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V tomto letáku si popíšeme změny, které jsou obsaženy ve Mzdách Profi pro 4. čtvrtletí 2020. 
Tím nejzásadnějším je předpokládané zrušení superhrubé mzdy od roku 2021, na které je program 
již připraven, změn je ale více. 

1. Zrušení superhrubé mzdy od roku 2021
I když tato změna zatím nebyla schválena, je dost pravděpodobné, že dříve nebo později schválena bude. 
Protože úprava programu na tuto „novinku“ je velmi náročná, začali jsme na ní pracovat už v předstihu. 
Změněny musely být nejen výpočty v programu, ale i všechny tiskové sestavy a obrazovky, ve kterých se 
superhrubá mzda vyskytovala. 
Nová verze programu má způsob výpočtu daně z příjmu nastaven parametricky. Je tak možné program 
kdykoliv "přepnout" ze superhrubé mzdy na běžný základ daně a zpět. Zatím samozřejmě není jisté, 
kdy k "ostrému" přepnutí dojde, z testovacích důvodů ale máme možnost to provést kdykoliv. Proto jsem také 
mohl sejmout jednotlivé obrazovky a tiskové sestavy a vložit je jako ilustrace do tohoto návodu.

Zobrazení zvoleného způsobu výpočtu v Ovládacím panelu:

V Ovládacím panelu, Nastavení provozu 
aplikací, je nově zobrazen způsob 
výpočtu daně z příjmu. Běžní uživatelé 
programu nemají možnost způsob výpočtu 
změnit, až do schválení novely je „na tvrdo“ 
nastaven na superhrubou mzdu.

Z testovacích důvodů ale máme jako autoři 
programu možnost výpočet přepnout na 
hrubou mzdu.

Po přepnutí způsobu výpočtu daně se změní pojmenování v celém programu: 

Ilustrovat si to můžeme na mzdovém listu. Při výpočtu superhrubé mzdy vypadá datový formulář následovně:

Po zrušení superhrubé mzdy bude datový formulář vypadat takto:

Pokud se po zrušení superhrubé mzdy nezvýší daň z příjmu, zvýší se platy zaměstnanců nezanedbatelným 
způsobem. To je vidět ze zobrazených sumarizací se stejnou hrubou mzdou 30 000 Kč. 
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Upraveny jsou také všechny tiskové sestavy: 

Ilustrovat si to můžeme na výplatní pásce z Komunikátoru, kde se místo superhrubé mzdy rovněž zobrazuje 
základ daně. Upraveny byly i všechny ostatní sestavy v programu.

Zrušení superhubé mzdy se projeví i na některých výkazech (např. Výpočet daně a daňového zvýhodnění 
nebo Potvrzení o zdanitelných příjmech). Ty upravíme až budou známé nové originální formuláře.

2. Možnost t isknout poznámku na mzdových listech
Na grafických mzdových listech a výplatních páskách (tištěných programem Komunikátor) je nově možné 
vytisknout poznámku v délce 60 znaků. Text poznámky se zadává před zahájením tisku:

Text poznámky se nikam neukládá, standardně je při zahájení tisku tabulka prázdná. Pokud ji takto necháte, 
nebude se na doklady tisknout nic. Pokud je ale poznámka vyplněna, vypadá po vytištění takto: 
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4. Upravené nastavení běžných účtů
Tato novinka najde své uplatnění hlavně v Deníku Profi, z důvodu vzájemné komplatibility byla ale doplněna 
i do Mezd Profi. V návaznosti na zavedení nové možnosti vést pokladny a běžné účty až v pěti cizích měnách, 
byl upraven také panel pro nastavení bankovního spojení.  

U každého běžného účtu a pokladny nyní můžete nastavit, ve které měně je veden. K dispozici máte nabídku 
pěti cizích měn a samozřejmě Kč. 

V Ovládacím panelu vyberte položku Běžné účty a homebanking. U každého účtu je ve druhém sloupci 
uvedena měna (pokud se jedná o Kč, je sloupec prázdný). Požadovanou měnu zvolíte stiskem mezerníku 
(jednotlivé cizí měny a jejich kurzy je možné předvolit v Deníku Profi). 

Kromě vlastního bankovního spojení je zde také možné zapnout používání více běžných účtů. Dříve byl 
tento přepínač k dispozici v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací, jeho logičtější umístění je ale zde, 
kde se s bankovními účty přímo pracuje. Pokud použití více běžných účtů vypnete, bude v tabulce k dispozici 
pouze jeden řádek, pokud jej zapnete, budete moci nastavit až 10 běžných účtů. 

3. Nový vzor XML podání Přehledu o pojistném
Pro období od září 2020 je nutné použít staronový vzor elektronického podání Přehledu o pojistném pro OSSZ, 
který je označen jako vzor 2016. Vzhledem k tomu, že se vzor 2016 a vzor 2020 (který se používal v měsících 
červen - srpen) liší jen nepatrně, předpokládali jsme, že u něj ČSSZ zůstane a pouze nebude uplatňována sleva 
na pojistném. Takto byl také program Mzdy Profi původně připraven. ČSSZ ale zvolila komplikovanější řešení 
(návrat ke starému formuláři), takže jsme do Mezd vrátili i starý vzor 2016. 

V programu jsou nyní k dispozici oba formuláře přehledu o pojistném:

Formulář nadepsaný "Přehled o pojistném" je 
starý formulář, který byl používán od roku 2016 s 
vyjímkou června - srpna 2020, kdy platil Antivirus 
C. Pokud už nedojde k dalším změnám, bude 
používán i od září 2020 (soubor se bude jmenovat 
PVPOJ16.XML). 
Formulář nadepsaný "Přehled o pojistném 
(Antivirus C)" se používal v červnu - srpnu 2020 
a pokud by byl Antivirus C obnoven, budete jej 
používat opět (soubor se bude jmenovat 
PVPOJ20.XML).


