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Program Mzdy Profi ve verzi pro rok 2018 obsahuje řadu legislativních změn. Kromě toho jsme ale provedli
i funkční vylepšení, z nichž ta nejdůležitější si popíšeme v tomto návodu.

1. Evidence pracovních neschopností
Prostředí evidence PN sestává z několika karet (popis PN, rozpis směn, náhrady), mezi kterými je možné
přeskakovat pomocí funkčních kláves F5, F6 a F7. Při zápisu PN aktivně pracujete s prvními dvěma kartami,
ta třetí slouží pouze k zobrazení vypočtených náhrad po vložení PN do mzdového listu.
Nově se při zápisu do první a druhé karty PN budete setkávat s kontrolami, které v případě vložení
nesmyslných údajů budou vyžadovat provedení opravy. Kromě toho, ve spodní sumarizační části první karty
najdete novou informaci o počtu kalendářních dnů trvání PN:
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Informace o počtu kalendářních dnů trvání PN se také bude automaticky vkládat do mzdového listu na klíč 010.
Druhá karta PN byla také upravena. Nově se zde zobrazují zkratky dne v týdnu, což přispěje k lepší orientaci
a snazšímu vyplňování přehledu plánovaných směn. Dobré orientaci napomáhá i to, že jsou zkratkou označeny
pouze pondělí - pátek, víkend (sobota a neděle) označeny nejsou.

2. Odčitatelné položky v kartě pracovníka
Řadu vylepšení najdete také v odčitatelných položkách pracovníka, které jsou dostupné v jeho kartě v evidenci
zaměstnanců. První novinky si všimnete hned při zahájení práce v roce 2018.

Aktualizace slev na děti na začátku roku
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Po ukončení mezd za prosinec 2017 budete provádět převod dat do roku 2018 (jako obvykle ve Správci
souborů programu Asistent). Při převodu evidence zaměstnanců dochází k různým sumarizacím a výpočtům
a mimo jiné se také vynulují údaje v evidenci odčitatelných položek. Když pak vstoupíte do karty pracovníka
a zvolíte jeho odčitatelné položky, najdete tam tytéž, které měl v minulém roce - pouze částky a rozmezí
platnosti (od data - do data) jsou vynulované.
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Když v nové verzi Mezd stisknete na takovéto odčitatelné položce klávesu Enter a stejnou klávesou potvrdíte
i její číslo, automaticky se načte aktuální částka odčitatelné položky (slevy na dani) a datum od - do se nastaví
od 1. ledna do 31. prosince. Tyto údaje pak můžete samozřejmě změnit.
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Nastavení uplatnění slevy na dítě
Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je
možné při více dětech kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě
uplatňuje druhý rodič. I u jednoho dítěte je nyní možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, musí se ale
střídat – například v jednom měsíci může uplatnit slevu matka, v dalším otec.
I tuto možnost nyní program Mzdy podporuje - pokud je v odčitatelných položkách uvedena sleva pouze na
jedno dítě, je možné přes klávesu F4 nastavit, ve kterých měsících bude u zaměstnance tato sleva uplatněna.

V zobrazené tabulce s měsíci leden - prosinec se přepínači Ano - Ne nastaví, ve kterém mzdovém listu se daňové zvýhodnění projeví. V případě, že do odčitatelných položek pracovníka vložíte daňové zvýhodnění na další
dítě (2., 3.), možnost měsíčního uplatnění u 1. dítěte se automaticky zruší.
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