
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 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 pořídit 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.Srážky”), kde se 
zároveň doplní číslo bankovního účtu, na který se bude příspěvek odesílat.

Pro pořízení příspěvku na soukromé životní pojištění se musí pořídit dvě mzdové 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.Srážky”), kde se 
zároveň doplní číslo bankovního účtu, na který se bude příspěvek odesílat.

Od roku 2008 je u zaměstnance osvobozen od daně příspěvek od zaměstnavatele na penzijní 
připojištění a životní pojištění ve výši 24000 Kč ročně za oba příspěvky od téhož zaměstnavatele. Část 
přesahující 24000 Kč bude u zaměstnance zdanitelným 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. U MS 728 a 729 je tento údaj naplněn z distribuce.

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 penzijního 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. připojištění.

V případě, že je příspěvek hrazen z FKSP (či sociálního fondu), může se do mzdové 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. 


	Tiskové sestavy
	Zaměstnavatel, který má smlouvy s více penzijními fondy

