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Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti
6K spol. s r.o.
Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012
Upozornění:
Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny dle stavu legislativy a dostupných
dokumentů, formulářů a informací k 13/01/2012.
Tento dokument má pouze informativní charakter. Nelze ho považovat za průvodce legislativou.

1) Nastavení pracovních poměrů
U všech pracovních poměrů, kde se odvádí SP a ZP a to i v případě, kdy se odvod posuzuje až dle výše
dosažených příjmů, se musí nastavit odvod SP a ZP. Toto neplatí např. u cizinců, kteří v ČR SP a ZP
neodvádí.
Způsob provedení:
Personální agenda – společné číselníky – Pracovní poměry
Na každém pracovním poměru – editovat – záložka odvody
V části pojištění zatrhněte Sociální, Zdravotní
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2) Nastavení pracovních poměrů
U pracovně právního vztahu DPP nastavit zatržítko „DPP“
Způsob provedení:
Personální agenda – společné číselníky – Pracovní poměry
V řádku vlastnosti zatrhněte DPP
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3) Nastavení mzdových složek
U mzdových složek, u kterých se bude nově odvádět SP a ZP dle legislativní úpravy a to i až od výše
dosažených příjmů (např. měsíční mzda DPP Z0103, statutární odměny, atd.) nastavte „Započítat do
vyměřovacího základu ZP i SP
Způsob provedení:
Mzdová agenda – firemní číselníky – mzdové složky
Na mzdové složce Z0103 (případně na vytvořených kopiích z této mzdové složky) – editovat – záložka
výpočet
V části Vyměřovací základy – Zdravotní, Sociální – obě hodnoty nastavit na „Započítat do základu“
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4) Krátkodobé zaměstnání a odvod SP - nastavení (KDZ)
V případě, že se jedná o krátkodobé zaměstnání (je kratší než 14 dní včetně, a posuzuje se i 6 měsíců
zpětně) je třeba zjistit, jestli krátkodobé zaměstnání u zaměstnance již neprobíhalo. V případě, že
v předchozích 6 měsících krátkodobé zaměstnání nebylo, nastavuje se položka na hodnotu „první“,
jinak „další“.
U KDZ se odvádí SP takto:
 Pokud jde jedno KDZ a jde o „první“ – SP se neodvádí
 Pokud jde jedno KDZ a jde o další – SP se odvádí od výše příjmů účasti na nemocenském
pojištění
 Pokud je v měsíci více KDZ aktivních (nemusí mít některé z nich příjem), vyplácí se od výše
příjmů účasti na nemocenském pojištění, pokud součet příjmů za KDZ tuto výši přesahuje.
U KDZ se odvádí ZP podle standardních postupů jako u jiných pracovních poměrů.
Způsob provedení:
Personální agenda – Pracovní poměry
Na konkrétním pracovním poměru – editovat
V horní části volba „Krátkodobé zaměst.: - vybrat příslušnou hodnotu
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5) Upraven výpočet doplatku ZP do minimální mzdy
Dělá se v rámci všech pracovních poměrů (i souběžných) zaměstnance v daném měsíci, doplatek se
provádí u nesouběžného pracovního poměru, který má doplatek nastaven a je v měsíci aktivní a to
porovnáním dosaženého základu ZP za všechny aktivní poměry v rámci měsíce.

6) Daňový nerezident
Do personálních údajů doplněna položka „Daňový nerezident“ – nutno zadat v aktuálních datech, ale i
v archívu roku 2011 (tedy po roční závěrce) zadat u všech zaměstnanců, kteří jsou daňoví nerezidenti
– souvisí s potvrzením o zdanitelných příjmech a přílohou o daňových nerezidentech ve vyúčtování
zálohové daně.
Způsob provedení:
Personální agenda – Personální údaje
Na konkrétním zaměstnanci – editovat
Záložka – Osobní I – zatrhnout „Daňový nerezident
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7) Navazující pracovní poměr v témže roce
Pro usnadnění práce je možné kopírovat pracovní poměry. Je možno si zadat (zatrhnout převzetí tabulek
vyměřovacích základů pro průměr DNP, průměr PPÚ, transakce SP a doby důchodového pojištění
(vhodné zejména u navazujícího pracovního poměru v témže roce – např. důchodci)
Způsob provedení:
Personální agenda – Pracovní poměry
Na konkrétním pracovním poměru – volba kopírovat
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8) Změna nastavení kódu druhu výdělečné činnosti na kartě pracovního poměru
Změna se týká kódu „R“. Ten se dle nových změn mění na „S“.
Nově je nutné zadávat kódy u DPP.
9) Nový číselník druhů činností – aktualizován upgradem automaticky i s platností jednotlivých
kódů

10) Další nastavení, změny a informace, které mějte na paměti:


Nové legislativní parametry (automaticky aktualizovány upgradem). Hodnoty těchto parametrů se volily
původně před sestavou - „příloha k žádosti o platbu nemocenské“.
Změněno minimum dnů pro stanovení rozhodného období (z 5 na 7), minimum dnů pro stanovení
rozhodného období z předchozích roků před rozhodným obdobím (30)



Doplněny legislativní parametry – odvod SP a ZP u DPP v rámci měsíce



Nové plnění evidenčních listů pro pracovní poměry s odvodem SP kde se posuzuje účast na důchodovém
pojištění – v rámci roku se vytvoří ELDP až v měsíci, kdy se zaměstnanec stane účasten sociálního pojištění
(má základ SP)



Od roku 2012 již nejsou zaměstnanci, kteří jsou pojištěni pouze důchodově.



Výpočet hrubého a čistého příjmů pro zápočtový list u DPP a krátkodobých zaměstnání (řeší se, zda je
v měsíci odvod SP a ZP – vliv ostatních DPP a krátkodobých poměrů zaměstnance)



Zaměstnání malého rozsahu. Tabulka dob důchodového pojištění u pracovních poměrů v personální
agendě – v závěrce roku 2011 se naplní automaticky, pak se doplňuje v měsíční závěrce – u PP, kde není
důchodové pojištění od začátku výdělečné činnosti a nebo v průběhu činnosti jsou některé měsíce
z tohoto pojištění vyňaty. Zápočtový list nebude v případech zaměstnání malého rozsahu dobře
vyplněn, nutno zkontrolovat a případně upravit doby důchodového pojištění. (Platí pouze pro malý
rozsah). Od roku 2012 se bude plnit správně v návaznosti na ELDP



V případě, že bude odměna jednatele sjednána měsíčně a vyplácena kvartálně, musí uživatel upravit
Evidenční list (umazat křížky) a následně i doby důchodového pojištěni na zápočtový list dle metodiky
ELDP na stránkách ČSSZ, příklad 13.
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Nový formulář pro SSZ – Přehled o výši pojistného



Nový export přehledu o výši pojistného pro PartnerLink



Doplněny generace transakcí možného vzniku ZP a SP pro pracovní poměry krátkodobé a DPP. Z generace
standard tyto pracovní poměry vyloučeny, neb není znám běžný odvod (až podle výše základu)



Nastaveny všechny legislativní parametry související s rokem 2012 automaticky upgradem verze.

V Praze dne 13.01.2012
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