daňových slev do zpra-
cování mezd výběrem Ano/Ne.

5.8. Aktualizace dluhu

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „9. Aktualizace dluhu“.
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Soubor, kde se evidují dluhy zaměstnanců za aktuální měsíc a minulé měsíce. Dluh 
se automaticky vytvoří, pokud nastane situace, kdy jsou srážky zaměstnance vyšší 
než dobírka. Dluh se odečte automaticky v měsíci, kdy bude „plusová“ dobírka. 
Pokud zaměstnanec dluh zaplatí např. hotově do pokladny, v této nabídce se o za-
placený dluh sníží hodnota celkového dluhu (ruční vyrovnání dluhu lze provést, ale 
až v následujícím měsíci po vzniku dluhu).

5.9. Doplnění odpr. doby dohod

Nabídka: „2. Pořízení akt. období“ - „B. Doplnění odpr. doby dohod“.

Program připraví pomocný soubor, který obsahuje zaměstnance, kteří nepracu-
jí v organizaci na pracovní poměr a nemají pořízenou žádnou mzdovou složku 
s odpracovanou dobou (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení 
práce). U vybraných zaměstnanců se doplní odpracované hodiny a po opuště-
ní editačního formuláře pomocí klávesy „Esc“ se program zeptá na kód mzdové 
složky, který se má vygenerovat. Automaticky se nabízí MS 1010, uživatel potvrdí 
klávesou „Enter“. Po zadání se mzdové složky vygenerují u těch zaměstnanců, kteří 
mají zadanou nenulovou hodnotu.

5.10. Kalendář nepravidelných zaměstnanců

Nabídka: „ D. Kalendář nepravidel. zaměstnanců“.

Tato nabídka slouží pro pořízení kalendáře u zaměstnanců s nepravidelnou pra-
covní dobou. Pořizují se jednotlivé dny a počet hodin, které má zaměstnanec v 
konkrétních dnech odpracovat.

V podnabídce „1.Pořízení kalendáře“ se ze seznamu zaměstnanců vybere 
zaměstnanec, kterému se bude pořizovat kalendář.  Existují dvě možnosti 
pořízení:

a) zapisují se přímo jednotlivé dny,

b) použijí se tzv. „vzory“.

Při pořízení jednotlivých dnů se z pravé tabulky klávesou „Enter“ vybere konkrétní 
datum a doplní se počet hodin, které má zaměstnanec odpracovat a případně kolik 
hodin z toho činí noční práce. 

U zaměstnanců odměňovaných měsíčním platem je nutné do seznamu pracovních 
dnů zařadit i den, na který připadne svátek a zaměstnanec by v tento den jinak 
pracoval. Tento den bude označen „*“. 

Druhou možností je využití vzoru.

Již vytvořený vzor se převezme přes funkční klávesu „ShiftF10“ a zadá se období, 
na které se má vzor vygenerovat.

Nový vzor se vytvoří přes funkční klávesu „AltF2“ nebo se pořídí v podnabídce  
„3.Vzory kalendáře“.

Jednotlivé vzory lze i kombinovat, například pokud zaměstnanec pracuje ve dvou 
různých týdnech.

Podnabídka „2.Tisky“ slouží pro opis kalendáře jednotlivých zaměstnanců. 
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Podnabídka „3.Vzory kalendáře“ slouží pro vytvoření nových vzorů nebo změnu 
stávajících vzorů.

Při vytváření nového vzoru se zadá jeho název (pro snadnější identifikaci) a pořídí 
se počet hodin, které má zaměstnanec odpracovat v jednotlivých dnech.

5.11. Náhrady za DPN a evid. soc. událostí

Nabídka: “2.Pořízení akt. období” - “N. Náhrady za DPN a evid. soc. událostí”.

Tato nabídka slouží pro automatické pořízení náhrad za dočasnou pracovní nescho-
pnost a evidenci sociálních událostí. Před zpracováním náhrad za DPN musí být 
zpracovány a nasazeny průměry pro náhrady na příslušné kalendářní čtvrtletí. 

Nepořizují se jednotlivé MS, ale zadá se datum trvání absence. Podle vybraného 
druhu soc. události se příslušné MS vygenerují automaticky.

Po zvolení nabídky “N.Náhrady za DPN a evid. soc. událostí” se zobrazí následu-
jící podnabídky:

“1. Pořízení nové prac. neschopnosti“ - v této nabídce se pořizují pouze nové 
pracovní neschopnosti.

Ze seznamu zaměstnanců se vybere zaměstnanec, kterému se bude pořizovat 
nemoc a zobrazí se formulář pro pořízení.

Typ evidence - stiskem klávesy “Enter” se zobrazí číselník, ze kterého se vybere, o 
jakou náhradu nebo sociální událost se jedná. Musí se vybrat odpovídající typ pro 
zaměstnance a pro uvolněné zastupitele. 

Datum od - zadá se nebo se z kalendáře vybere datum vzniku náhrady nebo 
sociální události. (Lze pořídit i dřívější datum než je aktuální období.)

Náhrada za část dne - vyplní se v případě, kdy měl zaměstnanec v den nemoci 
část směny již odpracovanou. Zadá se počet hodin, které připadají na nemoc - 
tedy hodiny neodpracované.

Datum do - vyplňuje se pouze v případě ukončení nemoci. Jestliže nemoc přechází 
do dalšího měsíce, nebude se nic vyplňovat!!! Prázdné datum znamená, že nemoc 
(soc. událost) stále trvá.

Krácení - Zaměstnavatel může náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout v případech, 
kdy v období prvních 21 dní DPN zaměstnanec poruší léčebný režim. Jestliže 
zaměstnanec porušil léčebný režim a zaměstnavatel rozhodl o krácení náhrady, v 
tomto údaji se vyplní výše procenta, kterým se bude krátit náhrada mzdy.

Datum krácení od - datum, od kterého se bude krátit náhrada mzdy.

Datum krácení do - datum, do kterého se bude krátit náhrada mzdy.

Doklad - číslo dokladu, řadu si určuje sám zaměstnavatel.

Změna úhrady - tento údaj se nevyužívá. 

50% - zde se vyplní A/N  - náhrada mzdy se snižuje na 50% v případech, kdy se 
nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Jde o 
zaviněnou rvačku, opilost, drogy, spáchání trestného činu nebo přestupku. 
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Zvýšení úhrady - tyto údaje se objeví jen v případě, že to je nastavené v základním 
parametru, tedy v případě, kdy bude zaměstnavatel vyplácet vyšší náhrady, než je 
zákonem stanovená sazba.

První 3 dny - zvýšená sazba za první tři dny - např. u nemoci bude zaměstnavatel 
platit náhradu mzdy ve výši 25%.

Další dny - zvýšená sazba za další dny - místo stanovené 60% sazby bude 
zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy ve výši např. ve výši  70%.

Poznámka: Při vyplňování dohody o pracovní činnosti, nebo zaměstnance s turnusem se 
zobrazí ještě modrá pomocná tabulka pro pořízení zameškané doby. U těchto 
zaměstnanců program nezná jejich pracovní fond a nemůže tak tyto hodnoty 
sám doplnit.

Způsob pořízení ošetřovného
Při pořízení ošetřovného je nutné rozlišit dobu, za kterou má zaměstnanec nárok 
na nemocenské dávky (od OSSZ) a dobu, která je omluvenou nepřítomností v 
práci bez náhrady příjmu. Podpůrčí doba (doba, za kterou lze poskytovat dávku) 
u ošetřovného činí 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má 
v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní 
docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.
Typ “21 Ošetřovné” lze pořídit tedy  pouze na dobu maximálně 9 (popř. 16) 
kalendářních dnů. Jestliže doba ošetřovného trvá déle než 9 nebo 16 kalendářních 
dnů, doba omluvené nepřítomnosti v práci se pořídí typem „22 Ošetřovné nad 
limit“.

2. Oprava pořízených dat 
Seznam aktuálních pracovních neschopností zaměstnanců. Zde se provádí opravy 
nebo ukončení pracovních neschopností. Pokud nedochází u zaměstnance v 
aktuálním měsíci ke změně (soc. událost stále trvá), nic se nevyplňuje a při gen-
eraci mzdových složek se vytvoří příslušné MS.

4. Generace mzdových složek - spuštěním této nabídky se vygenerují příslušné 
mzdové složky do aktuálního období. Jestliže je nějaká otevřená pracovní nescho-
pnost, musí být tato nabídka spuštěna před výpočtem mezd. Vytiskněte si opis a 
zkontrolujte jej.

Přes tuto nabídku doporučujeme pořizovat i ošetřovné a mateřskou dovolenou. I 
když v těchto případech nepřísluší náhrada mzdy, ale nemocenské dávky, vygen-
erují se evidenční MS 5120 a  MS 5090 a uživatel je nemusí ručně pořizovat.  Zej-
ména pro mateřskou dovolenou je to výhodné.
V žádném případě ale nelze kombinovat v rámci jedné pracovní neschopnosti 
ruční pořízení a pořízení automatické!

Poskytnutá náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost je osvobozená od 
daně a neplatí se z ní sociální ani zdravotní pojištění.

Poskytování zvýšené náhrady
Pokud bude zaměstnavatel poskytovat zvýšenou náhradu mzdy, musí nejprve nas-
tavit parametr mezd.

Nabídka 7. 2. 1. 1. Základní parametr,
kde je řádek: Použít zvýšení náhrad za DPN nad zákonnou úpravu.
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1 =  zvýšení se bude počítat z redukovaného výdělku,
2 =  zvýšení se bude počítat z neredukovaného výdělku.

Pořízení DPN
Pokud je správně nastaven parametr, pak se ve formuláři pro pořízení DPN (nabídka 
„2.“ -„ N. Náhrady za DPN..“.) zobrazí řádek pro pořízení zvýšené náhrady.
Uživatel vyplní sazbu procenta za první tři dny a popřípadě i za další dny, pokud 
zaměstnavatel proplácí náhradu ve vyšší sazbě než 60%.

Část náhrady, která je poskytnuta nad hranici stanovenou zákonem však podléhá 
dani, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Příklad:	 Zaměstnavatel stanoví ve vnitřním předpise, že zaměstnanci budou mít nárok na 
náhradu mzdy za první tři dny DPN např. ve výši 30 % a další dny ve výši 80%

Sestavy  pro vyplacené náhrady za DPN naleznete v nabídce „4.Tisky“- „1. Jednot-
livé sestavy“ - „Náhrady za DPN“.
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6. Výpočet mezd

V této nabídce („3. Výpočet mezd“) se přistoupí k výpočtu mezd za aktuální obdo-
bí. Zpracují se generované mzdové složky (podle zadání v osobních kartách a kar-
tách pracovních vztahů), mzdové složky pořízené v souboru stálých MS a v soubo-
ru srážek a mzdové složky pořízené „ručně“. Výpočet mezd lze provádět kdykoliv 
během měsíce a lze jej opakovat neomezeně za sebou. Výpočet mezd je tvořen 
touto nabídkou:

1. Zálohy,

2. Výpočet čistých mezd,
3. Odvody přes hrom. příkaz k úhradě,
5. Zaúčtování mezd.

6.1. Zálohy
Nabídka: „3. Výpočet mezd“ - „1. Zálohy“.

Před vlastním výpočtem mezd se musí zpracovat zálohy. Program položí dotaz: 
„Chcete ještě zkontrolovat soubor záloh?“ Když uživatel odpoví „Ano“, může ještě 
upravit zadané zálohy. Program automaticky zpracuje zálohy a oznámí: „Mzdové 
složky záloh nahrány do souboru“. Pak se standardně zobrazí nabídka tiskových 
sestav ke zpracovaným zálohám:

 M601 - Kontrolní výpis záloh (dle mzdových složek),
 M091 - Výplatní lístky záloh,
 M092 - Podpisová listina záloh dle středisek.

Zpracování záloh lze provést pouze jednou za aktuální období. Jestliže dojde ke 
změně údajů po zpracování záloh, je možné zrušit zpracované zálohy v nabídce 
„8.Ostatní“ - „2. Zruš zálohy“. Na dotaz: „Chcete obnovit i dočasné změny záloh?“ 
uživatel zadá „Ano“. Pak se provede požadovaná změna v souboru záloh a opět se 
provede zpracování záloh. Po opravě záloh je nutné znova provést výpočet mezd 
(pokud už byl proveden).

6.2. Výpočet čistých mezd
Nabídka: „3. Výpočet mezd“ - „2. Výpočet čistých mezd“.

V této nabídce se provede zpracování pořízených mzdových složek spolu se mzdo-
vými složkami, které jsou zadány v osobní kartě a v kartě pracovního vztahu. Na 
dotaz: „Chcete vypočítat dobírku mezd?“ - uživatel odpoví „Ano“. Během výpo-
čtu probíhají různé kontroly a pokud program najde nějaké nesrovnalosti, zobrazí 
se konkrétní hlášení. Když proběhne výpočet, objeví se na spodní liště hlášení: 
„Konec výpočtu“. Jestliže je vše v pořádku, program předloží „Přehled o uplatnění 
odvodu na FKSP“, který si může uživatel vytisknout a dále se nabídnou různé tis-
kové sestavy. Mezi hlavní sestavy, které je dobré mít vytištěné patří:

 M210 - Protokol,
 Výplatní lístky,
 M081 - Podpisová listina,
 M083 - Přehled výplat,
 M300 - Mzdové náklady dle zaměstnanců,
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 M501 - Rekapitulace odvodů z mezd celková,
 M008 - Odpracovaná doba,
 M024 - Přehled o čerpání dovolené v aktuálním měsíci.
Další sestavy jsou v nabídce: „4. Tisky“ - „1. Jednotlivé sestavy“ viz kapitola 7.2. 
Sestavy ve mzdách.

6.3. Odvody přes hromadný příkaz k úhradě
Nabídka: „3. Výpočet mezd“ - „3. Odvody přes hrom. příkaz k úhradě“.

V této nabídce se připraví hromadný příkaz k úhradě pro výplaty na účet, srážky 
a odvody z mezd. 

Postup zpracování hromadného příkazu k úhradě:

„1.Editace účtů“ - před vlastní přípravou příkazu k úhradě je třeba v této nabídce 
zkontrolovat, případně doplnit bankovní spojení pro výplaty na účet a odvody 
z mezd (bankovní spojení zdravotních pojišťoven, zálohové a popř. srážkové daně, 
sociálního pojištění, odborů a ostatních odvodů).

„2. Příprava podkladu pro příkaz k úhradě“ - uživatel může zpracovat jednotlivé 
platby postupně, ale doporučuje se využít nabídku: „0. Zpracování všech plateb“. 
Je třeba kladně odpovídat na dotazy, aby se vytvořil hromadný příkaz k úhradě za 
všechny platby. 

Při zpracování jednotlivých plateb se postupuje tak, že se postupně zpracuje dobír-
ka, srážky a odvody a na dotaz: „Chcete nové věty k souboru připojit?“ uživatel 
odpoví „Ano“.

„3. Tisk hromadného příkazu k úhradě“
Po zvolení této nabídky se doplní následující údaje:
a) Den platby pro příkaz - zadá se datum splatnosti příkazu.
b) Bankovní účet - nabízí se účet zadaný v parametru mezd, uživatel může pře-

psat a po té se zobrazí hromadný příkaz k úhradě.

„4. HOMEBANKING - kompatibilní media“ - přenos příkazu k úhradě pomocí 
tzv. kompatibilních medií.

6.4. Zaúčtování mezd

Při zaúčtování mezd se vytvoří účetní deník pro předpis mezd a dále se vytvoří 
podklad pro zaúčtování úhrady mezd ve formě vnitřních dokladů, které se přene-
sou do saldokonta.

Podmínky pro správné automatické zaúčtování mezd:

Pro správné zaúčtování paragrafů je důležité nastavení tohoto údaje v kartě pracov-
ního vztahu (nebo při pořízení mzdové složky, když se paragraf liší od paragrafu 
v kartě PV). 

Účetní položka je naplněna v číselníku zaúčtování u jednotlivých mzdových 
složek.

Důležitý je také kód aktivity u uvolněného zastupitele = „S“ (mzdové složky 
s položkou 5023).

Dále je důležité využívání správných mzdových složek k jednotlivým typům pra-
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covních vztahů (např. u prac. poměru používat MS 1200, u dohody o prac. činnosti 
používat MS 6110, u dohody o provedení práce používat MS 6120).

Sociální a zdravotní pojištění za organizaci je uvedeno s položkou 5031 a 5032, 
paragraf je podle zaměstnance, nebo pod jedním paragrafem, který je zadán 
v parametru:

„3.Výpočet mezd“ - „5.Zaúčtování mezd“ - „Číselníky a parametry zaúčtování“ 
- „5.Parametr pro zaúčtování mezd“.

Do karty pracovního vztahu se zadává u zaměstnanců rozpočtových organizací 
(rozpočtová činnost) pouze organizace (účetní údaj „Org“) a paragraf (účetní údaj 
„Par“). 

Údaj položka (účetní údaj „Pol“) je až součástí mzdové složky. Pokud si uživatel 
vytvoří další vlastní mzdovou složku do číselníku mzdových složek, musí si sou-
časně doplnit i číselník zaúčtování.

1. Kontrola a popř. nastavení číselníků a parametrů zaúčtování
Před prvním zaúčtováním mezd se připraví číselník zaúčtování z distribučního 
číselníku pro danou organizaci a typ zaúčtování. 

Nabídka: „3.Výpočet mezd“-“5.Zaúčtování mezd“-“Číselníky a parametry zaúčto-
vání“.

„1. Číselník zaúčtování MS“ - číselník zaúčtování pro jednotlivé mzdové složky. 
Zde si uživatel zkontroluje zaúčtování u mzdových složek, které se využívají při 
výpočtu mezd. U každé MS je druh automatické operace, která určuje způsob 
zaúčtování dané mzdové složky. V tomto číselníku se také může upravit způsob 
zaúčtování podle potřeb organizace. 
Sloupec „hč“ - určuje, zda se jedná o hospodářskou činnost.
Sloupec „Typ“ - typ organizace a typ zaúčtování, tyto údaje se přebírají z účetnic-
tví a určují způsob zaúčtování. 
Sloupec „Druh“ - číslo automatické operace zaúčtování.

Pokud uživatel stiskne klávesu „F10“ může změnit zaúčtování, jak syntetické i ana-
lytické účty pro zaúčtování, tak i rozpočtovou položku. 

Jestliže si uživatel provede nějakou změnu v zaúčtování, tato změna se projeví v 
číselníku automatických operací u konkrétního čísla automatické operace novým 
řádkem, který je označen hvězdičkou (*).

Pozor! Jestliže se cokoli změní v číselníku zaúčtování, tato změna se promítne 
i do ostatních MS se stejným druhem zaúčtování. Pokud se má změnit 
zaúčtování pouze u jedné mzdové složky, u které je ale druh automatic-
ké operace společný pro více mzdových složek, musí se pro tuto mzdo-
vou složku pořídit nový druh automatického zaúčtování. Nový druh se 
pořídí v nabídce:

„2. Automatické operace zaúčtování“ - seznam připravených automatických ope-
rací pro zaúčtování, řazený podle čísla druhu operací. Nový druh se pořídí kláve-
sou „F2“. Do druhu se zadá nové číslo automatické operace a pořídí se zaúčtování. 
Nově vytvořený druh se pak přiřadí mzdové složce v předchozí podnabídce „1.Čí-
selník zaúčtování MS“. 

Pro nové automatické operace doporučujeme pořídit číslo vyšší než 750. Uživatel 
si také může upravit stávající automatickou operaci (upravit účet, změnit položku 
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atd.). V tomto případě se vyplní změna do druhého řádku (změna je označena * ). 
V případě aktualizace číselníku (převzetí distribučního) zůstanou uživatelské úpra-
vy označené * a uživatelské automatické operace vyšší než 750 zachovány.

Pokud není u některého řádku vyplněn údaj SU a AU a tento řádek je označen 
jako rozpočtový, pak se do těchto údajů doplní SU a AU pro základní běžný účet 
(hodnoty ze základního parametru pro zaúčtování mezd.).

„3. Zobrazení distribučních číselníků“ - v této nabídce se zobrazí a zároveň se 
může vytisknout číselník rozúčtování mzdových složek a číselník automatických 
operací. Rozúčtování mzdových složek si může uživatel prohlížet pro aktuální typ 
organizace nebo pro všechny typy organizací anebo si může vybrat konkrétní typ 
organizace s typem zaúčtování a s výběrem hospodářské činnosti. Zároveň má 
možnost prohlédnout si automatické operace zaúčtování a vytisknout je.

V této nabídce lze také porovnat aktuální číselníky zaúčtování s distribučními.

„4. Převzetí distribučních číselníků“ - v této nabídce se nahraje distribuční čísel-
ník zaúčtování mzdových složek a číselník automatických operací pro zadaný typ 
a podtyp organizace.
 „1.Převzetí distr. číselníku zaúčtování“ - v této nabídce se nahraje distribuční 

číselník zaúčtování mzdových složek (pro danou organizaci a typ zaúčtová-
ní).

 „2. Obnova čísel. aut. operací“ - v této nabídce se nahraje distribuční číselník 
automatických operací. 

 Pokud má uživatel vlastní automatické operace s číslem vyšším než 750, tyto 
uživatelské operace se nepřepíší. Dále se nepřepíší uživatelské úpravy - věty s 
*.

„5. Parametr pro zaúčtování mezd“ - naplní se automaticky při prvním spuštění, 
uživatel zkontroluje správné nastavení:

Základní běžný účet - doplní se SU a AU.

Základní běžný účet pro hospodářskou činnost - doplní se SU a AU.

Zobrazovat účty pro hosp. č. v číselníku zaúčtování A/N - zobrazování účtů pro 
hospodářskou činnost. Pokud se zadá „N“, tak se číselníky zaúčtování budou zob-
razovat bez zaúčtování hospodářské činnosti.

Vnitřní doklad dobírky v hotovosti na jeden doklad A/N - slučovat vnitřní doklad 
dobírky v hotovosti na jeden doklad A/N. Při odpovědi „A“ se budou vnitřní dokla-
dy pro zaúčtování dobírky v hotovosti zpracovávat dohromady za všechny zaměst-
nance. 

Doplňovat údaj „Org“ u hosp. č. u účtů tř. 5 v zaúčt. předpisu - pokud se vyplní 
A, bude se do zaúčtování předpisu mezd u hospodářské činnosti u účtů třídy 5 
doplňovat údaj „organizace“ z karty pracovního vztahu.

Nastavení paragrafů:
Paragraf pro odvod FKSP (soc. fondu) - uživatel doplní paragraf pro odvod do 
FKSP (soc. fondu).
Paragraf pro odvod zák. pojištění – v případě, kdy uživatel požaduje zaúčtová-
ní zákonného pojištění na jeden paragraf, zde doplní hodnotu tohoto paragrafu. 
Pokud zůstane tento údaj prázdný, paragraf se přebírá z karty pracovního vztahu.
Paragraf pro zaúčt. ZP za zaměstnavatele - uživatel doplní paragraf pro zaúčto-
vání zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Pokud zůstane tento údaj prázdný, 
paragraf se přebírá z karty pracovního vztahu.
Paragraf pro zálohovou pokladnu - uživatel doplní paragraf pro zaúčtování zálo-



113

MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská příručka

hové pokladny.
Paragraf pro zálohy - uživatel doplní paragraf pro zaúčtování záloh.

Nastavení MS pro odvody:
MS pro zákonné pojištění - doplní se MS 0530 (z distribučního číselníku).
MS pro odvod FKSP (soc. fondu) - doplní se MS 0540 (z distribučního číselníku).
MS pro ZP za zaměstnavatele - doplní se MS 0510 (z distribučního číselníku).
MS pro SP za zaměstnavatele - doplní se MS 0500 (z distribučního číselníku).

Nastavení položek:
Položka pro zálohy - uživatel doplní rozpočtovou položku pro zaúčtování záloh.
Položka pro hosp. činnost - uživatel si doplní rozpočtovou položku pro zaúčtování 
hospodářské činnosti.

„6. Su/Au pro jiné bank. účty“ - v této nabídce se doplní SU a AU v případě, kdy 
zaměstnavatel využívá pro zpracování mezd více bankovní účtů (vytváří se více 
příkazů k úhradě).

„7. Změna SU/AU pro rozúčtování“ - této nabídky se využije v tom případě, kdy 
se má jeden účet nahradit jiným účtem v celém automatickém zaúčtování. Mohou 
se nahradit jak syntetické, tak i analytické účty.

Vzor SU - doplní se stávající syntetický účet, který se má nahradit.

Změnit na SU - doplní se nový syntetický účet.

Vzor AU - doplní se stávající analytický účet, který se má nahradit.

Změnit na AU - doplní se nový analytický účet.

Provést změnu SU/AU? - doplní se „A“/„N“.

 „8. Způsob naplnění poznámky ve vnitřních dokladech“ - v tomto parametru lze 
nastavit vyplnění poznámky tak, aby se v poznámce tiskl název mzdové složky 
a dále lze zrušit jména zaměstnanců  v hlavičce vnitřního dokladu.

„0.Tisk rozúčtování“ - tisk zaúčtování předpisu a úhrady jednotlivých mzdových 
složek.

„B. Kontrola úplnosti zaúčtování mzd. složek“- v této nabídce program zkontrolu-
je, jestli je ke všem pořízeným mzdovým složkám doplněno zaúčtování v číselníku 
zaúčtování MS.

„E. Implicitní nastavení parametru pro zaúčtování mezd“ - využije se při prv-
ním použití automatického zaúčt. mezd, program přednastaví zadané parametry 
a uživatel v nabídce „5. Parametr pro zaúčtování mezd“ doplní ostatní údaje.

Pouze u škol se nabízí nabídka:
„D. nastavení zaúčtování pro školy“ 
Tato tabulka slouží:
1. Pro převod údaje Zdroj peněz (údaj z mezd, který má vliv na sestavení výkazu 

P1-04) do údaje Uz v zaúčtování (v účetnictví údaj Uz v předpisech zaúčtová-
ní).

2. Dále slouží pro analytické členění nákladových účtů podle jednotlivých zdro-
jů peněz.

Vyplnění této tabulky tedy závisí na způsobu účtování příspěvkové organizace.
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Konkrétní příklady na vyplnění této tabulky.

Pro všechny příklady je stejně vyplněn parametr pro P1-04 ve mzdách (nabídka „6. 
Archiv“ - „2. Souhrn za více měsíců“ - „S. Statistika - škola“ - „4. Parametr a čís. pro 
statistiku“ - „0. Nastavení parametru“).

Parametr pro P1-04:

1.	Příklad	 Příspěvková	organizace	nepoužívá	v	účetnictví	údaj	Uz	a	nerozlišuje	analyti-
kou	náklady	podle	zdroje	peněz.

	 V	tomto	případě	nebude	tabulka	vyplněna.

2.	Příklad	 Každý	nákladový	účet	se	sleduje	podle	zdroje	peněz,	ze	kterého	je	financo-
ván.	Ke	každému	zdroji	peněz	je	přiřazena	následující	analytika:	

Zdroj peněz Au

Státní rozpočet (kapitola 333) 05

Jiná činnost (HČ) 11

Fond odměn 20

Ostatní zdroje 30

	 Údaj	Uz	se	v	zaúčtování	nevyužívá.

Tabulka bude vyplněna následovně:

Zdroj peněz = údaj, který se pořizuje v kartě pracovního poměru.

Au = analytika, která se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.

Uz = účelový znak, který se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.
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Pro P1-04 = kód, který je zadán v parametru pro P1-04, pro jednotlivé zdroje 
peněz.

3.	Příklad	 Každý	nákladový	účet	se	sleduje	podle	zdroje	peněz,	ze	kterého	je	financo-
ván.	Ke	každému	zdroji	peněz	je	přiřazena	následující	analytika:

Zdroj peněz Au

Státní rozpočet (kapitola 333) 05

Jiná činnost (HČ) 11

Fond odměn 20

Ostatní zdroje 30

	 Údaj	Uz	se	v	zaúčtování	využívá	následovně:

Zdroj peněz Uz

Státní rozpočet (kapitola 333) 00001

Jiná činnost (HČ) 00002

Fond odměn 00003

Ostatní zdroje 00004

Tabulka bude vyplněna následovně:

Zdroj peněz = údaj, který se pořizuje v kartě pracovního poměru.

Au = analytika, která se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.

Uz = účelový znak, který se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.
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Pro P1-04 = kód, který je zadán v parametru pro P1-04, pro jednotlivé zdroje 
peněz.

4.	Příklad	 Každý	nákladový	účet	se	sleduje	podle	zdroje	peněz,	ze	kterého	je	financován.	
Ke	každému	zdroji	peněz	je	přiřazena	následující	analytika:	

Zdroj peněz Au

Státní rozpočet (kapitola 333) 15

Jiná činnost (HČ) 11

Fond odměn 13

Ostatní zdroje 14

	 Údaj	Uz	se	v	zaúčtování	využívá	následovně:

Zdroj peněz Uz

Státní rozpočet (kapitola 333) 00001

Jiná činnost (HČ) 00002

Fond odměn 00003

Ostatní zdroje 00004

Tabulka bude vyplněna následovně:

Zdroj peněz = údaj, který se pořizuje v kartě pracovního poměru.

Au = analytika, která se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.

Uz = účelový znak, který se přiřadí k nákladovým účtům v předpisu mezd.

Pro P1-04 = kód, který je zadán v parametru pro P1-04, pro jednotlivé zdroje 
peněz.
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U nákladových účtů je v číselníku zaúčtování analytika 10. Podle toho, jak je vy-
plněna tabulka, se nákladové účty hrazené ze státního rozpočtu zaúčtují s analyti-
kou 15, z jiné činnosti s analytikou 11, z fondu odměn s analytikou 13 a z ostatních 
zdrojů s analytikou 14.

2. Samotné zaúčtování mezd v aktuálním období 
Program zvlášť zpracuje předpis zaúčtování mezd a zvlášť úhradu mezd. 

Před zpracováním souborů pro zaúčtování, musí být vždy proveden výpočet 
mezd a zpracován hromadný příkaz k úhradě pro odvody!!!

Zaúčtování mezd se provede v nabídce:
„3.Výpočet mezd“-“5.Zaúčtování mezd“.

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:
„1.Příprava souboru pro zaúčtování“ - v této nabídce program zpracuje předpisy 
a úhrady zaúčtování mezd. Během zpracování musí uživatel doplnit následující 
údaje:
- datum splatnosti úhrady,
- datum uskutečnění úč. případu předpisu,
- pro doklady jediné číslo, 
- poslední číslo pro doklady.

„2. Tisk podkladu pro předpisy mezd“ - v této nabídce si může uživatel vytisknout 
účetní deník pro předpis mezd, popř. editovat účetní deník.

„3. Přenos předpisů do účetnictví“ - v této nabídce se vytvořený předpis mezd 
nahraje do účetnictví. Uživatel musí doplnit měsíc, do kterého se mají data v účet-
nictví přenést. A dále uživatel musí potvrdit období, za které byl předpis z mezd 
vytvořen.

„5. Tisk podkladu pro úhrady“ - v této nabídce si může uživatel vytisknout účet-
ní deník úhrady mezd, tisk rozúčtování vnitřního dokladu, popř. editovat účetní 
deník.

„6. Přenos do vnitřních dokladů“ - v této nabídce se přenese úhrada mezd do 
vnitřních dokladů. Uživatel musí doplnit měsíc, do kterého se mají data v účet-
nictví přenést. A dále musí uživatel potvrdit období, za které byla úhrada mezd 
vytvořena.

V dalších nabídkách jsou tiskové sestavy a tyto nabídky se liší podle typu orga-
nizace:
a) typ organizace 3 (ÚSC)
 7. Sestava M508, M515,
 8. Sestava M513,
 9. Sestava M201,
 0. Sestavy M10x,
 Další sestavy.

b) typ organizace 4 (PO)
 7. Rozúčtování zdr. poj. (M554)+M515,
 8. Rozúčtování soc. poj. (M544)+M515,
 Další sestavy.

3. Oprava výpočtu mezd a vliv na zaúčtování

Jestliže se zjistí chyba a je nutné opakovat výpočet mezd, záleží na tom, jestli už 
proběhl přenos zaúčtování do účetnictví. Jestliže ještě nebylo převedeno zaúčto-
vání, spustí se výpočet mezd, zpracuje se příkaz k úhradě, zpracují se předpisy 
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a úhrady zaúčtování mezd a přenesou se do účetnictví. Jestliže už před opravou 
proběhl přenos předpisu zaúčtování mezd a úhrady mezd do vnitřních dokladů, 
musí se zaúčtování opravit ručně v saldokontu a v účetním deníku přímo v účet-
nictví.
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7. Tisky

7.1. Sestavy v personalistice

Nabídka: „1. Personalistika“ - „6. Sestavy a přehledy“.

V této nabídce se tisknou různé personální přehledy a sestavy podle údajů zada-
ných v personalistice.

7.2. Sestavy ve mzdách

(Nabídka: „4. Tisky“)

Po zpracování mezd lze tisknout různé sestavy. Protože je sortiment sestav značně 
obsáhlý, jsou sestavy členěny do skupin. Je možné si vybírat každou sestavu zvlášť 
(nabídka „1. Jednotlivé sestavy“) a hned ji tisknout nebo si sestavy seskupovat do 
vlastních akcí. Sestavy seskupené do akcí lze tisknout buď najednou (nabídka: „3. 
Akce“) bez přerušení nebo sestavu po sestavě (nabídka: „2. Akce po jednotlivých 
sestavách“).

„1. Jednotlivé sestavy“ - tisk jednotlivých sestav členěných podle významu např.:

Sociální pojištění:
M420 - Přehled o výši pojistného
M541 - Výkaz pojistného detailně za pracovní poměry,
Zdrav. pojištění:
M502 - Rekapitulace odvodů zdrav. pojišťoven, 
M523 - Zdr. poj. dle středisek a pojišťoven,
M550 - Výkaz odvodu ZP dle zdravotních pojišťoven,
M558 - Přehled o platbě zdravotního pojištění.

Příkaz k úhradě = stejná nabídka jako v kapitole 6.3. Odvody přes hrom. příkaz 
k úhradě.

Dobírka poštou = sestavy pro výplatu zasílanou poštou.

Sestavy:
M300 - Mzdové náklady dle zaměstnanců,
M500 - Rekapitulace odvodů z mezd dle středisek,
M503 - Výkaz odvodů z mezd dle zaměstnanců,
M513 - Rozúčtování odvodů z mezd - sumář,
M601 - Odbory,
M601 - Srážky,
M610 - Zák. pojištění zaměstnanců,
M605 - Přehled vypočít. mzd. složek.

Záloha:
M603 - Kontrolní výpis záloh (dle zaměstnanců),
M091 - Výplatní lístky záloh,
M092 - Podpisová listina záloh dle středisek.

Náhrady za  DPN:
M423 - Výkaz náhrad DPN
M424  - Výkaz náhrad DPN podrobný
M421S - Výkaz náhrad DPN uvol. zastupitel
M425C - Výkaz náhrad DPN jen částka
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Dobírka = podobná nabídka jako v kapitole 6.2. Výpočet čistých mezd.
Výplatní lístky,
M008 - Odpracovaná doba,
M211 - Protokol - mzdy po výpočtu (var. B),
M601 - Ostatní plnění.

Personalistika = přehledy o dovolené, přesčasech, o odpracované době, o průmě-
rech pro náhrady, tisk zápočtových listů atd.

Archiv = tisk archivních sestav podle zadaného období.

Pro hledání čísla sestavy lze využít funkční klávesu „F3“.

„2. Akce po jednotlivých sestavách“ - tisk jednotlivých sestav podle jejich zařa-
zení. Sestavení akcí se provádí v číselnících. Nabídka „7. Číselníky a parametry“ 
- „1. Číselníky“ - „1.Mzdové číselníky“ - „3.Tisky“ - „3.Číselník akcí“ - viz kapitola 
2.1.1.3. Tisky. 

„3. Akce“ - tisk sestav seskupených do akcí bez přerušení za sebou. Seskupení 
sestav do „AKCÍ“ se provádí v nabídce „7. Číselníky a parametry“ - „1. Číselníky“ 
- „1.Mzdové číselníky“ - „3. Tisky“ - „3. Číselník akcí“. Pořízení další akce se pro-
vede klávesou „F2“. Výběr sestav ze seznamu se provede pomocí klávesy „Enter“. 
Klávesou „Esc“ lze výběr ukončit. V editaci lze klávesou „F10“ provádět změny, 
doplňovat vybrané sestavy v „akci“, případně pomocí „Ctrl+y“ rušit.
Údaj „Tisk“ Ano/Ne znamená:
„A“ - tisk se má zastavit před tiskem např. pro výměnu papíru (při tisku do formu-
láře).
„Ne“ - tisk se nepřerušuje.

„4. Sestavy definované uživatelem“ - tvorba automatických sestav ze základních 
souborů - bez zapamatování.

„5. Textový editor“ - Editace poslední vytvořené sestavy nebo vlastního textu.

„7. Oznámení o nástupu/skončení zaměst. (2009)“ - zpracování oznámení o ná-
stupu či skončení zaměstnání platné od 1.1.2009.

a) Podnabídka „1. Příprava a tisk tiskopisu“ - po zvolení této nabídky se zobrazí 
seznam zaměstnanců. Klávesou „Enter“ se vybere požadovaný zaměstnanec a z 
nabídky se vybere konkrétní typ zpracování:

1. Nástup,
2. Skončení,
3. Změna údajů zaměst.,
5. Oprava chybně uvedených údajů,
6. Převod,
7. Skončení z důvodu přerušení,
8. Návrat po přerušení,
9. Vznik příslušnosti k českým předpisům,
0. Skončení přísluš. k českým předpisům.

Po té se zobrazí formulář, který je naplněn na základě údajů zadaných ve mzdách 
a personalistice.
Uživatel zkontroluje, popř. upraví načtená data (zkontrolovat zejména pořadí pra-
covního vztahu, rodinný stav, rodné jméno atd.) a dále doplní údaje, které nejsou 
v evidenci (např. poslední nositel cizozemského pojištění).
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Pro elektronické předání je nutné stisknout klávesu „F10“ pro uložení věty do ar-
chivu. Jestliže je ve zpracovávané větě chyba, zobrazí se kontrolní protokol. Pokud 
při ukládání už existuje věta v archivu, uživatel si vybere, zda nahradí stávají větu 
novou větou nebo jestli se přiřadí jako další záznam. 
Formulář v PDF formátu lze vytisknout pomocí kláves „CtrlF6“.

b) Podnabídka „3. Pořízení PRIHL pro zaměst. mimo KEO“ - v této nabídce lze 
pořídit zaměstnance, který ještě nemá v personalistice naplněné osobní údaje. Pro 
uložení do archivu se použije klávesa „F10“, formulář v PDF formátu lze vytisknout 
pomocí kláves „CtrlF6“.

c) Podnabídka „4. Kontroly“ - zde se zobrazí seznam chybových hlášení u jed-
notlivých pracovních vztahů, které musí uživatel v podnabídce „1.Příprava a tisk 
tiskopisu“ opravit. Teprve až bude tento výpis o chybách prázdný, může uživatel 
přistoupit k dalšími kroku.

d) Podnabídka „5.Archiv PRIHL pro elektronické předání přes PVS“ - v nabídce 
„1.Přehled připravených vět“ se zobrazí uložené věty pro odeslání. Uživatel má 
možnost si znovu prohlédnout detail pomocí klávesy „F10“ a případně i vytisk-
nout.

V nabídce „2. Export PRIHL“ - zde se vyberou uložené věty a automaticky se uloží 
xml soubor v adresáři spuštěné úlohy, uživatel má zároveň možnost si tento soubor 
uložit i na disketu. Uživatel si může vybrat mezi podnabídkou:

 č. 1. Výběr ze souboru - pomocí klávesy „F8“ se vyberou jednotlivé věty 
k předání nebo
č. 2. Všechny věty - po výběru této nabídky se zpracují všechny uložené 
věty.

V podnabídce „3. Export PRIHL“ -  se nejprve zobrazí dotaz na cestu k 
programu ALIS-PVS, bez kterého nelze odeslat data na PVS. Po potvr-
zení cesty se zobrazí nabídka, ze které se vybere odpovídající způsob 
zpracování:
- 1. Data budou zpracována z akt. adresáře KEO,
- 2. Data budou zpracována z diskety.

V této chvíli se aktivuje program ALIS-PVS k samotnému předání dat na PVS. Bližší 
popis práce s tímto programem naleznete v helpu tohoto programu.

V nabídce „3.Zrušení starých vět“ - se zruší uložené věty v archivu, které již byly 
odeslány na PVS a je potvrzeno, že jsou správně předány. Uživatel má možnost si 
vybrat z následujících nabídek:
1. Zrušení vybraných vět - klávesou F8 se označí věty ke zrušení.
2. Zrušení všech vět.

„8. Příloha k žádosti o nemocenské dávky“ - zde se tiskne podklad pro „Přílohu 
k žádosti o dávky nem. pojištění“. Tento tiskopis slouží jako podklad pro vyplácení 
nemocenských dávek od 22. dne  trvání dočasné pracovní neschopnosti, dále pro 
vyplácení ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v 
těhotenství a mateřství.
Uživatel musí zkontrolovat nabízené údaje a případně doplnit další potřebné 
údaje.
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Zobrazí se seznam zaměstnanců, ze kterého se vybere konkrétní zaměstnanec.
Nejprve se zobrazí dotaz, na datum začátku sociální události (sociální událostí se 
rozumí nemocenské, ošetřovné, PPM nebo vyrov. příspěvek v těh. a mateřství).
Jestliže má uživatel v nabídce pro evidenci DPN pořízenou nějakou sociální udá-
lost, datum začátku se přebírá z této evidence. Uživatel může tento datum pře-
psat.
Jako další se zobrazí dotaz na rozhodné období. Automaticky se nabízí příslušné 
rozhodné období, uživatel může toto nabízené období změnit.
Dále se zobrazí výběr typu přílohy, uživatel si vybere z následující tabulky:
1. Nemocenské.
2. Ošetřovné.
3. PPM.
4. Vyrovnávací příspěvek.

Po výběru nemocenské a ošetřovného se zobrazí tabulka pro doplnění čísla roz-
hodnutí (z neschopenky). 
Dále se zobrazí hlavička se základními údaji o zaměstnanci.
Nyní uživatel stiskne klávesu „Esc“ a doplní sloupec „Vyloučené dny“. 
Jako podklad slouží prostřední sloupeček s omluvenou absencí (za vyloučené dny 
se však nepovažují dny úmyslně způsobené pracovní neschopnosti nebo zaměst-
navatelem poskytnuté pracovní volno bez náhrady příjmu, na které nemá zaměst-
nanec podle zvláštního právního předpisu nárok). Pokud se nejedná o výjimky 
(uvedené v závorce), uživatel doplní do sloupečku „Vyloučené dny“ počet kalen-
dářních dnů ze sloupce „Omluvená absence“.

Dále se nabídne druhá strana, kterou uživatel vyplní dle skutečnosti.
Dalším bodem je vyplnění pracovních neschopností za posledních 380 dní před 
vznikem současné DPN - jako podklad se zobrazí tisková sestava.
Pak už následuje tisk první a druhé strany tiskopisu.

„9. Přehled o výši pojistného - PVS“ - v této nabídce lze elektronicky odeslat mě-
síční „Přehled o výši pojistného“.
Nejprve uživatel zadá období, za které chce „Přehled“ odesílat a pak si v nabídce: 
„1.Příprava přehledu“ vybere o jaký typ podání se jedná (řádné, opravné, storno).
V nabídce „2. Vlastní podání přehledu“ se zobrazí dotaz na cestu k programu 
ALIS-PVS, bez kterého nelze data odeslat. Po potvrzení cesty se vybere odpoví-
dající způsob zpracování a aktivuje se program ALIS-PVS k samotnému předání 
dat na PVS.
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8. Uzávěrka měsíce

(Nabídka „5. Uzávěrka měsíce“)

Po zadání této nabídky se ukončí zpracovávané období, pořízené mzdové složky 
se přesunou do archivu, připraví se pracovní věty pro pracovní vztah a zaměst-
nance (PP a PP1), provede se aktualizace nápočtu dovolené a zpracují se srážky 
limitované do zadané výše. Uzávěrku je třeba zadat až po vypočtení mezd a jejich 
úplné kontrole a vytisknutí všech potřebných sestav. Před zpracováním měsíční 
uzávěrky se doporučuje řádně archivovat pořízená data.

Pokud se stane, že uzávěrka proběhla a přesto je nutné opravit výpočet mezd, lze 
se vrátit o jeden měsíc zpět. Uživatel zvolí nabídku: „8.Ostatní“ - „4.Návrat o mě-
síc zpět“. Program položí dotaz „Skutečně se chcete vrátit o měsíc zpět?“. Pokud 
uživatel odpoví „Ano“, tak se obnoví již uzavřený měsíc. Návrat lze provést pouze 
o jeden měsíc. Když uživatel opraví data, musí se znova spustit výpočet mezd, 
zpracování hromadného příkazu k úhradě a popřípadě zaúčtování mezd. Pak se 
znova spustí měsíční uzávěrka.

Pozor! Návrat na jiný měsíc se NESMÍ provést změnou období v paramet-
rech!!!

Jestliže před návratem o měsíc zpět měl uživatel v aktuálním období již pořízené 
mzdové složky, v nabídce: „8.Ostatní“ - „O.Obnova pořízených mzd. složek a dal-
ších souborů po návratu“ se tyto údaje zaktualizují. Jestliže však už měl například 
pořízenou novou osobní kartu nebo novou kartu pracovního vztahu, musí tyto 
údaje pořídit znova.
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9. Archív

Nabídka „6. Archív“.

V této volbě se pracuje pouze s archivními mzdovými složkami a lze s nimi pra-
covat až po uzavření alespoň jednoho měsíce. Po zvolení této nabídky se zobrazí 
menu:

„1.Prohlížení dat za jeden měsíc“ - v této nabídce má uživatel možnost prohléd-
nout si pořízené mzdové složky za vybraný měsíc podle zaměstnanců nebo podle 
MS. V této nabídce lze také vytisknout výplatní lístek za vybraného zaměstnance 
a období. 

„2.Souhrn za více měsíců“ - tato nabídka je tvořena dalšími podnabídkami, které 
pracují s archivními soubory:

9.1. Mzdový list

(Podnabídka č. „1. Mzdový list“.)

Tisk mzdového listu vybraného zaměstnance. Mzdový list se vytváří na základě 
údajů zadaných v číselnících pro mzdový list - v CIS9MZ32 a v CIS9MZ33. Po 
zvolení této nabídky se zobrazí seznam zaměstnanců, ze kterého si uživatel vybere 
odpovídajícího zaměstnance. Po výběru zaměstnance se zadá období, za které se 
má mzdový list vytisknout. ML lze tisknout za období maximálně dvanácti měsíců, 
které nejsou omezeny jedním rokem. 

Parametry pro tisk mzdového listu jsou v nabídce 7.2.2.2.

9.2. Výpočet průměrů

(Podnabídka č. „2. Výpočet průměrů“.)

Výpočet a zobrazení průměrů pro náhrady. Zpracuje se zde nebo v již popsané 
nabídce „2.Pořízení akt. období“ - „4.Průměry“ - viz kapitola 5.3. Průměry.

9.3. Dluhy vybraného pracovníka 

(Podnabídka č. 3. „Dluhy vybraného pracovníka“.)

Zobrazení vývoje dluhu vybraného zaměstnance za zadané období. Pomocí klá-
ves „ShiftF6“ lze vytisknout. 

9.4. Evidenční list důch. poj. (ELDP)

(Podnabídka č. „4. Evidenční list důch. poj. - ELDP“.)

V této nabídce se zpracují roční evidenční listy důchodového pojištění s možností 
vytvoření xml souboru pro elektronické předání ELDP přes PVS. 

V podnabídce: „1.Pořízení a tisk ELDP“ se zpracují jednotlivé evidenční listy 
důchodového pojištění. Popis jednotlivých nabídek:
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„1.Identifikační údaje zaměstnavatele“ - uživatel zkontroluje, popř. doplní údaje 
o organizaci.

„2.Zobrazení a editace ELDP“ - ze seznamu zaměstnanců se vybere konkrétní 
zaměstnanec, zadá se zpracovávané období a zobrazí se podklady pro ELDP. 
Uživatel si zkontroluje zobrazená data a popřípadě doplní následující údaje:

- pobírání peněžité pomoci v mateřství - doplnit typ M a datum od - do,

- jestliže nejsou vyplněna všechna potřebná data v osobní kartě zaměstnance, 
musí je uživatel doplnit v této nabídce (rodné jméno, místo narození atd.). 
Jestliže je ELDP v pořádku, pak si uživatel vytiskne stejnopis ELDP (pro zaměst-
nance a organizaci) a přes klávesu „F10“ uloží evidenční list do archivu k poz-
dějšímu předání na PVS. Tímto způsobem se uloží evidenční listy za jednotlivé 
zaměstnance.

Platné funkční klávesy:
„CtrlF6“ a „F6“ - slouží pro zobrazení opisu formuláře. 
„ShiftF6“ - slouží pro tisk do formuláře. 
„F10“ - slouží pro uložení evidenčního listu do archivu k pozdějšímu předání na 
PVS.

„3.Pořízení ELDP pro zaměstn. mimo KEO“ - zde má uživatel možnost pořídit evi-
denční list osoby, která nemá data v archivu mezd. 

Po zvolení se zobrazí dotaz: „Chcete vyprázdnit formulář ELDP“? pokud uživatel 
odpoví „N“, tak se zobrazí naposledy editovaný evidenční list.

„4. Kontrola“ - se zobrazí kontrolní hlášení k naposledy zpracovávanému ELDP.

V nabídce: „2. Tisky ELDP“ - se tisknou ELDP, které jsou uloženy v archivu pro 
elektronické předání. 

Člení se na: 
1. Výběr ze souboru, kdy se klávesou „F8“ označí jednotlivé věty pro tisk.
2. Všechny věty, kdy se budou tisknout všechny uložené věty. 

Příprava souboru pro elektronické podání se provede v nabídce: 
„3.ELDP pro elektronické předání přes PVS“ 

 „1. Přehled připravených vět“
 V této nabídce se zobrazí uložené ELDP. Uživatel má možnost si znovu pro-

hlédnout detail ELDP přes funkční klávesu „F10“.

 „2. Export RELDP“
 Zde se vyberou uložené věty a automaticky se uloží xml soubor v adresáři 

spuštěné úlohy, uživatel má zároveň možnost si tento soubor uložit i na diske-
tu. Uživatel si může vybrat mezi podnabídkou:

 č. 1 Výběr ze souboru - pomocí klávesy „F8“ se vyberou jednotlivé ELDP 
k předání nebo

 č. 2. Všechny věty - po výběru této nabídky se zpracují všechny uložené 
věty.

Podnabídka č.“3. Export RELDP“ - v této nabídce se zobrazí cesta k programu 
„ALIS-PVS“, bez kterého nelze odeslat data na PVS. Po potvrzení cesty se zobrazí 
nabídka, ze které se vybere odpovídající způsob zpracování:

 1. Data budou zpracována z akt. adresáře KEO

 2. Data budou zpracována z diskety.

V této chvíli se aktivuje program ALIS-PVS k samotnému předání dat na PVS. Bližší 
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popis práce s tímto programem naleznete v helpu tohoto programu.

Podnabídka č. „5. Nastavení cesty k programu ALIS-PVS“ - v této nabídce se nasta-
ví cesta k programu ALIS-PVS a při vlastním exportu se již nabízí tato cesta.

„3. Zrušení starých vět“
V této nabídce se zruší uložené věty v archivu, které již byly odeslány na PVS a je 
potvrzeno, že jsou správně předány. Uživatel má možnost si vybrat z následujících 
podnabídek:
 1. Zrušení podle roku zpracování,
 2. Zrušení vybraných vět - klávesou F8 se označí věty ke zrušení,
 3. Zrušení všech vět.

„S. Aktualizace sestav“ - tato nabídka slouží k nastavení tisku do formulářů. 
Podrobnější popis naleznete v příručce „Služby“.

9.5. Čtvrtletní stat. výkaz o práci

(Podnabídka č. „5.Čtvrtletní stat. výkaz o práci“.)

Zpracování a tisk čtvrtletního statistického výkazu o práci. 

Nejprve se v nabídce „0.Příprava souboru pro výkaz“ připraví soubor pro tisk. 
Zadá se období pro zpracování. Program vytvoří čtvrtletní statistický výkaz o evi-
denci zaměstnanců a jejich mzdových nákladech. 

Výkaz se vytiskne v nabídce „1.Statistický výkaz M913“ (zde jsou uvedené hod-
noty bez hospodářské činnosti) a „4.Statistický výkaz M913A“ (zde jsou uvedené 
hodnoty s hospodářskou činností). V nabídce 2. Statistický výkaz M914 lze vytisk-
nout výkaz po střediscích a v nabídce „3. Statistický výkaz M916“ je rozdělen 
přepočtený počet zaměstnanců a průměrný hrubý výdělek podle kategorií zaměst-
nanců (údaj z číselníku kategorií Cis3PS16).

Poznámka Zahrnutí jednotlivých MS do výkazu řídí číselník pro statistiku CIS9MZ31.

9.6. Statistika - Škola

(Podnabídka č. „S.Statistika - škola“.)

Tato nabídka se zobrazuje pouze v případě, kdy je v parametru mezd vyplněno 
Škola = A.

Popisy jednotlivých podnabídek jsou v kapitole 10.26. Nastavení mezd pro školy.

9.7. Zápočtový list býv. zaměstnanců 

(Podnabídka č. „6.Zápočtový list býv. zaměst.“.)

Tisk zápočtového listu i pro bývalé zaměstnance. Ze seznamu zaměstnanců se 
vybere požadovaný zaměstnanec.
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9.8. Zobrazení matričních soub. mezd 

(Podnabídka č. „7.Zobrazení matričních soub. mezd“.)

Prohlížení matričních souborů podle zaměstnanců a podle pracovních poměrů.

9.9. Mzdový list z býv. zaměstnanců 

(Podnabídka č. „8.Mzdový list z býv. zaměst.“.)

Tisk mzdového listu vybraného zaměstnance ze seznamu bývalých zaměstnanců.

9.10. Roční zúčtování daně za rok xxxx 

(Podnabídka č. „9.Roční zúčtování daně za rok xx“.)

V této nabídce lze provést roční zúčtování i u zaměstnanců, kteří nastoupili v prů-
běhu roku a donesou potvrzení o příjmu od předchozího zaměstnavatele. 

Jednotlivé podnabídky:
„1. Načtení dat z archivu“ - po zvolení této nabídky se zobrazí dotaz „Skutečně 
chcete převzít data pro daň. vyrovnání?“ a uživatel odpoví „A“. Pak se zpracují 
data, která mají vliv na zpracování daňového vyrovnání z archivu. Jestliže program 
najde u některého zaměstnance v osobní kartě nárok na slevu na manžela/ku, zob-
razí se seznam a jestli se má daná sleva uplatnit, uživatel musí vyplnit „A“ v pravém 
sloupci. Pak se doplní do slev pro roční zúčtování daně. 

„2. Doplnění dat“ je tvořeno následujícími podnabídkami:

• „0. Výběr zaměstnanců pro přepočet daně“ - ze seznamu zaměstnanců se 
vyberou ti, kterým se bude zpracovávat roční zúčtování daně. Tito zaměst-
nanci se v pravém sloupci označí písmenem „A“. Kombinací kláves „CtrlF10“ 
lze označit všechny zaměstnance, kombinací kláves „AltF10“ se zruší výběr 
u všech zaměstnanců.

• „1. Doplnění z potvrzení“ - využije se u zaměstnanců, kteří nastoupili v průbě-
hu kalendářního roku a donesou potvrzení o příjmu od předchozího zaměst-
navatele (a nemají povinnost podat daňové přiznání). Uživatel doplní osobní 
číslo zaměstnance a údaje z potvrzení.

Poznámka jestliže zaměstnanec donese více potvrzení (měl více plátců postupně za sebou), 
údaje z jednotlivých potvrzení uživatel sečte a dosadí do formuláře.

• „2. Prohlížení a opravy“ - prohlížení údajů, které vstupují do ročního zúčto-
vání a možnost pořízení ročních daňových odpočtů a slev (např. manžel(ka), 
dary, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, odbory atd.). Data zapsa-
ná v prvním sloupci jsou přebírána z archivu. Data ve druhém sloupci může 
uživatel editovat, tento sloupec je tvořen součtem údajů z archivu a údajů 
doplněných z potvrzení o příjmu od předchozího zaměstnavatele. Pro aktuali-
zaci odpočtů  a slev se zobrazí po stisku „ShiftF10“ modrá tabulka. Při pořízení 
odborů se provádí kontrola na maximální hranice zadané v parametru. Pokud 
je zadaná hodnota vyšší než uvedené hranice, program upozorní hláškou 
a dosadí upravenou hodnotu. Po stisku „ShiftF6“ se zobrazí nabídka tiskových 
sestav.
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• „3. Doplnění chybějícího os. č. do daň. vyr.“ - zde uživatel doplní do sezna-
mu pro zpracování daňového vyrovnání osobní číslo zaměstnance, který nebyl 
převeden z archivu. 

„3. Přehled zúčtování daně ze mzdy“ - je tvořeno následujícími podnabídkami:

• „1.Vybraný zaměstnanec“ - pro vybraného zaměstnance se nabídnou tiskové 
sestavy.

• „2. Souhrnné sestavy“ - tiskové sestavy za všechny zaměstnance. 

• „3. Parametry“ - parametry s vlivem na roční zúčtování daně: 
• 1.Parametr:
• Minimální částka pro vrácení přeplatku na dani = vyplní se dle platné le-

gislativy,
• Max. částka pro odpočet za odbory = vyplní se dle platné legislativy,
• Max. procento ze zdanitelného příjmu pro odpočet za odbory = vyplní se 

dle platné legislativy,
• Jméno zodpovědného pracovníka na sestavách.
• Min. částka daňového bonusu = minimální částka pro roční daňový 

bonus.
• Max. částka daňového bonusu = maximální částka pro roční daňový 

bonus.
• Pro přiznání bonusu musí být úhrn příjmů větší než = doplní se aktuální 

částka pro dané zdaňovací období.
• 2. Nastavení povolených MS pro daňové vyrovnání = je automaticky 

nastaveno z distribuce.

„4. Nasazení mzdových složek vyrovnání daně“ - v podnabídce „1. Výběr zaměst-
nanců“ se vyberou zaměstnanci, pro které se bude generovat mzdová složka daňo-
vého vyrovnání. Výběr se provede v pravém sloupci. V nabídce „2. Opis vybraných 
vět“ si uživatel může vytisknout seznam zaměstnanců vybraných pro generaci. 
Vlastní generace do souboru mzdových složek aktuálního období se provede v na-
bídce „3. Nasazení mzdových složek“. 

Upozornění Pokud u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě, bude 
část nebo celou částku přeplatku ze zaúčtování tvořit doplatek ročního daňového 
bonusu, vytvoří se k mzdové složce 9000Daňové vyrovnání ještě evidenční MS 
9020 z toho roč. daň. bonus.

9.11. Soubory pro mzdový list 

(Podnabídka č. „0.Soubory pro mzdový list“.)

Zde jsou číselníky, které mají vliv na tvorbu mzdového listu. Popis je v kapitole 
2.1.1.1. Zpracování mzdových složek.

9.12. Tisk ML pro vybrané prac. vztahy

Tuto nabídku lze využít v případě, že zaměstnanec má v roce uzavřeno tolik pra-
covních vztahů, že běžný tisk mzdového listu tento počet již nezvládne. Program 
dává uživateli možnost vybrat pracovní vztahy, pro které požaduje mzdový list 
připravit.
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10. Pracovní postupy

10.1. Změny v osobních kartách

Po založení osobních karet zaměstnanců je nutné udržovat aktuální údaje a zazna-
menat každou změnu. Opravy do osobních karet se provedou v nabídce „1.Per-
sonalistika“ - „3.Změny v os. kartách“ dle pracovníků. Klávesou „F8“ se provádí 
změny jména, příjmení, rodinného stavu, změna zdravotní pojišťovny, důchodové-
ho zabezpečení a daňových slev.

10.2. Opravy a pořízení pracovního vztahu

V nabídce „1. Personalistika“ - „2. Pořízení pracovní smlouvy (opravy)“ lze dopl-
ňovat nové pracovní vztahy i opravovat již pořízené. U seznamu pracovníků lze 
využít klávesu „F5“ jiný pohled (pro změnu třídění). 

Nový pracovní vztah se založí klávesou „F2“ po vybrání konkrétního zaměstnance 
ze seznamu zaměstnanců. 

Při opravě již založeného pracovního vztahu se ve formuláři přepíší údaje, které 
se mají opravit. 

Změna aktivity se provede kombinací kláves „CtrlF10“.

Další klávesy:
AltF5 - zobrazení souboru stálých mzdových složek,
AltF7 - zobrazení souboru srážek,
AltF9 - zobrazení souboru slev na dani,
ShiftF4 - prům.DNP,
Shift5 - kalendář,
ShiftF10 - změna ZMR v průběhu měsíce.

10.3. Oprava a pořízení nového písemného dokumentu

Písemné dokumenty se doplní v nabídce „1. Personalistika“ - „2. Pořízení pracovní 
smlouvy (opravy)“- vybere se konkrétní zaměstnanec. Po stisku klávesy „F8“ se 
zobrazí dotaz: „Chcete vytvořit písemný dokument?“. Uživatel odpoví „A“. 

Klávesou „F8“ se vyvolá nabídka písemných dokumentů. 

Pokud má již zaměstnanec pořízené písemné dokumenty, zobrazí se seznam těch-
to písemných dokumentů. 

Funkční klávesy:
F2 - nový dokument.
F7 - oprava vybraného dokumentu.
F9 - zrušení vybraného dokumentu.
ShiftF6 - tisk vybraného dokumentu.

Pokud se bude zaměstnanci pořizovat první dokument, postupuje se podle popisu 
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v kapitole 4.1.2. Pořízení pracovní smlouvy.

10.4. Dlouhodobé vynětí zaměstnance

Dlouhodobé vynětí zaměstnance je v nabídce: „1. Personalistika“ - „4. Dlouhodo-
bé vynětí zaměstnance“. Zobrazí se tabulka, ze které se vybere nabídka „1. Dlou-
hodobé vynětí ze stavu“. Ze seznamu zaměstnanců se vybere požadovaný zaměst-
nanec, zadá se důvod vynětí (kombinací kláves „ShiftF7“) a zadá se datum vynětí. 
Vynětí ze stavu se využívá k dlouhodobému vynětí ze stavu, např. pro rodičovskou 
dovolenou. Pro vynětí zaměstnanců ze stavu slouží číselník dlouhodobého vynětí, 
který je v nabídce: „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - „2.Číselníky z perso-
nalistiky“ - „2.Personální“ - „6.Důvody dlouhodob. vynětí“, kde je k jednotlivým 
druhům vynětí přiřazena odpovídající mzdová složka. Tato mzdová složka se pak 
měsíčně automaticky generuje v pořízení mzdových složek a uživatel již nemusí 
tuto nepřítomnost ručně pořizovat. 

Ukončení dlouhodobého vynětí se provede opět v nabídce: „1.Personalistika“ - 
„4.Dlouhodobé vynětí zaměstnance“ a z číselníku se vybere nabídka „č. 2 Návrat 
do stavu po vynětí“, kde se zadá datum ukončení vynětí ze stavu.

10.5. Výstup, ukončení pracovního vztahu

Ukončení pracovního vztahu se provede v nabídce „1. Personalistika“ - „5. Výstup 
- ukončení prac. poměru“ - „1. Výstup - ukončení prac. poměru“ a ze seznamu se 
vybere zaměstnanec a po té odpovídající pracovní vztah. Doplní se datum ukon-
čení a z číselníku (kombinací kláves „ShiftF7“) se vybere forma a důvod výstupu. 
Jednodušší způsob je doplnění datumu výstupu přímo v kartě pracovního vztahu. 
V nabídce „6. Listování a tisk os. karet ukončení prac. poměru“ se může tisknout 
výstupní karta.

10.6. Úplné vyřazení zaměstnance z mezd do bývalých 
zaměstnanců

Vyřadit do bývalých zaměstnanců se může jen ten zaměstnanec, který nemá 
žádný pracovní vztah a má vytištěné potřebné sestavy (mzdový list, evidenční list 
a zápočtový list). POZOR - vyřadit lze však pouze zaměstnance bez pracovního 
vztahu v daném roce, respektive bez jakékoliv mzdové složky v daném kalendář-
ním roce. Tzn., jestliže zaměstnanec ukončí pracovní vztah v průběhu aktuálního 
roku, může se vyřadit až v roce následujícím. (Ale jen za předpokladu, že se mu 
neprovede v následujícím roce zúčtování daní, pak by se mohl vyřadit až další 
rok.)

10.7. Tiskopisy žádostí o ukončení pracovního poměru

Z této nabídky „1. Personalistika“ - „5. Výstup-ukončení prac. poměru“ - „Z. Tisko-
pis žádosti o ukončení prac. poměru“ se mohou tisknout tyto výpovědi:

- „Skončení pracovního poměru dohodou“ - dohoda o skončení pracovního 
poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
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- „Žádám o ukončení prac. poměru dohodou ...“ - zaměstnanec žádá o rozvá-
zání pracovního poměru dohodou.

- „Dávám výpověď ...“ - výpověď daná zaměstnancem .

- „Upozornění na skončení prac. poměru“ - upozornění zaměstnavatele zaměst-
nanci na skončení pracovního poměru na dobu určitou.

10.8. Odměna uvolněných zastupitelů

Pokud se pořizuje „pracovní vztah“ uvolněnému zastupiteli, musí se nastavit kód 
aktivity - „S“. Tento kód se nastaví v kartě pracovního vztahu (nabídka „1.Perso-
nalistika“ - „2.Pořízení pracovní smlouvy (opravy) a vybere se konkrétní zaměst-
nanec“) kombinací kláves „CtrlF10“- z nabízené tabulky se vybere varianta č. „3. 
Uvol. zast. obce“. Takto nastaveným zastupitelům se bude automaticky generovat 
MS 1210 Měsíční plat - odměny (s položkou 5023).

10.9. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Aby se správně vypočetlo zákonné pojištění zaměstnavatele (1x čtvrtletně) musí 
být vyplněno číslo účtu pro odvod zákonného pojištění v nabídce „7. Číselníky 
a parametry“ - „2. Paramety“ - „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „6.Účty odvo-
dů“. Dále musí být v parametru (nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „2.Paramet-
ry“ - „1.Parametry pro zpracování mezd“ - „2. Pojištění a jiné parametry“) vyplně-
na hodnota koeficientu pro zákonné pojištění.

Jestliže se mají ze zákonného pojištění vyloučit  uvolnění zastupitelé musí se v 
číselníku pracovních poměrů u druhu „10 uvolněný zastupitel obce“ u sloupečku 
„Vyloučit ze Zák. poj.“  nastavit „A“.

10.10. Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracov-
ní doby. Odměna za tuto činnost se pořídí v nabídce „2.Pořízení akt. období“ - 
„6.Stálé mzdové složky“ kódem 6110 - Dohoda o pracovní činnosti. V posledním 
sloupci se nastaví uplatnění odměny v aktuálním měsíci. Když se zadá „Ano“, bude 
se odměna měsíčně automaticky generovat (tzn., že se nemusí každý měsíc znovu 
pořizovat). Je však nutné měsíčně doplnit počet odpracovaných hodin. První mož-
nost je v nabídce „2.Pořízení akt. období“ - „B.Doplnění odpr. doby dohod“, kde 
se ke konkrétnímu zaměstnanci doplní počet odpracovaných hodin a při dotazu 
na kód mzdové složky odpracované doby se doplní MS 1010. Druhou možností je 
pořídit MS 1010 přímo v pořízení mzdových složek.

Od roku 2007 se vztahuje minimální mzda i na dohody o pracovní činnosti. Jest-
liže je výdělek zaměstnance nižší než poměrná část minimální mzdy, vygeneruje 
se MS 1270 Doplatek min./zar. mzdy (za předpokladu, že je v kartě pracovního 
poměru vyplněn údaj „Dopl do MM“).

Poznámka Jestliže však zaměstnanec neodpracuje stanovený počet hodin (např. pro nemoc), 
je nutné v této nabídce tuto odměnu zneplatnit a v pořízení mzdových složek po-
řídit MS 6110 ručně a dosadit odměnu zkrácenou o dobu nepřítomnosti. 

 Jestliže je odměna za dohodu o pracovní činnosti stanovena hodinovou sazbou, 
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použije se MS 6160 Dohoda evid hod. Při pořízení (v pořízení mzdových složek) se 
zadá počet hodin a sazba na hodinu. Při použití této MS je tedy pořízena zároveň 
i odpracovaná doba a již se nepoužije MS 1010 Odprac. doba hod.

10.11. Dohoda o provedení práce

Tuto dohodu lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce v kalendářním roce 
nepřekročí 150 hodin. Odměna se pořídí v nabídce „2.Pořízení akt. období“ - 
„6.Stálé mzdové složky“ kódem 6120 - Dohoda o prov. práce. V posledním sloupci 
se nastaví uplatnění odměny v aktuálním měsíci. Když se zadá „Ano“, bude se 
odměna měsíčně automaticky generovat (tzn., že se nemusí každý měsíc znovu 
pořizovat). Je však nutné měsíčně doplnit počet odpracovaných hodin. První mož-
nost je v nabídce „2.Pořízení akt. období“ - „B.Doplnění odpr. doby dohod“ a při 
dotazu na kód mzdové složky odpracované doby se doplní MS 1010. Druhou mož-
ností je pořídit MS 1010 přímo v pořízení mzdových složek.

Poznámka jestliže však zaměstnanec neodpracuje stanovený počet hodin (např. pro nemoc), 
je nutné v této nabídce tuto odměnu označit znakem „N“ a v pořízení mzdových 
složek pořídit MS 6120 ručně a dosadit odměnu zkrácenou o dobu nepřítomnosti.

Pro sledování odpracované doby lze využít sestavu v nabídce: „4.Tisky“ - „1.Jedno-
tlivé sestavy“ - „Personalistika“ - „M037 Odprac. doba vybraného PP v zadaném 
roce“. Po zvolení této nabídky se musí doplnit rok, za který se má sestava vytvořit. 
Pak se musí zadat kód pracovního vztahu, tzn. 06 z distribučního číselníku pracov-
ních poměrů a limitní počet hodin, tj 150. 

Od roku 2007 se vztahuje minimální mzda i na dohody o provedení práce. Jestliže 
je výdělek zaměstnance nižší než poměrná část minimální mzdy, vygeneruje se 
MS 1270 Doplatek min./zar. mzdy (za předpokladu, že je v kartě pracovního vzta-
hu vyplněn údaj „Dopl do MM“).

10.12. Dovolená
Dovolená se pořídí v nabídce „2. Pořízení akt. období“ - „1. Podle zaměstnanců“. 
Po výběru zaměstnance se musí zadat kód mzdové složky dovolené (5200 - dovo-
lená řádná, 5210 - dovolená loňská) a do zobrazeného detailu této složky se uvede 
datum čerpání dovolené od - do. Uživatelé, kteří chtějí pořizovat jenom dny dovo-
lené bez zadání datumu, použijí MS 5240 Dovolená bez datumu. Podle zadaného 
počtu dnů a vypočtených průměrů se vypočte částka za dovolenou. Automaticky 
se pak sníží počet odpracovaných dní v daném měsíci a na kartě pracovního vzta-
hu  se sníží počet dní nevybrané dovolené.

 Dovolená u zaměstnanců s vyplněným vlastním kalendářem se pořizuje stejným 
způsobem a počet pracovních dnů se doplní automaticky – neboť tyto dny jsou 
známy z rozpisu kalendáře.

Dovolená u zaměstnanců s jiným režimem pracovní doby (turnusem) – při pořízení 
dovolené od – do musí uživatel ručně upravit počet pracovních dní, na které při-
padá dovolená. U zaměstnanců s tímto pracovním režimem nelze zjistit počet za-
meškaných pracovních dnů, protože je vyplněn pouze celkový počet dnů a hodin 
na dané období, ale ne rozpis na jednotlivé dny.
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10.13. Neomluvená absence
Při neomluvené absenci se zadá v nabídce „2.Pořízení akt. období“ - „1.Podle 
zaměstnanců“ kód mzdové složky 5140 - Neomluvená absence. U mzdové složky 
se pořídí počet neodpracovaných dnů. Při takto zadané nepřítomnosti v práci se 
vygeneruje MS 9400 - stržení org. ZDR.POJ., což je zdravotní pojištění, které je 
povinen zaplatit zaměstnanec za dobu nepřítomnosti prostřednictvím svého za-
městnavatele.

10.14. Daňové slevy
Daňové slevy a měsíční daňové zvýhodnění na vyživované děti se generují auto-
maticky podle zadaných údajů v OSOBNÍ KARTĚ:

Osobní údaje:

Druh důchodu invalidní 1. a 2. st.
invalidní 3. st.

MS 0050 Sleva ID 1.a 2. st.
MS 0060 Sleva ID 3. st.

Kód zdr. stavu ZTP/P MS 0070 Sleva na průk. ZTP/P

Pod. daň. prohl. základní sleva MS 0010 Sleva na poplatníka

Student A MS 0080 Sleva na studenta

Rodinní příslušníci:

Manžel/ka zahr. do daň. slevy MS 0030 Sleva na manželku/a *

Děti měsíční zvýhodnění
měsíční zvýhodnění

MS 0020 Daň. zvýh. na dítě
MS 0040 Daň. zvýh. dítě ZTP/P

Podmínkou pro uplatnění slev je, že u údaje „Podepsáno daň. prohlášení“ je vy-
plněno „A“.

* Sleva na manžela/ku se uplatňuje pouze v rámci ročního zúčtování daně.

10.15. Hodinová mzda a proplacení svátku

Zaměstnanec je odměňován hodinovou mzdou. Pokud je v měsíci svátek, musí se 
v tomto případě jeho náhrada pořídit mzdovou složkou 5250 Náhrada za svátky 
děl., protože program vygeneruje pouze pracovní dny. Při pořízení této MS se zadá 
počet dnů a výše náhrady se vypočítá automaticky. Podmínkou je, že je v kartě 
pracovního vztahu vyplněn průměr pro náhrady a úvazky. 

10.16. Proplacení nevyčerpané dovolené

Při ukončení pracovního poměru se pro proplacení nevyčerpané dovolené použije 
mzdová složka 5440 Proplacená dovolená. Při pořízení se buď zadá přímo výše 
náhrady nebo má uživatel možnost využít na údaji „Kč“ automatický výpočet. 
Uživatel stiskne kombinaci kláves „ShiftF10“ a zobrazí se dotaz:
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Zadejte počet dnů dovolené - doplní se počet dnů, které se budou proplácet. 

Chcete změnit údaje o vybrané dovolené - pokud uživatel doplní „A“, nabídne se 
k editaci nárok na dovolenou zadaný v kartě pracovního vztahu. Uživatel o vypla-
cené dny upraví (zvýší) údaj „Vybráno“. 

Když se v detailu mzdové složky na údaji „Kč“, stiskne klávesa „Enter“ doplní se 
automaticky vypočítaná hodnota náhrady. Podmínkou pro automatický výpočet 
je, že je v kartě pracovního vztahu naplněn průměr pro náhrady.

Jestliže uživatel nevyužije při pořízení funkci „ShiftF10“, vyplní při pořízení mzdo-
vé složky počet dní proplácení dovolené a ručně musí v kartě pracovního vztahu 
zaktualizovat údaj vybrané dovolené. Jestliže je v kartě pracovního vztahu vyplněn 
průměr pro náhrady, náhrada se vypočte automaticky.

10.17. Penzijní a soukromé životní pojištění

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění a soukromé 
životní pojištění, doporučujeme dodržet následující postup.

Pro pořízení příspěvku od zaměstnavatele na penzijní připojištění, se musí poří-
dit dvě mzdové složky:

a) MS 728 Přísp.-penzijní přip.
Tato MS se pořídí do souboru stálých mzdových složek (nabídka: „2.Pořízení akt. 
období“-„6.Stálé mzdové složky“).

b) MS 938 Penz. přip. za org
Tato MS se pořídí do souboru srážek (nabídka: „2.Pořízení akt. období“-„7.Sráž-
ky“), kde se zároveň doplní číslo bankovního účtu, na který se bude příspěvek 
odesílat.

Pro pořízení příspěvku na soukromé životní pojištění, se musí pořídit dvě mzdo-
vé složky:

a) MS 729 Přísp.- soukr. živ. poj.
Tato MS se pořídí do souboru stálých mzdových složek (nabídka: „2.Pořízení akt. 
období“-„6.Stálé mzdové složky“).

b) MS 939 Soukr. živ. poj.-org.
Tato MS se pořídí do souboru srážek (nabídka: „2.Pořízení akt. období“-„7.Sráž-
ky“), kde se zároveň doplní číslo bankovního účtu, na který se bude příspěvek 
odesílat.

Od roku 2008 je u zaměstnance osvobozen příspěvek od zaměstnavatele na pen-
zijní připojištění a životní pojištění ve výši 24000 Kč ročně za oba příspěvky od 
téhož zaměstnavatele. Část přesahující 24000 Kč bude u zaměstnance zdanitel-
ným příjmem. 

Aby program poznal, že se jedná o MS příspěvku od zaměstnavatele, musí být u 
konkrétní mzdové složky vyplněna u údaje „Daň. vyr“  pro příspěvek na penzijní 
připojištění hodnota 7, pro příspěvek na soukromé životní pojištění hodnota 8 (u 
MS, které se zadávají do souboru stálých mzdových složek). Tuto vazbu je důležité 
dodržet zejména v případě, pokud má uživatel vlastní mzdové složky pro tyto 
příspěvky. Potom musí ověřit, popř. doplnit, správné hodnoty u údaje „Daň.vyr“ v 
číselníku mzdových složek. 
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Tiskové sestavy

Pro sledování příspěvků slouží sestava M453 Penzijní a životní připojištění 2008 a 
sestava M451 Výkaz –penz. připojištění.

Tyto sestavy jsou v nabídce: „4.Tisky“-„1.Jednotlivé sestavy“-„Sestavy“.

Zaměstnavatel, který má smlouvy s více penzijními fondy

Pro rozlišení penzijních fondů lze využít číselník, kde se pořídí kód a název pen-
zijního fondu. Číselník je v nabídce: „1.Personalistika“-„C.Číselníky, parametry a 
ostatní“-„2.Číselníky personalistiky“-„1.Důležité pro výpočet mezd“-„0.Penzijní 
připojištění“. Kód fondu se doplní do osobní karty zaměstnance (do ostatních 
údajů). Podle jednotlivých fondů se tiskne sestava M451 Výkaz – penz. připojiš-
tění.

V případě, že je příspěvek hrazen z FKSP (či sociálního fondu) může se do mzdo-
vé složky v souboru srážek zadat pořadové číslo konkrétního fondu z číselníku 
bankovních účtů (na údaji „č. BU“ se stiskne klávesa „ShiftF7“). Během zpracování 
mezd pak budou vytvořeny dva příkazy k úhradě. 

10.18. Dovolená pro zaměstnance bez úvazku

Platí pro zaměstnance placené v jiném režimu mzdovou složkou 1220 Měsíční 
plat/hod-odm s tím, že v kartě PP mají zadán základní plat za měsíc a jsou placeni 
podle skutečně odpracovaných hodin. Jejich dovolená se může vyplácet přes další 
mzdovou složku 5260 Dovolená-jiný režim a při pořízení se zadá:

dny = počet dní dovolené,
sazba = počet hodin, které se budou proplácet.

Podmínkou je, že musí být v kartě pracovního vztahu vyplněn průměr.

10.19. Změna VS u výplaty na účet

U výplat na účet je možné při vytváření hromadného příkazu v nabídce „Editace 
účtů“ změnit variabilní symbol u skupiny osob se stejným VS dle nového zadání, 
např. když se VS má rovnat období, za které je plat vyplácen. Změna VS se provádí 
přes klávesu „F10“.

10.20. Kontrola pořízených MS na existenci v číselníku 
zaúčtování MS

V nabídce: „3.Výpočet mezd“ - „5.Zaúčtování mezd“ - „Číselníky a parametry 
zaúčtování“ - „B.Kontrola úplnosti zaúčtování mzd. složek“ je možnost kontroly, 
zda všechny používané mzdové složky mají přidělenou automatickou operaci pro 
zaúčtování v číselníku zaúčtování MS.

10.21. Čtvrtletní statistický výkaz o práci

Začlenění mzdových složek do statistického výkazu je řízeno číselníkem pro statis-
tiku (nabídka: „7.Číselníky a parametry“-„1.Číselníky“-„1.Mzdové číselníky“-„1.
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Zpracování mzdových složek“-„6. Číselník pro statistiku“). Dále toto začlenění 
ovlivňuje skutečnost, je-li zaměstnanec v evidenčním stavu.

Evidenční stav se nastavuje v kartě pracovního vztahu:

„0“ – zaměstnanec v evidenčním stavu (pracovní poměr),
„2“ – zaměstnankyně na mateřské dovolené,
„3“ – zaměstnanci na rodičovské dovolené,
„ostatní čísla“ – mimo evidenční stav, nezahrnují se do sestav pro statistku (učni 
a studenti na provozní praxi, osoby pracující podle dohod o práci či pracovní 
činnosti, neuvolnění i uvolnění členové zastupitelstev).

Pokud zaměstnanec nebyl celý měsíc v evidenčním stavu (např. při nástupu na 
mateřskou dovolenou, nebo při návratu z rodičovské dovolené), stiskne se kombi-
nace kláves „ShiftF7“ a zadá se konkrétní datum od – do, kdy byl zaměstnanec v 
aktuálním období v evidenčním stavu. 

Pokud zaměstnanec není v evidenčním stavu a přesto bude odměněn mzdovou 
složkou s rozpočtovou položkou 5021 nebo 5023 , bude jeho odměna zařazena 
do OON.

Tisk statistického výkazu je v nabídce: „6.Archiv“ - „2.Souhrn za více měsíců“ 
- „5.Čtvrtletní stat. výkaz o práci“.

10.22. Změna paragrafu

Při pořízení mzdových složek je možné změnit údaje o zaúčtování, řádek „Účetní 
zařazení“ - lze se vrátit klávesou „šipka“. U již pořízených mzdových složek se 
stiskne klávesa „F10“ a zobrazí se detail MS (pořizovací formulář). Původní hod-
noty (paragraf, organizace, vnitřní organizační členění, hospodářská činnost) se 
berou z karty pracovního vztahu.

10.23. MS pro pořízení náhrad za DPN 

V následující tabulce naleznete mzdové složky, které se využívají pro pořizování 
náhrad za DPN a evidenci sociálních událostí. Pořízení náhrad za DPN 
doporučujeme pořizovat v nabídce: „2.Pořízení akt. období“ - „N.Náhrady za 
DPN a evid. soc. událostí“. Při pořízení přes tuto nabídku se tyto mzdové složky 
generují automaticky.

Typ náhrady Nová (pokračující) evidence Minulé období

1.-3. den 4.-21. den od 22. dne 1.-3. den 4.-21. den

01 Nemoc 5910 5920 5110 5960 5970

02 Karanténa 5760 5820 5110 5770 5840

10 Nemoc uvol. zastupitele 6810 6820 5110 6780 6790

11 Karanténa uvol. zast. 6860 6850 5110 6750 6770

31 PPM 5090 5090 5090 x x
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21 Ošetřovné 1.-9. (popř. 16.) den 5120

22 Ošetřovné nad limit od 10. (příp. 17.) dne 5121

32 Nemoc bez náhrady jen evidenční MS 5110

Popis automatického pořízení náhrad za DPN a evidenci sociálních událostí je v 
kapitole 5.11.  Náhrady za DPN a evid. soc. událostí.

10.24. Mateřská dovolená

Když zaměstnankyně odchází na mateřskou dovolenou, je nutné v kartě pracovní-
ho vztahu změnit údaj „evidenční stav“ na 2 - mateřská dovolená. Dny po nástupu 
na mateřskou dovolenou se budou měsíčně pořizovat MS 5090 Mateřská dovole-
ná. Od roku 2009 se na ELDP v případě mateřské dovolené vykazují vyloučené 
doby jen do dne předcházejícímu dni porodu.  Z tohoto důvodu je nutné znát 
datum narození dítěte. U zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, se 
musí v personalistice do karty rodinných příslušníků pořídit narozené dítě.

10.25. Rodičovská dovolená

Při nástupu na rodičovskou dovolenou se v kartě pracovního vztahu nastaví „evi-
denční stav“ na 3 - rodičovská dovolená. V nabídce „1. Personalistika“ - „4.Dlouh-
odobé vynětí zaměstnance“ se zadá důvod (z nabízeného číselníku se vybere 3 
- rodičovská dovolená) a datum vynětí. Měsíčně se bude automaticky generovat 
MS 5100 Rodičovská dovolená. Jestliže nebude rodičovská dovolená naplněna do 
dlouhodobého vynětí, musí se MS 5100 Rodičovská dovolená pořizovat měsíčně 
v pořízení mzdových složek.

10.26. Nastavení mezd pro školy

Shrnutí úkonů při nastavení mezd u škol.

a) Jednorázové nastavení číselníků a parametrů

1. Pro správné nastavení číselníků a formulářů pro zpracování mezd a správné 
sestavení výkazu P1-04 pro školy, se musí zkontrolovat (případně pořídit):
Typ organizace = 4 příspěvková organizace (nabídka: „Základní nabídka KEO“-
“C.Číselníky a parametry“ - „1.Parametry zpracování“ - „1.Základní parametry 
hlavní organizace“).

Podtyp zaúčtování = 5 zaúčtování bez rozpočtové skladby nebo 6 zaúčtování 
s rozpočtovou skladbou (pokud program neobsahuje subsystém „Účetnictví“, je 
nutné podtyp zaúčtování doplnit v nabídce: „Základní nabídka KEO“ - „C.Číselníky 
a parametry“ - „1.Parametry zpracování“ - „2.Seznam a parametry zpracovávaných 
organizací“ - na sloupci Mzdy+Pers. stisknout klávesu „Enter“ a zadat podtyp 
zaúčtování).

2. Ve mzdách nastavit parametr pro školy a zkontrolovat číselníky:
a) Parametry
nabídka: “7.Číselníky a parametry“ - „2.Parametry“ - „4.Parametr pro zpracování 
škol“:
 „1.Základní parametr pro zpracování škol“
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 „Škola“ = A.
 „Pořízení Uz“ = A.
 „Nastavení zdrojů peněz (pro výkaz P1-04)“ – uživatel si zadá kódy, kterými se 

určí zdroj peněz:
- pro jinou činnost,
- pro fond odměn,
- pro ostatní zdroje,
-  pro EFS.

 Vše ostatní se bere jako ze státního rozpočtu. Tyto kódy se potom vyplňují do 
karty pracovního vztahu, aby se určil zdroj peněz, pro daný plat či odměnu.

- „Implicitní úvazek učitele” – tento údaj se nabízí při pořízení karty pracov-
ního vztahu jako úvazek stanovený (lze přepsat).

 „2.Výběr mzdových složek pro vedoucí“ - určení vedoucího zaměstnance, 
klávesou „F8“ se vyberou mzdové složky pro příplatek za vedení (přednasta-
veny MS 1320 a 1410). Jestliže uživatel nemá vlastní mzdové složky pro pří-
platek za vedení a zastupování, nic nenastavuje. Vedoucí zaměstnanec nese 
své označení již v číselníku profesí. V případě, že je tento vedoucí pracovník 
zastupován jiným zaměstnancem, vyplácí se tomuto zaměstnanci příplatek za 
vedení. 

 „3.Nastavení způsobu výpočtu P1-04“

 Sledovat u jednoho PP více zdrojů peněz (v počtech zaměst.) - pokud se 
vyplní „A“, tak se zaměstnanec bude do přepočtených osob rozdělovat podle 
různých zdrojů vyplněných u jednotlivých MS.

 Sledovat u jednoho zaměstnance více druhů zařízení v různých pracovních 
poměrech (fyz. osoby) - pokud se vyplní „A“, budou se zaměstnanci, kteří mají 
více pracovních poměrů na různých střediscích vykazovat do počtu fyzických 
osob jenom jednou a to na středisko (druh zařízení), kde budou mít nejvyšší 
úvazek. 

 Sledovat u jednoho zaměstnance více druhů zařízení v jednom pracovním 
poměru (průměr ev. počet) - pokud se vyplní „A“, bude se zaměstnanec s jed-
ním pracovním poměrem, ale na více střediscích, zahrnovat do přepočtených 
osob na jednotlivé druhy zařízení. Pokud se vyplní „N“ bude se zahrnovat jen 
na to středisko, které je zadané v kartě PP. 

b) Číselníky
 nabídka: „7.Číselníky a parametry“ - „1.Číselníky“ - „1.Mzdové číselníky“ - 

„5.Čísel. pro zpracování škol“:
 „1.Číselník druhů zařízení“ - celostátní číselník, slouží pro členění ve výkazu 

P1-04. Musí být ve vazbě na kmenové středisko, které se pořizuje do karty 
pracovního vztahu zaměstnance. Musí se upravit o vlastní střediska. Tzn., že 
před vlastním pořizováním se musí doplnit ke druhu zařízení číslo střediska. 
Jestliže má uživatel své vlastní číslování, použije se vlastní číslo. Pokud se bude 
využívat celostátní číselník, doplní se číslo druhu zařízení. 

Příklad:	 Druh	zařízení	21	–	Základní	školy	–	do	střediska	se	doplní:	
-	 své	vlastní	číslo	střediska	pro	ZŠ.
-	 nebo	pokud	není	vlastní	číslování,	doplní	se	číslo	21	(zároveň	se	musí	

doplnit	do	číselníku	středisek	v	personalistice	–	nabídka:	„1.	Personalis-
tika“	-	„C.	Číselníky,	parametry	a	ostatní“	-	„2.	Číselníky	personalistiky“	
-	„1.	Důležité	pro	výpočet	mezd“	-	„1.	Střediska“).

„2.Číselník profesí“ - celostátní číselník, slouží pro členění ve výkazu P1-04. Musí 
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být ve vazbě na vlastní členění profesí, které se pořizuje do karty pracovního vzta-
hu zaměstnance. Tzn., že před vlastním pořizováním se musí doplnit ke kódu pro-
fese z celostátního číselníku odpovídající číslo profese použité v kartě pracovního 
vztahu. 

b) Naplnění údajů do karty pracovního vztahu

Pořízení karty pracovního vztahu, popis nejdůležitějších údajů

(nabídka: „1.Personalistika“-„2.Pořízení pracovní smlouvy- opravy“):

Kód zaměstnání - doplní se kód zaměstnání pro účely ISP. „ShifF7“ výběr ze zkrá-
ceného číselníku, „CtrlF7“ výběr z celého číselníku.

Profese - určuje začlenění do výkazu P1-04 podle profesí. Přes „ShiftF7“ lze 
převzít z distribučního číselníku. Do údaje funkce uvádět konkrétní funkci z pra-
covní smlouvy. 

Datum nástupu – datum uzavření pracovního poměru.

Evidenční stav – (funguje stejně jako u ÚSC) pokud má být zaměstnanec započítán 
do statistického výkazu, je nutné vyplnit evidenční stav – 0, mateřská dovolená – 2, 
rodičovská dovolená - 3, ostatní čísla jsou mimo evidenční stav (dohoda o pracovní 
činnosti, provedení práce).

Skutečný nástup – datum skutečného nástupu do zaměstnání. 

Úvazek učitelů stanovený – stanovená přímá vyučovací nebo výchovná činnost 
pedagogických pracovníků nebo koeficient 1.

Úvazek počtu vyučovacích hodin v týdnu (úvazek zadaný) – konkrétní výše přímé 
vyučovací nebo výchovné činnosti u daného zaměstnance nebo koeficient úvazku 
zaměstnance (u zaměstnance na stanovenou pracovní dobu se doplní koeficient 
1 u zaměstnance na poloviční úvazek se doplní koeficient 0,5). Podle toho, jak 
se doplní úvazek učitelů stanovený a zadaný, se přepočítávají úvazky na týdenní 
40ti hodinový úvazek podle zákoníku práce. Tzn., nabídne se přepočtený denní 
a týdenní úvazek podle ZP. 

Platová třída a stupeň – doplní se podle zařazení zaměstnance. Po zadání se 
objeví tabulka „Přepočet tarifní sazby“, kde se vybere odpovídající tabulka.

Zdroj peněz – vyplňuje se kód zdroje peněz, ze kterého je zaměstnanec placen.

Kmenové středisko – údaj, který je svázán s číselníkem druhů zařízení.

c) Zpracování a tisk výkazu P1-04

1. Zpracování výkazu P1-04
Nabídka: „6. Archiv“ - „2. Souhrn za více měsíců“ - „S. Statistika-Škola“.

V podnabídce: „1. Příprava souboru pro výkaz“ se zadá období, za které se má 
výkaz zpracovat. 

Poznámka: Protože se výkaz předává kumulovaně za celý rok, je nutné zadat období zpra-
cování vždy od ledna příslušného roku.

2. Tisk výkazu
v podnabídce: „2. Tisky výkazu“ - se vytisknou jednotlivé oddíly výkazu P1-04 
a základní kontrolní protokol.



140

MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská příručka

V nabídce „Export do souboru“ má uživatel možnost vytvořit textový soubor, který 
se předá na web ÚIV.

10.27. Pořízení karet PP u zaměstnanců, kteří pracují v 
nepravidelném rozvržení pracovní doby

A) Využití turnusu
Následující postup se využije u zaměstnanců, kteří pracují v jiném režimu než 
pětidenním a zároveň je úvazek denní ve všech dnech stejný. U těchto zaměstnanců 
se nemůže vycházet ze standardního kalendáře, je nutné do karty pracovního 
vztahu pořídit turnus a každý měsíc u tohoto turnusu doplnit počet hodin, které 
má zaměstnanec odpracovat.

Příklad:	 Zaměstnanec	pracuje	6	hodin	denně,	3	dny	v	týdnu.

	 Měsíční	plat	činí	8920	Kč.	Při	jeho	úvazku	18	hodin	týdně	činí	plat	měsíčně	
4014	Kč.

	 Osobní	příplatek	činí	při	zkráceném	úvazku	500	Kč.

Pořízení karty pracovního poměru:

Režim pracovní doby = 2 jiný režim

Úvazek denní  = 6

Úvazek týdenní  = 18

Týdenní stanovená  = 40

Turnus   = např. 001 

Koef. krácení zákl. platu = N

Základní plat  = 4014 Kč (doplní se skutečnost, zkrácený plat ke  
        konkrétnímu úvazku)

Osobní příplatek  =  500 Kč (doplní se skutečnost, zkrácený os.  
         přípl. ke konkrétnímu úvazku)

Způsob použití turnusů:

Do karty pracovního vztahu se doplní ke každému zaměstnanci číslo turnusu (pro 
jednoho zaměstnance jedno číslo) - v tomto případě 001.

Měsíčně se bude do číselníku turnusů pořizovat počet hodin, které má zaměstnanec 
v konkrétním měsíci odpracovat (nabídka: „7.Číselníky a parametry“-“1.Číselníky“-
“1.Mzdové číselníky“-“2.Kalendář a turnusy“-“2.Turnusy“).
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B) Využití kalendáře
Následující postup se využije u zaměstnanců, kteří pracují v jiném režimu než 
pětidenním nebo mají rozdílný počet hodin v jednotlivých dnech pracovního 
týdne. U těchto zaměstnanců se nemůže vycházet ze standardního kalendáře a je 
nutné pořídit individuální kalendář.

Naplnění údajů v kartě pracovního vztahu:

Režim prac. doby = 5 kalendář.

Úvazek denní = nevyplňuje se (bude vyplývat z vyplnění kalendáře).

Úvazek týdenní = nevyplňuje se (bude vyplývat z vyplnění kalendáře).

Turnus = musí být vyplněno číslo turnusu (pro jednoho zaměstnance jedno číslo).

Přístup k pořízení a aktualizaci kalendáře je ve třech vstupních bodech:

a) z pořízení mzdových složek pomocí funkčních kláves „ShiftF5“,

b) nebo z karty pracovního vztahu pomocí funkčních kláves „ShiftF5“,

c) nebo z nabídky 2.Pořízení akt. období - D. Kalendář nepravidel. zaměstnanců.

Existují dvě možnosti pořízení kalendáře:

a) zapisují se přímo jednotlivé dny,

b) použijí se tzv. „vzory“.

Při pořízení jednotlivých dnů se z pravé tabulky klávesou „Enter“ vybere konkrétní 
datum a doplní se počet hodin, které má zaměstnanec odpracovat a případně  
kolik hodin z toho činí noční práce. U zaměstnanců odměňovaných měsíčním pla-
tem je nutné do seznamu pracovních dnů zařadit i den, na který připadne svátek 
a zaměstnanec by v tento den jinak pracoval. Tento den bude označen „*“. Pokud 
bude zaměstnanec ve svátek opravdu pracovat, je nutné „*“ nahradit hodnotou 
„A“.

Druhou možností je využití vzoru.

Již vytvořený vzor se převezme přes funkční klávesu „ShiftF10“ a zadá se období, 
na které se má vzor vygenerovat.

Nový vzor se vytvoří přes funkční klávesu „AltF2“. Při pořízení nového vzoru se 
do prvního řádku zapíše jeho „název“  (tzn. popis, který slouží k jeho identifikaci).  
Dále se jednoduchým způsobem určí odpracovaná doba v jednotlivých dnech v 
rámci jednoho týdne.

Jednotlivé vzory lze i kombinovat, například pokud zaměstnanec pracuje ve dvou 
různých týdnech.

Pro kombinování vzorů slouží funkční klávesa „ShiftF9“.

Po vybrání vzoru nebo ručním pořízení se v levé části obrazovky zobrazí kalendář 
pracovních dní a v horním řádku je součet hodin za aktuální kalendářní měsíc.

Po naplnění kalendáře se při opuštění formuláře zobrazí dotaz, zda se má aktua-
lizovat fond pracovní doby v souboru turnusů. Na tuto otázku je nutné odpovědět 
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„A“ v případě, kdy se pořizuje nebo mění kalendář.

Jestliže je potřeba smazat nějaký den v kalendáři, klávesou „Tab“ se kurzor přepne 
do levé tabulky a požadovaný řádek se kombinací kláves „Ctrl“ a „Y“ smaže. 
Jestliže se má smazat celý kalendář v aktuálním období, použije se kombinace 
funkčních kláves „ShiftF4“.

10.28. Zpracování MS 1240 Dorovnání do úvazku u škol
Tato MS slouží k pořízení rozdílu mezi stanovenou pracovní dobou u zaměstnavatele 
a zkráceným úvazkem zaměstnance. Pokud zaměstnanec na zkrácený úvazek 
pracuje nad svou pracovní dobu, nejedná se o přesčas, ale o dorovnání do úvazku. 
Přesčas je až nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

V případě suplování je nutné rozlišit, jestli se jedná o hodinu kvalifikovaně 
odučenou nebo o dozor nad žáky. U odučené hodiny je nutné zadat přepočtenou 
hodinu tzn. zvýšenou o přípravu na vyučování.

Při pořízení se vyplní počet hodin. Hodnota této MS se zobrazí po stisku kombi-
nace kláves „ShiftF6“, „ShiftF10“ nebo „F6“. Při pořízení se zadává počet hodin 
upravený o koeficient, který přísluší za dobu přípravy.

10.29. Proplácení odměny při skončení funkčního období 
dle § 75 odst. 1 zákona o obcích

Nárok na vyplácení měsíční odměny při skončení funkčního období, má uvolněný 
člen zastupitelstva a neuvolněný starosta, pokud jim nevznikl opětovný nárok na 
tuto odměnu.

Na proplacení této odměny se počínaje rokem 2008 použije:
MS 6970 Odm. skonč.  funkč. obd.

Poznámka: V případě, kdy se odměna vyplácí postupně po skončení funkčního období, 
je nutné v období, kdy už tento zastupitel nebude v aktuálním seznamu 
zaměstnanců, vyvolat nabídku „2. Pořízení akt. období“ – „1. Podle zaměstnanců“ 
a v seznamu zaměstnanců zmáčknout klávesu „F5“ a vybrat nabídku „4. Ukončení 
zaměstnanci“. 

Při skončení funkčního období dle §75 odst. 3 zákona o obcích (mandát zanikl 
přede dnem konání voleb a odměna bude poskytována po dobu 3 měsíců ode 
dne zániku mandátu) se používají standardní mzdové složky, kterými se pořizuje 
měsíční odměna:

a) u uvolněných zastupitelů MS 1210,
b) u neuvolněného starosty či místostarosty MS 6890.

10.30. Poskytnutí nepeněžního daru

MS pro nepeněžní plnění:
MS 7764 – Nepen. pl. z fondu ned. – hodnota nepeněžního plnění z fondu, 
nedaněno. 

MS 7767  – Nepen. pl. z fondu d, s, z.
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Příklad	1:	 Zaměstnanec	obdrží	ze	sociálního	fondu	(či	FKSP)	nepeněžní	dar	k	dosažení	
50	let	věku	ve	výši	3000	Kč,	je	nutné	tuto	částku	rozdělit	na	část	zdaňovanou	
a	podléhající	pojistnému	a	část	nepodléhající	dani	z	příjmu.	Pro	rok	2010	
je	osvobozen	nepeněžní	dar	do	výše	2000Kč.	Pro	tuto	částku	se	použije	MS	
7764	a	pro	zdaňovanou	část	1000	Kč	se	použije	MS	7767.

10.31. Doplatky ukončeným zaměstnancům 

Pokud je nutné provést doplatek mzdy již ukončenému zaměstnanci, musí se při 
pořízení mezd v aktuálním období zvolit nabídka: “2. Pořízení akt. období” - “1. 
Podle zaměstnanců”. Na seznamu zaměstnanců se stiskne klávesa “F5” a vybere se 
nabídka “4. Ukončení zaměstnanci”, kde se zobrazí seznam zaměstnanců včetně 
zaměstnanců s již ukončenými pracovními vztahy.  Uživatel vybere požadovaného 
zaměstnance a pořídí konkrétní mzdové složky. 

Klávesu “F5” a nabídku “č. 4 ukončení zaměstnanci” lze využít i v jiných nabíd-
kách např. při tisku archivních sestav (potvrzení o příjmu, ELDP, Příloha k žádosti 
o dávky atd.). Na seznamu zaměstnanců se stiskne klávesa “F5” a postupuje se dle 
výše uvedeného postupu.

Poznámka: Pokud je neaktivní pracovní vztah, nelze vygenerovat mzdové složky podle zadání 
v osobní kartě a v kartě pracovního vztahu (např. daň. slevy). Zobrazí se pouze ty 
MS, které byly pořízeny.

10.32. Aktualizace tarifní tabulky

Pokud se stane, že dojde k aktualizaci tarifní tabulky během kalendářního roku, 
zasílá se internetová aktualizace programu. Pokud není nutná úprava programu, 
protože se mění pouze jednotlivé částky (nemění se počet tříd nebo % navýšení), 
lze využít nabídku: „8. Ostatní“ - „D. Další nabídky“ - „8. Aktualizace tarifů v aktu-
álním měsíci“. 

Po zvolení této nabídky se zobrazí menu:
„1. Editace nové tarifní tabulky pro rok xxxx“ - v této nabídce se upraví tarifní ta-
bulka podle nové legislativy (pokud uživatel nemá internetovou aktualizaci) nebo 
se zkontroluje tarifní tabulka, která je součástí internetové aktualizace.

„2. Vlastní změna tarifů“ - lze provádět i dopředu. Pokud dojde např. k navýšení 
tarifní tabulky od ledna, lze si nové tarify připravit již v prosinci (vlastní nahrání 
do personalistiky se pak provede v lednu). Tato nabídka je tvořena následujícími 
podnabídkami:
• „1. Příprava pomocného souboru“ - v této nabídce se připraví pracovní sou-

bor, který obsahuje aktivní zaměstnance v pracovním poměru. 

• „2. Aktualizace pom. souboru“ - tato nabídka se spustí v případě, kdy je nutné 
doplnit nově zařazené zaměstnance do pomocného souboru.

• „3. Vlastní změna tarifů“ - u každého zaměstnance jsou dva řádky. První 
řádek vyjadřuje původní hodnotu a druhý řádek vyjadřuje aktualizovanou 
hodnotu pro další období. Ručně se musí provést aktualizace u zaměstnanců 
se zkráceným úvazkem a u zaměstnanců, kteří mají u kódu navýšení tarifu 
uvedenou hodnotu „5“. Pro výtisk nového platového výměru slouží klávesa 
„F8“. Tento dokument se zaeviduje k ostatním do personalistiky.

• „4.Přenos změn do aktuálního období“- tuto nabídku lze spustit teprve 
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až v období, kdy už bude nová tarifní tabulka platit (v našem příkladě tedy 
až v lednu). Spuštěním této nabídky se aktualizují hodnoty v personalistice 
a výplata bude počítána z nových tarifů.

„3.Zobrazení pomocné tabulky“ - prohlížení nové tarifní tabulky.

„4.Přesun pomocné tarifní tabulky do číselníku“ - tuto nabídku lze spustit teprve 
až v období, kdy už bude nová tarifní tabulka platit. Touto nabídkou se zaktuali-
zuje tarifní tabulka v personalistice a při pořízení nového pracovního poměru se 
bude nabízet platný číselník platových tarifů.

10.33. Neplacené volno

Způsob pořízení neplaceného volna u zaměstnance. 

1) V osobní kartě zaměstnance je u zdravotního pojištění nastavena hodnota 0 
(na zaměstnance se vztahuje minimální vyměřovací základ).

V tomto případě je nutné pro výpočet zdravotního pojištění vědět, jestli má zaměst-
nanec se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o placení zdravotního pojištění ve 
výši 2/3 z poměrné části minimálního vyměřovacího základu za dny čerpání pra-
covního volna bez náhrady příjmu.

•  Jestliže sepíšou dohodu, že si zaměstnanec zaplatí za dobu čerpání neplace-
ného volna celou část zdravotního pojištění, pak se neplacené volno pořídí 
MS 5130 Neplacené volno. Současně se zaměstnanci vygeneruje MS 9400 
Stržení org. ZDR.POJ. pro část zdravotního pojištění ve výši 2/3 z poměrné 
části minimální mzdy. (Zbývající 1/3 je součástí standardní MS 9130 Zdravotní 
pojištění).

• Jestliže k této písemné dohodě nedojde, zaplatí zaměstnanec „svou“ 1/3 z 
pojistného a zaměstnavatel zbývající 2/3. V tomto případě se použije MS 5080 
Nepl. volno bez dohody a nebude se generovat MS 9400 Stržení org. ZDR.
POJ.  (1/3 zdravotního pojištění je opět součástí standradní MS 9130 Zdravotní 
pojištění).

Jestliže se o dobu neplaceného volna nemá zvyšovat vyměřovací základ na zdra-
votní pojištění, použije se MS 5150 Neplac. volno bez Zdr.

2) V osobní kartě zaměstnance je u zdravotního pojištění nastavena hodnota 1,2 
příp. 4 (na zaměstnance se nevztahuje minimální vyměřovací základ).

V tomto případě se vyměřovací základ zaměstnance za dobu neplaceného volna 
nezvyšuje, proto není rozdíl mezi pořízením MS 5130 Neplacené volno, MS 5080 
Nepl. volno bez dohody a MS 5150 Neplac. volno bez Zdr. Žádná MS v tomto 
případě nebude zvyšovat vyměřovací základ na zdravotní pojištění a proto se u MS 
5130 Neplacené volno nebude ani generovat MS 9400 Stržení org. ZDR.POJ.

10.34. Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé čin-
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nosti

V nabídce: „4.Tisky“-“1.Jednotlivé sestavy“-“Personalistika“ se vybere sestava 
M013 Výpis o zdanitelných příjmech. Po zvolení této sestavy se zobrazí seznam 
zaměstnanců, ze kterého si uživatel vybere konkrétního zaměstnance. Pokud chce 
uživatel tisknout potvrzení pro zaměstnance, který již ukončil pracovní vztah, 
stiskne se na seznamu zaměstnanců klávesa „F5“ a vybere se nabídka „4. Ukon-
čení zaměstnanci“.

10.35. Průměrný čistý měsíční výdělek pro úřad práce

Údaje o průměrném výdělku se od roku 2007 tisknou v odděleném potvrzení 
zápočtového listu a pouze na základě žádosti zaměstnance. Proto je po vytištění 
ZL zobrazen dotaz, jestli se má tisknout také potvrzení o průměrné měsíční čisté 
mzdě.

Pokud se zápočtový list tiskne z výstupu (v aktuálním období už nemá zaměstnanec 
aktivní pracovní poměr), tiskne se zápočtový list v nabídce: „4. Tisky“ - „1. Jednot-
livé sestavy“ - „Personalistika“ - „Tisk přihlášky, odhlášky, zápočt. listu z výstupu“ 
- „3.Zápoč. list“.

Pokud se zápočtový list tiskne v aktuálním měsíci, kdy zaměstnanci skončil pra-
covní vztah, musí být nejprve proveden výpočet mezd. Zápočtový list se vytiskne 
v nabídce: „4. Tisky“ - „1. Jednotlivé sestavy“ - „Personalistika“ - „Tisk přihlášky, 
odhlášky, zápočt. listu“ - „3.Zápoč. list“.

V další podnabídce „4.Výpočet prům. čistého měs. příjmu“ jsou podklady a 
výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku.

Poznámka: Pokud se stane, že se na zápočtovém listu nevytiskne průměrný čistý měsíční 
výdělek, pak nebyl v kartě pracovního vztahu zaměstnance naplněn průměr pro 
náhrady nebo úvazky.

10.36. Aktualizace nároku na dovolenou

Po skončení kalendářního roku je nutné provést aktualizaci dovolené. Po uzávěrce 
za dvanáctý měsíc, se aktuální nevyčerpaná dovolená automaticky převede do 
sloupce „Dovolená loňská- převedená“. Uživatel zkontroluje a popřípadě upra-
ví dovolenou v prvním sloupci „Dovolená letošní - nárok“. Je nutné provést tuto 
kontrolu zejména u zaměstnanců, kteří nastoupili v průběhu kalendářního roku. 
U těchto zaměstnanců se přebírá původní nárok na dovolenou, tzn. ne za celý rok, 
ale za poměrnou část od doby nástupu.

U zaměstnanců se stejným nárokem lze využít klávesu „F8“ pro označení skupiny. 
Po označení zaměstnanců se stejným nárokem na dovolenou se stiskne klávesa 
„Esc“ a zobrazí se tabulka, kde uživatel doplní dny nároku dovolené. Tato hodno-
ta se pak automaticky dosadí k vybraným zaměstnancům do sloupce „Dovolená 
letošní - nárok“.

Aktualizace dovolené je v nabídce „1.Personalistika“ - „7.Aktualizace nároku na 
dovolenou“. 
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10.37. Rozdělení MS podle různých hledisek (zdroj peněz, 
středisko, uz atd.)

Pro toto rozdělení slouží MS 7400 Rozdělení MS, nebo MS 7410 Rozdělení gener. 
MS. Tuto MS lze využít například u škol v případě, kdy má zaměstnanec jeden 
pracovní vztah hrazený ze dvou zdrojů. Při pořízení se do sazby zadá příslušné 
procento a vyplní se údaj pro rozdělení (středisko, paragraf, uz atd.). Uživatel si 
může ovlivnit slučování MS 1200 a 1310 - viz parametr pro tisk sestav (kapitola 
2.2.2. Parametr pro tisk sestav).

Příklad	č.1:	 80%	úvazku	hrazeno	ze	státního	rozpočtu	-	v	kartě	pracovního	vztahu	je	vypl-
něn	zdroj	peněz	pro	státní	rozpočet,	20%	je	hrazeno	z	hospodářské	činnosti.	
Při	pořízení	MS	7400	se	zadá	Uz	=	100	(zdroj	peněz	pro	jinou	činnost)	a	do	
sazby	se	vyplní	hodnota	20.	V	tomto	poměru	se	rozdělí	všechny	MS,	které	
tvoří	hrubou	mzdu.

Příklad	č.2:	 Rozdělení	MS	u	zaměstnance,	který	pracuje	na	dvou	střediscích.	V	kartě	pra-
covního	vztahu	zaměstnance	je	vyplněno	středisko	100.	Zaměstnanec	pracuje	
50%	na	středisku	100	a	50%	na	středisku	200.	Při	pořízení	MS	7410	se	zadá	
středisko	=	200	a	do	sazby	se	vyplní	hodnota	50.	
Podle	tohoto	zadání	se	rozdělí	MS	1200	a	1310	z	karty	pracovního	vztahu	a	
popřípadě	ze	souboru	stálých	mzdových	složek.

10.38. Zobrazení karet pracovního poměru u ukončených 
zaměstnanců

V personalistice je nabídka pro prohlížení karet ukončených pracovních vztahů. 
Tyto karty jsou v nabídce: „1.Personalistika“ - „5.Výstup ukončení prac. poměru“ - 
„2.Zobrazení karet PP ukončených zaměstnanců“.

10.39. Generování doplatku do minimální/zaručené mzdy

Minimální mzda je upravena v § 111 a zaručená mzda v § 112 zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. Další úprava a hodnota minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené 
mzdy jsou stanoveny NV č. 567/ 2006 Sb.

Plat zaměstnance nesmí být nižší než minimální nebo zaručená mzda, stejně tak 
odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální 
mzda. Nárok na doplatek se posuzuje v každém pracovním poměru nebo právním 
vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samo-
statně.

Pro automatické generování případného doplatku do minimální resp. zaručené 
mzdy je v kartě pracovního poměru údaj „Dopl. do MM“. Uživatel vyplní kód 
podle konkrétní situace:

0 - neprovádět autom. doplatek,
1 - provádět autom. doplatek,
9 - aut. doplatek do 90%,
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8 - aut. doplatek do 80% MM, jde-li o mladistvého zaměstnance,
7 - aut. doplatek do 75% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem ID 1. a 
2. st., 
5 - aut. doplatek do 50% MM, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem ID 3. st. 

Jestliže uživatel nastaví automatický doplatek, bude se v případě potřeby generovat 
MS 1270 Dopl. min. mzdy/zar. mz.

10.40. Pořízení neodpracované hodiny z důvodu stávky

Za tuto hodinu se neprovádí doplatek zdravotního pojištění. Na základě zákona 
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se stanoví, že se za každý kalendářní 
den trvání pracovního volna bez náhrady příjmu nebo neomluvené nepřítomnosti 
v práci připočte k vyměřovacímu základu poměrná část minimální mzdy, připa-
dající na jeden kalendářní den v daném měsíci. Z toho vyplývá, že z částí dnů se 
pojistné neodvádí.

Tato hodina se pořídí MS 5150 Neplac. volno bez zdr. Při pořízení této MS se 
nezadává datum, protože pak by se tento den vykázal v omluvené absenci. Na 
datumu je však kontrola, takže program bude při nevyplnění datumu upozorňovat, 
že datum musí být vyplněno. V tom případě se stiskne klávesa „Enter“ a šipkou 
doprava se přejde na další údaj. Dalším údajem je počet dnů, kde se vyplní „0“, 
u údaje prac. dny bude také „0“ a v údaji hodiny bude „1“. Za tuto jednu hodinu 
se zkrátí plat.

10.41. Měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se odečítá od vypočítané zálohy na daň 
snížené o slevy dle § 35 ba. Je-li u zaměstnance vypočítaná záloha na daň nižší, 
než částka daňového zvýhodnění, má zaměstnanec nárok i na vyplacení daňo-
vého bonusu.

Daňový bonus lze uplatnit pouze v případě, kdy má zaměstnanec ve zdaňovacím 
období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, nebo při 
zdanění měsíční mzdy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.

Měsíční daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi ve výši:
- 967 Kč měsíčně na vyživované dítě, 
- 1934 Kč měsíčně, jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P.

Měsíční daňové zvýhodnění zaměstnavatel poskytne zaměstnanci z vypočtené 
zálohy na daň:
- formou měsíční slevy na dani,
- formou měsíčního daňového bonusu,
- kombinací obou forem, tj. měsíční slevy na dani a současně i měsíčního daňo-

vého bonusu.

Měsíční sleva na dani
Náleží maximálně do výše zálohy na daň, o poskytnutou slevu zaměstnavatel sníží 
odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. Bude-li částka měsíčního daňo-
vého zvýhodnění u zaměstnance nižší než vypočtená záloha na daň, srazí zaměst-
navatel ze mzdy zaměstnance jen zálohu sníženou o slevu.
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V tomto případě se bude generovat MS 9090 Slenv na dani §35c.

Měsíční daňový bonus
Vznikne, bude-li výše měsíčního daňového zvýhodnění vyšší, než vypočtená 
záloha na daň. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, činí-li jeho výše alespoň 50 Kč 
a maximálně jej lze vyplatit do výše 4350 Kč měsíčně.

Měsíční daňový bonus má zaměstnavatel povinnost vyplatit zaměstnanci při 
výplatě mzdy a o vyplacený měsíční bonus sníží odvod záloh na daň. Pokud je 
daňový bonus vyšší než celkový odvod zálohy na daň, zaměstnavatel vyplatí 
měsíční bonus z vlastních prostředků a o vrácení chybějící částky požádá finanční 
úřad nebo sníží odvod záloh na daň v následujících měsících. Odpovídající vari-
antu nastaví uživatel v základním parametru mezd v nabídce: 7.2.1.1.

Pokud zaměstnanci vznikne nárok na vyplacení daňového bonusu, bude se gene-
rovat MS 9100 Daňový bonus.

Nedosáhne-li měsíční příjem zaměstnance alespoň poloviny minimální mzdy, 
vypočtenou zálohu na daň zaměstnavatel sníží pouze o částku měsíční slevy na 
dani a daňový bonus nevyplatí.

 Příklady na způsob výpočtu v programu Keo:

10.42. Zaměstnanec s více pracovními vztahy, kdy ani jejich 
součet nedosahuje minimální mzdy

 Pořízení zaměstnance, který má více pracovních vztahů u různých zaměstnavatelů 
a jeho celkový příjem nedosahuje minimální mzdy (a není za něj plátcem pojistné-
ho stát, ani neplatí minimální zálohy jako OSVČ). V tomto případě je zaměstnanec 
povinen provést doplatek do výše minimální mzdy u jednoho zvoleného zaměst-
navatele. 

a) Postup u zaměstnavatele, který bude provádět doplatek do minimální mzdy:
v osobní kartě zaměstnance musí být u zdravotního pojištění nastavena hodnota 
0 – minimální mzda.
Zaměstnanec musí donést od druhého zaměstnavatele potvrzení o dosaženém 
příjmu.
V pořízení mzdových složek  se na MS 7766 Snížení vym. zákl. ZP pak pořídí část-
ka, kterou si zaměstnanec vydělal u druhého zaměstnavatele.

Příklad:	 Zaměstnanec	pověřil	doplatkem	do	minimální	mzdy	zaměstnavatele	„A“.	
Výdělek	u	tohoto	zaměstnavatele	činí	4800	Kč.

	 U	druhého	zaměstnavatele	„B“	činí	výdělek	zaměstnance	2200	Kč	(zaměstna-
nec	donese	potvrzení).

	 V	osobní	kartě	je	nastaven	odvod	zdravotního	pojištění	z	minimální	mzdy.

	 V	pořízení	mzdových	složek	se	pořídí	MS	7766	Snížení	vym.	zakl.	ZP	a	zadá	
se	tam	hodnota	2200,	neboť	z	této	částky	bylo	zdravotní	pojištění	odvedeno	u	
druhého	zaměstnavatele	„B“.

	 Vyměřovací	základ	u	zaměstnavatele	„A“	tak	bude	činit:

	 8000Kč	–	2200	Kč	=	5800	Kč.	
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b) Postup u zaměstnavatele, který nebude provádět doplatek do minimální 
mzdy.

Tento zaměstnavatel vystaví zaměstnanci potvrzení o dosaženém výdělku z na-
bídky:

„4.Tisky“-„1.Jednotlivé sestavy“-„Archiv“-„M551A Přehled vyměř. zákl. ZP pro vy-
braného zaměstn.“ – kde se  vybere konkrétní zaměstnanec a zadá se období, za 
které se má potvrzení vytisknout.
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11. Ostatní

Nabídka „8. Ostatní“.

Tato nabídka obsahuje další doplňující programy:

1. Obnova dovolené v aktuálním měsíci - pokud dojde k porušení vazeb, je vhod-
né spustit tuto nabídku pro aktualizaci vybrané dovolené v aktuálním měsíci (při 
opravách nebo přepisování přímo v pořízení MS).

2. Zruš zálohy - zrušení vygenerovaných mzdových složek, pak je třeba znovu 
spustit výpočet záloh viz kapitola 5.2. Zálohy.

3. Indexace - pokud dojde k porušení indexových souborů (např. při výpadku el. 
proudu nebo při „resetu“ počítače), je nutné tyto soubory obnovit. 

4. Návrat o měsíc zpět - zrušení uzávěrky a návrat o jeden měsíc. Pokud se stane, 
že uživatel potřebuje opravit již uzavřený měsíc, zvolením této nabídky se otevře 
předchozí měsíc. Uživatel provede požadovanou opravu, znova spustí výpočet 
mezd, vytiskne potřebné sestavy a provede měsíční uzávěrku. Pro obnovu již 
pořízených mzdových složek v aktuálním období se zvolí po návratu následující 
nabídka: „O.Obnova pořízených mzd. složek a dalších souborů po návratu“.

0. Obnova pořízených mzd. složek a dalších souborů po návratu - tato nabídka se 
využije po návratu o měsíc zpět, aby se obnovily pořízené mzdové složky v aktu-
álním období.

5. Zrušení starých záznamů journalu 

6. Daň - jednoduchý výpočet pro daň zálohovou, srážkovou a roční. Uživatel si 
vybere konkrétní zdanění a zapíše výši základu a rok, za který se má daň vypo-
čítat.

7. Pojištění - jednoduchý výpočet pro sociální a zdravotní pojištění. Uživatel si 
vybere konkrétní výpočet a zadá vyměřovací základ a období, ze kterého se má 
pojištění vypočítat. 

8. Změna kódu zdravotní pojišťovny - v této nabídce se změní kód zdravotní po-
jišťovny. Pojišťovna se vybere klávesou „Enter“ a zadá se nový kód zdravotní po-
jišťovny.

9. Změna dovolené - tato nabídka je stejná jako již popisovaná nabídka v Persona-
listice - viz kapitola 10.36. Aktualizace nároku na dovolenou.

0. Nastavení evidenčního stavu pro statistiku - v této nabídce lze změnit evi-
denční stav pro statistiku za aktuální období a za předcházející čtvrtletí. Například 
když uživatel zjistí, že je špatný evidenční stav u dohody o pracovní činnosti, v této 
nabídce provede opravu.
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12. Novinky

Součástí programu je popis změn a novinek. Pokud je nová verze programu, v této 
části uživatel nalezne popis novinek v programu. Nabídka: „9.Novinky“.
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13. Zálohování a obnova dat

Zálohování dat

Pokud je zpracováno aktuální období a uživatel chce přejít na další období, je 
vhodné zálohovat pořízená data.

Nabídka v základním menu KEO: „S. Služby“ - „K. Zálohování dat - pevný disk“ 
nebo „A. Zálohování dat- disketa“ po vybrání konkrétní nabídky si uživatel vybere 
modul Mzdy a Personalistika.

Poznámka Zálohování na diskety je však v současné době považováno za značně nespoleh-
livý způsob, jak uchovávat data pro případ ztráty dat. Problémy jsou s nekvalit-
ním povrchem disket, s hardwarem současných disketových mechanik, v nepo-
slední řadě bývá problém v komunikaci mezi DOS úlohou, operačním systémem 
a mechanikou. Proto pokud zálohujete na větší počet disket, s největší pravděpo-
dobností se v případě nutnosti nepovede data z disket obnovit. Doporučuje se tedy 
záloha na pevný disk, flash disk či síťový disk. Odtud pak zálohy vypalovat na CD. 
Jedna z vhodných možností je také nastavení automatického zálohování pomocí 
operačního systému v pravidelných intervalech.

Obnova dat

Veškeré obnovy dat z kopií, je třeba konzultovat s obchodním zástupcem nebo 
přímo s autorskou firmou - zvláště je-li zpracování instalováno v síti počítačů.

Obnova dat je v nabídce základního menu KEO: „S. Služby“ - „O. Obnova zpra-
cování“, kde se vybere z čeho se má provést obnova dat a dále se vybere modul 
„Mzdy a Personalistika“.
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14. Příklady

14.1. Pořízení nového pracovního poměru

a) pořízení osobní karty zaměstnance
- první strana:

- druhá strana:

 Zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.

 Zdravotní pojištění bude počítáno ze skutečného výdělku. Pokud by však sku-
tečný výdělek nedosahoval minimální mzdy, odvede se zdravotní pojištění 
z minimálního vyměřovacího základu.
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b) pořízení rodinných příslušníků:

 Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění  na dvě děti. MS pro uplatnění da-
ňového zvýhodnění se vytvoří na základě údaje „Zahrnout do odpočtů“ = A.

c) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 0, tento zaměstnanec se bude zahrnovat do statistických 

výkazů.
 Úvazky - zaměstnanec pracuje na „plný“ úvazek.
 Základní plat činí 17770 Kč a osobní příplatek 5000 Kč. 
 Nejedná se o ZMR.
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- druhá strana:

 Zaměstnanec má nárok na dovolenou 25 dní. Odborná praxe činí ke dni 
nástupu 15 let a 125 dní. 

 Výplata bude zasílána na účet.

d) Měsíční zpracování

 Jestliže zaměstnanec celý měsíc odpracoval, je připraven k provedení výpočtu 
mezd.

 Jestliže však v aktuálním měsíci odpracoval např. 10 hodin přesčasu, musí se 
pořídit příslušné mzdové složky:

 Zaměstnanec odpracoval 10 hodin přesčasu. Přesčas se pořídí MS 1000 a zadá 
se počet hodin. Hodnota této MS se zobrazí po stisku kláves „ShiftF6“. Za deset 
hodin přesčasu přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 25%, který se pořídí MS 
2100.
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e) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnou vý-
platní lístek zaměstnance:

14.2. Pracovní poměr na dobu určitou u starobního 
důchodce

a) pořízení osobní karty zaměstnance
- první strana:
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- druhá strana:

 Zdravotní pojištění - plátcem pojistného je stát..

 Zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. 

b) pořízení karty pracovního poměru 

- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 0, tento zaměstnanec se bude zahrnovat do statistických 

výkazů.
 Úvazky - zaměstnanec pracuje na „plný“ úvazek.
 Základní plat činí 19750 Kč.
 Nejedná se o ZMR.
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- druhá strana:

 Zaměstnanec má nárok na dovolenou 25 dní. Odborná praxe činí ke dni 
nástupu 35 let. 

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.

c) Zaměstnanci je přiznán zvláštní příplatek ve výši 500 Kč. Tento příplatek se 
pořídí do stálých mzdových složek, aby se tato MS nemusela měsíčně pořizo-
vat:

d) Měsíční zpracování
 Jestliže zaměstnanec celý měsíc odpracoval, je připraven k provedení výpočtu 

mezd.
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 Jestliže je však nutné v aktuálním měsíci pořídit různé výjimky, musí se pořídit 
příslušné mzdové složky:

 Zaměstnanec čerpal dovolenou od 3. do 16.1.2011.

 Dále byla zaměstnanci vyplacena mimořádná odměna 2000 Kč.

e) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnou vý-
platní lístek zaměstnance:
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14.3. Pracovní poměr na „poloviční“ úvazek

a) pořízení osobní karty zaměstnance
- první strana:

- druhá strana:

 Zdravotní pojištění - bude placeno ze skutečného výdělku.

 Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani. 
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b) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 0, tento zaměstnanec se bude zahrnovat do statistických 

výkazů.

 Úvazky - zaměstnanec pracuje na „poloviční“ úvazek.

 Základní plat činí 12840 Kč při 100% úvazku.

 Osobní příplatek činí 2000 Kč při 100% úvazku.

 Zaměstnanec má vyplněn příznak pro krácení základního platu a osobní-
ho příplatku. Stejně se budou krátit všechny další poskytnuté příplatky.

- druhá strana:

 Zaměstnanec má nárok na dovolenou 25 dní. Odborná praxe činí ke dni 
nástupu 13 let.

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.
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c) Zaměstnanci je přiznán příplatek za vedení ve výši 2000 Kč (při 100% úvazku). 
Tento příplatek se pořídí do stálých mzdových složek, aby se tato MS nemusela 
měsíčně pořizovat:

d) Měsíční zpracování
 Jestliže zaměstnanec celý měsíc odpracoval, je připraven k provedení výpočtu 

mezd.

 Jestliže je však nutné v aktuálním měsíci pořídit různé výjimky, musí se pořídit 
příslušné mzdové složky:

 Zaměstnankyni byla poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za 
1 den. (MS 5740)
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e) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnout vý-
platní lístek zaměstnance:

14.4. Pořízení dohody o pracovní činnosti

a) pořízení osobní karty zaměstnance
- druhá strana:

 Zdravotní pojištění - 1 skutečný výdělek. Pokud příjem dosáhne alespoň roz-
hodného příjmu bude zdravotní pojištění počítáno ze skutečného výdělku.

 Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani. 
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b) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 1, tento zaměstnanec se nebude zahrnovat do statistických 

výkazů (do počtu fyzických osob).

 Úvazky - nejsou vyplněny, měsíčně se budou pořizovat odpracované ho-
diny.

 Základní plat není vyplněn. Odměna se musí pořídit do stálých mzdových 
složek.

 Odměna zaměstnance je stanovena na 3000 Kč, nejedná se o ZMR.

- druhá strana:

 U údaje „Sociál./nem. pojištěn“ je vyplněno A.

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.
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c) pořízení odměny do stálých mzdových složek, aby se nemusela odměna poři-
zovat měsíčně:

d) před výpočtem mezd je nutné každý měsíc doplnit odpracovanou dobu 
u dohod. Buď se MS 1010 pro evidenci hodin zadá přímo do pořízení mzdo-
vých složek, nebo se využije nabídky: „2.Pořízení akt. období“-“B.Doplnění 
odpr. doby dohod“.

 Po zvolení této nabídky se zobrazí seznam dohod, u kterých se doplní odpra-
cované hodiny:
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 Po opuštění této nabídky se zobrazí okno pro doplnění mzdové složky pro 
evidenci hodin:

 Automaticky se nabízí mzdová složka 1010. Uživatel potvrdí klávesou 
„Enter“.

e) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnout vý-
platní lístek zaměstnance.
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14.5. Pořízení dohody o provedení práce

a) pořízení osobní karty zaměstnance
- druhá strana:

 Zdravotní pojištění - je vyplněn kód 3, z tohoto příjmu se neodvádí zdravotní 
pojištění.

 Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani. 

b) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 1, tento zaměstnanec se nebude zahrnovat do statistických 

výkazů (do počtu fyzických osob).

 Úvazky - nejsou vyplněny, měsíčně se budou pořizovat odpracované ho-
diny.
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 Základní plat není vyplněn. Odměna se musí pořídit do stálých mzdových 
složek.

- druhá strana:

 U údaje „Sociálně pojištěn“ je vyplněno N. Tato odměna se nezahrnuje do 
vyměřovacího základu na sociální pojištění. 

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.

c) pořízení odměny do stálých mzdových složek, aby se nemusela odměna poři-
zovat měsíčně:

d) před výpočtem mezd je nutné každý měsíc doplnit odpracovanou dobu 
u dohod. Viz kapitola 14.4. Pořízení dohody o pracovní činnosti.
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e) po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnout vý-
platní lístek zaměstnance.

14.6. Pořízení uvolněného starosty

a) pořízení osobní karty 
- druhá strana:

 Zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.

 Zdravotní pojištění bude počítáno ze skutečného výdělku. Pokud by však sku-
tečný výdělek nedosahoval minimální mzdy, odvede se zdravotní pojištění 
z minimálního vyměřovacího základu.
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b) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 1, tento zastupitel se nebude zahrnovat do statistických 

výkazů (do počtu fyzických osob).

 Úvazky - jsou vyplněny jako u zaměstnance na „plný“ úvazek.

 Do základního platu se vyplní výše měsíční odměny uvolněného zastupi-
tele.

- druhá strana:

 Nárok na dovolenou činí 25 dní. Z tohoto příjmu se odvádí sociální pojiš-
tění. 

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.
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c) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnout výplat-
ní lístek zaměstnance:

14.7. Pořízení neuvolněného zastupitele

a) pořízení osobní karty 
- druhá strana:

 

Z tohoto příjmu se zdravotní pojištění odvádí.

 Zastupitel nepodepsal Prohlášení k dani.
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b) pořízení karty pracovního poměru 
- první strana:

 Důležité údaje:
 Evidenční stav - 1, tento zastupitel se nebude zahrnovat do statistických 

výkazů (do počtu fyzických osob).

 Úvazky - nejsou vyplněny. 

 Základní plat není vyplněn, do stálých mzdových složek se pořídí výše 
měsíční odměny neuvolněného zastupitele.

- druhá strana:

 Z tohoto příjmu se neodvádí sociální pojištění. 

 Výplata bude vyplácena v hotovosti.
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c) pořízení odměny do stálých mzdových složek, aby se nemusela odměna 
pořizovat měsíčně:

d) Po pořízení MS si může uživatel kombinací kláves „ShiftF6“ prohlédnout 
výplatní lístek zaměstnance:
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Poznámky
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