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Mzdy Prof i

Počítejte mzdy na čem chcete ...
S naším programem to je ale jednodušší.

Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací 
v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé evidence a vysvětluje 

všechny funkce a tiskové sestavy, které jsou v nich obsažené. 
Navíc je doplněna řadou ilustrací a poprvé také několika příklady a postupy, 

které vám pomohou se zpracováním neobvyklých případů. 
Navazuje na příručku Začínáme, která se věnovala instalaci, spouštění 

a podrobnému popis jednotného uživatelského prostředí programů JAPO.
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S M L O U V A    O    P Ř E V O D U    O M E Z E N Ý C H    M A J E T K O V Ý C H    P R Á V    K    U Ž I T Í    S O F T W A R E

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV:
Majitelem veškerých autorských práv a autorem programů je firma JAPO Zlín, spol. s r. o. se sídlem Družstevní 431, 763 15 Slušovice (dále výrobce). 
Všechna práva k softwaru, kromě práv která byla koncovému uživateli výslovně udělena v této smlouvě, si výrobce vyhrazuje pro sebe.

DEFINICE:
Pojem „software“ označuje počítačové programy chápané jako dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění 
pozdějších novelizací (např. 81/2005 Sb., par. 2, odst. 2). Pojem „demoverze“ označuje software, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný 
a nesmí být použitý ke komerčním účelům. Demoverzi lze aktivovat na plnohodnotnou verzi použitím konfiguračního hesla. Pojem „dokumentace“ 
označuje všechny návody a popisy dodávané autorem v elektronické (nebo i jiné) formě k software a tvořící programově technickou dokumentaci. 
Pojem „licence“ označuje převod omezených majetkových práv k užití software koncovému uživateli. Licence je chápána jako nevýhradní licence 
podle autorského zákona. Pojem „multilicence“ označuje rozšíření licence, např. povolení vést prostřednictvím software účetnictví více firmám. 
Pojem „konfigurační heslo“ označuje digitální informaci, kterou lze převést demoverzi na neomezený software. Pojmy „upgrade“, „update“ označují 
licence na aktualizované verze software poskytované uživatelům za zvýhodněné ceny nebo zdarma. Pojem „verze pro aktuální účetní rok“ označuje 
verzi programu, jejíž číselné označení letopočtem je shodné s letopočtem kalendářního roku. Pojem „datum uzávěrky programu“ označuje datum, 
kdy byl program kompilován a ke kterému odpovídá legislativě. „Stránkami výrobce“ se rozumí internetové stránky na adrese http://www.japo.cz.

SMLUVNÍ STRANY:
Smluvními stranami jsou výrobce na straně jedné a nabyvatel omezených práv k užití software, tzv. koncový uživatel, na straně druhé.

INSTALACE:
Software je nutné nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v dokumentaci. Způsob instalace je 
popsaný v dokumentaci. Na počítači nesmí být žádné počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit software.

PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE:
Koncový uživatel může pro svoji potřebu vytvořit jednu záložní kopii softwaru a mít ji v držení po dobu platnosti této smlouvy. Instalovat software na 
stálou paměťovou jednotku (pevný disk) počítače. Pokud nemá zakoupenu licenci pro použití na více počítačích, smí software spouštět a používat 
pouze na jednom počítači. Užívat software po dobu, po kterou bude dodržovat podmínky a ustanovení licenční smlouvy.

NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE:
Provádět pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod softwaru, kopií softwaru, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z této 
smlouvy. Prodej software bez platné smlouvy s autorem nebo autorizovaným distributorem. Měnit, zpětně překládat, dekompilovat nebo disassemb-
lovat software nebo jeho části. Odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky (copyright), název autora nebo název software. Instalovat nebo 
používat software na více počítačích s výjimkou případů uvedených v této licenční smlouvě. 

SOUHLAS SE SMLOUVOU:
Otevřením obálky s instalační disketou nebo CD, použitím konfiguračního hesla k aktivaci demoverze, popř. provedením úhrady za převod licence 
(co nastane dříve) vyjadřuje koncový uživatel souhlas s touto smlouvou. Současně se zavazuje dodržovat všechna ustanovení smlouvy. 

PRODEJ A SERVIS:
Prodej software a veškerou podporu zajišťuje výrobce a autorizovaní prodejci, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách výrobce. Výrobce i auto-
rizovaní prodejci jsou před poskytnutím pomoci oprávněni ověřit si pravost software např. pomocí sériového čísla, instalačního kódu nebo údajů 
o nákupu software. Bezplatnou poradenskou linku (hot-line) poskytuje výrobce pouze koncovým uživatelům verzí pro aktuální účetní rok. 

PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE:
Koncový uživatel prohlašuje, že se s příslušným programem seznámil prostřednictvím jeho demoverze a případné nejasnosti projednal s výrobcem 
nebo autorizovaným prodejcem. Program mu svým pojetím i nároky na uživatele vyhovuje. Koncový uživatel si je vědom nutnosti důkladného sezná-
mení se s programem vlastním studiem dokumentace nebo účastí na školení objednaném u autorizovaného distributora.
KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁ, ŽE SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY A PROTO JE POSKYTOVANÝ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁ-
RUKY JAKÉHOKOLI DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY, ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJCI NEPOSKYTUJÍ 
JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, PŘEDEVŠÍM NEZARUČUJÍ PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO 
ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA 
ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT POŽADAVKŮM KONCOVÉHO UŽIVATELE, 
NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. KONCOVÝ UŽIVATEL NA SEBE BERE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARU 
PRO DOSÁHNUTÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKŮ, KTERÉ SE SOFTWAREM DOSÁHNE.

OMEZENÍ V RUČENÍ:
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VÝROBCE, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJ-
CI ODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLI ÚŠLÝ ZISK, PŘÍJEM NEBO PRODEJ, NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, NEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO 
TOVARU NEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLI SPECIÁLNÍ, 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKÉKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSL-
NÉHO KONÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, 
A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJCI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. 

ZAČÁTEK A TRVÁNÍ SMLOUVY:
Tato smlouva vstupuje v platnost vyjádřením souhlasu se smlouvou. Platnosti smlouva pozbývá automaticky okamžikem, kdy koncový uživatel učiní 
cokoli v rozporu s ustanoveními této smlouvy. V tomto případě je koncový uživatel povinen zničit (popř. vrátit k likvidaci autorizovanému distributo-
rovi) software, kopie softwaru a dokumentaci. Smlouvu je také možné kdykoliv vypovědět tak, že koncový uživatel natrvalo vymaže, zničí software, 
všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který získal od výrobce.

Tato smlouva mezi koncovým uživatelem a výrobcem představuje jedinou a úplnou dohodu vztahující se k softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv před-
-cházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace, týkající se softwaru. 
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Úkolem této příručky je provést vás programem mzdy a vyzkoušet si postup práce. Počínaje nastavením základ-
ních parametrů, zadáním institucí až po zapsání pracovníků a vytvoření mzdového listu. V příloze také najdete 
přehled tiskových sestav a důležité postupy. Můžete je použít při svých prvních krocích s programem.

Protože množství funkcí, které program dokáže za obsluhu udělat je obrovské, snažili jsme se o názorný postup 
na jednoduchých příkladech. Jinak bude s programem začínat zkušená mzdová účetní a jinak naprostý začá-
tečník. Pokud si nebudete s čímkoliv vědět rady, můžete najít odpověď nejen v tomto průvodci, ale i na našich 
internetových stránkách, případně si o odpověď napsat nebo zavolat.

1.  Spuštění programu
V příručce Začínáme byla popsána instalace a spuštění programů JAPO. V závislosti na tom, jestli používáte 
programy JAPO v DOSu nebo ve Windows, spusťte program Mzdy napsáním příkazu Mzdy a stiskem klávesy 
Enter, nebo kliknutím na ikonu Mezd na ploše Windows.

Pokud jste po instalaci nespustili ještě žádný program JAPO, zobrazí se nejprve dotaz na údaje o majiteli licen-
ce na program. Bez vyplnění názvu firmy, adresy, případně telefonního spojení není možné Mzdy spustit. Údaje 
o majiteli licence používají kontroloři při ověřování, zda se nejedná o kradený program. Zajímá je nejen shoda 
těchto údajů s dokladem o nákupu software, ale i zda o tomto uživateli víme. Proto vyplňujte pečlivě.

• Pokud jste byli dotázáni na údaje o majiteli licence na program, znamená to, že jste nedodrželi 
postup popsaný v příručce Začínáme. Nejprve jste totiž měli spustit program Asistent a v něm 
kromě zadání majitele programu nastavit i údaje o firmě, které povedete Mzdy. Nezapomeňte se 
do programu Asistent vrátit a potřebná nastavení provést.

Další tabulka, která se zobrazí, je úvodní okno. Při prvním spuštění Vás informuje o licenčních podmínkách, 
jakmile je potvrdíte stiskem libovolné klávesy, budete požádáni o potvrzení účetního a dnešního data. Pokud si 
program zaheslujete, budete v tomto prostředí požádáni také o zadání přístupového hesla do programu.

Jakmile potvrdíte účetní a dnešní datum (případně zadáte přístupové heslo, program přejde automaticky do 
menu evidencí. V něm se nachází nejdůležitější knihy programu Mzdy Profi. Při prvním vstupu do programu je 
ale nutné nejprve provést základní nastavení, aby se program přizpůsobil zvyklostem a nárokům organizace, 
pro kterou budou mzdy vedeny. To se provede v Ovládacím panelu programu a v menu Pomocných evidencí.

2.  Kontrola nastavení v Ovládacím panelu
V hlavním menu programu Mzdy zvolte položku Ovládací panel a stiskněte na ní Enter. Zobrazí se nabídka 
voleb, ve kterých můžete upravovat jednotlivé parametry chování programu. Veškerá nastavení jsou již od 
výrobce provedena tak, aby vyhovovala platné legislativě. Některé věci je ale třeba přizpůsobit zvyklostem.
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2.1  Nastavení provozu aplikací
Aby při vyplňování údajů program nezdržoval zbytečně dotazy na věci, které nesledujete, můžete si v tomto na-
stavení určit, jestli používáte více účtů, středisek až po informace, jak provést převod dat do účetního programu 
atd. Změna nastavení (přepínání mezi možnostmi) se provádí stiskem mezerníku.

2.2 Nastavení penzijního připojištění
Protože nelze vyloučit nejasnosti nebo změny v legislativě, umožňuje program nastavit základní parametry 
penzijního připojištění. Přednastavené hodnoty jsou uvedeny v závorce:

• zapnout automatické zaúčtování příspěvku zaměstnavatele na PPZ do mzdového listu
• nastavit roční limit příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměst-

nanců, do jehož naplnění jsou příspěvky osvobozené od daně (24.000 Kč)
• zvolit jestli bude zdaněná část příspěvku na PPZ podléhat sociálnímu pojištění (Ano)
• zvolit jestli bude zdaněná část příspěvku na PPZ podléhat zdravotnímu pojištění (Ano)

2.3  Seznam běžných účtů
Do tabulky si zapište všechny běžné účty, které firma používá v pořadí důležitosti. Pokud máte k některému z 
účtů sjednán homebanking, nastavte přepínač na typ ABO nebo KB a do dalších položek uveďte identifikační 
údaje, přidělené bankou. Máte-li účtů víc, můžete klávesou F5 zvolit, který z nich bude mít ve Mzdách prioritu.

2.4  Nastavení dnů výplaty a záloh
S úřady (OSSZ) máte dohodnutý termín, kdy bude ve firmě výplata. Ten si můžete spolu s daty záloh nastavit 
v tabulce. Datum se pak na formuláři pro OSSZ (Přehled o vyměřovacích základech...) automaticky vytiskne.

2.5  Nastavení názvu průměrů
U mzdových klíčů se setkáte s možností volby, jestli daný klíč má či nemá ovlivňovat průměr pro výpočet 
náhrady za dovolenou, vojenského cvičení, náhrady mzdy za dobu PN a dalších, dosud nepojmenovaných 
průměrů. Zde si můžete upravit názvy stávajících průměrů případně přidat průměry nové.

2.6  Nastavení pracovních dnů
Počet pracovních dnů v měsíci je nezbytné v každém kalendářním roce novelizovat. Objednáte-li si upgrade, 
provede se změna automaticky (nebo po stisku klávesy F4), jinak to musíte provést ručně. Počty pracovních 
dnů jsou důležité údaje nutné k výpočtu mezd a dalších výsledků a proto je nezbytné mít je správně zapsané. 
Program hlídá nepřekročení hodnoty normální pracovní doby v měsíci, upozorní tedy i na práci přesčas.

2.7  Nastavení minimální mzdy
Pro různé výpočty je třeba znát aktuální hodnotu minimální mzdy. Protože se od roku 2006 minimální mzda 
mění i v průběhu roku, můžete v této tabulce ručně zadat její hodnotu pro jednotlivé měsíce roku, nebo načíst 
klávesou F4 platné hodnoty uložené v programu.

2.8  Nastavení daňového bonusu
Nárok na přiznání daňového bonusu je závislý na mnoha podmínkách, mimo jiné srovnání mzdy a minimální 
mzdy. V roce 2005 musela mzda dosahovat alespoň minimální mzdy, v roce 2006 jen poloviny minimální mzdy. 
Aby byl program na výkyvech legislativy nezávislý, můžete v této nabídce ovlivnit výši hranice v jednotlivých 
měsísích roku, při ročním zúčtování a také minimální a maximální výši daňového bonusu. Předvolené hodnoty 
nastaví program dle platné legislativy automaticky, nebo po stisku klávesy F4.

2.9  Nastavení sazeb
Sazby sociálního a zdravotního pojištění jsou rovněž důležité údaje, které v upgrade udržuje dodavatel pro-
gramu. Sazby sociálního pojištění se uvádí samostatně pro běžné zaměstnance a pro jednatele a komandisty, 
pojištěné jen důchodově. Od roku 2011 je možné zvolit také základní nebo zvýšenou sazbu pojištění. 

Důležitým údajem je maximální vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění, po jehož dosažení se 
pojištění neplatí. Jeho kontrolu je možné zapnout nebo vypnout zvlášť pro oba typy pojištění.

Sazba zákonného pojištění je závislá na převažující činnosti firmy a musíte si ji nastavit sami podle informace v 
příslušné vyhlášce. Jen pro pořádek - promile se zapíše jako desetina %.

Dalšími nastavitelnými údaji je rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu a pro „komandisty“.
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2.10  Nastavení výplatní pásky
Na výplatní pásce si můžete definovat jeden údaj, na kterém se budou sumarizovat hodnoty z vybraného 
mzdového klíče (např. budete chtít zvlášť uvádět příplatky za práci přesčas). V této tabulce si můžete funkci 
volitelného údaje zapnout, údaj pojmenovat a zvolit mzdový klíč, který se bude na něm sumarizovat.

2.11  Výkazy sestavuje a podepisuje
U některých tiskových sestav k odevzdání je třeba uvádět jméno, příjmení a postavení a telefon na pracovníka, 
který sestavy podepisuje. V této tabulce můžete tyto údaje předvolit.

2.12  Zaokrouhlování v programu
Zde můžete měnit zaokrouhlení při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění, hrubé mzdy, denního vyměřo-
vacího základu, příplatků k čisté mzdě nebo výpočtů na řádku mzdového listu.

2.13  Přístupové heslo
Zvolení přístupového hesla a tím zabránění vstupu nepovolaným osobám do programu jistě využijete. Nezapo-
mínejte, že podle zákona musíte zajistit ochranu citlivých dat a k nim rodná čísla zaměstnanců rozhodně patří. 
Pokud se stane, že heslo zapomenete, zavolejte na hot-line 777 161716, rádi Vám pomůžeme.

Po nastavení všech parametrů se můžete stiskem klávesy Esc vrátit do hlavního menu programu Mzdy.

3.  Kontrola Pomocných evidencí
Před zápisem zaměstnance do evidence byste měli 
mít připraveny ještě další náležitosti. Pracovníkovi 
se může srážet daň ze mzdy tabulkou, kterou ne-
máte zapsanou v seznamu daňových tabulek, nebo 
bude dělat na středisku, které nemáte v seznamu. 
I když tyto informace můžete řešit také dodatečně, 
lepší postup je, když si všechny známé informace 
předem připravíte. Předejde se tak chybám. Navíc 
se s pomocnými evidencemi seznámíte a až to 
budete potřebovat, budete vědět kam jít ...

Proto v hlavním menu programu Mzdy zvolte Pomocné evidence a stiskem klávesy Enter do nich vstupte. 
Postupně otevřete jednotlivé nabízené evidence a pokud bude třeba, můžete do nich údaje doplnit.

3.1  Mzdové klíče
Jde o důležitý soubor, podle kterého se řídí celý algoritmus výpočtu mzdy jednotlivých pracovníků. Při řešení 
programu Mzdy Profi byla vytvořena dostatečná rezerva, aby se do souboru mohlo doplňovat. Pokud ve 
firmě nastane potřeba a například klíč 110 - časová mzda pracovníků - nebude stačit (bude třeba rozlišit ještě 
časovou mzdu jinou), pak můžete do souboru zařazovat další klíč stejných vlastností. Například klíč 111 a tento 
vytvoříte již známým postupem buďto zápisem přes klávesu Ins, nebo kopírováním klíče 110.

Vstoupíte-li do klíče, je ihned patrné jeho použití. Zda ovlivňuje průměry a jak, zda vstupuje do Denního vymě-
řovacího základu, vyloučených dob, omluvených absencí, do jaké skupiny patří, atd. A stejně jako u Institucí, 
i zde je k dispozici tabulka, která informuje, jak byl v kterém měsíci klíč použit. Při jakémkoliv doplňování do 
tohoto souboru doporučujeme věc konzultovat s pracovníky firmy JAPO, aby se předešlo zbytečným chybám.

Na spodní liště program nabízí tiskové sestavy.

• F3 - Seznamy mzdových klíčů:

◊ kompletní seznam klíčů
◊ seznam klíčů se statistikou použití
◊ klíče vstupující do výpočtu denního vyměřovacího základu
◊ klíče vstupující do výpočtu průměrů
◊ klíče vstupující do omluvených absencí
◊ klíče vstupující do vyloučených dob

• F10 - Doplnění nových klíčů přidaných výrobcem programu (v případě legislativních změn) nebo 
omylem smazaných uživatelem z evidence
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3.2  Informační klíče
Jde o informace o hrubé mzdě, vyplacené jednotlivým kategoriím pracovníků (v členění dle předepsaných 
druhů činností) jak v jednotlivých měsících, tak celkem od začátku roku. Do evidence není třeba nic doplňo-
vat, pouze zde můžete v případě zájmu zjistit, kolik např. v únoru dělaly hrubé mzdy „domáckých pracovníků“.  

3.3  Druhy činností
V evidenci najdete předepsanou kategorizaci pracovníků pro statistiku úřadů sociálního zabezpečení a speciál-
ní „interní“ druh činnosti pro dohodu o provedení práce (99), kterou OSSZ nesleduje. 

Pokud budete chtít dané kategorii pracovníků předdefinovat do mzdových listů jakékoliv položky, můžete tak 
učinit zde. Pokud si například ke kategorii “hlavní pracovní poměr” předdefinujete mzdový klíč úkolová mzda, 
objeví se tato položka automaticky na každém mzdovém listu pracovníka této kategorie. Samozřejmě ji pak 
můžete dodatečně měnit nebo smazat.

3.4 Daňové tabulky
Program se dodává se základními daňovými tabulkami pro měsíční výpočet, roční zůčtování a srážkovou daň. 
Samozřejmě si můžete v případě potřeby další daňovou tabulku přidat. Jen nesmíte zapomenout nastavit i 
zaokrouhlování základu daně a daně samotné. Sledujte spodní řádek displeje, ten vás navede ...

3.5  Odčitatelné položky (slevy na dani)
Zde najdete katalog odčitatelných položek (slev na dani), které je možné podle zákona v daném účetním roce 
používat. Tam kde je to možné, jsou uvedeny sazby odpočtu, někde se hodnota zadává až při ročním zúčtování 
(např. životní pojištění). Pokud je potřeba, můžete sem doplnit novou položku nebo upravit některou existující. 
Vlastní zadání odčitatelných položek pracovníka se pomocí tohoto katalogu provádí až v kartě pracovníka.

3.6 Vzory přijatých dokladů (vzory plateb příkazem)
Jak bude uvedeno dále, program umí z vypočtených mezd sám vystavit příkazy k úhradě, které stačí jen 
potvrdit a předat. Pokud budete chtít platit ještě něco dalšího, můžete příslušný řádek dopsat na příkaz ručně. 
U pravidelně se opakujících plateb je ale výhodné předdefiovat vzor, který pak jen stiskem jedné klávesy do 
příkazu načtete. K tomuto účelu slouží právě „Vzory přijatých dokladů“.

3.7 Střediska
Firma, jejíž mzdy povedete, může být členěna na střediska a jednotliví pracovníci mohou být na střediska 
přiděleni. Zde si můžete v případě potřeby střediska pojmenovat. Pokud chcete v programu střediska používat, 
je třeba tuto funkci zapnout v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací (viz bod 2.1).

3.8 Předvolby karet zaměstnanců
Evidence zaměstnanců je velmi rozsáhlá databáze, která obsahuje velké množství údajů. Sama „karta pracov-
níka“ dnes obsahuje tři záložky, každou napěchovanou informacemi a to co se na záložky nevešlo, lze ještě 
nastavit ve druhé z nich přes klávesu F6. V tomto množství údajů je ale několik velmi důležitých, které ovlivňují 
způsob zpracování mezd konkrétního pracovníka. Protože legislativa mezd je velmi komplikovaná, často se 
stane, že po splnění určité podminky (např. výše výdělku, podepsání prohlášení apod.), se mzda pracovníka 
počítá jinak (např. místo srážkové daně je třeba platit daň zálohovou, pracovník může začít podléhat sociální-
mu pojištění apod.).
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Mzdy Profi jsou konstruované tak, že nastavit se dá prakticky cokoliv. Často je ale pro uživatele v dané chvíli 
obtížné si vzpomenout, co vše se má provést, na co nezapomenout apod. Některé případy se vyskytují párkrát 
za rok a člověk není encyklopedie. Proto jsme do programu zabudovali „Předvolby karet zaměstnanců“, které 
dokaží takovéto případy automatizovat. Při prvním použití se automaticky naplní řadou typických případů, 
které je možné libovolně upravovat a přidávat další. „Předvolby karet zaměstnanců“ najdete v „Hlavním menu“ 
pod položkou „Pomocné evidence“.

• Nejdůležitějšími údaji každé karty pracovníka jsou druh činnosti, způsob výpočtu sociálního 
a zdravotního pojištění, způsob provádění ročního zúčtování daně, daňové tabulky pro měsíční 
výpočet a roční zúčtování a názvy institucí pro platby daně, sociálního a zdravotního pojištění. 
Libovolné kombinace těchto údajů je nyní možné předvolit.

• Pokud vstoupíte do „Pomocných evidencí“ - „Předvoleb karet zaměstnanců“ a na kterékoliv 
z existujících stisknete Enter, zobrazí se datový formulář a v něm všechny údaje, které je možné 
předvolit. V prvním sloupci „Nastavit“ je možné přepínačem Ano/Ne zvolit, zda se použitím 
této předvolby bude daný údaj nastavovat. Zvolíte-li „Ne“ řádek ztmavne a upravovat jej nelze. 
Zvolíte-li „Ano“ údaj se prosvítí a budete jej moci nastavit (např. zadat číslo druhu činnosti, jestli 
pracovník podléhá zdravotnímu pojištění atd.). 

• Když budete zapisovat do evidence nového pracovníka, budete si moci vybrat ze seznamu 
některou z předvoleb. Když zvolíte „Čistou kartu pracovníka“, žádná předvolba se neprovede. 
Ale pokud zvolíte např. „Dohodu o provedení práce do 150 hodin“, automaticky se v kartě nastaví 
druh činnosti na 99, zdravotní ani sociální se nebude počítat, nebude se provádět roční zúčtování 
daně, pracovník bude podléhat srážkové dani a zvolí se rovněž instituce „Finanční úřad - srážko-
vá daň“. Vše důležité bude předvolené a Vy doplníte jen nacionále. Pokud se časem legislativa 
změní a např. dohody začnou podléhat zdravotnímu pojištění, stačí jen upravit předvolbu ...

• Co se ale stane, když budete potřebovat přenastavit kartu již existujícího pracovníka? Představte 
si, že máte zaměstnance, který podléhal srážkové dani. Teď ale potřebujete, aby mu program 
počítal normální zálohy a na konci roku provedl roční zúčtování. Není nic jednoduššího. Vstupte 
do karty pracovníka a na její první záložce stiskněte klávesu F8. Zobrazí se seznam předvoleb. 
Vyberte „Zálohovou daň s ročním zůčtováním“. Program nyní automaticky nastaví, že se pracov-
níkovi bude provádět roční zúčtování daně, zálohovou daňovou tabulku nastaví na 01, uzávěr-
kovou na 02 a instituci pro platbu daní změní na „Finanční úřad“. Vše je hotovo, Vy jen z karty 
vyskočíte a zapíšete změny ...

4. Zápis institucí do adresáře
Všechny instituce, kterým budete posílat finance, je potřeba zapsat do adresáře institucí. Z tohoto adresáře se 
pak budou instituce a jejich data vybírat, proto tam musí být jako první. Minimalizuje se tím počet chyb.

V hlavním menu zvolte Evidence a potom Adresář institucí. Program automaticky založí čtyři instituce, na které 
se podle zákonů provádí souhrnné platby za zaměstnance (FÚ, FÚ - srážková daň, OSSZ a VZP). K nim musíte 
doplnit čísla bankovních účtů a platební symboly (variabilní, konstantní, specifický). Další instituce (např. zdra-
votní pojišťovny) můžete doplňovat dle potřeby. Než ale začnete zapisovat zaměstnance, musíte mít zapsány 
všechny instituce, které u nich chcete použít. 

Kromě výše uvedených institucí program založil ještě další tři - „! Daň se neodvádí !“, „! Sociální se neodvádí !“ 
a „! Zdravotní se neodvádí !“. Tyto „virtuální instituce“ můžete použít v kartě těch pracovníků, za které nebude-
te daň, sociální nebo zdravotní pojištění odvádět.

Při zapisování institucí jste si všimněte, že u každé z nich je k dispozici tabulka s informacemi o měsíčních 
úhradách. Přechází sem sumární informace o platbě této organizaci za všechny pracovníky.

V aktualizačním menu institucí jsou k dispozici následující tiskové sestavy:

•	 F3 - Zdravotní pojišťovny: můžete vytisknout jak prostý seznam, tak i podrobnou sestavu, obsahu-
jící platby v jednotlivých měsících, za celý rok celkem a také za danou kategorii institucí celkem.

•	 F4 - OSSZ dtto jako u zdravotní pojišťovny
•	 F5 - FÚ dtto jako u ZP. Tato sestava je vhodný podklad při ročním vyúčtování daně z příjmu FO.
•	 F6 - Ostatní instituce
•	 F7 - Zahraniční sociální pojišťovny (zahraniční obdoby ČSSZ)
•	 F10 - Doplnit nové instituce přidané do upgrade výrobcem programu

Po zápisu a doplnění všech potřebných institucí se vraťte do menu Evidencí.
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5. Zápis pracovníka do Evidence zaměstnanců
Evidence zaměstnanců je základem programu Mzdy Profi. O každém zaměstnanci jsou zde uvedeny všechny 
potřebné údaje. Od data narození, přes rodné číslo, stav, bydliště, výši úvazku, zařazení, činnost, datum přijetí 
a propuštění, způsob zdanění, způsob vyplácení mzdy, dohodnuté podmínky a platby, dovolenou, průměry až 
po odčitatelné položky, slevy na dani, nárok na důchod ...

Abyste mohli zapisovat pracovníky, zpracovávat mzdy a tisknout příslušné výkazy, musíte vstoupit do Evidence 
zaměstnanců. Proto v menu evidencí zvolte stejnojmennou položku a stiskněte na ní klávesu Enter.

Později, až budete mít zapsáno víc zaměstnanců, tak se zobrazí aktualizační menu - velké šedé okno s přehle-
dem všech lidí a jejich nejdůležitějších údajů. Protože je nyní tento seznam prázdný, program bude chtít auto-
maticky zapsat prvního pracovníka. Aby Vám ulehčil vyplňování údajů, nabídne seznam připravených předvo-
leb karet zaměstnanců a Vy klávesou Enter jednu z nich vyberte. Podrobnosti o způsobu nastavení předvoleb 
a o práci s nimi jsou uvedeny v kapitole 3.8.

Pokud na seznamu stisknete Esc, program opustí Evidenci zaměstnanců a vrátí se do menu Evidencí. Vy ale 
zvolte např. „Čistou kartu pracovníka bez předvoleb“ a stiskněte Enter. Zobrazí se prázdná karta pracovníka.

• Karta pracovníka obsahuje mnoho údajů, které byly rozděleny do třech samostatných tabulek. 
V záhlaví karty jsou označeny jako záložky F5 - Pracovník, F6 - Zaměstnání a F7 - Platby. Přechá-
zet mezi nimi můžete buď postupným vyplňováním všech údajů, nebo stiskem kláves F5, F6 a F7.

5.1 První strana evidenční karty (F5 - Pracovník)
obsahuje základní informace o pracovníkovi:

Některé údaje se volí přepínáním mezerníkem (pohlaví, stav,..) jiné (středisko, druh činnosti, daňové tabulky 
pro výpočet zálohy a pro roční vyúčtování) je možné klávesou F3 vybrat ze seznamu. Většina položek se ale 
vyplňuje ručně. Nejdůležitější informace, jako rodné číslo, jméno a příjmení, trvalá adresa, datum narození a 
daňové tabulky jsou přímo vyžadovány a bez jejich uvedení není možné kartu pracovníka zapsat. Rodným čís-
lem je navíc pracovník evidován i u úřadů. Proto vyplňování věnujte mimořádnou pozornost. Po zapsání karty 
nebude možné rodné číslo změnit !

Při vyplňování první strany karty pracovníka věnujte pozornost následujícím doporučením:

• Pokud se stane, že budete mít brigádníka a ten v průběhu roku uzavře hlavní pracovní poměr, 
pak mu budete muset vyplnit druhou evidenční kartu. Ta bude mít stejné rodné číslo s pozmě-
něným interpunkčním znakem (lomítko, pomlčka,..). Splníte tak požadavek celoroční evidence 
bývalého brigádníka i současného pracovníka a počítač nebude protestovat (kontroluje duplicitní 
rodné číslo). V dalším účetním roce pak budete moci „kartu brigádníka“ vymazat.
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• Podle údaje „úvazek“ kontroluje program maximální počet odpracovaných hodin ve mzdovém 
listu (počet pracovních dnů x úvazek). Nastavte proto úvazek takový, aby vás při vyplňování 
mzdových listů neomezoval.

• V údaji občanství můžete vybrat stát z číselníku (klávesou F3). Bude-li zvoleno občanství ČR, 
bude program následně umožňovat vyplnění údajů „trvalé bydliště v ČR“ a „přechodné bydliště 
v ČR“. Bude-li občanství jiné, budete vyplňovat „trvalé bydliště v zahraničí“ a „přechodné bydliště 
v ČR“. U trvalého bydliště v zahraničí také budete moci zvolit stát, ve kterém pracovník bydlí.

• Údaj PSČ nyní hlídá formát směrovacího čísla. Automaticky vkládá mezeru mezi čísla. Vy už se 
nemusíte stiskem mezerníku zdržovat.

• Pokud vyplníte údaj „PSČ“, program automaticky prohledá databázi. Jestliže zadané směrovací 
číslo najde, automaticky vyplní údaj „Město“. Při vyplňování údaje „PSČ“ můžete využít i nápově-
du - stisknete-li klávesu F3, zobrazí se seznam směrovacích čísel, setřízený podle PSČ. V seznamu 
můžete obvyklým způsobem listovat a zvolenou položku klávesou Enter vybrat.

• Pokud vyplníte údaj „Město“, program automaticky prohledá databázi. Jestliže zadané město 
najde, automaticky vyplní údaj „PSČ“. Při vyplňování údaje „Město“ můžete využít i nápovědu 
- stisknete-li klávesu F3, zobrazí se seznam směrovacích čísel, setřízený podle měst. V seznamu 
můžete obvyklým způsobem listovat a zvolenou položku klávesou Enter vybrat.

• Na kterémkoliv údaji na kartě můžete stiskem klávesy F8 vyvolat seznam předvoleb karet zaměst-
nanců. Představte si, že máte pracovníka, který podléhal srážkové dani. Teď ale potřebujete, aby 
mu program počítal normální zálohy a na konci roku provedl roční zúčtování. Není nic jedno-
duššího. Stiskněte klávesu F8 a zobrazí se seznam předvoleb. Vyberte „Zálohovou daň s ročním 
zůčtováním“. Program nyní automaticky nastaví, že se pracovníkovi bude provádět roční zúčtová-
ní daně, zálohovou daňovou tabulku nastaví na 01, uzávěrkovou na 02 a instituci pro platbu daní 
změní na „Finanční úřad“. Vše je hotovo ... Bližší informace o práci s předvolbami karet zaměst-
nanců najdete v kapitole 3.8.

Pokud na posledním údaji na první straně evidenční kartě stisknete klávesu Enter, program automaticky přejde 
na následující druhou stranu. Stejného výsledku docílíte na kterémkoliv jiném údaji, když stisknete klávesu F6.

5.2  Druhá strana evidenční karty (F6 - Zaměstnání)
Obsahuje důležité informace o pracovním poměru, zdanění a případně i důchodu. Řada údajů v kartě je před-
nastavených ale protože jsou velmi důležité, probereme si je podrobněji:

•	 Datum	přijetí,	datum	propuštění - přímo ovlivňují, ke kterým mzdovým listům se dostanete 
(přístupné budou jen ty od přijetí do propuštění). Ke každému datu můžete také přípsat, jak byl 
daný pracovník přijat, případně propuštěn.

•	 Daňové	tabulky	- zvlášť se nastavuje tabulka pro měsíční zálohy, zvlášť pro roční vyúčtování. 
Danové tabulky se vybírají ze seznamu pomocí klávesy F3. Pokud příslušná tabulka v seznamu 
chybí, můžete ji tam doplnit postupem popsaným v bodě 3.4. 

•	 U	daňové	tabulky	k	ročnímu	zúčtování (uzávěrka) je navíc možné zvolit, zda se bude za 
pracovníka provádět, nebo si ji dělá sám (jako podnikatel v rámci přiznání k dani z příjmu), pří-
padně mu ji dělá jiný zaměstnavatel. Pokud za pracovníka uzávěrku budete provádět, bude zde 
následně uvedeno datum jejího provedení a výsledek (přeplatek, nedoplatek).



U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

1 0

•	 Přiznání	daňového	bonusu - nastavujete za jakých podmínek přiznáte pracovníkovi daňový 
bonus v ročním zúčtování - buď když jeho příjmy přesáhly zákonnou hranici nebo vždy (když se 
jedná o případy popsané ve vyjímkách v zákoně). Výši zákonné hranice můžete ovlivnit podle 
postupu popsaného v bodě 2.8.

•	 Nastavení	průběhu	služby (civilní, mateřská, vojenská) - uvádí se typ služby v daném roce 
a jeho trvání. Údaj se pak zobrazí v ELDP.

•	 Nárok	na	důchod	/	Odchod	do	důchodu - zde uvádíte buď datum předpokládaného odchodu 
do důchodu, nebo datum přiznání nároku na důchod. 

•	 Typ	důchodu - mezerníkem přepínáte mezi možnostmi Nepobírá - Starobní - Plný invalidní a Čás-
tečně invalidní. Pokud vyberete některý z důchodů, budete moci zadat jeho výši.

•	 Poskytnuté	příspěvky	na	PPZ	a	ŽP - automaticky se zde sumarizuje výše příspěvků zaměstna-
vatele na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců (klíče 095 a 096). Výše poskytnu-
tých příspěvků se pouze zobrazuje, není možné ji z klávesnice měnit.

Pokud na posledním údají stisknete klávesu Enter, program automaticky přejde na třetí stranu karty pracovní-
ka. Stejného výsledku docílíte na kterémkoliv jiném údaji, když stisknete klávesu F7. Budete-li se chtít vrátit na 
první stranu karty, stiskněte klávesu F5 nebo Esc.

5.2.1  Ostatní nastavení (F6)
Pokud na kterémkoliv údaji na druhé straně evideční karty pracovníka stisknete klávesu F6, zobrazí se menu 
s dalšími možnostmi nastavení pracovníka. V tomto menu se můžete běžným způsobem pohybovat (šipkami 
nahoru a dolů) a klávesou Enter vybrat libovolnou položku. Pokud na kterémkoliv řádku stisknete klávesu Esc, 
menu ostatních nastavení zmizí a program se vrátí do druhé strany evidenční karty pracovníka.

Nárok	a	čerpání	dovolené
V přehledné tabulce je uveden nárok a čerpání staré a nové dovolené v jednotlivých měsících roku. Na závěr 
je uvedena celková sumarizace a zůstatky dovolené. Stejnou tabulku je možné zobrazit také ve mzdových 
listech pracovníka (ale bez možnosti zadat nárok staré a nové dovolené).

Nárok	a	čerpání	přesčasů
Zde je možné nastavit limitující hranici počtu přesčasových hodin v roce. Tabulka opět bude informovat o čer-
pání přesčasů v jednotlivých měsících a o jejich celkové bilanci.

Nastavení	odčitatelných	položek	a	slev	na	dani
Do přehledné tabulky můžete zapisovat odčitatelné položky a slevy na dani na které má pracovník nárok, zadat 
datum od kdy do kdy tato položka trvala a případně i další doplňující informace. V případě, že daný pracovník 
uplatňuje slevu na dani na vyživované dítě, zapište ji do tabulky s uvedením jména a rodného čísla dítěte.

Na libovolném prázdném řádku stiskněte klávesu Enter. Na prvním údaji můžete klávesou F3 vybrat ze sezna-
mu odčitatelných položek tu, která se týká tohoto pracovníka a potvrdit ji klávesou Enter. Program automaticky 
doplní i další údaje. Vy je ale můžete dále upravovat (např. název upřesnit tak, aby se na mzdovém listu jevil 
jako naprosto srozumitelný a jednoznačný). V položce uplatnění můžete mezerníkem přepínat mezi měsíčním 
(může se týkat jen některých měsíců), nebo ročním (uplatňuje se paušální částkou v ročním zúčtování). V zá-
vislosti na typu uplatnění je možné vybrat datum počátku a konce. Rovněž je možné upravovat částku.
Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv) se prosvítí celý řádek a Vy můžete přejít na 
nejbližší volný a nastavit další odčitatelnou položku. Pokud jste hotovi, klávesou Esc můžete z tabulky odejít.
Zadané odčitatelné položky se automaticky přenesou do příslušných mzdových listů a ročního zúčtování.

Evidence	dohod	o	provedení	práce
V přehledné tabulce můžete evidovat všechny dohody, které měl pracovník v daném účetním roce sjednány. 
Ke každé dohodě je možné vybrat mzdový klíč, na který bude účtována, zadat popis, určit rozmezí trvání 
dohody od - do a částku odměny. Evidované dohody se automaticky přenesou do příslušných mzdových listů 
a správně zaúčtují (aby se z dohody neodvádělo zdravotní a sociální pojištění).
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Výplatní	termín	pracovníka
Touto položkou můžete nastavit, ke kterému datu je pracovníkovi vyplácena výplata. K dispozici jsou termíny 
zadané v Ovládacím panelu v bodě 2.4 (hlavní výplatní termín a 4 záložní).

Poslední	nositel	cizozemského	pojištění
Pokud byl pracovník kdykoliv v minulosti zaměstnán v zahraničí a podléhal tam tamní obdobě ČSSZ, je třeba 
na tomto místě specifikovat název cizozemské pojišťovny a číslo pojistky. Cizozemská pojišťovna se zde pouze 
vybírá ze seznamu, podrobné údaje o ní je nejprve třeba zapsat do adresáře institucí (viz bod 4).

Počáteční	hodnoty	průměrů	a	DVZ
Těmito položkami můžete nastavit počáteční hodnoty, které se budou používat do doby, než bude možné 
získat aktuální průměr nebo DVZ ze mzdových listů za předcházející čtvrtletí (12 měsíců u DVZ).

Počítat	ve	mzdovém	listu	sociální	pojištění
Stiskem klávesy Enter můžete zvolit sazbu sociálního pojištění „Paragraf 5a) písmeno a)“ nebo „Paragraf 5a) 
písmeno b)“, případně výpočet sociálního pojištění zcela vypnout.

Počítat	ve	mzdovém	listu	zdravotní	pojištění
Stiskem klávesy Enter můžete zapnout nebo vypnout výpočet zdravotní pojištění ve mzd. listech pracovníka.

Zaměstnání	malého	rozsahu
Stiskem klávesy Enter můžete nastavit, zda se u pracovníka jedná o zaměstnání malého rozsahu.

Podpis	prohlášení
Zobrazí se tabulka, ve které můžete nastavit, ve kterých měsících zaměstnanec podepsal prohlášení. Klávesou 
F4 můžete najednou „podepsat“ celý rok, klávesou F5 „nepodepsat“ celý rok.

5.3  Třetí strana evidenční karty (F7 - Platby)
Mimo předepsané souhrnné platby, které zaměstnavatel platí podle zákona za všechny pracovníky (daň, sociál-
ní a zdravotní pojištění), je zde možné zadat i další platby pro konkrétní pracovníky (např. různá spoření, soud-
ní náhrady apod). Vždy je možné mezerníkem nastavit formu platby (souhrnně, v hotovosti na účet, neplatit) 
a zadat údaje pro bezhotovostní platbu, případně zvolit instituci, které se bude daná platba odvádět.

Na druhém, třetím a čtvrtém řádku jsou uvedeny zákonné platby, které zaměstnavatel musí za pracovníky pro-
vádět. Ke každé z nich musíte doplnit příslušnou instituci:

• Pomocí šipek nahoru a dolů najeďte na druhý řádek v tabulce (daň z příjmu) a stiskněte na něm 
Enter. Program automaticky skočí do 4. sloupce (číslo účtu) a bude očekávat zadání instituce, kte-
ré bude daň placena. Protože v závislosti na druhu pracovního poměru může být daň placena na 
různé účty u FÚ, můžete mít v adresáři institucí uvedeno více FÚ (např. FÚ pro srážkovou daň). 
Stiskněte proto klávesu F3, vyberte ze seznamu příslušný finanční úřad a potvrďte jej klávesou En-
ter. Jeho název se přenese do položky v tabulce. Po opětovném stisku klávesy Enter se na řádku 
prosvítí údaje o bankovním spojení (VS, KS, SS) a program přejde do posledního sloupce „účet“. 
Zde je předvolen klíč pro zaúčtování do programu Deník Profi. Po opětovném stisku klávesy Enter 
se prosvítí celý řádek, jeho úprava je hotova.

• Nyní najeďte na řádek „zdravotní pojištění“ a stejným způsobem proveďte výběr zdravotní pojiš-
ťovny. Až budete hotovi, nastavte ještě „sociální pojištění“.
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Program po instalaci automaticky vytvoří v adresáři institucí několik institucí, kterým se budou odvádět platby: 
Finanční úřad, Finanční úřad - srážková daň, OSSZ a VZP. K těmto si musíte doplnit příslušné bankovní spojení 
a přidělené variabilní symboly. Kromě toho vytvoří tři „zvláštní“ instituce (název začíná a končí vykřičníkem), 
které se použijí v případě, že se daň, sociální nebo zdravotní za pracovníka neodvádí.

Další instituce (např. zdravotní pojišťovny) si do adresáře musíte vložit ručně. Důležité také je, že to musíte 
provést před zápisem pracovníka, který takové instituce používá. Bližší informace najdete v bodě 4.

• Když jsou nastaveny sumární platby, můžeme zvolit, jakým způsobem bude pracovníkovi vyplá-
cena mzda. Najeďte proto na první řádek v tabulce („k výplatě“) a stiskněte Enter. Program přejde 
do třetího sloupce a bude očekávat zadání typu platby (H - hotovost, P - poukázkou, B - bankov-
ním příkazem, ...). Přepínání mezi volbami provádíte mezerníkem. 

• Až budete hotovi, klávesou Enter přejdete na další údaj. Pokud jste zvolili bankovní příkaz, bude-
te muset postupně zadat bankovní spojení (číslo účtu, VS, SS, KS). Jinak program přímo přejde do 
sloupce „klíč“, který můžete potvrdit klávesou Enter. Prosvítí se celý řádek a jste hotovi.

Budete-li chtít zapisovat další platbu za zaměstnance (pojištění, spoření, alimenty, ...), pak pomocí šipek naho-
ru a dolů najeďte na nejbližší volný řádek a stiskněte Enter.

• Kurzor začne blikat v prvním sloupci, kam se zapisuje klíč. Ten označuje o jakou platbu jde a zjis-
títe ho, pokud stisknete klávesu F3 (nabídne seznam mzdových klíčů). Z tohoto seznamu vybe-
rete klíč, který požadavek platby řeší (např. 760 - pojištění, nebo 780 - spoření, atd) a potvrďte jej 
klávesou Enter. Po dalším stisku Enter se dostanete na popis platby. Předvolený název klíče může-
te libovolně upravit. Po stisku Enter budete moci nastavit způsob platby (H - hotovost, P - poukáz-
ka, B - bankovní příkaz, ...). Zvolíte-li bankovní příkaz, budete v dalších sloupcích vyplňovat číslo 
účtu, variabilní, specifický a konstantní symbol. Posledním údajem je třeba specifikovat, jak se 
daná platba zaúčtuje. Opět máte k dispozici klávesu F3 a seznam, v tomto případě účetních klíčů. 
Až potvrdíte poslední položku klávesou Enter, prosvítí se celý řádek a zadání platby je hotovo.

Po zadání všech údajů se opět můžete šipkami nahoru a dolů pohybovat po jednotlivých řádcích v tabulce. 
Pro vlastní platby prováděné za pracovníka (spoření, pojištění, ...) máte k dispozici celkem 6 prázdných řádků. 

Pokud na kterékoliv platbě v tabulce stisknete klávesu F6, přejdete na druhou stranu karty pracovníka. Budete-
li se chtít vrátit na první stranu karty, stiskněte klávesu F5 nebo Esc. Ještě to ale nedělejte, upozorním Vás ještě 
na jednu zajímavou funkci:

5.3.1  Podrobnosti k platbám
Na kterémkoliv řádku tabulky můžete stisknout klávesu F4 a zobrazí se „podrobnosti k platbám“. V přehledné 
tabulce uvidíte nejen průběh plateb v aktuálním účetním roce (leden - prosinec) ale i převedenou sumární 
hodnotu z minulých let. U plateb za pracovníka (spoření, pojištění apod.) si navíc můžete předvolit předepsa-
nou částku platby.  Pokud to uděláte, platba se automaticky objeví na každém vystaveném mzdovém listu.

Díky tomu, že tabulka ve své spodní části obsahuje celkovou sumarizaci plateb, můžete snadno kontrolovat, 
zda už pracovník zaplatil co měl (např. u soudních náhrad). 

Tabulka s podrobnostmi k platbám zmizí po stisku klávesy Esc. 

5.4  Zapsání karty pracovníka do souboru
Protože jsme s vyplňováním karty pracovníka hotovi, můžete stisknout Esc ještě jednou a program se vrátí na 
první stranu karty pracovníka. Zápis karty pracovníka je totiž možný pouze z první strany karty.

Stiskněte Esc ještě jednou. Zobrazí se dotaz, jestli chcete pracovníka zapsat do souboru. Odpovězte Ano.

Program nyní zkontroluje správnost vyplněných údajů. Aby bylo možné pracovníka zapsat, musí být vyplněny:

• rodné číslo
•  příjmení, jméno
•  datum narození
•  datum přijetí
•  instituce pro platbu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění

Všechny údaje (kromě rodného čísla) můžete kdykoliv později doplnit nebo opravit.
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5.5 Aktualizační menu evidence zaměstnanců
Kartu pracovníka máte zadanou, dokonce jste nastavili průměry a odčitatelné položky, proto se můžeme začít 
věnovat dalším možnostem přístupným v aktualizačním menu Evidence zaměstnanců.

Jak už bylo řečeno výše, až budete mít v evidenci zapsáno více pracovníků, uvidíte v aktualizačním menu 
jejich přehled. Každá karta zabere v seznamu jeden řádek. Pracovníci mohou být setříděni buďto podle příjme-
ní, nebo podle rodného čísla. Přepínání mezi oběma formami třídění se provádí klávesou Tab.

Protože ne vždy je výhodné listovat v dlouhém seznamu, nabízí program vyhledání pracovníků.

•	 Klávesy	Ctrl	a	současně	Enter	- hledá podle rodného čísla, nebo některé z dalších podmínek.
•	 Klávesy	Ctrl	a	současně	F - můžete vyhledávat podle více podmínek současně.

Program vyhledá všechny pracovníky, kteří vyhoví zadaným podmínkám a označí je (v posledním sloupci 
aktualizačního menu černým čtverečkem). Označení pracovníků je možné provést také ručně - stačí stisknout 
mezerník. Pokud jej stisknete na pracovníkovi, který již byl označen, označení se zruší.

Ale věnujme se podrobněji údajům (sloupcům), které jsou v aktualizačním menu zobrazeny:

• Rodné číslo pracovníka
• Grafické zobrazení stavu mzdových listů
• Identifikace provedeného ročního zúčtování záloh k dani z příjmů
• Příjmení a jméno
• Kategorie: Z - zaměstnanec, S - společník, J - jednatel
• Datum narození
• Středisko
• Druh činnosti / identifikace propuštění
• Identifikace označení prarovníka (černý čtvereček)

Pro vás je nejzajímavější sloupec s grafickým zobrazením stavu mzdových listů. Zaslouží si podrobnější vysvět-
lení. V záhlaví vidíte čísla 123456789012, která označují příslušné měsíce roku. Pod každým číslem (měsícem) 
se může vyskytovat některý ze znaků, které označují v jakém stavu je příslušný mzdový list:

•	 Tečka - v tomto měsíci je pracovník zaměstnán ale nemá uzavřený mzdový list
•	 Černý	čtvereček - pracovník má uzavřený mzdový list
•	 Mezera (žádný znak) - pracovník není v tomto měsíci zaměstnán
•	 Vykřičník - pracovník v tomto měsíci nemá být zaměstnán (podle data propuštění) a přesto má 

uzavřený mzdový list. Zkontrolujte jej.

Kromě toho je některý sloupec barevně odlišen. Jedná se o aktuální nastavený účetní měsíc. Snadno tak optic-
ky zkontrolujete, zda máte zpracovánu mzdu u všech pracovníků, kteří byli v tomto měsíci zaměstnáni. Až bu-
dete mít vše hotovo, neměla by se v tomto sloupci vyskytovat žádná tečka, ale jen čtverečky nebo mezery.

Kromě možnosti listovat v seznamu pracovníků, provádění oprav, mazání a zápisu nových lidí nabízí aktualizač-
ní menu možnost přístupu do dalších funkcí a nabídek:

•	 Klávesou	Tabelátor	(TAB) přepínáte mezi tříděním pracovníků dle rodných čísel nebo příjmení.
•	 Klávesou	F2 zobrazíte nabídku sestav, které můžete tisknout v grafické formě (a případně dopl-

něné firemním logem) pomocí zdarma dodávaného programu Komunikátor.
•	 Klávesou	F3 zobrazíte nabídku výkazů k odevzdání a důležitých funkcí a tiskových sestav.
•	 Klávesou	F4 se dostanete do mzdových listů předpisu a uzávěrkových položek pracovníka.
•	 Klávesou	F5 můžete u zvoleného pracovníka nastavit, ve kterých tiskových sestavách se má či 

nemá vyskytovat (při posílání výplaty na účet není rozumné pracovníka uvádět ve výplatní listině, 
dále někteří pracovníci nebudou na první straně Přehledu vyměřovacích základů pro OSSZ, ale 
budou na straně druhé, atd.).

•	 Klávesou	F6 vstoupíte do Evidenčních listů důchodového pojištění vybraného pracovníka.
•	 Klávesou	F10 vstoupíte do menu, které obsahuje řadu pomocných tiskových sestav a funkcí.
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6. Vytváření a oprava mzdových listů
Přejděte do aktualizačního menu Evidence zaměstnanců. Před sebou budete mít seznam karet pracovníků. 
Pomocí kurzorových kláves (šipek nahoru a dolů) vyberte některého pracovníka (najeďte na něj vodorovným 
řádkem) a stiskněte klávesu F4. 

Zobrazí se nabídka, obsahující Mzdový předpis, Uzávěrkové položky a pak pro každý měsíc roku informace 
o čisté mzdě, ročním vyměřovacím základu sociálního a zdravotního pojištění (kumulovaně), informaci, jestli 
byla v daném měsíci poskytnuta sleva na sociálním pojištění a zprávu, jestli je mzdový list uzavřen, či nikoliv. 

Čtvereček na začátku každého řádku signalizuje, jestli už jste do daného mzdového listu někdy vstoupili. 

Při prvním vstupu se totiž do mzdového listu přenesou nastavení z karty pracovníka a pokud provedete v kartě 
libovolnou změnu (např. přechod k jiné ZP) až po prvním vstupu do mzdového listu, změna se do něj automa-
ticky nepromítne a  je třeba to provést ručně (nejčastěji pomocí klávesy F7 - nastavení).

6.1  Mzdový předpis (vzor)
Vzhledem k tomu, že se při zpracování výplat měsíc co měsíc řada údajů opakuje a je zbytečně pracné je 
každý měsíc znovu a znovu zapisovat, obsahuje program Mzdový předpis. Jedná se vlastně o jakýsi vzor, do 
kterého se ukládají opakující se položky. Ve mzdovém listu příslušného měsíce pak stačí předpis stiskem jedné 
klávesy načíst a doplnit položky, které jsou unikátní, případně provést změny. Výplata je hotova za pár minut.

• Zvolte tedy Mzdový předpis a klávesou Enter do něj vstupte. První tři řádky jsou počty dnů a ho-
din, doplňované programem a proto budete používat až řádky čtvrtý a další.

• Najeďte na první volný řádek a stiskněte klávesu Enter. Kurzor bliká na údaji „mzdový klíč“. 
Mžete jej zadat buď přímo z klávesnice (pokud znáte jeho číslo), nebo vybrat ze seznamu stiskem 
klávesy F3. U našeho pracovníka začněte klíčem “100” - Plat. Potvrďte jej klávesou Enter a v 
sousední položce se automaticky zobrazí název “Plat”. Jeho znění je vhodné dále konkretizovat 
(například u časové či úkolové mzdy). Dalším údajem jsou “Procenta” - ponechte je na hodnotě 
100. V následujícím sloupci se uvádí “Počet” (hodin, dnů apod.). Vy zde v tomto případě nastavte 
1. Předposlední sloupec “Sazba” bude obsahovat výši platu podle smlouvy (např. 24300).

• Po stisku klávesy Enter na sazbě se ve sloupci “Celkem” zobrazí hodnota za daný řádek a ihned 
se přepočítá i výsledná mzda ve spodní části displeje. (Program počítá procenta x počet x sazba 
= celkem). Pokud by ve sloupci “Celkem” zůstala nula, je některý z údajů v řádku nulový (počet, 
procenta nebo sazba) a je třeba jej opravit.

Jsou-li měsíčně poskytovány prémie, pak o řádek níže zapíšete klíč 220, nastavíte procenta podle smlouvy 
(např. 30%) a do sazby vložíte základ (zřejmě výše platu). Počet nastavte na 1.

Jsou-li poskytovány pracovníkovi stravenky, pak náhrada zaměstnavateli (to, co pracovník doplácí) je pod 
klíčem 740. Do kolonky počet nebudete psát nic (až v daný měsíc podle skutečnosti), ale do sazby si uložíte 
částku, kterou má pracovník doplácet za jednu stravenku.
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Takto se může ve mzdovém předpisu objevit celá řada položek (spoření - klíč 780, nájem - klíč 770, pojištění - 
klíč 760, atd.). Slevy na dani do mzdového předpisu nezapisujte, program je tam vloží automaticky na základě 
údajů, nastavených v kartě pracovníka.

Do mzdového listu si můžete uložit i takovou položku výplaty, na kterou chcete být upozorněni a nechcete na 
ni zapomenout. Nevadí že bude v některém mzdovém listu navíc, protože smazání řádku je jeden úkon kláve-
sou Del a zabere méně času, než vypisování všech údajů. Mzdový předpis s připravenými údaji budete mít celý 
rok k dispozici a podle potřeby jej budete moci upravovat. Nyní ze mzdového předpisu vyskočte klávesou Esc.

6.2  Uzávěrkové položky
Jak již vyplývá z názvu, jde o položky potřebné na konci roku při ročním zúčtování záloh na daň z příjmu. 
V tabulce, která se zobrazí po stisku klávesy Enter, najdete údaje, které do uzávěrky vstupují z pracovních po-
měrů u jiných zaměstnavatelů a navíc i přehled všech odčitatelných položek a slev na dani z karty pracovníka.

Údaje od ostatních plátců můžete libovolně nastavovat. Pokud na některém z nich stisknete klávesu F6, pro-
gram přejde do spodní části tabulky a budete moci měnit i odčitatelné položky a slevy na dani. 

Nyní můžete uzávěrkové položky opustit klávesou Esc.

6.3  Zápis mzdového listu příslušného měsíce
Zbývající řádky v nabídce jsou rezervovány pro mzdové listy ledna - prosince. U každého listu navíc vidíte výši 
čisté mzdy, kumulovanou výši ročního vyměřovacího základu sociálního pojištění a informaci, zda byl mzdo-
vý list uzavřen a předán do zpracování. Pokud do této nabídky vstoupíte z aktualizačního menu přímo (bez 
nahlížení do mzdového předpisu a uzávěrkových položek), nastaví se kurzor na aktuální účetní měsíc (zvolený 
při vstupu do programu).

Vyberte si libovolný mzdový list a stiskněte na něm klávesu Enter. Zobrazí se tabulka, jakou již znáte ze mzdo-
vého předpisu. Jediným rozdílem je správně vyplněný počet dnů v měsíci, počet odpracovaných dnů a odpra-
covaných hodin (na základě úvazku uvedeného v kartě pracovníka).
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Údaje	pro	ELDP
V návaznosti na “datum nároku na odchod do důchodu”, definované v kartě pracovníka, se ve mzdovém listu 
automaticky objeví některé z těchto mzdových klíčů:

• 81 Vyloučené doby před nárokem na důchod
• 82 Vyloučené doby po nároku na důchod
• 83 Odečtené doby před nárokem na důchod
• 84 Odečtené doby po nároku na důchod
• 85 Dny před nárokem na důchod
• 86 Dny po nároku na důchod

Jejich vyplnění je důležité pro správný výpočet Evidenčního listu důchodového pojištění.

Slevy	na	dani	a	odčitatelné	položky
Máte-li v kartě pracovníka nastaveny slevy na dani, budou ve mzdovém listu rovněž automaticky předepsány. 

Načtení	mzdového	předpisu	(F4)
Nyní do mzdového listu načtěte mzdový předpis. Stačí stisknout klávesou F4, ze zobrazené nabídky vybrat 
„Načtení mzdového předpisu“ a následný dotaz potvrdit tlačítkem Ano.

Pokud se skutečnost od načtených hodnot liší, můžete zahájit opravy a doplňování. Nemusel být odpracován 
celý měsíc, pracovník mohl například 10 pracovních (14 kalendářních) dnů marodit. V takovém případě na 
další volné řádky doplňte klíče 009 a 010 a uveďte k nim do sloupce počet hodnoty 10 a 14. Pochopitelně je 
třeba snížit počet odpracovaných dnů o 10. Tím se automaticky sníží i počet odpracovaných hodin a v řádku 
obsahujícím plat (klíč 100) se alikvotně poníží procenta a hodnota platu. Pokud to zdůvodníte, můžete alikvotní 
hodnotu procent a tím i plat upravit tak, jak uznáte za vhodné. U vrátného se to zdůvodnit nedá (že by zvýše-
ným úsilím svoji práci dohnal ?), ale v případě účetní, kterou nikdo nezastoupil, se o zvýšeném úsilí mluvit dá.

Penzijní	připojištění	(PPZ)	a	životní	pojištění	(ŽP)	poskytované	zaměstnancům
Poskytuje-li zaměstnavatel pracovníkovi ve mzdě i částku na PPZ nebo ŽP, provedete zápis klíčem 095 nebo 096 
s tím, že poskytovaná částka se zapíše do sloupce Počet a neobjeví se ve sloupci Celkem. Poměr mezi těmito 
částkami a příslušným základem kvůli případnému dodanění k tíži pracovníka nemusíte počítat. 

Pokud si v Ovládacím panelu nastavíte automatické zaúčtování příspěvku zaměstnavatele (viz bod 2.2), dojde 
po uzavření mzdového listu (klávesou F3) k automatickému propočtu a přidání dalších klíčů a hodnot do 
mzdového listu (např. v případě překročení limitní částky program sám doplní klíč „098 PPZ & ŽP ke zdanění 
zaměstnanci” a zvýší mu superhrubou mzdu a daň).

Přiznání	daňového	bonusu
Na základě předvolených údajů o vyživovaných dětech program automaticky počítá slevu na dani a případně 
daňový bonus. Pokud mzda pracovníka nedosahuje minimální mzdy (předvolené v ovládacím panelu, na-
stavení sazeb, viz bod 2.8), daňový bonus se nepřizná. Pokud i přesto má mít pracovník nárok na poskytnutí 
daňového bonusu, můžete mu jej přiznat ručně, níže popsanou volbou „F7 - Nastavení”.

Detailní	rozepsání	úkolové	mzdy
Dostatečný počet řádků mzdového listu dává možnost k co nejpodrobnějším zápisům. Tato potřeba může být 
například u zaměstnanců pracujících v úkole či časovce, kteří si pak mohou zkontrolovat, jak jim byl který úkol 
zaplacen. Příslušný klíč 120 či 110 může být v názvu nahrazen zněním konkrétních úkolů a může se ve mzdo-
vém listě vyskytovat vícekrát. Vždy se sazbou toho kterého úkolu a konkrétním počtem (kusů či hodin).

Příplatky	k	čisté	mzdě
Při zápisu příplatků k čisté mzdě (např. nemocenských dávek DVZ) je výhodné nastavit si zaokrouhlení příplat-
ků k čisté mzdě. Právě jmenovaná nemocenská dávka totiž může být ve mzdovém listu zapsána jako součin 
DVZ, počtu dnů a procentuelní sazby. Výsledná hodnota dávky na řádku pak většinou vychází s přesností na 
haléře a takto by se i připočítávala k čisté mzdě. Pokud si nastavíte zaokrouhlení příplatků k čisté mzdě např. 
na celé koruny, tento problém odpadne. Zaokrouhlení můžete nastavit globálně na celý rok v ovládacím pane-
lu - nastavení zaokrouhlení, v konkrétním rozepsaném mzdovém listu pak pomocí klávesy „F7 - nastavení“.

Funkce	přístupné	ve	mzdovém	listu
Na kterémkoliv řádku mzdového listu můžete využít následující funkce:

•	 Enter - oprava zvoleného řádku mzdového listu.
•	 Del - smazání zvoleného řádku mzdového listu.
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•	 F3 Stav - uzavírá mzdový list a dává pokyn k provedení výpočtů (případné dodanění částky PPZ 
pracovníkovi od zaměstnavatele...). Uzavřený mzdový list zase otevírá pro možné opravy.

•	 F4 Načíst, dorovnat - umožňuje provést řadu důležitých funkcí a výpočtů:
◊ načíst mzdový předpis
◊ načíst náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti
◊ vypočítat redukovaný hodinový výdělek
◊ vypočítat denní vyměřovací základ
◊ vypočítat průměry
◊ dorovnat zdravotní pojištění

•	 F7 Nastavit - umožňuje měnit důležité parametry zobrazeného mzdového listu:
◊ nastavit zaokrouhlování vybraných složek mzdy a výpočtů na řádku mzdového listu
◊ změnit zdravotní pojišťovnu
◊ upravit procenta sociálního a zdravotního pojištění
◊ vyplnit záznam o likvidaci dávek nemocenského pojištění (nemoc, OČR)
◊ nastavit kategorii pracovníka v daném měsíci (zaměstnanec, jednatel, společník)
◊ rozhodnout, zda má pracovník nárok na daňový bonus
◊ zvolit sazbu sociálního pojištění („Paragraf 5a písm.a“ nebo „Paragraf 5a písm.b“, 

nebo jeho výpočet ve mzdovém listu vypnout
◊ zapnout nebo vypnout výpočet zdravotního pojištění ve mzdovém listu
◊ zapnout nárok na slevu sociálního pojištění (platilo v roce 2009)

•	 F8 Smazat - umožňuje smazat celý mzdový list.

•	 F9 Setřídit - provede setřídění položek mzdového listu podle čísla klíče.

Výpočet	průměrů	a	DVZ,	údaje	o	dovolené	a	přesčasech
Kromě funkcí, které jsou k dispozici pro celý mzdový list, nabízí program také několik možností, které nabí-
zí přímo v jednotlivých sloupcích zvoleného řádku. O tom, co co můžete využít informuje u každého údaje 
na spodním řádku displeje:

• v 1. sloupci „mzdový	klíč“ je to pod klávesou F3 „seznam mzdových klíčů“
• ve 2. sloupci „popis“ je to pod klávesou F4 „načtení názvu mzdového klíče“
• ve 4. sloupci „počet“ jsou to pod klávesou F4 „dovolená“ a pod klávesou F5 „přesčasy“
• v 5. sloupci „sazba“ jsou to pod klávesou F4 „průměry“ a pod klávesou F5 „DVZ“

Rozsah nabízených funkcí se může lišit podle typu na řádku vybraného mzdového klíče.

Automatický	výpočet	složek	mzdy	ve	spodní	části	mzdového	listu
Ve spodní části mzdového listu se neustále promítá vliv každého zápisu na všechny důležité hodnoty: super-
hrubá mzda, daň, pojistné i čistou mzdu k výplatě, takže máte přehled o výši výdělku. V ovládacím panelu, 
nastavení provozu aplikací, si můžete zvolit, zda tento přehled má být kompletní:

nebo zkrácený (s větší tabulkou pro zápis mzdových klíčů):

Výpočet	náhrad	mzdy	za	dobu	pracovní	neschopnosti	(F4)

V programu můžete využít dva způsoby výpočtu náhrad:

• Plně automatický - vychází z údajů o pracovních neschopnostech, které zapíšete do stejnojmenné 
evidence (viz bod 8). Aktivujete jej stiskem klávesy F4 a volbou „Načtení náhrad mzdy za dobu 
pracovní neschopnosti“. Podrobný postup najdete v kapitole 11 - Příklady.
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• Ruční - pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete využít zabudovanou evidenci pra-
covních neschopností. Aktivujete jej stiskem klávesy F4 a volbě „Vypočítat redukovaný průměrný 
hodinový výdělek“. Podrobný postup najdete v kapitole 11 - Příklady.

Uzavření	mzdového	listu	(F3)
Jste-li se zápisem hotovi, můžete pomocí klávesy F3 (Stav) mzdový list uzavřít a vrátit se do nabídky mzdových 
listů, kde bude nyní u názvu zpracovaného měsíce svítit hodnota čisté mzdy a nápis „uzavřen“.

• Pokud se stane, že budete potřebovat v uzavřeném mzdovém listu provádět opravu, stačí se jen 
vrátit a pomocí klávesy F3 jej odblokovat. Takovýto zásah je možný samozřejmě pouze tehdy, 
pokud jste ještě neodevzdali vytištěné doklady a neprovedli vyplacení mzdy.

Ukončení	práce	se	mzdovým	listem	(Esc)
Stisknete-li ve mzdovém listu klávesu Esc, program se vrátí do nabídky mzdových listů pracovníka (viz bod 
6.1). Pokud budete chtít pokračovat v práci na jiném pracovníkovi, stikněte i zde klávesu Esc. Program se vrátí 
do aktualizačního menu Evidence zaměstnanců (viz bod 6). Chcete-li pokračovat zpracováním mzdy dalšímu 
pracovníkovi, stačí jej vybrat (najet na něj černým řádkem) a stisknout klávesu F4. Opět se zobrazí nabídka 
mzdových listů a nyní můžete celý postup zopakovat ...

7.  Evidenční listy důchodového pojištění
V roce 2004 byla zavedena povinnost, aby organizace vystavovaly svým zaměstnancům Evidenční list důcho-
dového pojištění (ELDP). Tento formulář sumarizuje řadu informací o průběhu zaměstnání a pojištění, které je 
navíc nutné předkládat ve formě, která zabezpečí strojové zpracování. Při klasickém ručním vystavení je třeba 
formulář vyplnit na psacím stroji, k dispozici je také elektronická forma pomocí internetového portálu veřejné 
správy, nebo předání na disketách či CD přímo na pracoviště ČSSZ (organizace musí mít elektronický podpis).
Při zpracování celé problematiky jsme se snažili najít co nejjednodušší a současně nejpřehlednější řešení, 
které bude nezávislé na případných změnách v legislativě - ostatně jako celý program. Při správném zadávání 
údajů ve mzdových listech pracovníka, dokáže program automaticky vyplnit ELDP a ošetřit nejběžnější situace 
(např. když v daném roce má pracovník nárok na důchod a přesto pokračuje v práci). Do takto přichystaného 
formuláře budete mít přístup a samozřejmě možnost cokoliv upravovat. Navíc, pokud to pro vyplnění bude po-
třeba, můžete si přímo v ELDP zobrazit mzdové listy libovolných měsíců roku. Každému pracovníkovi můžete 
vystavit a vytisknout neomezené množství ELDP.

7.1 Podmínky pro správné vyplnění ELDP
Pokud máte na druhé stránce karty pracovníka zadáno datum nároku na důchod (přesné nebo odhadnuté), 
program bude do každého mzdového listu automaticky vkládat některé z následujících statistických klíčů:

• 81 Vyloučené doby před nárokem na důchod
• 82 Vyloučené doby po nároku na důchod
• 83 Odečtené doby před nárokem na důchod
• 84 Odečtené doby po nároku na důchod
• 85 Dny před nárokem na důchod
• 86 Dny po nároku na důchod

Ke klíči 85 se automaticky přednastaví hodnota, kterou můžete upravit. Ostatní (81-84, 86) musíte vyplnit sami.

Jaká kombinace klíčů 81-86 se ve mzdovém listu objeví, záleží na datu nároku na důchod:

• Jestliže je před datem nároku na důchod, vloží se do mzdového listu klíče 81 a 85.

• Jestliže je po datu nároku na důchod, vloží se do mzdového listu klíče 82, 84 a 86.

• Jestliže nárok na důchod vznikl v aktuálním měsíci, vloží se klíče 81, 82, 83, 84, 85 a 86.

Uvedená kombinace mzdových klíčů se do mzdového listu doplňuje automaticky. Pokud kterýkoliv z klíčů 
smažete, při dalším vstupu do mzdového listu se tam opět automaticky vloží.

• Počty dnů které doplníte na klíče 81 - 86 automaticky vstupují do příslušných kolonek na ELDP 
(Dny, Odečtené doby, Vyloučené doby). Pokud budete chtít mzdový list opustit a tyto klíče zů-
stanou nevyplněny (s nulovými hodnotami), program Vás na tento fakt upozorní (a nechá Vás 
z mzdového listu odejít).

Do mzdového listu také můžete v případě potřeby vložit klíč 80. Nastavíte tím, že pracovník nebyl v daném 
měsíci účasten sociálního pojištění (chcete, aby na ELDP byl tento měsíc označen “X”).
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• Pokud budete statistické klíče 81 - 86 ve mzdových listech ignorovat (necháte je nulové), program 
při vystavení ELDP nebude schopen doplnit žádné informace, s vyjímkou kódu a vyměřovacího 
základu. Dny, odečtené doby a vyloučené doby budete muset do ELDP dopsat ručně. Nebudete 
také mít přehlednou kontrolu, jak jste k sumárním hodnotám na ELDP dospěli (např. na ročním 
přehledu mzdových listů).

7.2 Vyplnění ELDP
V aktualizačním menu evidence zaměstnanců najeďte na vybraného pracovníka a stiskněte klávesu F6 (ELDP). 
Pokud zatím pracovník nemá žádný vyplněný ELDP, zobrazí se rovnou prázdný formulář s přednastavenými 
hodnotami. V opačném případě před sebou uvidíte přehled všech dosud vystavených ELDP.

Ve formuláři ELDP jsou zobrazeny informace o zaměstnanci a údaje o průběhu pojištění v daném roce. 
Informace o zaměstnanci se načítají z karty pracovníka a v ELDP je nelze změnit. Pokud přesto potřebujete do 
některého údaje zasáhnout, opusťte ELDP klávesou Esc a v kartě pracovníka proveďte změnu.

Informace o průběhu pojištění se automaticky načítají z uzavřených mzdových listů:

•	 První	znak	kódu se načítá z druhu činnosti
•	 Druhý	znak	kódu program vyplní v případě že se jedná o pracujícího důchodce “D”. Jinak vklá-

dá “+”. Ostatní možnosti, jako dodatečné zúčtování dávek a odměn musí obsluha zapsat sama.
• Třetí znak kódu program vyplní na základě informace, zda se jedná o statutárního zástupce.
•	 Datum	od	-	do	vkládá program na základě informací o zaměstnání (datum přijetí, datum propuš-

tění a datum nároku na důchod). Pokud v některém měsíci roku má pracovník nárok na důchod 
a přesto dál pracuje, průběh zaměstnávání bude rozdělen na dva řádky (doba před a po nároku).

•	 Dny: program zde sumarizuje informace ze mzdových listů, uvedené na klíčích 85 a 86
•	 Měsíce	1,	2,	3	..	12: pokud ve mzdovém listu použijete klíč 80, program měsíc označí “X”. Jsou-li 

označeny všechny měsíce, bude “X” provedeno ve sloupečku 1-12. Stisknete-li na některém z mě-
síců klávesu F3, zobrazí se na displeji odpovídající mzdový list a Vy můžete zkontrolovat, zda 
údaje v ELDP souhlasí.

•	 Vyloučené	doby: program zde sumarizuje údaje uvedené na klíčích 81 a 82.
•	 Vyměřovací	základ: program sumarizuje vyměřovací základy soc. pojištění.
•	 Odečtené	doby: program zde sumarizuje údaje uvedené na klíčích 83 a 84.

Uzavřený	mzdový	list	po	datu	propuštění
Máte-li uzavřený mzdový list po datu propuštění, program předpokládá, že se jedná o vypořádání odměn nebo 
dávek v ochranné lhůtě. Proto tento měsíc označí v ELDP vykřičníkem a pokud na něj kurzorem najedete, au-
tomaticky zobrazí upozornění a pak i příslušný mzdový list. Na Vás bude, rozhodnout o co se jednalo a potřeb-
né informace do ELDP doplnit.

Přepočítání	ELDP
Na kterémkoliv údaji můžete klávesou F4 přepočítat ELDP (nastavit původní hodnoty, jako při prvním vstupu).

Zápis	ELDP	do	souboru
Jakmile budete s ELDP spokojeni, můžete jej stiskem klávesy Esc zapsat do souboru. Program přejde do aktu-
alizačního menu evidenčních listů, kde můžete ELDP vytisknout (klávesami F2, F3), opravit (klávesou Enter), 
smazat (klávesou Del), případně vyplnit další (klávesou Ins).
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7.3  Tisk ELDP
Evideční list důchodového pojištění je možné vytisknout dvěma způsoby:

•	 Klávesa	F2 - tisk pomocí Komunikátora ... máte-li nainstalovaný program Komunikátor, můžete 
touto volbou tisknout přímo do originálního formuláře, vydaného ČSSZ. Doporučujeme nejprve 
provést zkušební výtisk a potom doladit vložení originálního formuláře (levý, horní okraj) do 
podavače tiskárny.

•	 Klávesa	F3	- tisk přímo z programu Mzdy ... vytiskne se obdoba formuláře ELDP, kterou můžete 
použít pro zaměstnance, nebo jako kopii. Protože nemá předepsané rozměry (jsou závislé na 
typu tiskárny a v ní předvoleném písmu), není možné tento výtisk odevzdat.

7.4 Ukončení práce s ELDP
Pokud v aktualizačním menu ELDP stisknete klávesu Esc, program se vrátí do evidence zaměstnanců.

8.  Evidence pracovních neschopností
Od roku 2009 má zaměstnavatel povinnost vyplácet náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti v prvních 
14 dnech PN. Při výpočtu náhrad se vychází z rozpisu směn v období prvních 14 (21) kalendářních dnů PN. 
Vlastní výpočet hodin, za které budou vypláceny náhrady a za které ne, je komplikovaný, navíc je potřeba počí-
tat i se zvýšenou frekvencí kontrol ze strany OSSZ. Proto jsme připravili zcela novou evidenci, která má výpočet 
náhrad a jejich dokladování v případě kontroly značně zjednodušit.

8.1 Zápis nové pracovní neschopnosti (nemoci, karantény)
Vstupte do Evidence pracovních neschopností, po stisku klávesy Ins se zobrazí prázdný datový formulář (po-
kud není zatím evidovaná žádná PN, zobrazí se prázdný formulář rovnou). Postupně budete zadávat: 

•	 Rodné	číslo	... doporučujeme vybrat ze seznamu po stisku klávesy F3.
•	 Sumarizace	směn	... mezerníkem přepínáte mezi možnostmi „automatická“ a „ruční“. Pokud 

zvolíte ruční, můžete počet hodin připadající na první tři směny a zbývající směny zadat sami.
•	 Druh	pracovní	neschopnosti ... mezerníkem přepínáte mezi možnostmi “nemoc” a “karanténa”
•	 Pracovní	úraz ... mezerníkem přepínáte mezi možnostmi “ano” a “ne”.
•	 Číslo	rozhodnutí ... číslo dokladu, kterým lékař rozhodnul o PN (číslo “neschopenky”).
•	 Diagnóza	... zde si můžete zapsat, o jakou nemoc se jedná.
•	 Odpracoval	pracovník	v	den	vzniku	PN	část	směny? ... odpovídáte přepínáním mezerníkem 

mezi variantami “ano” a “ne”.
• Pokud část směny odpracoval, zadáte ještě kolik	hodin	to bylo.
•	 Firma	platí	max	dnů	PN: zde se podle platné legislativy předvolí 14 nebo 21 dnů.
•	 Začátek	pracovní	neschopnosti	... datum dle rozhodnutí o PN (z “neschopenky”). Stiskem 

klávesy F4 sem můžete vložit “dnešní datum”.
•	 Konec	pracovní	neschopnosti ... až lékař PN ukončí, doplníte sem datum posledního dne PN. 

Stiskem klávesy F4 sem můžete vložit “dnešní datum”.
• Na základě data začátku a konce PN program vypočítá počet	kalendářních	dnů	nemoci.
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Po stisku klávesy Enter na datu konce pracovní neschopnosti se program přesune do další záložky (strany) 
formuláře, do které se budou zapisovat směny plánované na období 14 (21) kalendářních dnů, ve kterých platí 
náhrady mzdy za dobu PN zaměstnavatel. 

Tato tabulka je pro přehlednost dále rozdělena na dvě poloviny - v té levé se uvádí směny, které připadají na 
tento měsíc, v pravé pak směny, které přesahují do následujícího měsíce. Na základě data začátku PN program 
automaticky vypsal do tabulky data následujících 14 (21) kalendářních dnů a rozmístil je do levé a pravé části.

• Prvním údajem v tabulce je datum	začátku	14	(21)	denního	období	náhrad. Toto datum 
se může ale nemusí shodovat se začátkem PN, proto je možné jej změnit. Je na Vás, abyste na 
základě znalosti problematiky PN rozhodli, kdy období skutečně začne. Pokud datum změníte, 
automaticky se změní i rozpis dat následujících 14 (21) dnů.

• U každého data můžete zadat kolik	hodin	měl	tento	den	pracovník	odpracovat (plánova-
né směny). Pokud měl plánovanou noční směnu, zapisuje se k příslušnému datu jen část směny, 
která na něj připadá. Pokud ve zvolený den nebyla směna plánována, necháte údaj nevyplněný.

• Tak jak budete zapisovat k jednotlivým datům délky plánovaných směn, bude program ve 
spodní části formuláře sumarizovat kolik	hodin	připadá	na	první	tři	dny	(směny) a kolik na 
zbývající - vždy samozřejmě pro tento a příští měsíc (pokud období náhrad přesahuje do dalšího 
měsíce). Prvními třemi dny (směnami) se nerozumí první tři dny období 14 dnů náhrad ale první 
tři dny, na které byly plánovány směny.

•	 Pokud	máte	zvolenu	ruční	sumarizaci	směn, program ve spodní části tabulky nic nepočítá 
ale očekává, že hodnoty zadáte. Proto po zapsání délek všech plánovaných směn přejde do spod-
ní části tabulky a dá Vám možnost hodnoty připadající na první tři a zbývající směny vyplnit.

Jakmile rozvrhnete všechny směny, můžete klávesou Esc formulář opustit a zapsat do souboru. Na kterémkoliv 
údaji také můžete klávesami F5, F6 a F7 přecházet mezi jednotlivými stranami (záložkami) formuláře. Klávesa 
F5 vás přenese na popis PN, klávesa F6 na rozpis směn a klávesa F7 zobrazí výpočet náhrad (viz bod 8.2).

Poznámky:

V návaznosti na nastavené účetní datum program automaticky předvolí 14 nebo 21 dnů PN proplácených 
zaměstnavatelem. Toto období je ale možné ručně změnit příslušným přepínačem.
Při automatickém výpočtu sumarizace směn je postup výpočtu závislý na datu první plánované směny. Pokud 
je toto datum před 9. říjnem 2009, postupuje se podle starého systému, což znamená, že se u prvních 
třech zmeškaných směn nepřihlíží k jejich délce.
Pokud je datum první zmeškané směny 9. října 2009 nebo pozdější, program postupuje podle nového 
systému. To znamená, že nejsou propláceny první tři směny v maximální délce 24 hodin. Pokud první tři smě-
ny přesáhnou 24 hodin, je část přes 24 hodin proplácena. 
Pokud je třeba sumarizovat směny podle přechodných ustanovení novely zákona, je nutné zapnout ruční 
sumarizaci směn a výpočet provést ručně.
V případě karantén zahájených 9. října nebo později je proplácena vždy plná délka (od 1. dne).
Přepínání mezi ruční a automatickou sumarizací směn je možné provádět i v průběhu práce. Klidně tak 
můžete zahájit vyplňování karty PN s automatickým výpočtem a nechat program, aby provedl sumarizaci sám. 
Potom sumarizaci přepnout na ruční a upravit pouze ty hodnoty, které neodpovídají Vašim požadavkům. Ušet-
říte si tím práci s počítáním délky jednotlivých směn. Kromě aplikace přechodných ustanovení novely zákona 
ale není důvod počítat sumarizaci směn ručně, je vhodné přenechat tuto činnost na programu.
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8.2 Informace k výpočtu náhrad
Pokud na kterémkoliv údaji první nebo druhé strany vstupního formuláře evidence pracovních neschopností 
stisknete klávesu F7, zobrazí se přehledná tabulka se sumarizací pracovní neschopnosti včetně údajů k výpo-
čtu náhrad. I zde je členěna na měsíc začátku pracovní neschopnosti a měsíc následující:

8.3 Tiskové sestavy v Evidenci pracovních neschopností
V aktualizačním menu evidence pracovních neschopností je k dispozici několik zajímavých sestav:

• Po stisku klávesy F3 je možné pro vybrané rodné číslo zaměstnance vytisknout seznam pracov-
ních neschopností od data - do data. Tiskne se typ pracovní neschopnosti (nemoc - karanténa), 
datum začátku a konce PN a délka PN v kalendářních dnech.

• Po stisku klávesy F4 je možné pro vybrané rodné číslo zaměstnance vytisknout seznam pracov-
ních neschopností s náhradami (od data - do data). Tiskne se typ pracovní neschopnosti (nemoc 
- karanténa), datum začátku a konce PN, délka PN v kalendářních dnech, celkový počet pracov-
ních hodin připadající na období 14 dnů náhrad a suma vyplacených náhrad.

• Po stisku klávesy F5 je možné vytisknout kartu pracovní neschopnosti. V horní části jsou vypsány 
obecné údaje (rodné číslo, typ nemoci atd.), pod nimi tabulka s rozpisem směn na období 14 (21)
dnů náhrad a stránka je uzavřena detaily o výpočtu náhrad (vzhled je podobný jako u informací 
o PN, popsaných v bodě 8.2). Je zde zapsáno, za jaké období byl počítán průměr (minulé čtvrt-
letí, předchozích 12 měsíců, na základě ručně zadaných hodnot), kolik hodin bylo za uvedené 
období odpracováno a kolik činila hrubá mzda, průměrná mzda a redukovaná mzda. Pro první 
tři a zbývající směny je zvlášť uvedena náhrada za hodinu a celková náhrada za počet hodin. 
Všechny tyto informace jsou samozřejmě uvedeny jak pro tento měsíc, tak pro měsíc následující 
(pokud do něj PN přesahuje).

9.  Tiskové sestavy
Až budete mít zpracovány a uzavřeny mzdy u všech pracovníků, které máte v programu evidovány, můžete 
přikročit k tisku výkazů a sestav, které jsou odevzdávány institucím a pracovníkům. Proto pokud zde nejste, 
přejděte do aktualizačního menu Evidence zaměstnanců. K dispozici máte tři nabídky tiskových sestav:

9.1 Sestavy tištěné pomocí programu Komunikátor (F2)
V tomto menu najdete pestrý přehled tiskových sestav, které se převádějí do grafické formy a tisknou pomocí 
programu Komunikátor. Zejména se jedná o výkazy odevzdávané institucím a sestavy, určené zaměstnancům. 
Protože u této kategorie tiskových výstupů záleží na jejich vzhledu, jsou provedeny v nádherné grafické podo-
bě, kterou lze doplnit o firemní logo. Oficiální výkazy jsou provedeny ve formě shodné s originálem.

9.2 Výkazy k odevzdání (F3)
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu F3, zobrazí se nabídka výkazů k odevzdání. Protože jich neustá-
le přibývá a jejich nabídka se stala tak rozsáhlou, až byla nepřehledná, rozdělili jsme je do několika kategorií. 

Měsíc	začátku	PN: Následující	měsíc:
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9.2.1  Sestavy pro zaměstnance
•	 Mzdové	listy	zaměstnanců - za zvolený měsíc si můžete zobrazit a vytisknout podrobné mzdo-

vé listy všech nebo označených pracovníků. Na sestavě budou všechny položky mzdových listů.
•	 Výplatní	pásky	zaměstnanců - za zvolený měsíc se zobrazí a vytisknou výplatní pásky, které 

obsahují nejdůležitější údaje o mzdě pracovníka - většinou se tisknou na obálky a předávají pra-
covníkům. Jeden sumarizovaný údaj na výplatní pásce si můžete definovat sami (např. počet dní, 
kdy pracovník obdivoval naši vládu).

•	 Výplatní	lístina	s	výčetkou	platidel - zde si můžete vybrat, zda budou jednotliví pracovníci 
uvedeni v seznamu bezprostředně za sebou nebo odděleni vodorovnou čarou.

•	 Podpisový	arch - lze vytisknout za zvolený měsíc a pro všechny, nebo jen vybrané pracovníky.
•	 Potvrzení	o	zdanitelných	příjmech - po zadání rodného čísla můžete pracovníkovi vytisknout 

vyplněný formulář shodný s originálem.
•	 Roční	přehled	mzdových	listů	pracovníka - velmi podrobný formulář obsahuje jak všechny 

informace z karty pracovníka, tak i sumarizované mzdové listy za první, druhé, nebo obě pololetí. 
V přehledném měsíčním členění jsou vytištěny všechny použité mzdové klíče a mezisoučty až 
po čistou mzdu. Tuto sestavu je nutné na konci roku založit do složky pracovníka. Před tiskem 
musíte zadat rodné číslo pracovníka, jehož přehled se má tisknout. Následně si můžete vybrat, 
které měsíce do přehledu vstoupí a jak se sestava vytiskne - možné je buď jen první nebo druhé 
pololetí, nebo obě pololetí na jedné stránce nebo každé zvlášť.

•	 Informace	o	mzdách	zaměstnanců	- tabulka uvádí za kalendářní měsíc přehled pracovníků 
a u každého z nich všechny důležité složky mzdy - druh činnosti, hrubou mzdu, sociální pojištění 
placené firmou, zaměstnancem, totéž u zdravotního pojištění, daň, výplatu, srážky, příplatky ... 
Tabulku je možné dále rozčlenit podle středisek a zahrnout do ní i více měsíců současně.

•	 Potvrzení	o	úhrnu	vyměřovacích	základů	soc.	pojištění	- po volbě rodného čísla se vytiskne 
potvrzení, které je vyžadováno na základě paragrafu 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.

•	 Zápočtový	list	- nejprve můžete ručně vstoupit do částí „Pracovní neschopnost“, „Zákonné sráž-
ky ze mzdy“, „Smluvní srážky ze mzdy“, „Důvod ukončení pracovního poměru“ a „Jiná sdělení“. 
Potom můžete formulář vytisknout.

•	 Potvrzení	o	výši	příjmu	- neprve můžete ručně vstoupit do částí „Čistý měsíční příjem“, „Zákon-
né srážky ze mzdy“ a „Smluvní srážky ze mzdy“. Následně je možné formulář vytisknout.

9.2.2  Sestavy ke zdravotnímu pojištění
•	 Podrobný	přehled	o	pojistném	pro	ZP - sestava se neodevzdává, protože jsou v ní rozepsáni 

jednotliví pracovníci a čásky ze kterých se pojistné vypočetlo, je vhodné si ji zakládat.
•	 Sumární	přehled	o	pojistném	pro	ZP - tato sestava se odevzdává.

9.2.3  Sestavy k zálohám na daň z příjmu
•	 Měsíční	uzávěrka	záloh	na	daň	z	příjmu - forma je opět podobná výkazu pro OSSZ, jen jsou 

uvedeny údaje rozhodné pro výpočet záloh na daň z příjmu.
•	 Žádost	o	propacení	daňového	bonusu
•	 Výpočet	daně	a	daňového	zvýhodnění - na konci roku po uzavření všech mzdových listů 

a kontrole uzávěrkových položek můžete spustit tuto funkci a zjistíte přeplatky a nedoplatky na 
dani z příjmu a podklady pro zúčtování slev na dani a daňových bonusů.

•	 Vyúčtování	daně	z	příjmu - program sestaví podklad pro vyplnění originálního formuláře.

9.2.4  Výpočty a sestavy pro OSSZ
•	 Přehled	o	pojistném	a	vyplacených	dávkách	- zde si můžete tento formulář vytisknout ve 

formě obdobné jako originál. Vzhledem k tomu, že originální formulář je barevný a podobně jako 
ELDP je strojově zpracováván, bude zřejmě tento výtisk sloužit jen jako kopie. Pro tisk do originál-
ního formuláře OSSZ můžete využít program Komunikátor (viz bod 9.1).

•	 Příloha	k	žádosti	o	dávky	- pokud pracovní neschopnost zaměstnance přesáhne 14 dnů (nebo 
se bude jednat o mateřskou či příspěvek v těhotenství), ujme se povinnosti vyplácet dávky OSSZ. 
A to právě na základě předání tohoto formuláře. Má dvě strany a tiskne se kompletně vyplněný 
(některé údaje budete nastavovat před tiskem). Formulář lze tisknout i graficky (viz bod. 9.1)

•	 Detaily	k	přehledu	o	pojistném	- protože Přehled o pojistném a vyplacených dávkách je su-
mární sestava, může být zajímavé vidět, z jakých čísel u jednotlivých pracovníků vycházel. Tuto 
informaci právě poskytuje tato sestava.
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9.2.5  Sestavy k penzijnímu připojištění
•	 Příspěvky	zaměstnavatele	na	PPZ	zaměstnanců.
•	 Návrh	předpisu	pro	zaúčtování	PPZ	firmy

9.2.6  Výpočet zákonného pojistného
Po volbě čtvrtletí za které se výpočet provede se zobrazí formulář, ve kterém jsou detailně rozepsány jak pod-
klady pro výpočet, tak vlastní výpočet zákonného pojištění.

9.2.7  Automatické vystavení příkazů k úhradě
Po volbě měsíce a termínu výplat (pokud je jich v daném měsíci více) program projde všechny bezhotovost-
ní platby za pracovníky a na jejich základě sestaví hromadný příkaz k úhradě. Pokud se platby nevejdou do 
jednoho příkazu, vytvoří jich program víc. Každý příkaz je označen datem vystavení a v poznámce i přesným 
časem, který je pro celou skupinu vystavených příkazů stejný.

Pokud je v měsíci nadefinováno více dat výplaty, jsou k hlavnímu výplatnímu termínu na příkazech i odvo-
dy institucím. Na příkazech vystavených k záložním termínům jsou pouze mzdy zaměstnanců. Po vytvoření 
příkazů program zobrazí na displeji legendu co na kterém příkazu a na kterém řádku najdete. Příkazy k úhradě 
program uloží do samostatné evidence. Tam si můžete příkazy vytisknout a předat je do banky buď v klasické 
formě, nebo pomocí GSM bankingu nebo home (či internet) bankingu. Nastavení těchto moderních forem 
platby se provádí v Ovládacím panelu - Nastavení běžných účtů (viz bod 2.3).

9.2.8  Převod mzdových plateb do daňové evidence nebo účetnictví
Na základě volby účetního programu, provedené v Ovládacím panelu programu Mzdy (viz bod 2.1), je možné 
převádět mzdové platby buď do programu Deník Profi (daňová evidence) nebo Konto (účetnictví). 
Mzdové platby se pak stiskem jedné klávesy zaúčtují do příslušných účetních knih.

9.3 Menu s ostatními sestavami (F10)
Pokud v aktualizačním menu evidence pracovníků stisknete F10, zobrazí se nabídka tiskových sestav a funkcí:

•	 Seznamy	zaměstnanců - k dispozici máte několik samostatných sestav s různým členěním:

◊ s kompletní adresu
◊ s formou výplaty mzdy
◊ se mzdou zasílanou poštou
◊ se mzdou zasílanou na účet
◊ se zdravotními pojišťovnami
◊ se zůstatky dovolené
◊ s čtvrtletními průměry
◊ s ročním dorovnáním daně

•	 Seznam	plateb	dle	klíčů - k dispozici máte dvě sestavy: 

◊ První se týká pouze vybraného pracovníka a provádí se za účetní rok. Vyberete 
si měsíce, které mají být v sestavě uvedeny a mzdový klíč. Program pak projde 
příslušné mzdové listy a do sestavy podrobně vypíše všechny řádky, které se v nich 
nachází a týkají se vybraného mzdového klíče. Na závěr provede sumarizaci. 

◊ Druhá sestava se provádí za všechny pracovníky a vybraný měsíc. Projde jim mzdo-
vé listy a položky s vybraným mzdovým klíčem vypíše do sestavy a sumarizuje. 
Každý pracovník je uveden jedním řádkem a sumarizovaně (nerozepisuje se počet, 
sazba, procenta apod.).

•	 Seznam	společníků	a	členů	statutárních	orgánů - na základě kategorie, uvedené v kartách 
pracovníků a v jejich mzdových listech, program sestaví seznam zaměstnanců, označených jako 
“jednatel” nebo “společník”. Sestavu je možné omezit na vybrané pracovníky a vybrat také měsí-
ce, které do sestavy vstoupí.

•	 Roční	přehled	mzdových	listů	firmy	- obdoba ročního přehledu mzdových listů pracovníka - 
zde se ale provádí sumarizace použitých mzdových klíčů u všech pracovníků ve firmě. Je možné 
jej vytisknout za první, druhé, nebo obě pololetí. V přehledném měsíčním členění jsou vytištěny 
a sumarizovány všechny použité mzdové klíče a mezisoučty až po čistou mzdu. 

•	 Informace	o	mzdách	zaměstnanců - tabulka uvádí za kalendářní měsíc přehled pracovníků 
a u každého z nich všechny důležité složky mzdy - druh činnosti, hrubou mzdu, sociální pojištění 
placené firmou, zaměstnancem, totéž u zdravotního pojištění, daň, výplatu, srážky, příplatky ... 
Tabulku je možné dále rozčlenit podle středisek a zahrnout do ní i více měsíců současně.
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•	 Informace	o	slevách	a	daňových	bonusech - ke každému pracovníkovi a pak i sumárně za 
měsíc můžete vytisknout všechny složky mzdy ovlivněné slevami na dani a daňovými bonusy.

•	 Tisk	osobních	karet	zaměstnanců - všechny údaje evidované v kartě jsou přehledně vytištěny.
•	 Tisk	adres	pracovníků	na	štítky - vhodné pro štítky 105 x 42 mm, na archu A4 je 2 x 7 štítků.
•	 Tisk	adres	pracovníků	na	obálky - můžete využít podlouhlou obálku bez okénka, obálku C6 

(formát A6) nebo obálku C5 (formát A5). Před tiskem můžete nastavit údaje odesilatele a zda se 
budou tisknout obálky všem zaměstnancům nebo jen těm, kteří byli předem označeni.

10. Po uzavření mzdových listů se provádí
Abychom Vám zjednodušili začátek práce s programem Mzdy Profi, najdete v následující kapitole podrobný 
přehled činností, které je potřeba provést po uzavření mzdových listů každý měsíc, čtvrtletně a na konci roku. 
Přehled nejdůležitějších činností je zpracován obecně, praxe v jednotlivých firmách se může poněkud lišit.

10.1 Měsíčně
se tisknou následující sestavy a výkazy:

• Mzdové listy a výplatní pásky
• Pokud u některého pracovníka přesáhne pracovní neschopnost 14 dnů, odesíláte OSSZ žádost od 

dávky (přílohu k žádosti si vytiskněte v bodě 9.1 nebo 9.2.4. Stejný formulář tisknete také v přípa-
dě žádosti o mateřskou dovolenou nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství.

• Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
• Podrobné přehledy pro zdravotní pojišťovny (založíte si do své evidence)
• Sumární přehledy pro zdravotní pojišťovny (zašlete institucím)
• Přehled o vyměřovacích základech a dani z příjmu pro FÚ
• Žádost o proplacení daňového bonusu, poskytnutého z prostředků organizace (pokud je potřeba)
• Podpisový arch, výplatní listina s výčetkou platidel
• Vytiskněte si a založte také Informace o mzdách (s případným členěním na střediska)
• Pokud platíte za zaměstnance PPZ, bude Vás zajímat také Předpis pro zaúčtování PPZ
• Automaticky se vystavují příkazy k úhradě, které pak je možné vytisknout nebo odeslat on-line
• Pokud používáte účetní programy JAPO, nezapomeňte provést převod do Deníku nebo do Konta.

Každý měsíc nezapomeňte provést archivaci dat alespoň na dvě nové diskety nebo lépe „USB klíčenku“ či CD.

10.2 Čtvrtletně
se mimo měsíčních sestav navíc provádí výpočet sazby zákonného pojistného odpovědnosti organizace.

10.3 Na konci roku
Protože konec starého a začátek nového účetního roku je svým způsobem unikátní (mění se legislativa, vstu-
pují v platnost nová nařízení, upravují se výkazy), vydáváme pravidelně novou verzi programu. Pro vás jako 
uživatele je k dispozici za zvýhodněnou cenu.

10.3.1 Objednávka a instalace upgrade
Než začnete provádět roční uzávěrku mezd, objednejte si a nainstalujte upgrade pro nový účetní rok. Kromě 
programu dostanete také podrobný návod, který bude aktuálnější než informace v následujících odstavcích. 
Vyhnete se také případným problémům, ke kterým může dojít, když tiskové sestavy a postupy výpočtů nebu-
dou odpovídat nejnovějšímu výkladu platné legislativy.

10.3.2 Tisk přehledů a ELDP
musíte navíc vytisknout řadu sestav, potřebných pro provedení roční uzávěrky mezd a pro uložení v archívu.

•	 Roční	přehled	mzdových	listů	všech	pracovníků – je potřeba vytisknout za celý rok.

•	 Informace	o	mzdách	zaměstnanců – vytiskněte rovněž za celý rok (mezerníkem navolíte 
všechny měsíce). Tato sestava je vyžadována při kontrolách u OSSZ či FÚ.

•	 Vyplnění	a	tisk	ELDP – každému pracovníkovi je třeba na konci roku (nebo při propuštění) 
vystavit evidenční list důchodového pojištění. jednu kopii dostává pracovník, druhou OSSZ.
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10.3.3 Roční zúčtování záloh k dani z příjmu
• Pokud některý pracovník chce sám odevzdávat přiznání k dani z příjmu, nebudete za něj prová-

dět roční zúčtování záloh. Nezapomeňte to nastavit	v	kartě	pracovníka (viz bod 5.2).

• Před provedením uzávěrky je třeba porovnat u každého pracovníka hodnoty nastavených uzávěr-
kových položek (viz bod 6.2) s doloženým	nárokem	na	slevy	na	dani a odčitatelné položky.

•	 Provést	roční	uzávěrku	záloh	k	dani	z	příjmu (viz bod 9.2.3).

•	 Výsledky	z	roční	uzávěrky	je třeba porovnat s Ročním přehledem mzdových listů pracovníka 
(viz bod 9.2.1) jestli položkově odpovídá skutečnosti. Kontrolu je třeba provést zodpovědně, pro-
tože vyčíslené hodnoty přeplatků či nedoplatků ze záloh na budou použity k ročnímu vyúčtování.

•	 Seznam	zaměstnanců	s	ročním	dorovnáním	daně (viz bod 9.3) - obsahuje rodné číslo, 
jméno a příjmení pracovníka, datum provedené uzávěrky a vyúčtovanou hodnotu přeplatku nebo 
nedoplatku daně podle daňové tabulky pro roční vyúčtování. Přeplatky a nedoplatky na daních 
jednotlivých pracovníků jsou sečteny a sestava doporučuje, o kolik je třeba snížit či zvýšit při 
následující platbě vypočtenou měsíční částku. 

•	 Vyúčtování	daně	z	příjmů	fyzických	osob	ze	závislé	činnosti	(viz bod 9.2.3) - součet pře-
platků a nedoplatků na daních bude využit i při sestavování tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti, který musíme odevzdat FÚ. Pro vyplnění tiskopisu využijete 
ještě informace o platbách daňových záloh. Jde o údaje, kolik a kdy mělo být sraženo a kolik a 
kdy bylo skutečně odvedeno (sloupce 1, 2, 3 a 9 uvedeného formuláře). Pokud využíváte jednodu-
ché účetnictví firmy JAPO (program Deník Profi), najdete příslušnou sestavu v Evidenci přijatých 
dokladů, která se zobrazuje přímo v programu Mzdy Profi (viz další bod).

•	 Přehled	mzdových	plateb - v menu evidence přijatých dokladů (F10) vyberte Přehled mzdo-
vých plateb s úhradami. Zvolte o jaké platby máte zájem (např. výběrem Finančního úřadu) a 
program Vám poskytne potřebné informace (samozřejmě pouze pokud převádíte mzdové platby 
do Deníku Profi a evidujete také provedení úhrad (zadáním data platby a zaplacené částky).

•	 Potvrzení	o	zdanitelných	příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků (viz bod 9.2.1).

10.4 Archivace a převod dat do dalšího roku:
Závěrem práce v účetním roce je vhodné archivovat data (alespoň na dvě nové diskety nebo na CD) a převést 
potřebné soubory do dalšího roku.

•	 Ukončete	program	Mzdy, a spusťte program Archiv. Podrobný popis práce s archivačním progra-
mem najdete v příručče Začínáme. K archivaci je nejvhodnější použít “USB klíčenku”.

•	 V	novém	účetním	roce se automaticky založí všechny datové soubory a některé se také naplní 
předvoleným obsahem (např. druhy činností, mzdové klíče apod.). 

•	 Pokud	chcete,	aby	se	Vám	do	nového	účetního	roku	převedla	data z roku starého, můžete 
využít připravenou funkci v programu Asistent. Spusťte proto Asistenta, přejděte do Hlavního 
menu a posléze do Správce souborů. Pokud máte zvolený starý účetní rok, můžete ihned přejít 
na položku „Převod dat do roku …“. V seznamu si vyberte ty soubory, které chcete převést (např. 
Pracovníky, adresář institucí apod.) a činnost nastartujte stiskem klávesy Enter. Pozor – při převo-
du se soubor nového roku zakládá – proto pokud jste v něm již měli nějaká data, přijdete o ně. 
Převod proto provádějte před zahájením práce v novém účetním roce !

10.5 Zahájení práce v dalším roce
Nastavením účetního data nového roku v programu Mzdy Profi je možné začít pracovat na mzdách ledna 
dalšího roku. Automaticky se založí všechny datové soubory (kromě těch, které jste si převedli z loňského 
účetního roku) a nastaví konfigurační soubory. Pokud jste si v předstihu nezakoupili upgrade a nenainstalovali 
jej, budete muset v Ovládacím panelu ručně nastavit legislativní změny.

Pokud	jste	si	převedli	vybrané	soubory	z	loňského	roku,	najdete	v	evidencích:
•	 Evidence	pracovníků	– karty všech pracovníků včetně informací o čerpání a splácení zada-

ných úhrad (soudní výlohy, nájmy, půjčky,..), obsah mzdového předpisu, nastavené počty hodin 
povolených přesčasů, převedené zůstatky dovolené a rozpis odčitatelných položek a slev na dani. 
Protože se předpokládá, že se položky mohou změnit, převádí se pouze jejich názvy bez aktuál-
ních hodnot (ty musíte odsouhlasit ručně). Rovněž je vhodné vymazat propuštěné pracovníky.

•	 Adresář	institucí – karty všech institucí s údaji o bankovním spojení a vynulovaným stavem 
zaslaných finančních prostředků.
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•	 Mzdové	klíče	– pokud jste si převedli loňské mzdové klíče, můžete je používat i v novém účet-
ním roce. Pokud ale došlo ke změnám v legislativě, nemusí je loňské mzdové klíče zohledňovat. 
Proto, pokud to není vyloženě nutné (uživatel má vytvořeno velké množství vlastních klíčů), 
doporučujeme mzdové klíče nepřevádět a nechat program, aby každý rok vytvořil nový soubor.

Součástí zahájení prací v novém roce je i vypořádání s pracovníkem ve věci daňových přeplatků či nedoplatků 
z předchozího roku. Podle Seznamu pracovníků s ročním dorovnáním daně (viz bod 9.3) se bude vracet či 
strhávat těm, kteří nejsou OSVČ či jejichž vypořádání řeší jiný zaměstnavatel.

11. Příklady
 Automatický výpočet náhrad mzdy za dobu pracovní neschopnosti

Důležitou podmínkou pro použití této funkce je zapisování údajů o pracovních neschopnostech zaměstnanců 
do stejnojmenné evidence (viz bod 8). Máte-li PN evidovány, můžete přistoupit k výpočtu náhrad:

• Na kterémkoliv řádku mzdového listu stiskněte klávesu F4 a z nabídky zvolte “Náhrady mzdy za 
dobu PN”. Na dotaz, jestli chcete načíst náhrady do mzdového listu, odpovězte “Ano”. 

• Zobrazí se dotaz, jestli se má průměr počítat za “minulé čtvrtletí” nebo za “předchozích 12 mě-
síců”. Pokud počítáte náhrady pracovníkovi s “kontem pracovní doby”, zvolte druhou možnost. 
Jinak ponechte “minulé čtvrtletí”. Jestliže chcete podklady pro výpočet průměru zadat ručně 
(“počet odpracovaných hodin” a “hrubou mzdu”), zvolte libovolnou variantu.

• Program nyní automaticky zkontroluje, zda ve mzdovém listu nejsou klíče s náhradami mzdy za 
dobu PN, které by tam sám vložil (předchozím spuštěním této funkce). Pokud ano, tak je smaže. 
Potom vypočítá průměr za zvolené období a zobrazí jej na displeji.

• V tabulce jsou uvedeny “počty odpracovaných dnů a hodin”, “hrubá mzda”, “průměr na den” a 
“průměr na hodinu”. Vy nyní můžete údaje o počtu hodin a hrubé mzdě změnit, nebo je potvrdit 
klávesou Enter. Potom tabulka zmizí.

• Do mzdového listu se automaticky vloží řádky s náhradami. Zvlášť pro každou nemoc a karanté-
nu bude vložen jeden nebo dva řádky (náhrady za první tři směny 630, 640 - pokud se poskytují 
- a náhrady za zbývající směny 631 a 641), sumárně za všechny PN pak statistické klíče o počtu 
hodin náhrad v prvních třech dnech a ve zbývajících dnech (50, 51, 52, 53). Náhrady jsou do 
mzdového listu zapsány jako součin “počtu hodin” x “redukovaná hodinová náhrada” s přesností 
na 4 desetinná místa x “procento krácení”. Takto vložené řádky můžete libovolně opravovat. 
Program automaticky načítá náhrady jak za nové PN z aktuálního měsíce, tak za ty, které do 
aktuálního měsíce “přecházejí” z toho minulého.

• Informace o náhradách se automaticky uloží také do evidence pracovních neschopností.

Poznámka: program vždy počítá průměr za minulé čtvrtletí (nebo předchozích 12 měsíců) k datu mzdového 
listu, do kterého se náhrady vkládají. Pokud bude např. počítat náhrady za PN, která přecházela z března do 
dubna (na základě čtvrtletního průměru), bude v březnovém mzdovém listu počítat průměr za 4. čtvrtletí před-
chozího roku a v dubnovém průměr za 1. čtvrtletí aktuálního roku. Pro každou část PN tak může vyjít jiná výše 
redukované průměrné hodinové mzdy.

 Ruční výpočet náhrad mzdy za dobu PN
Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete použít automatický výpočet náhrad, můžete vše vyřešit 
také ručním zápisem do mzdového listu:

• Na kterémkoliv řádku mzdového listu stiskněte klávesu F4 a z nabídky zvolte “vypočítat reduko-
vaný průměrný hodinový výdělek”. 

• Zobrazí se další dotaz, jestli se má průměr počítat za “minulé čtvrtletí” nebo za “předchozích 12 
měsíců”. Pokud počítáte náhrady pracovníkovi s “kontem pracovní doby”, zvolte druhou mož-
nost. Jinak ponechte “minulé čtvrtletí”. Jestliže chcete podklady pro výpočet průměru zadat ručně 
(“počet odpracovaných hodin” a “hrubou mzdu”), zvolte libovolnou variantu.

• Zobrazí se tabulka, ve které uvidíte “počty odpracovaných dnů a hodin”, “hrubá mzda”, “průměr 
na den” a “průměr na hodinu”. Údaje o počtu hodin a hrubé mzdě můžete změnit, nebo potvrdit 
klávesou Enter.

• Program vypočítá “redukovaný průměrný hodinový výdělek” a zobrazí jej na displeji.

• Výpočet počtu hodin náhrad a vložení záznamu do mzdového listu musíte provést ručně.

• Pro náhrady za dobu nemoci použijte klíče 630 a 631, pro náhrady za dobu karantény 640 a 641.
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 Vyplácení vyšších náhrad za dobu PN než určuje zákon
Organizace se může rozhodnout, že bude svým zaměstnancům vyplácet vyšší náhrady, než předepisuje zákon, 
nebo že bude proplácet i první tři dny nemoci. Tyto náhrady jdou ale plně k tíži zaměstnavatele a podléhají 
zdravotnímu a sociálnímu pojištění i dani z příjmu. Pro snadné zaúčtování těchto náhrad do mzdového listu je 
připraven mzdový klíč 450.

 Oprava chybně vyplacených náhrad za dobu PN
Pro případ, že pomocí klíčů 630, 631, 640 a 641 vyplatíte omylem zaměstnancům vyšší náhrady než je ze zá-
kona přípustné, jsme připravili opravný klíč 790. Je nastaven jako srážka z čisté mzdy, tudíž funguje jako opak 
příplatků k čisté mzdě, kterými jsou náhrady mzdy za PN. Navíc vstupuje se záporným znaménkem do Pře-
hledu o pojistném a vyplacených dávkách a ponižuje tak vykázanou sumu náhrad, i jejich polovinu, kterou je 
možné odečíst od odváděného pojistného (tento postup “napravení chyby” ale nemáme zatím potvrzen OSSZ, 
až praxe ukáže, jaký postup budou požadovat).

 Jak nastavit vyloučené doby a omluvené absence
To který klíč vstupuje do vyloučených dob a který do omluvených absencí je nastaveno přímo v Evidenci 
mzdových klíčů. Najdete je v Hlavním menu pod položkou Pomocné evidence. Zde si můžete vytisknout i 
seznam klíčů, které do vyloučených dob a omluvených absencí vstupují.

 Zaúčtování příspěvku na PPZ a ŽP
Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění (PPZ) nebo životní pojištění 
(ŽP), postupujte následovně:

• V Ovládacím panelu - Nastavení PPZ (viz bod 2.2) zapněte „automatické zaúčtování příspěvku 
zaměstnavatele na PPZ do mzdového listu“.

• Do příslušného mzdového listu napište výši příspěvku na PPZ ke klíči 095. Pokud je zaměstnanci 
poskytnut příspěvek na ŽP, zapište jej ke klíči 096. Hodnoty se netypicky zapíší do sloupce „Počet“

• Jakmile mzdový list uzavřete, program automaticky (v kartě pracovníka) zjistí celkovou výši 
dosud vyplacených příspěvků na PPZ a ŽP a porovná je s limitem, nastaveným v bodě 2.2 (v roce 
2008 to je 24000 Kč). Části příspěvků, které převýší limit a tudíž budou podléhat zdanění, pro-
gram automaticky zaúčtuje na klíče:

◊ 098 ... PPZ & ŽP ke zdanění zaměstnanci
◊ 959 ... PPZ & ŽP: zvýšení vyměřovacího základu daně
◊ 860 ... PPZ & ŽP: zvýšení vyměřovacího základu sociálního pojištění
◊ 880 ... PPZ & ŽP: zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění

• Pokud budete potřebovat do mzdového listu vstoupit a provést libovolnou opravu a klávesou F3 
(„Stav“) jej odblokujete, řádky s klíči 098, 959, 860 a 880 se automaticky zruší.

 Dorovnání zdravotního pojištění
Pro případy, kdy je hrubá mzda pracovníka nižší než minimální mzda, je v programu zabudovaná funkce „Do-
rovnání zdravotního pojištění“. Postup práce je v tomto případě následující:

• Standardním způsobem vyplníte mzdový list.
• Pokud pracovníkovi vychází hrubá mzda nižší než mzda minimální, stisknete před uzavřením 

mzdového listu klávesu F4. 
• Ze zobrazené nabídky výpočtů a funkcí vyberte „Dorovnat zdravotní pojištění“ a stiskněte Enter.

• Program automaticky provede kontrolu a v případě potřeby dorovná vyměřovací základ zdravot-
ního pojištění na úroveň minimální mzdy. K tomuto účelu doplní do mzdového listu klíče:

◊ 880 ... Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění
◊ 810 ... Dorovnání zdravotního pojištění
◊ 810 ... Zaokrouhlení dorovnání ZP

Dle paragrafu 3 odstavce 9 zákona 592/1992 je možné v určitých případech krátit minimální vyměřovací základ 
zdravotního pojištění. Pokud máte u některého pracovníka tento případ, bude postup následující:

•  Standardním způsobem vyplníte mzdový list
•  Na volný řádek vložíte klíč „030 ... Dny krácení minimálního vym. základu ZP“ a do sloupce „Po-

čet“ uvedete počet dnů, o které chcete krátit výpočet.
•  Před provedením uzávěrky mzdového listu stisknete klávesu F4. 
• Ze zobrazené nabídky výpočtů a funkcí vyberte „Dorovnat zdravotní pojištění“ a stiskněte Enter.
• Program při dorovnání ZP nepoužije celou hodnotu minimální mzdy ale jen její alikvotní část.
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 Zpracování mzdy „brigádníka“
V případě, že je pracovník zaměstnán na dohodu o provedení práce, neodvádí se za něj sociální a zdravotní 
pojištění a nebudete provádět ani roční zúčtování záloh z daně z příjmu, postupujte následovně:

• Zkontrolujte, zda je v Pomocných evidencích - Daňových tabulkách zapsána příslušná daňová 
tabulka pro srážkovou daň. Pokud ne, tak ji tam doplňte.

• V adresáři institucí zkontrolujte, že máte vytvořený „další“ finanční úřad s bankovním spojením 
pro placení srážkové daně (pojmenujte jej např. „FÚ - srážková daň“).

• V první obrazovce karty pracovníka „nastavte druh“ činnosti na 99.
• Ve druhé obrazovce karty pracovníka nastavte k položce „Daně - zálohy“ číslo tabulky pro srážko-

vou daň. Pokud ji nevíte, zobrazte si klávesou F3 seznam.
• K položce „Daně - uzávěrka“ přepněte nastavení mezerníkem na „Neprovádět“.
• Ve druhé obrazovce karty pracovníka stiskněte klávesu F6 a dostanete se do nabídky dalších na-

stavení. Kurzorem postupně najeďte na řádky „Zdravotní pojištění“ a „Sociální pojištění“ a stiskně-
te na nich klávesu Enter, až se nastavení změní z hodnoty „Počítat“ na „Nepočítat“.

• Ve třetí obrazovce karty pracovníka nastavte, aby byla daň placena na „FÚ - srážková daň“.
• Standardním způsobem vyplňte mzdový list, sociální ani zdravotní pojištění se nebude počítat.
• Pokud byste potřebovali výpočet sociálního nebo zdravotního pojištění zapnout nebo vypnout jen 

v určitém mzdovém listě, najdete tuto možnost pod klávesou F7 „Nastavení“.

Všechna tato nastavení je možné také provést automaticky a to pomocí „Předvoleb karet zaměstnanců“. Jejich 
seznam se zobrazí aotumaticky při založení nové karty pracovníka, u stávajících je možné jej vyvolat stiskem 
klávesy F8 na první záložce karty pracovníka.

 Služební vozidlo (naturální požitky)
Od roku 2008 vstupuje 1% z ceny služebního vozidla, které používá zaměstnanec do superhrubé mzdy a podlé-
há také sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Při zaúčtování tohoto případu postupujte následovně: 

• Na volný řádek ve mzdovém listě zapište klíč 260.
• Do sloupce „procento“ se automaticky načte hodnota 1%
• Do sloupce „počet“ zapište 1
• Do sloupce „sazba“ zapište pořizovací cenu vozidla

Program automaticky vypočte 1% z ceny vozidla a tato hodnota automaticky vstoupí do superhrubé mzdy a zá-
kladu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. V čisté mzdě se 1% z ceny vozidla samozřejmě neobjeví.

 Použití mzdových klíčů 81 - 85 pro účely ELDP
V souvislosti s automatickým vystavením evidenčních listů důchodového pojištění program vkládá do mzdo-
vých listů klíče 81 - 85. Jejich použití je následující:

Klíč	81	„Vyloučené	doby	před	nárokem	na	důchod“

• Zde se uvádí pouze vyloučené doby vážící se k výkonu výdělečné činnosti. tj. doba pobírání dá-
vek nemocenského pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti (peněžitá pomoc v mateřství, 
peněžitá pomoc, doba po kterou byla poskytována podpora při ošetřování člena rodiny, nemocen-
ské) a doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky 
z povolání. Vyloučené doby se vykazují v počtu kalendářních dnů (nikoli pracovních) a neodečí-
tají se z celkového počtu dnů.

Klíč	83,	84	„Odečtené	doby	před	a	po	nároku	na	důchod“

uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých

• pojištěnec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod (podle par. 29, 74, 76, 94 zdp) 
bez pobírání důchodu

• poživatel tzv. předčasného starobních důchodu výdělečně činný před dovršením důchodového 
věku, čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž 
se odečítají doby pracovní neschopnosti a neschopnosti k službě, po kterou jsou pobírány dávky 
nemocenského pojištění (péče). Odečítají se i kalendářní dny měsíce označené znakem „X“ 
(např. z důvodu nesplnění podmínek účasti na pojištění). Všechny tyto doby se odečítají z celko-
vého počtu kalendářních dnů vedených ve sloupci Dny.(automaticky)

Klíč	85	„Dny	před	nárokem	na	důchod“

uvádí se počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném kalendářním roce.
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 Jak změnit zaokrouhlování na řádku mzdového listu
Ve mzdovém listu se zapisují hodnoty účtované na jednotlivé mzdové klíče do tří sloupců: „procento“, „počet“ 
a „sazba“. Součin všech tří hodnot může vést k tomu, že výsledná částka bude s přesností na haléře. Protože 
takový výsledek určitě nebudete chtít, můžete si nastavit zaokrouhlení výpočtů.

Globálně pro mzdové listy všech pracovníků:

• Přejděte do „Hlavního menu“, vyberte „Ovládací panel“ a následně položku „Zaokrouhlování 
v programu“ (bod 2.12).

• Ze zobrazené nabídky vyberte „Zaokrouhlení výpočtů na řádku mzdového listu“ a nastavte zao-
krouhlení, jaké potřebujete (případně jej můžete vypnout).

Forma zaokrouhlení nastavená v bodě 2.12 se automaticky načte a uloží do všech nově založených mzdových 
listů. Pokud potřebujete v již vytvořeném mzdovém listě změnit zaßokrouhlení, postupujte následovně:

• Pokud je mzdový list uzavřen, tak jej klávesou F3 odblokujte
• Pomocí klávesy F7 vstupte do nastavení mzdového listu, vyberte položku „Zaokrouhlení“ a ná-

sledně „Zaokrouhlení výpočtů na řádku mzdového listu“. Pak proveďte opravu.



U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

 3 1

1. Spuštění programu ................................................................ 3

2. Kontrola nastavení v Ovládacím panelu ........................ 3

 2.1 Nastavení provozu aplikací .............................................. 4
 2.2 Nastavení penzijního připojištění ................................... 4
 2.3 Seznam běžných účtů ...................................................... 4
 2.4 Nastavení dnů výplaty a záloh ........................................ 4
 2.5 Nastavení názvu průměrů ................................................ 4
 2.6 Nastavení pracovních dnů ............................................... 4
 2.7 Nastavení minimální mzdy .............................................. 4
 2.8 Nastavení daňového bonusu ........................................... 4
 2.9 Nastavení sazeb ................................................................ 4
 2.10 Nastavení výplatní pásky ................................................. 5
 2.11 Výkazy sestavuje a podepisuje ....................................... 5
 2.12 Zaokrouhlování v programu ........................................... 5
 2.13 Přístupové heslo ............................................................... 5

3. Kontrola Pomocných evidencí ........................................... 5

 3.1 Mzdové klíče ..................................................................... 5
 3.2 Informační klíče ................................................................ 6
 3.3 Druhy činností ................................................................... 6
 3.4 Daňové tabulky ................................................................. 6
 3.5 Odčitatelné položky a slevy na dani .............................. 6
 3.6 Vzory přijatých dokladů .................................................. 6
 3.7 Střediska ............................................................................ 6
 3.8 Předvolby karet zaměstnanců ......................................... 6

4. Zápis institucí do adresáře ................................................. 7
5.  Zápis pracovníka do Evidence zaměstnanců ................ 8

 5.1 První strana evidenční karty (F5 - Pracovník) .............. 8
 5.2 Druhá strana evideční karty (F6 - Zaměstnání) ............ 9
  5.2.1 Ostatní nastavení ..................................................10

 5.3 Třetí strana evidenční karty (F7 - Platby) .....................11
  5.3.1 Podrobnosti k platbám ........................................12

 5.4 Zapsání karty pracovníka do souboru ..........................12
 5.5 Aktualizační menu evidence zaměstnanců..................13

6. Vytváření a oprava mzdových listů ................................ 14

 6.1  Mzdový předpis (vzor) ...................................................14
 6.2  Uzávěrkové položky ........................................................15
 6.3  Zápis mzdového listu příslušného měsíce ...................15
   Údaje pro ELDP ..........................................................16
   Načtení mzdového předpisu .....................................16
   Penzijní připojištění a životní pojištění ....................16
   Přiznání daňového bonusu .......................................16
   Detailní rozepsání úkolové mzdy ..............................16
   Příplatky k čisté mzdě ................................................16
   Funkce přístupné ve mzdovém listu ........................16
   Výpočet průměrů a DVZ, dovolená, přesčasy ........17
   Výpočet náhrad mzdy za dobu PN ...........................17
   Uzavření mzdového listu ............................................18
   Ukončení práce se mzdovým listem ........................18

7.  Evidenční listy důchodového pojištění ........................ 18

 7.1 Podmínky pro správné vyplnění  ..................................18
 7.2 Vyplnění ELDP  ................................................................19
 7.3 Tisk ELDP  ....................................................................... 20
 7.4 Ukončení práce s ELDP  ................................................ 20

8.  Evidence pracovních neschopností ...............................20

 8.1 Zápis nové pracovní neschopnosti  ............................. 20
 8.2 Informace k výpočtu náhrad  ........................................ 22
 8.3 Tiskové sestavy  .............................................................. 22

9. Tiskové sestavy  ................................................................... 22

 9.1 Sestavy tištěné pomocí Komunikátora  ....................... 22
 9.2 Výkazy k odevzdání  ...................................................... 22
  9.2.1 Výkazy pro zaměstnance  .................................. 23
  9.2.2 Sestavy ke zdravotnímu pojištění ...................... 23
  9.2.3 Sestavy k zálohám na daň z příjmu .................. 23
  9.2.4 Výpočty a sestavy pro OSSZ .............................. 23
  9.2.5 Sestavy k penzijnímu připojištění ..................... 24
  9.2.6 Výpočet zákonného pojištění ............................ 24
  9.2.7 Automatické vystavení příkazů k úhradě ......... 24
  9.2.8 Převod do účetnictví  .......................................... 24

 9.3 Menu s ostatními sestavami  ......................................... 24

10. Po uzavření mzdových listů se provádí  ...................... 25

 10.1 Měsíčně  ........................................................................... 25
 10.2 Čtvrtletně  ........................................................................ 25
 10.3 Na konci roku  ................................................................. 25
  10.3.1 Objednávka a instalace upgrade  ..................... 25
  10.3.2 Tisk přehledů a ELDP  ........................................ 25
  10.3.3 Roční zúčtování záloh na daň z příjmu  ........... 26
 10.4 Archivace a převod dat do nového roku  .................... 26
 10.5 Zahájení práce v dalším roce  ...................................... 26

11. Příklady   .............................................................................  27

 Automatický výpočet náhrad mzdy za dobu PN ................ 27
 Ruční výpočet náhrad mzdy za dobu PN ............................ 27
 Vyplácení vyšších náhrad mzdy než určuje zákon ............. 28
 Oprava chybně vyplacených náhrad mzdy za dobu PN.... 28
 Jak nastavit vyloučené doby a omluvené absence ............ 28
 Zaúčtování příspěvku na PPZ a ŽP ....................................... 28
 Dorovnání zdravotního pojištění ........................................... 28
 Zpracování mzdy brigádníka  ................................................ 29
 Služební vozidlo (naturální požitky) .................................... 29
 Použití mzdových klíčů 81-85 pro účely ELDP .................... 29
 Jak změnit zaokrouhlování na řádku mzdového listu ........ 30

Obsah

Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozonění a nepředstavují žádné závazky ze strany výrobce. Žádná část této příručky 
nesmí být kopírována ani přenesena v žádné podobě a žádným způsobem, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování nebo nahrávání 
a to k libovolnému účelu, bez povolení výrobce. Pokud není uvedeno jinak, jsou názvy firem, jména a ostatní údaje použité v této příručce smyšlené.


