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Zákonem 300/2020 Sb. je zaměstnavatelům umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní 
měsíce červen - srpen 2020 s tím, že do něj nezahrnou vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, 
jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce, u každého zaměstnance však maximálně 
52253 Kč. To znamená, že část vyměřovacího základu zaměstnance, převyšující částku 52253 Kč se do 
vyměřovacího základu zahrne vždy. Vyměřovací základ však nelze snížit o vyměřovací základ zaměstnance, 
kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v paragrafu 52 písmeno a) až c) zákoníku práce.

Nárok na prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu má zaměstnavatel tehdy, pokud:

•	 počet	jeho	pracovníků	nepřesahuje	v	posledním	dni	kalendářního	měsíce	50
•	 počet	jeho	zaměstnanců,	kteří	jsou	účastni	nemocenského	pojištění,	činí	v	posledním	dni	kalendářního	

měsíce	alespoň	90%	počtu	těchto	zaměstnanců	k	31.	březnu	2020
•	 úhrn	vyměřovacích	základů	těchto	zaměstnanců	činí	alespoň	90%	úhrnu	za	březen	2020
•	 odvedl	pojistné,	které	jsou	povinní	platit	zaměstnanci	(6,5%)	ve	stanovené	lhůtě
•	 za	kalendářní	měsíc	nečerpá	prostředky	z	programu	Antivirus	A	a	B

Nový přehled o pojistném
Uplatnit prominutí pojistného lze pouze prostřednictvím nové verze přehledu, která je k dispozici v nové verzi 
programu Mzdy Profi (z 2. 7. 2020). Po zadání vstupních dat přehledu (období apod.) se zobrazí dotaz: 

•	 jestli	má	být	uplatněno	snížení	vyměřovacího	základu	sociálního	pojištění	za	zaměstnavatele	(ano/ne)	

Pokud odpovíte ano, je možné zadat: 

•	 snížený	vyměřovací	základ
•	 odpovídající	pojistné	za	zaměstnavatele 

Po potvrzení posledního údaje klávesou Enter se vygeneruje XML soubor s novou strukturou, který lze na 
ePortál ČSSZ načíst. XML soubor má název:

•	 PVPOJ20.XLM	

a uloží se do složky pro export dat. Standardně je předvoleno:

•	 C:\JAPO\EXPORT

Pokud nevyužijete možnost tisku formuláře přehledu na ePortálu ČSSZ, můžete použít tisk přímo v programu 
Mzdy Profi. Postup je stejný jako při generování XML souboru, u DOSovského i grafického přehledu zadáváte 
upravené hodnoty vyměřovacího základu a pojistného zadáte rovněž z klávesnice.

Nová sestava Detaily k Antiviru C
V evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (Sestavy k odevzdání), v nabídce Sestavy pro OSSZ, najdete 
novou tiskovou sestavu Detaily k Antiviru C. Do ní se zahrnou zaměstnanci dle vašeho výběru (všichni nebo 
označení) a za zvolené období se provede sumarizace vyměřovacích základů sociálního pojištění, u každého 
pracovníka pak jeho snížení o 52253 Kč a následný výpočet sociálního pojištění (za firmu). 
Kromě toho program sumarizuje i vyměřovací základy za březen 2020 a provede procentuelní porovnání se 
sumarizací vyměřovacích základů za zvolený měsíc. Snadno tak ověříte splnění „podmínky 90%“. Výsledky 
z této sestavy tak mohou být podkladem k odevzdání Přehledu se sníženým pojistným.
Ale pozor - program v této sestavě nekontroluje, u kterých pracovníků může být snížení pojistného 
uplatněno - to je na vás. Zaměstnance si vyberte (označte mezerníkem) a sestavu nechte vypočítat 
jen pro vybrané zaměstnance. Stejně tak musíte sami posoudit, jestli zaměstnavatel splnil výše 
uvedené podmínky a má na slevu pojistného dle Antiviru C nárok !!!

Úprava výše sociálního pojištění v příkazu k úhradě
Program při automatickém vystavení příkazů k úhradě neví, jestli jste využili možnosti snížení vyměřovacího 
základu sociálního pojištění. Proto při automatickém vystavení příkazů k úhradě uvede částku pojistného 
v plné výši (bez případného snížení). 
Proto nezapomeňte po jejich automatickém vystavení, do příslušného příkazu vstoupit a částku 
pojistného pro OSSZ upravit. Program při automatickém vystavení příkazů zobrazí na displeji 
protokol, ve kterém je patrno, který příkaz k úhradě (pokud jich bylo vystaveno víc) a na kterém 
řádku obsahuje příslušnou platbu pojistného.  

Novinky ve Mzdách Profi 2020
(podpora Antiviru C)
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