
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

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

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

Uzávěrka: 20. března 2023

Od roku 2023 došlo k několika změnám u sazeb sociálního pojištění. U některých skupin zaměstnanců je
možné využít slevy z pojistného (za zaměstnavatele),u zdravotnických záchranářů naopak dochází ke zvýšení
sociálního pojištění kvůli jejich dřívějšímu odchodu do důchodu. V tomto návodu se dozvíte, jak je tato
problematika řešena v programu Mzdy Profi 2023.

Sleva u částečných úvazků
Od února 2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit u specifické skupiny zaměstnanců 5% slevu na sociální
pojištění placené zaměstnavatelem. Hlavní podmínkou na nárok na slevu je sjednaná kratší pracovní
doba. Její rozsah nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně. Výjimku tvoří zaměstnanci do 21 let,
u kterých lze uplatnit slevu na pojistném bez ohledu na rozsah pracovního úvazku. Má-li zaměstnanec
u jednoho zaměstnavatele sjednáno více zaměstnání, pak limit počtu hodin platí pro všechna zaměstnání
dohromady, ale sleva na pojistném se ale týká jen jednoho zaměstnání.

Kromě délky úvazku musí být po celou dobu trvání pracovního poměru v daném měsíci splněna alespoň
jedna z následujících podmínek. Zaměstnanec:

• je starší 55 let
• pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů
• pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, II, III nebo IV
• připravuje se na budoucí povolání studiem
• v období 12 kalendářních měsíců před měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako

uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci
• je osobou se zdravotním postižením
• je mladší 21 let (v tomto případě neplatí podmínka kratšího pracovního úvazku)

Kromě toho jsou zákonem č. 216/2022 Sb. Stanoveny podmínky, kdy slevu na pojistném nelze uplatnit:

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele za kalendářní
měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na
1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy

• odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za
výkon práce překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin

• zaměstnavatel je uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
• zaměstnanec je uveden vměsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění

nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce

Aby zaměstnavatel mohl uplatnit slevu na pojistném, musí to elektronicky oznámit ČSSZ.
Může to být nejdříve měsíc předem a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o pojistném (za měsíc, za který
slevu uplatňuje). Jestliže zaměstnanec vykonává zaměstnání u více zaměstnavatelů, kteří mohou uplatnit slevu
na pojistném, pak náleží sleva tomu zaměstnavateli, který tento záměr oznámí ČSSZ jako první (slevu může
uplatnit pouze jeden zaměstnavatel).

Zaměstnavatel může slevu na pojistném uplatnit jen do dne splatnosti pojistného a to na novém tiskopisu
Přehled o výši pojistného. Jak vypadá, se dozvíte na následující stránce.

Pokud zaměstnavatel odečte slevu na pojistném ve vyšší částce, než směla být odečtena, považuje se částka,
o kterou bylo pojistné zkráceno, za dluh na pojistném. Pokud si ale odečte slevu v nižší částce, než mohla být
odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

Zvýšení pojistného u zdravotnických záchranářů
Novela zákona o důchodovém pojištění přinesla mimo jiné imožnost dřívějšího odchodu do důchodu
pro zdravotnické záchranáře. S tím je ale spojen i vyšší odvod pojistného a povinnost nové evidence
pro zaměstnavatele. Z vyměřovacího základu zdravotnických záchranářů bude zaměstnavatel odvádět vyšší
pojistné. Pokud by se jednalo o zaměstnance, který vykonává i jiné práce, bude mít zaměstnavatel dva
vyměřovací základy a pro každý vyměřovací základ bude platit jiná sazba pojistného.

U zdravotnických záchranářů bude zaměstnavatel odvádět:

• v roce 2023 pojistné 26,8 % (2,1 % nemocenské, 23,5 % důchodové, 1,2 % státní politika zaměstnanosti)
• v roce 2024 pojistné 27,8 % (2,1 % nemocenské, 24,5 % důchodové, 1,2 % státní politika zaměstnanosti)
• v roce 2025 pojistné 28,8 % (2,1 % nemocenské, 25,5 % důchodové, 1,2 % státní politika zaměstnanosti)
• od roku 2026 pojistné 29,8 % (2,1 % nemocenské, 26,5 % důchodové, 1,2 % státní politika zaměstnanosti)

Kromě toho bude mít povinnost vést novou evidenci, která bude obsahovat seznam zdravotnických
záchranářů, evidenci o době výkonu prací v jednotlivých směnách a jednotlivých kalendářních měsících.
(výkon těchto prací v měsíci se stanoví v celých hodinách, zbytek minut nižší než 60 se považuje za 1 hodinu).
Dále počet směn v kalendářním roce (úhrn hodin v jednotlivých kalendářních měsících/8, zbytek hodin nižší
než 8 se považuje za 1 směnu).

Každoročně budou potvrzovat počet odpracovaných směn a zasílat tyto údaje ČSSZ a předávat zaměstnanci.

Změny v sociálním pojištění 2023
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Nový přehled o pojistném
Od ledna 2023 se podává nový vzor přehledu o pojistném. V něm jsou samostatně uváděny vyměřovací
základy a pojistné běžných zaměstnanců, zdravotnických záchranářů a zaměstnanců se slevou na pojistném.
Na druhé straně jsou pak rozepsány detailní údaje o zaměstnancích, za které je sleva na pojistném nároková-
na. Uplatnit slevu na pojistném bylo možné poprvé za únor 2023, tedy v přehledu podávaném v měsíci březnu.

Vlastní podání přehledu je nadále v elektronickém formátu XML prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je možné
načtený formulář opět zkontrolovat a vytisknout.

Nastavení sociálního pojištění v programuMzdy Profi
Základní nastavení sociálního pojištění (a celé řady dalších důležitých parametrů mzdových výpočtů) najdete
v Ovládacím panelu programu Mzdy Profi. Informace zde zobrazené jsou uložené v konfiguračních souborech,
které se vytvářejí vždy při prvním vstupu do daného účetního roku. Proto je důležité, abyste do nového účet-
ního roku (např. 2023) poprvé vstupovali s nainstalovanou verzí programu, která je pro daný účetní rok
určená. Starší program nemůže vědět, jaká legislativa bude v dalším roce platit. Některé parametry je v tako-
vém případě možné opravit z klávesnice, jiné (např. různé výpočty) jsou ale zabudované přímo v programu
a stará verze by je tak mohla v novém účetním roce provádět špatně.

V Ovládacím panelu, Nastavení
mzdových výpočtů, Nastavení sazeb
si můžete zkontrolovat, jaká legislativa je
v programu pro daný účetní rok
nastavená.

Upravit z klávesnice je možné
procentuelní sazby pojistného,
maximální vyměřovací základ
a sazby zákonného pojištění.
Výše slevy u částečných úvazků jakož
i zvýšení sazby pojistného u záchranářů
jsou obsaženy přímo v programu a je zde
pouze zobrazeny - není je možné změnit.

Vlastní nastavení slevy (u zkrácených úvazků) nebo zvýšení pojistného (u zdravotnických záchranářů)
se provádí přímo u konkrétního pracovníka a to jak v jeho kartě (globální nastavení), tak v jednotlivých
mzdových listech (reakce na konkrétní situaci v daném měsíci).

Jak se to udělá, si popíšeme v následujících kapitolách tohoto návodu.2



1. Nastavení sociálního pojištění v kartě pracovníka
To, jestli je u daného pracovníka nárok na slevu z pojistného (u zkrácených úvazků),musíte posoudit vy.
Příslušné nastavení si pak můžete předvolit v kartě pracovníka, abyste si to nemuseli pamatovat
a v každém mzdovém listu znovu a znovu nastavovat ručně.

Samozřejmě, pokud se situace změní, a například pracovník z důvodu většího úvazku v daném měsíci přijde
o možnost slevy na pojistném, můžete předvolené nastavení upravit v příslušném mzdovém listu.
Jak to uděláte, si popíšeme v kapitole 3. Ale teď se vraťme k předvolbě v kartě pracovníka.

• V evidenci zaměstnanců vyberte pracovníka, u kterého chcete nastavit slevu na pojistném.
• V první záložce karty pracovníka stiskněte klávesu F6 a program přejde na druhou záložku,

pojmenovanou ”Zaměstnání”.
• Zde opět stiskněte klávesu F6 a program se přesune do modré nabídky v levé části obrazovky.
• Pomocí šipek zvolte řádek s názvem “Sociální”.

Všimněte si, že vpravo vedle názvu “Sociální” je uvedena přednastavená % sazba za zaměstnance a firmu.

Na výše uvedeném obrázku je to sazba po slevě (u zkrácených úvazků). Ale u běžných zaměstnanců zde bude
6.5+24.8%. Stiskněte na tomto řádku klávesu Enter. Zobrazí se tabulka s jednotlivými možnostmi nastavení.

Pokud není u pracovníka nastaven nárok na slevu ze sociálního pojištění (v řádku nárok na slevu je
uvedeno “není”), můžete v řádku “sazby pojištění”mezerníkem přepínat mezi možnostmi:

• 6.5+24.8% ... základní sazba pojistného
• 6.5+21.5% ... pojistné bez nemocenského pojištění
• Ne ... sociální pojištění se u daného pracovníka nepočítá

Jestliže je ale u pracovníkanárokna slevunastaven, sazba pojistného je “na tvrdo” nastavena na 6.5+19.8%.

Při vstupu na řádek “nárok na slevu” se automaticky zobrazí následující nabídka:

• Prvním řádkem v nabídce nastavujete,
že pracovník nemá nárok na slevu
z pojistného.

• Jestliže ale vyberete některý z důvodů,
popsaných pod písmeny a) - g),
nastavíte, že nárok na slevu má
a program předvolí pojistné 6.5+19.8%.

Jestliže týdenní úvazek, nastavený v kartě pracovníka, je kratší než 8 hodin, sleva na sociálním
pojištění nepůjde nastavit. Pokud už byla dříve nastavena, automaticky se vypne.
Jak z výše uvedeného popisu vyplývá, každý z údajů nastavení sociálního pojištění v kartě pracovníka je
přístupný jen v určitých situacích. Oba najednou nejsou přístupné nikdy.

Jakmile dokončíte nastavení sociálního pojištění, program se vrátí do nabídky v druhé záložce karty pracovní-
ka. Odtud můžete odejít opakovaným stiskem klávesy Esc.

1.1 Zobrazení pracovníka se slevou v aktualizačnímmenu
Abyste snadno poznali, u kterého pracovníka máte v kartě slevu nastavenu a u kterého nikoliv, přibyl v aktua-
lizačním menu evidence zaměstnanců nový sloupec, označený %. Pokud je v tomto sloupci uvedeno písmeno
S, má daný pracovník v kartě nastavenu slevu na pojistném.
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2. Kontrola nároku na slevu ve mzdovém listu
Při prvním vstupu do mzdového listu se do něj přenese nastavení sociálního pojištění z karty pracovníka.
Pokud máte v kartě např. nastaveno, že pracovník má nárok na slevu na sociálním pojištění, protože je mladší
21 let, přenese se toto nastavení i do mzdového listu.

Nárok na slevu ale není automatický, v zákoně je uvedena řada podmínek, po jejichž splnění je teprve sleva
přiznána. Jejich podrobný výčet najdete na straně 1 tohoto návodu. Některé z nich musíte posoudit vy,
s jinými vám pomůže program Mzdy Profi. Jak to udělá si popíšeme v této kapitole.

2.1 Nastavení kontroly nároku na slevu
Program kontroluje tyto podmínky, kdy slevu na pojistném nelze uplatnit:

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele za kalendářní
měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na
1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy

• odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za
výkon práce překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin

Aby program mohl posoudit, jestli byly splněny či nikoliv, musí znát jak výši průměrné mzdy, takmzdové
klíče, ze kterých zjistí úhrn odpracovaných hodin a odpracovanou dobu ze všech zaměstnání včetně dob,
které se považují za výkon práce. Všechny tyto informace je možné nastavit v Ovládacím panelu - Nastavení
mzdových výpočtů - Nastavení kontrol slevy na sociálním pojištění:

Pokud na kterémkoliv údaji
v tabulce stisknete klávesu F4,
naplní se předvolenými hodnotami
(výše průměrné mzdy i mzdové
klíče). Nastavené hodnoty ale
můžete libovolně měnit.

Protože se ale způsob práce jednotlivých mzdových účetních liší a rozsah statistických mzdových klíčů
vkládaných do mzdových listů je různý, berte toto nastavení jen jako doporučené. Upravte si jej na základě
vlastních zvyklostí.

Když se podíváte na mzdové klíče, které jsou v tabulce přednastaveny, program do úhrnu odpracovaných
hodin zahrnuje klíče 003 (odpracované hodiny), 004 a 005 (hodiny dovolené staré a nové), 012 (hodiny
práce ve svátek), 018 (hodiny náhrad), 019 (hodiny přesčasové) a 071 (hodiny překážek v práci).

U odpracovaných dob včetně dob, které se považují za výkon práce je pak ještě nový klíč 039 (hodiny dle
par. 348 odst.1 Zákoníku práce). Na něj by se měly zapisovat doby, považované u tohoto paragrafu za výkon
práce (kromě dovolené, která má vlastní klíče 004 a 005).

Jak u úhrnu odpracovaných hodin, tak u odpracovaných dob máte k dispozici místo pro nastavení 10 statis-
tických klíčů. Kterýkoliv z přednastavených můžete odebrat, kterýkoliv další můžete přidat.

2.2 Kontrola nároku na slevu ve mzdovém listu
Před uzavřením mzdového listu musíte vždy
zkontrolovat, jestli daný pracovník splňuje pod-
mínky pro přiznání slevy na sociálním pojištění.
Některé z nich posuzujete vy, s jinými vám
pomůže program.

Funkci pro kontrolu nároku na uplatnění slevy na
sociálním pojištění najdete v nabídce, která se
v neuzavřeném mzdovém listu zobrazí po
stisku klávesy F4.
Funkce je aktivní pouze u zaměstnanců, kteří
mají slevu nastavenu v kartě pracovníka.

2.2.1 Zaměstnanec mladší 21 let
Nejjednodušší situace je u zaměstnanců mladších 21 let. U nich není potřeba kontrolovat úhrn vyměřovacích
základů ve vztahu k průměrné mzdě ani dobu výkonu práce. Jediným kritériem je věk v měsíci, za který je
daný mzdový list vystaven.

Pokud tedy u takového zaměstnance spustíte kontrolu uplatnění slevy na pojistném, program provede výpočet
věku zaměstnance v daném měsíci a podle toho, k jakému výsledku dojde, zobrazí na displeji oznámení.4
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Na obrázku výše vidíte, jak
bude vypadat oznámení
v případě, že zaměstnanec
podmínce vyhoví.

2.2.2 Ostatní typy zaměstnanců
V ostatních případech je nutné provést kontrolu součtu vyměřovacích základů, odpracovaných hodin a odpra-
covaných dob ze všech pracovních poměrů u daného zaměstnavatele a jejich srovnání s průměrnou mzdou
a měsíčním limitem odpracovaných hodin.

Program v tomto případě projde všechny další pracovní poměry daného pracovníka (se stejným rodným
číslem) a načte všechny uzavřené mzdové listy za stejný měsíc. Získaná data pak přičte k informacím,
načteným z neuzavřeného mzdového listu, ve kterém se nalézáte. Při sumarizaci statistických mzdových klíčů
vychází z nastavení, které bylo popsáno v bodě 2.1. Získané informace pak porovná s průměrnou mzdou
a měsíčním limitem počtu odpracovaných hodin. Vše pak přehledně zobrazí na displeji:

Vyhodnoceny jsou tři podmínky
pro přiznání slevy. U každé z nich
pak program samostatně uvede,
jestli je slevu možné uplatnit či
nikoliv. Nezapomeňte, že pro
uplatnění slevy je nutné splnit
všechny tři tyto podmínky a dále
podmínky z bodu 2.3).

2.3 Podmínky, které musí vyhodnotit sama obsluha
Sleva zaměstnanci také nepřísluší, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

• zaměstnavatel je uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
• zaměstnanec je uveden vměsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění

nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce

V těchto případech musíte provést vyhodnocení vy, program příslušné informace k dispozici nemá.

3. Nastavení sociálního pojištění ve mzdovém listu
Do mzdového listu se přenáší nastavení sociálního pojištění, provedené v kartě pracovníka. Dojde k tomu při
prvním vstupu do mzdového listu, pozdější úpravy, provedené v kartě pracovníka už se ve mzdovém listu
neprojeví. Pokud ale potřebujete nastavení dodatečně změnit, postupujte následovně:

• V neuzavřeném mzdovém listu stiskněte klávesu F7. Zobrazí se nabídka pomocných nastavení.
• Najeďte pomocí šipek na řádek v nabídce pojmenovaný Sociální pojištění.

• Stiskněte na řádku klávesu Enter, zobrazí se datový formulář s možností podrobnějšího nastavení.
• Program provede sumarizaci všech úvazků daného pracovníka u zaměstnavatele. Pokud zjistí,

že součet přesáhl 30 hodin, zaměstnanec nárok na slevu nemá a pokud byla dříve nastavena, vypne ji.5
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3.1 Pracovník s běžnými sazbami pojistného
U pracovníka nebude ani sleva z důvodu částečného úvazku,
ani zvýšení pojistného u zdravotnického záchranáře.
Na výběr budete mít pouze sazby s nemocenským pojištěním
a bez nemocenského pojištění:

• Nárok na slevu musíte nastavit na Není.
• Záchranář musí být mezerníkem přepnut na Ne.
• Sazby pojistného pak můžete mezerníkem přepínat mezi variantami 6.5+24.8% a 6.5+21.5%.

3.2 Pracovník se slevou u částečných úvazků
Tato možnost je aktivní pouze v případě, že suma automaticky načtených týdenních úvazků ze všech pracovních
poměrů u daného změstnavatele nepřesáhla 30 hodin nebo když se jedná o pracovníka do 21 let věku.

U pracovníka bude uplatněna sleva na pojistném z důvodu
částečného úvazku. Musí být zadán důvod, proč má pracovník
na slevu nárok a celkový týdenní úvazek ze všech pracovních
poměrů u zaměstnavatele. Ten se ale nezadává, pokud je nárok
na slevu dle písmene G (věk pracovníka do 21 let).

• Nárok na slevu musíte nastavit na některou z možností pod písmeny A - G.
• Zvolíte-li některou z možností pod písmeny A - F, budete muset dále zadat celkový týdenní úvazek

pracovníka ze všech pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele. Program automaticky spočítá
sumu týdenních úvazků v daném měsíci ze všech pracovních poměrů u zaměstnavatele.
Pokud celkový týdenní úvazek přesáhne 30 hodin, není možné slevu z pojistného uplatnit - program
vypíše chybu a údaje nastaví na pracovníka s běžným pojistným. Tato kontrola se provádí automaticky
při každém vstupu do nastavení sociálního pojištění ve mzdovém listě.

• Záchranář bude automaticky nastaven na Ne a nebude možné jej měnit.
• Sazba pojistného se automaticky nastaví na 6.5+19.8%.

3.3 Zdravotnický záchranář se zvýšeným pojistným
V programu je možné nastavit zvýšené sociální pojištění
zdravotnického záchranáře pouze pro celý mzdový list.
Není možné kombinovat mzdu podléhající běžné sazbě
pojistného se mzdou podléhající zvýšené sazbě:

• Nárok na slevu musíte nastavit na Není.
• Záchranář musí být mezerníkem přepnut na Ano.
• Sazba pojistného se v roce 2023 automaticky nastaví 6.5+26.8%, dalších letech se bude dále zvyšovat.

4. Jak snadno poznat nastavené sociální pojištění
Když si vybíráte, do kterého mzdového listu chcete vstoupit, všimněte si nového sloupce, označeného%:

V něm jsou označeny:

• písmenem S ty mzdové listy, ve kterých je nastavena sleva z pojistného
• písmenem Z ty mzdové listy, ve kterých je nastaveno zvýšené pojistné u záchranářů.

Přímo v otevřenémmzdovém listu je nastavená sazba sociálního pojištění viditelná dole, v sumarizační části:

Pozor na to, že u slevy je pojistné za firmu počítáno v plné výši !

Sleva se odečte až v přehledu o pojistném. Proto je v tomto případě uvedena sazba za firmu 24,8% a sleva je
jen v závorce. Běžné sazby pojistného nebo zvýšené pojistné u záchranářů jsou počítány v konečné výši.6



5. Nový přehled o pojistném a kontrolní seznamy
Nově byly do programu doplněny tři seznamy zaměstnanců, které vám dávají možnost zkontrolovat, jestli jste
v daném měsíci správně nastavili pojistné u zaměstnanců se slevou a záchranářů.

V evidenci zaměstnanců stiskněte
klávesu F3 (výkazy k odevzdání)
a v zobrazené nabídce vyberte
Výpočty a sestavy pro OSSZ.

Zobrazí se následující nabídka:

Na prvním řádku si můžete zvolit zjednodušenou tiskovou verzi přehledu o pojistném. Od účetního roku
2023 je zde k dispozici nový vzor, který je možné ve zjednodušené formě vytisknout. Grafický tisk přehledu
vytvářet nebudeme, bylo by to zbytečné, protože je povinné jej podávat elektronicky a vyplněný formulář
v grafické podobě je možné vytisknout přímo na ePortálu ČSSZ.

Dále v nabídce najdete najdete detaily k přehledu o pojistném. V sestavě vytvářené za zvolený měsíc jsou
zahrnuti všichni zaměstnanci, kteří vstupují do přehledu o pojistném. Samostatně jsou uvedeny vyměřovací
základy a pojistné za běžné zaměstnance, zaměstnance se slevou a záchranáře. Sumarizace je provedena
shodně, jako u přehledu o pojistném, takže může sloužit jako příloha k přehledu a kontrolní sestava.

Další dvě sestavy tvoří seznam zaměstnanců se slevou na pojistném a seznam záchranářů.
Každou z těchto sestav můžete opět sestavit za vybraný měsíc. Program pak projde mzdové listy a do sestavy
zahrne pracovníky spadající do příslušné skupiny, kteří mají v daném měsíci uzavřený mzdový list.
V jednotlivých sloupcích najdete kromě jejich rodného čísla, jména a příjmení rovněž vypočtené pojistné za
firmu a pracovníka, u záchranářů kromě toho i počet odpracovaných hodin v daném měsíci.

6. Nová elektronická podání
Zaměstnavatelé, kteří budou chtít uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit
prostřednictvím nového elektronického podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
za zaměstnance“. Slevu může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první.

Od 1. února si také mohou zaměstnavatelé na ePortálu ČSSZ ověřit, jestli na konkrétního zaměstnance
nějaký jiný zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném.

6.1 Oznámení o záměru uplatňovat slevu
Elektronické podání oznámení o záměru uplatňovat
slevu najdete na stejném místě, jako všechna ostatní
podání. V evidenci zaměstnanců stiskněte klávesu F2
a zobrazí se nabídka Tisknout v Komunikátoru.
V ní vyberte na posledním řádku Elektronická podání.

V zobrazené nabídce najdete na posledním řádku oznámení o záměru uplatňovat slevu.

Jakmile jej potvrdíte klávesou Enter, program se zeptá,
pro kterou OSSZ má podání provádět. Svoji volbu
potvrďte opět klávesou Enter.

Následně se zobrazí okno, ve kterém můžete
nastavit parametry oznámení:

• Prvním údajem je rodné číslo zaměstnance. Oznámení se bohužel vytváří vždy jen pro jednoho
zaměstnance, rodné číslo si můžete vybrat ze seznamu, který se zobrazí po stisku klávesy F3. Svoji
volbu potvrdíte klávesou Enter.

• Druhým údajem je typ podání. Přepínat můžetemezerníkem mezi volbami uplatnění záměru,
skončení záměru a storno.

• Posledním údajem je datum, od kterého bude sleva uplatňována nebo ke kterému uplatňování slevy
skončí. Pokud je typ podání nastaven na storno, datum se nevyplňuje.
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Jakmile potvrdíte poslední údaj, program se zeptá, jestli má vytvořit elektronické podání. Pokud odpovíte ano,
vytvoří příslušný XML soubor a zobrazí hlášení, ve kterém je uveden název souboru a jeho umístění:

Na obrázku vidíte příklad takového hlášení. Elektronická podání se standardně ukládají do složky Export, v ní
pak najdete složku Mzdy, ve které jsou všechna podání z programu Mzdy Profi. Aby v nich byl pořádek, jsou
dále členěna do složek, pojmenovaných názvy příslušných institucí, v našem případě je to OSSZ.
Protože oznámení o záměru uplatňovat slevu je možné vytvořit pouze pro jednoho zaměstnance a my před-
pokládáme, že budete chtít najednou v programu vytvořit oznámení více (a pak je postupně načíst na ePortál),
ukládají se všechna oznámení do složky pojmenované OZPOJxxx, kde xxx je číslo multilicence. Pokud máte
Mzdy jen pro vedení jedné firmy, bude se tato složka jmenovat vždy OZPOJ001 (jako na obrázku výše).
Pokud máte více multilicencí, může být pojmenována OZPOJ002, OZPOJ003 apod.

Vlastní soubor s elektronickým podáním oznámení se pak jmenuje ZAMxxxxx.XML, kde xxxxx je číslo
zaměstnance nastavené v kartě pracovníka. V našem případě (na obrázku) je to ZAM00026.XML.

Tisk opisu oznámení o záměru uplatňovat slevu
V programu si také můžete vytisknout údaje, které se elektronicky podávají v oznámení o záměru uplatňovat
slevu. Příslušnou sestavu najdete v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a výběru sestav pro OSSZ

I zde se po výběru a potvrzení příslušného řádku v nabídce zadávají vstupní údaje. Postup je stejný, jako
v případě elektronického podání, které je popsáno výše. Výsledkem je pak jednoduchá sestava, která se
zobrazí na displeji a vy si ji můžete v případě potřeby vytisknout.

6.2 Přehled o pojistném pro OSSZ
Ve stejné nabídce elektronických podání, jen na jejím prvním řádku najdete tradičně přehled o pojistném pro
OSSZ. Po zadání vstupních údajů, kterými jsou nejprve název instituce (OSSZ) a následně měsíc, za který má
být sestaven a řada dalších podrobností, se vytvoří elektronické podání. Výsledný XML soubor se uloží na disk
o výsledku se vytiskne hlášení:

Na obrázku vidíte příklad takového hlášení. Elektronická podání se standardně ukládají do složky Export, v ní
pak najdete složku Mzdy, ve které jsou všechna podání z programu Mzdy Profi. Aby v nich byl pořádek, jsou
dále členěna do složek, pojmenovaných názvy příslušných institucí, v našem případě je to OSSZ.
Vlastní soubor s elektronickým podáním oznámení se pak jmenuje PVPOJxxx.XML, kde xxx je číslo multili-
cence. V našem případě (na obrázku) je to PVPOJ001.XML.
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