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Novinky ve Mzdách Profi 2020
reagující na pandemii koronaviru
V tomto návodu si popíšeme důležité novinky v programu, které byly doplněny, aby vám pomohly
řešit složitou situaci vyvolanou epidemií koronaviru COVID. Popsáno bude také několik starších
vylepšení, které byly uvolněny v průběhu března 2020.

Doplnění nov ých m z dov ých k líčů

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

Nové funkce vyžadují doplnění mzdových klíčů do programu - proto nejprve v Hlavním menu Mezd Profi
přejděte do Pomocných evidencí a zvolte Mzdové klíče. Zde stiskněte klávesu F10, která automaticky doplní
do evidence všechny chybějící mzdové klíče (tedy ty nové):

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Program do evidence doplní mzdové klíče 811 a 812, které se týkají dorovnání zdravotního pojištění:
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a také volitelný statistický klíč 099, na který je možné psát záporné hodnoty:

Doplnění nových mzdových klíčů proveďte ve všech multilicencích programu Mzdy Profi.

Vý p o čet ná hrad mez d z prog ra mu A nt iv ir us
V návaznosti na obtížnou situaci, vyvolanou pandemií koronaviru, mohou postižené firmy požádat o náhradu
80% nebo 60% mezd svých zaměstnanců z vládního programu Antivirus. Proplácí se část mzdy, připadající na
období pandemie, včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného na zaměstnavatelem. Aby byla příslušná částka proplacena, je potřeba doložit hodnoty mezd a sociálního a zdravotního pojištění.
Protože se proplácí pouze část mzdy a pojištění, připadající na období pandemie, budou mzdové listy za
březen vypadat následovně - klasicky bude zpracována mzda zaměstnanců, která se týká běžného období.
Náhrada mzdy, připadající na období pandemie pak bude zapsána na klíč 440.
Program Mzdy Profi pak v této nové tiskové sestavě projde mzdové listy jednotlivých pracovníků, u každého
z nich sečte částky, zapsané na klíč 440 a vypočte k nim sociální a zdravotní pojištění „za zaměstnavatele“.
Tyto hodnoty pak zobrazí a sečte „za celou firmu“. Zaměstnavatel pak může podle kategorie svého omezení
nárokovat náhradu 80% nebo 60% z této částky.
Novou tiskovou sestavu najdete v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání):

Po jejím spuštění se program zeptá, na který mzdový klíč byly zapsány náhrady mezd (předvolen je klíč 440),
za který měsíc má provést výpočet, jestli se bude týkat všech, nebo jen označených pracovníků a jak budou
pracovníci v sestavě seřazeni (dle rodného čísla nebo jména). Pak se provede výpočet a zobrazí výsledek:
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Funkce dorovnání zdravotního pojištění (platí zaměstnanec) byla v programu již dříve. Používala se v situaci,
kdy hrubá mzda zaměstnance byla nižší než mzda minimální. Program pak automaticky zvýšil vyměřovací
základ zdravotního pojištění na úroveň minimální mzdy, dopočítal zdravotní pojištění za zaměstnance i za firmu
a část „za firmu“ převedl k tíži zaměstnance.
Nově v programu Mzdy Profi najdete dorovnání zdravotního pojištění, jehož náklady platí zaměstnavatel.
Používá se v situaci, kdy je pracovníkovi snížena mzda z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.
Funguje to podobně jako v předchozím případě - vyměřovací základ zdravotního pojištění se zvýší na úroveň
minimální mzdy, dopočítá se zdravotní pojištění za zaměstnance a firmu a část, která připadá na zaměstnance
se převede k tíži zaměstnavatele. Navíc se v tomto případě musí upravit superhrubá mzda, protože ta by jinak
byla zkreslena zvýšeným zdravotním pojištěním „za firmu“.
Funkci dorovnání zdravotního pojištění najdete jako obvykle v evidenci mzdových listů po stisku klávesy F4:

http://www.japo.cz
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Po jejím zvolení se vás program zeptá, který typ dorovnání chcete počítat:

Pokud zvolíte novou možnost dorovnání placeného zaměstnavatelem, může výsledek vypadat např. takto:

u Plat zaměstnance z důvodu překážek na straně zaměstnavatele byl 5000 Kč (klíč 100).
u Program zvýšil vyměřovací základ zdravotního pojištění o 9600 Kč na 14600 Kč (klíč 880).
u Část zdravotního pojištění „za zaměstnance“, připadající na zvýšení vyměřovacího základu (9600 Kč)
převedl k tíži zaměstnavatele (klíč 811).
u Superhrubou mzdu snížil o 1296 Kč, tak aby nebyla zkreslena zvýšeným zdravotním pojištěním „za
firmu“. Do superhrubé mzdy smí vstupovat jen zdravotní pojištění „za firmu“, které odpovídá skutečnému
vyměřovacímu základu, ne tomu zvýšenému.
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Aby mohlo dorovnání zdravotního pojištění správně fungovat, musí být do evidence mzdových klíčů doplněny
nové klíče 811 a 812. Způsob jejich automatického doplnění byl popsán v první kapitole tohoto návodu.
Jakmile je jednou provedeno dorovnání ZP (ručně nebo automaticky), není jej možné spustit znovu. Program
před spuštěním automatického dorovnání kontroluje, zda jsou ve mzdovém listu obsaženy klíče 810 nebo 811.
Pokud ano, automatické dorovnání se nespustí.
Pokud chcete automaticky vypočtené dorovnání zdravotního pojištění zrušit, smažte ze mzdového listu řádky
s klíči 810 nebo 811, 812 a 880.

Závěrem několik novinek z března 2020 ...
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Úprava v na st avení ba nkov ního sp ojení z a měst na nce
V kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení zaměstnance
i v případě, že si přeje předávání výplaty v hotovosti (H). Takto uložené údaje je pak možné využít při
generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než je předvolený pro mzdu.
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Jaké je využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte
v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, zvolíte tuto možnost
při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení.

Aut omat ický přep o čet m z dového list u
Další novinkou je možnost zapnout si v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací automatický přepočet
mzdového listu. Pokud je tato funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před
jeho uzavřením kontrolní přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je.
Zapnutí této funkce vám doporučujeme.

Nov ý st at ist ický k líč 0 9 9
Evidence mzdových klíčů byla rozšířena o nový statistický klíč 099, na který je možné zapisovat i záporné
hodnoty (jako na jediný mzdový klíč v programu). Hodnoty zapisované na tento mzdový klíč nevstupují do
žádných výpočtů, můžete jej tedy použít k libovolnému účelu (pojmenovat si jej jak chcete).
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