Uživatelská příručka k programu

MZDY II
Petr Schuster software, s.r.o.
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I. O programu:
Aplikace je určena pro zpracování mzdové agendy firem (organizací) v rozsahu až do 500
zaměstnanců. Funguje v prostředí 32- i 64-bitových operačních systémů MS-Windows (tj. Windows
8 a Windows 10). Pro správné fungování je nutné, aby program byl nainstalován na pevný disk
Vašeho počítače, nejlépe do složky \uctarna\wmzdy2\
V žádném případě jej neinstalujte do složky \Program Files\, kde by narazil na problémy se
zapisováním pracovních souborů.
Zpracování mezd zahrnuje výpočty mezd a odvodů daní, sociálního i zdravotního pojištění, dále
tisk celé řady různých přehledů a tiskopisů (včetně zápočtových listů, ELDP, …). Integrována jsou i
některá statistická šetření (ISP, ISPV), výpočty exekucí a prověřování zaměstnanců v rejstříku ISIR.
Program lze snadno nainstalovat i provozovat, a to i v prostředí počítačové sítě. K dispozici je i
verze, která v maximálním rozsahu zpracovává mzdy až 99 firmám (klientům). Program umožňuje
snadný převod všech tiskových výstupů do PDF souborů, umožněno je předávání výplatních pásek
e-mailem či exporty převodních příkazů do Vašeho bankovnictví. Některé výstupy lze exportovat i
do MS-Excelu (podmínkou je přítomnost programu „Excel“ ve Vašem počítači).
Aplikace je autorem průběžně aktualizována, aby byla ve shodě s platnými předpisy. K dispozici
je
možnost
průběžného
stahování
nových
verzí
z
internetových
stránek
www.schuster.cz/downloads/, přičemž toto stahování je integrováno přímo do vlastního programu
– „F1: Informace“ / „Stáhnout upgrade“.
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II. Ovládání programu:
Poté, co spustíte program MZDY, kliknutím na jeho spouštěcí ikonu
správném zadání Vašeho přístupového hesla) hlavní nabídkové okno:

, objeví se (ihned po
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Toto nabídkové okno má 4 „záložky“, označené:
F1:Informace … zde se průběžně dozvídáte o jednotlivých úpravách programu, seřazených
chronologicky. Dále tu uvidíte své faktury, vystavené Vám poskytovatelem programu (až za 1 rok
zpátky)
F2:Menu … hlavní programová nabídka ve formě barevných dlaždic je rozdělena na několik řad.
První řada (1) obsahuje přihlašovací funkci, která se dotazuje na Vaše uživatelské heslo. Bez jeho
správného zadání se v programu nedá nic dělat. Z důvodu zabezpečení osobních dat, není možné,
aby program pracoval bez hesla. Z toho důvodu je, každému uživateli programu, vygenerováno
prvotní přístupové heslo. To obdržíte při zakoupení aplikace a je vázané na Váš identifikátor.
Dále je zde „Nastavení obecné“, kde můžete definovat parametry, týkající se základního fungování
programu. Je shodné pro všechny klienty, kterým zpracováváte mzdy. Jedná se zejména o cestu
k databázi, parametry zobrazování, zálohování či hlídání a stahování nových verzí. Součástí je i
funkce „Info“, která Vám (pro kontrolu) ukáže, jak jsou nastaveny nejdůležitější parametry pro
výpočty mezd. Je vhodné zkontrolovat tyto parametry na počátku každého roku.
„Nastavení klienta“ umožní zadat jméno a adresu organizace, kontaktní údaje a údaje pro tvorbu
převodních příkazů, souvisejících se zákonnými odvody. Dále zde můžete nastavit sazby pro
vybrané mzdové složky (modifikující základní číselník mzdových složek). Rovněž zde lze definovat i
celou řadu specifických parametrů, upravujících chování programu – viz následující obrázek:
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Nastavíte tu (a) případnou bonusovou dovolenou, dovolenou „navíc“, studijní volno či počet dnů
„Sick days“ nebo „dny rekondičního volna“. Níže můžete zadat parametry konta pracovní doby (b)
a zcela dole pak naleznete tlačítka pro uložení Vašich parametrů (c) či pro jejich obnovu (d).
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Poslední funkcí (6), v první řadě dlaždic, je „Převod příkazů do internetové banky“, která
vygeneruje soubor s příkazy, který následně můžete importovat do Vašeho bankovnictví.
Druhá a třetí řada dlaždic (2) je vyčleněna pro číselníky. Zde je jejich výčet:
- Mzdové složky, obsahují kódy, jejichž prostřednictvím se program dozvídá o okolnostech,
důležitých pro výpočet měsíční mzdy (platu). Naleznete zde, mimo jiné, kódy pro zadání
odpracované doby, prémií, různých příplatků, dovolené, nemoci, neplaceného volna atd…
Základní číselník mzdových složek je součástí dodávky SW a průběžně je aktualizován jeho
poskytovatelem. Není žádoucí jej uživatelsky měnit – rozhodně ne bez konzultace
s poskytovatelem programu.
Uživatelsky si můžete vytvořit vlastní mzdové složky. Máte k tomu vyčleněny kódy 002 až
099 a 650 až 699. Rovněž si můžete (u základních složek) změnit název většiny mzdových
složek dle vlastního uvážení. Uživatelské změny se Vám neztratí při případném stažení
(instalaci) nové verze programu.
-

Kategorie zaměstnanců poskytují možnost rozčlenění zaměstnanců pro různé účely. Je jen na
Vašem uvážení zda (a jak) podrobně si je budete chtít rozlišovat.
- Křestní jména obsahují data, kdy má daná osoba svátek.
- Druhy sledovaných termínů se Vám budou hodit zejména tehdy, máte-li ve firmě více
zaměstnanců, u nichž je nutné podstupovat různé zdravotní prohlídky či školení.
Kolonky výplatní pásky popisují 112 řádků mzdového listu. Jsou základně rozčleněné na údaje
časového charakteru (odpracovaná doba, rozsah čerpání dovolené, absence, přesčasových a jiných
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příplatků, nemoci, …). Většinu řádků však
představují peněžní kolonky, naplňované jednak
dle použitých mzdových složek a dále dle vykonaných výpočtů. Tento číselník je (v základní verzi)
dodáván poskytovatelem SW. V případě potřeby může uživatel vybrané kolonky přejmenovat dle
svých zvyků. Nicméně pozor na dodržení určitých logických pravidel a zejména matematických
vztahů.
Doporučení: Případné zásahy do tohoto číselníku konzultujte s poskytovatelem SW.
- Číselník „Běžné účty“ je určen pro zadání bankovních spojení, používaných pro odvody daní,
sociálního, zdravotního a zákonného pojištění + výplaty dobírky a různé ostatní srážky z čistých
mezd.
- Mzdové kalendáře (Turnusy) jsou nezbytné pro výpočty mezd. Program potřebuje vědět
rozložení pracovní doby zaměstnanců (kdy jsou pracovní dny, dny volna a svátky):

Na ilustračním obrázku je vidět, že (a) leden 2021 již byl uzavřen a není důvod kalendář
měnit. Naproti tomu (b) duben má nastavené ukazovátko na 23. den (pátek) a pokud by to
bylo žádoucí, může uživatel tlačítky (d) změnit jeho charakter. Pokud je to nezbytné
(zejména u směnného provozu či zkrácených úvazků), lze definovat více kalendářů (c) –

9
stačí změnit tzv. „turnus“. Ten je při výpočtu volen dle karty zaměstnance. Pokud se
Vám úpravy „vymknou kontrole“, klikněte na (e) a kalendář měsíce se nastaví na
„obvyklý“.
Zvláštní možností je funkce (f) „Nastav délky směn“, kde lze každému jednotlivému
pracovnímu dni přičlenit jeho délku v hodinách a minutách:

Jak je patrné (f1) v rozpisu jednotlivých dnů, jsou délky směn přímo zobrazeny. Funkce
umožňuje rychle editovat kalendář prostřednictvím (až tří) nastavitelných délek směn (f2).
Zaškrtnutím označíte, pro které dny v týdnu, se má délka směny použít. Kliknutím na
příslušné tlačítko (f3) dojde k vlastnímu nastavení. Když se spletete, můžete
prostřednictvím (f4) „Inicializace“ vrátit kalendář na výchozí hodnoty. Zápis změn vykoná
tlačítko „Zapsat“ (f5). Totožnou funkci naleznete rovněž v zadávání mzdových podkladů.

-

-

-
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Číselník
„Úseky/střediska“
slouží
k účetnímu rozlišení mzdových nákladů.
Podobně jako „Kategorie zaměstnanců“ má význam zejména u větších firem, kde se mzdové
náklady pečlivě sledují.
„Zakázky“ umožňují vyčleňovat mzdové náklady na různé akce. Význam mají například u
veřejně prospěšných (neziskových) či příspěvkových organizací v souvislosti s čerpáním dotací.
Lze je ale využít i ve výrobní sféře, například ve stavebnictví.
Zdravotní pojišťovny jsou důležité pro správné výpočty a odvody zdravotního pojištění, kdy
každý zaměstnanec (s výjimkou dohody o provedení práce, ze které nenáleží odvod) má na své
kartě zadanou příslušnou pojišťovnu.

Pátá řada nabídky (3) umožňuje ve funkci „Zaměstnanci“ editaci údajů jednotlivých zaměstnanců.
Dlaždice „Mzdové podklady + výpočty“ pak slouží k zadávání mzdových výčetek a k vlastnímu
výpočtu mezd. Mezi těmito dvěma funkcemi se můžete přepínat rovněž za pomoci záložek „F3:
Zaměstnanci“ nebo „F4: Mzdové podklady + výpočty“, v horní části hlavního okna.
Konečně poslední, šestá řada, obsahuje funkci „Uzávěrka měsíce“ (7), která uzamkne vypočtené
mzdy aktuálního měsíce (4).
Zcela nahoře (v hlavním programovém formuláři) se nalézají „rozbalovací“ nabídky, mezi nimiž
dominují různé tisky (5), rozdělené do jednotlivých skupin. „Ostatní“ nabídka umožní mnohé
užitečné úkony, například zálohování dat. Konečně, o něco níže (vlevo nahoře), si můžete přepínat
zpracovávaného klienta (8), umožňuje-li Vaše licence výpočty mezd pro více firem / organizací.
Tolik k hlavní nabídce.
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III. Zaměstnanci a jejich evidence
Zaměstnanci jsou evidováni pod svými osobními čísly (osobní číslo může být až pěticiferné). Přidání
nového zaměstnance se vykoná tak, že (vlevo dole, pod tabulkou (8)) zadáte nové (dosud
nepoužité) osobní číslo (například 001) a potvrdíte jej (klávesou <Enter>). Každá osoba má svou
kartu, která obsahuje celou řadu důležitých údajů, rozdělených do několika skupin. Pro účely
výpočtů však program vnímá zaměstnance přes jeho rodné číslo (povinný, jednoznačný
identifikátor) – díky tomu můžeme automaticky řešit celou řadu vztahů – zejména:
-

Společné uplatnění daně z příjmu, kdy se daňový základ přesouvá z vedlejších pracovních
poměrů na hlavní (vždy musí být alespoň jedno osobní číslo označeno „praporkem“)
Hlídání dosažení/překročení limitu pro uplatnění odvodu sociálního či zdravotního pojištění
Hlídání a zohlednění minimálního základu pro odvod zdravotního pojištění

Zaměstnanci, kteří již ve firmě nepracují (7), zůstávají v evidenci tak dlouho, dokud to považujete
za vhodné. I po jejich zrušení se však z databáze neztratí. Jen se převedou do archivu, kde si je
program (prostřednictvím osobního čísla) dokáže kdykoliv dohledat. Vyřazení zaměstnance
z evidence je vázáno na vyplnění data ukončení pracovního poměru. Pokud omylem založíte
zaměstnance, který u Vás nemá či nebude pracovat, zadejte mu datum ukončení PP takové, aby
bylo starší než datum nástupu (například 01.01.2000) a pak jej snadno smažete.
Doporučení: Vyřazujte zaměstnance z evidence až poté, co dokončíte roční vyúčtování daní a
vytvoříte evidenční listy důchodového pojištění.
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Tabulka se zaměstnanci:

V existující evidenci lze vyhledávat zaměstnance (1) dle rodného čísla, jména (nebo jeho části) či
dle místa bydliště. V případě potřeby, je možné využít i složitější filtrování (2), kde lze kombinovat
celou řadu jednotlivých kritérií. Rovněž můžete aktivovat volbu „Jen živé duše“ (3), kdy se
z obrazovky odfiltrují řádky těch osob, které již ve firmě nepracují. To je vhodné tam, kde je velká
fluktuace.
V tabulce můžou být některé řádky označeny vykřičníkem v kroužku (4) – jedná se o detekované
chyby.
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Mezi nejzásadnější problémy patří:
-

Nezadání rodného čísla zaměstnance (výjimkou jsou dohody o provedení práce /151)
Nevyplnění zdravotní pojišťovny (výjimku tvoří dohoda o provedení práce, z níž se pojištění
neodvádí)
Nevyplnění data počátku (zahájení) pracovního poměru
Nezadání rodného čísla vyživovaného dítěte
Nezadání bankovního spojení pro dobírku, má-li být vyplacena na účet
Nezadání průměrné mzdy pro výpočty náhrad
Rozdílná zdravotní pojišťovna u téhož rodného čísla
Rozdílný status pro danění „Podepsal daňové prohlášení“ (což je i případ z našeho obrázku)
Opakované použití pořadového čísla vyživovaného dítěte (pro uplatnění slevy, kdy nelze mít
vícekrát „1. Dítě“ ani vícekrát „druhé dítě“)
Vícenásobné označení zaměstnance jakožto „Hlavní pracovní poměr“ – značkou: (6)
Nezadání data vzniku invalidity
Nesprávné zaškrtnutí „Mimo evidenčního stavu“ (před ukončením pracovního poměru)
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Pokud kliknete myší na příslušnou značku (4):

, zobrazí se příslušná chybová hláška:

V tabulce se zaměstnanci je používána i přehledná symbolika, prostřednictvím různobarevných
značek. Na první pohled tak vidíte, zda zaměstnanec podepsal „Daňové prohlášení“ či nikoliv (5) –
růžovým podbarvením prvních písmen jeho příjmení. Praporek (6) označuje, které osobní číslo
daného zaměstnance představuje jeho „Hlavní poměr“ – vždy to musí být (jen a právě) jednou pro
každé rodné číslo.
Kompletní seznam těchto značek zjistíte v programové nabídce „Nápověda“ – „Co vyjadřují značky
v tabulkách“.
Zaměstnanci, mající vyplněné datum ukončení pracovního poměru, jsou v tabulce vyjádřeni jinou
barvou (7). Mají-li navíc přeškrtnuté rodné číslo, vyjadřuje se tím, že nejde o „živou duši“ – tedy
zaměstnanec již ve firmě nepracuje. Neproškrtnuté rodné číslo naopak vyjadřuje, že zaměstnanec
je stále aktivní, pouze má (dopředu) zadané datum ukončení PP – například, když jde o
zaměstnávání na dobu určitou.
Přidat nového zaměstnance (nebo přímo najít existujícího, dle známého osobního čísla) lze tak, že
vyplníte toto (či zcela nové) osobní číslo, do políčka vlevo dole (8) a potvrdíte jej. V obou případech
se zobrazí karta tohoto zaměstnance, které se budeme věnovat vzápětí.
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Kromě karty zaměstnance, lze editovat i vybrané personální údaje (9) – například dobu
určitou či místo výkonu práce. Lze tu rovněž editovat a tisknout smlouvy.
Nad tabulkou, po pravé straně, naleznete i tlačítkové funkce (10) pro opravy údajů zaměstnance,
či vyřazení zaměstnance z evidence (ten bude následně přesunut do archivu).
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Karta zaměstnance – Personální údaje:
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V horní části karty zaměstnance je několik záložek (1), rozčleňující údaje do
jednotlivých skupin („Personální údaje“, „Mzda a dovolená“, „ Daně a pojištění“, …)
Rodné číslo (2) je nezbytně nutné uvádět, a to i u dohod o provedení práce. Je-li
zaměstnanec (s daným rodným číslem) zaměstnán v téže organizaci na více pracovních poměrech,
je nezbytně nutné označit (právě jeden z nich) za „Hlavní“ (3). Má-li zaměstnanec jen jeden
pracovní poměr, je nutné tento označit za hlavní. Jak bylo popsáno výše, má to vliv na vztahové
řešení společného zdanění a odvodů sociálního či zdravotního pojištění.
Pokud opakovaně zadáváte rodné číslo, které již program (z dřívější doby) zná, předvyplní
se na kartě některé údaje automaticky. Dle rodných čísel lze také vykonávat „Plošnou opravu
vybraných údajů“ (a to i v uzavřených obdobích) – v tomto případě je třeba tuto akci aktivovat v
„Nastavení“ (rozbalovací nabídka hlavního okna).
V případě zahraničního pracovníka (nerezidenta) vyplňte údaje, potřebné pro daňové
vypořádání na konci roku (4).
Při popisu číselníku „Kalendáře“ bylo zmíněno, že jednotliví zaměstnanci můžou mít své
specificky navržené směny (hovoříme o tzv. „Turnusech“). Na kartě zaměstnance můžete zařadit
pracovníka do nějakého turnusu (5), čímž docílíte alternativní podoby jeho rozvržení pracovní
doby. Mělo by se tak učinit nejméně měsíc dopředu, aby to bylo zřejmé pro čerpání dovolených
nebo pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
Velmi důležitými údaji jsou data nástupu či ukončení pracovního poměru (6). Při jejich
úpravě dochází k přidělení základního nároku dovolené. Dále se tím vymezuje, v jakém mzdovém
období bude zaměstnanci počítána mzda. Díky tomu je možné zadávat zaměstnance s předstihem.
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Úvazek (7) má vliv na stanovení přepočteného stavu. Důležitý je zejména ten
denní, vyjádřený v hodinách. Týdenní slouží obvykle jen pro výpočet pravděpodobného výdělku.
Od roku 2021 je tato hodnota mimořádně důležitá i pro stanovení nároku na dovolenou (v
hodinách).
Pro stanovení přepočteného stavu se nastavuje konstanta pro 100% v „Nastavení klienta“,
nicméně někdy je třeba použít alternativní hodnotu (zejména při směnném provozu).
Ve spodní části formuláře definujete i způsob vyplacení dobírky (8). Na výběr máte varianty
„V hotovosti“ nebo „Převodem na účet“ (zde až ve dvou možných termínech, což může být
zajímavé pro firmy s více zaměstnanci, řešící případný dočasný nedostatek peněz na účtu).
Chcete-li evidovat i fotografii zaměstnance, je to možné (9). Pokud příslušnou fotografii
obličeje máte ve formátu JPG nebo BMP, nic tomu nebrání. Stačí (2x) kliknout na ikonu
s obrázkem, objeví se „průzkumník“ a Vy ukážete na uloženou fotografii. Odstranění fotografie pak
zařídíte kliknutím „pravým“ tlačítkem myši. Soubory s fotografiemi se do databáze ukládají
v kódovaném tvaru. Pro jedno rodné číslo stačí jedna fotografie – bude společná pro související
pracovní poměry.
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Karta zaměstnance - Mzda a dovolená:

Zde se zadávají zejména informace o mzdě či platu. V případě platu je možné zadat platové
zařazení (třídu, stupeň, zvýšený tarif) (1) a lze tu rovněž spočítat, kdy nastane platový postup (2).
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Dále se tu nastavuje výše mzdy (3) – buď na celý měsíc nebo za odpracovanou hodinu.
V případě měsíčního (tabulkového) platu (platí i u mzdy) je nutné vědět, že při zkráceném úvazku
se zadaná hodnota nijak nekrátí – tudíž je nutné, aby částka byla zapsána již v ponížené podobě.
Měsíční mzda (plat) + osobní ohodnocení se přenáší automaticky do mzdové výčetky
zaměstnance, kde může být následně krácena v závislosti na skutečně odpracované době
(například při nemoci nebo dovolené, dojde automaticky ke snížení, v závislosti na
předpokládaném měsíčním úvazku a skutečně odpracované době).
Pokud na kartě zaměstnance nastavíte použití mzdové složky č. 001 (prémie k časové
mzdě), lze zde vyplnit i alternativní sazbu této prémie v % (3b). Použití mzdové složky 001 můžete
zadat do tabulky (4), nadepsané „Stálé mzdové výčetky“. Tady je možné nastavit celou řadu
různých složek, které se mají pravidelně –každý měsíc- používat. Obvykle jde o složky s, předem
danou, částkou (například Penzijní připojištění či Životní pojištění – od zaměstnavatele či různé
příplatky).
O něco níže je sekce pro zadání průměrů (5). Tady můžete rovněž specifikovat, zda
zaměstnanec pracuje v režimu „Konto pracovní doby“, či zda se mu mají proplácet svátky (6).
Průměr pro výpočty náhrad, se automaticky přepočítává v každém kalendářním čtvrtletí, dle
platných pravidel. Pouze v případě nového nástupu či při prvotním zavádění údajů, je nutné tuto
hodnotu stanovit ručně.
Posledním odstavcem (7) jsou „Sledované časové položky“. Můžete tu zaškrtnout, zda
zaměstnanec má nárok na dovolenou. Při zadání nového zaměstnance tady vyplníte nárok(y) na
čerpání, do jednotlivých řádků. V průběhu roku se tabulka sama mění (dosud vyčerpáno),
v závislosti na zadávání do mzdových výčetek. Vždy, po uzávěrce prosincových výpočtů, dochází
k její inicializaci. V lednu je tedy vhodné zkontrolovat, jak se nastavily příděly pro další rok.
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Karta zaměstnance – daně a pojištění:

V tomto okně nastavujete důležité parametry pro odvádění daní a pojištění. V horní části (1) je
vyjádřen zdravotní stav zaměstnance, který může ovlivnit slevu na dani nebo odvod zdravotního
pojištění.
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Dalším důležitým parametrem (2) je podepsání „Prohlášení k dani“, na jehož základě se stanoví
možnosti v uplatnění druhu daně (srážková x zálohová) a případné daňové slevy. Pokud máte u
jednoho zaměstnance více souběžných pracovních poměrů, je nezbytné, aby tento parametr byl
nastaven u všech jeho osobních čísel shodně.
Následuje tabulka (3) s vyživovanými osobami (dětmi), kde se (mimo jiné) musí zadat i „Pořadí
dítěte“ pro stanovení výše daňového zvýhodnění (4). Program si hlídá, aby nedošlo (u jednoho
zaměstnance) k souběžném (duplicitnímu) uplatnění slevy na 1. a na 2. dítě.
Následuje možnost zaškrtnutí volby pro uplatnění základní slevy na poplatníka (V případě, kdy
zaměstnanec nově nastoupí až uprostřed měsíce (tedy ne od 1. dne), nemá být sleva uplatněna.
Není totiž jisté, že ji zaměstnanec neuplatnil u předchozího zaměstnavatele. Rovněž se nezaškrtne
u případných (ne-hlavních) souběžných pracovních poměrů, aby se sleva neuplatňovala
duplicitně).
Dále volíte slevu z titulu studia či slevu na zdravotní stav. Součet slev, které mohou být uplatněny
je vidět vpravo (6).
Pro účely správného odvádění zdravotního pojištění (7) je volitelná „Účast na platbě…“, která se
standardně přednastaví dle personálních údajů. Lze ji však změnit. Rovněž zde můžete odpojit
uplatnění minimálního základu pro výpočet ZP (u plátců, za které odvádí pojištění stát, to není
třeba – program to rozpozná sám) – obvykle jde o případy menších pracovních úvazků, kdy
zaměstnanec pracuje souběžně i pro jiného zaměstnavatele či se jedná o OSVČ. Volba (8)
„Upravovat minimální základ při zkráceném úvazku“ by neměla být zaškrtnuta v případech, kdy
zaměstnanec pracuje pouze v této firmě a nikde jinde. Jinak hrozí chybný odvod zdravotního
pojištění a zbytečné sankce.
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Podobné nastavení platí pro „Sociální pojištění“ (9). Zde je možné nastavit i vybrané
údaje pro ELDP.
Zcela dole jsou „Další důležité parametry“, ovlivňující odvody či tvorbu ELDP.
Karta zaměstnance – Srážky a úhrady:

Má-li mít zaměstnanec dobírku vyplacenou na svůj účet, pak tu (1) nastavujete příslušné bankovní
spojení pro generování převodního příkazu. Následuje tabulka pro jiné srážky z čisté mzdy (2)
(například Spoření, Splátky půjček, Exekuční srážky, …). Nezbytné je vyplnění kódu mzdové složky,
zadání údajů pro tvorbu příkazu k úhradě a (v případě exekuce) je povinným údajem i výše dluhu
(3). Není-li dluh zadán nebo sníží-li se (po každé měsíční uzávěrce se sám ponižuje o nastavenou
splátku) na nulovou hodnotu, přestane se srážka vykonávat. V tabulce můžou být zadány i „spící“
srážky (lze je aktivovat či odpojit klávesou <F11> (4)) – například exekuce, na které teprve,

24
v budoucnu, přijde řada.
Karta zaměstnance – poznámky a termíny:

První řádek (1) umožňuje zadat vzkaz, který se zaměstnanci zobrazí na výplatní pásce (platí pro
většinu druhů výplatních pásek, ne však pro všechny). Větší poznámkový blok (2) je pouze pro Vaši
interní potřebu. Můžete si zde zadat cokoliv, například čas fasování pracovních pomůcek,
zapůjčené nástroje či zařízení apod.
Tabulka „Zdravotní prohlídky a jiné sledované termíny“ se bude hodit zejména pro větší firmy.
Jednotlivé řádky Vám budou připomínány při zadávání výčetek (nebo se objeví při tisku přehledu
„Sledované události – termíny“). V tabulce zadáte datum, kdy má být událost splněna.
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Dále popis (3). Následuje druh události ((4) z příslušného číselníku jej vyberete klávesou
<F9>). Dojde-li ke splnění požadované prohlídky/školení, zadáte datum, kdy se tak stalo (5). Tím je
věc vyřízena.
Karta zaměstnance – Statistika:

Program, v okamžiku pasní této příručky, disponuje možností tvorby dvou statistických přehledů:
1) Informační systém o platech, pro příspěvkové organizace
2) Informační systém o průměrném výdělku (Trexima)
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Karta zaměstnance – Ostatní:

Poslední část karty zaměstnance umožňuje (ve výjimečném případě) nastavit parametry pro
pokračující DPN (dočasnou pracovní neschopnost) a to zejména v případech, kdy se mzdová/ý
účetní o nemoci dozví s větším zpožděním – tedy až po uzávěrce příslušného mzdového období.
Poté, v souvislosti s užitím mzdové složky 802 („Náhrada mzdy při DPH“ – pokračování), by
program neznal parametry počátku DPN (chybělo by mu zadání složkou 801) a nedokázal by
správně vypočítat výši náhrady. Tehdy přijde čas na „ruční vložení příslušných parametrů“ (1).
Zadáte datum, kdy DPN (v předchozím měsíci) započala a dále (2) vyznačíte situaci. V zobrazeném
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případu „PPPPP**“ je naznačena situace, kdy nemoc (započatá 25. Května) byla proplacena
v rozsahu 5-ti dnů (Přičemž za „Proplacený“ den, se zde považují i první tři dny DPN, kdy náhrada
zaměstnanci nenáleží. Vše je navíc vyjadřováno v kalendářních dnech, nikoliv v pracovních!). Dvě
hvězdičky na konci vyjadřují dva dny, které v minulém měsíci nebyly ošetřeny (nevěděli jste o
nich), a je třeba je řešit až nyní, složkou 802.
Pokud by vše bylo (v minulém měsíci - květnu) zadáno správně, odpovídalo by to těmto
mzdovým složkám:
801 – Náhrada mzdy při DPN – počátek
od: 25 do: 29
511 – Omluvená absence – neproplacená nemoc od: 30 do: 31
Složka 802 („Náhrada mzdy při DPN – pokračování) by pak v červnu dopočítala náhradu za 30. a
31. května + za další dny v červnu.
V sekci „Vzkaz pro budoucí období“ (3) si můžete zadat libovolné (budoucí) období a zapsat si, pro
sebe, krátký vzkaz (až 120 znaků), který se Vám zobrazí při zadávání výčetek, až na něj přijde čas.
Vlevo dole je možné zadat další nákladová střediska (4), vyjádřená procentním zastoupením
z měsíčního úvazku. Aplikace pak dokáže přerozdělit mzdové náklady do celé řady tiskových
výstupů. Vedle (vpravo) můžete zaškrtnout, pokud u zaměstnance probíhá insolvenční řízení (5).
Také je možné vyplnit insolvenční status. Program tyto údaje dokáže stáhnout z internetu,
z rejstříku ISIR, pokud užijete tlačítkovou funkci (6) nebo vyvoláte-li hromadné prověření všech
zaměstnanců v hlavní programové nabídce (rozbalovací menu „Ostatní“).
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IV. Zadávání mzdových výčetek:

Slouží k vlastním výpočtům mezd v zadaném období (1). Pokud nemáte externě vytvořené
podklady (například z nějakého docházkového systému), můžete si je sestavit přímo zde, funkcí
„Soupiska“ (2). Tabulku lze řadit dle různých hledisek, přičemž sloupec, dle kterého jsou
zaměstnanci setříděni, je vždy barevně odlišen (3) – v naší ukázce dle příjmení. Pokud například
budete chtít seřadit zaměstnance dle osobních čísel, klikněte v záhlaví tabulky na příslušný (první)
sloupeček. Je-li počítána mzda zaměstnanci s více souběžnými poměry (zde „Nováček Petr“), (4)
seřadí se údaje tak, aby hlavní pracovní poměr (označený praporkem) byl až poslední v řadě.
Pokud zadáváte a počítáte mzdy tak, jak jdou v tabulce, spočtete nejprve „vedlejší“ pracovní
poměry a teprve nakonec ten „hlavní“, kam se mezitím přenesou údaje z těch dříve spočtených
poměrů. Výsledky výpočtů vidíte v pravé části tabulky (5).
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Pokud máte v tabulce mnoho zaměstnanců, můžete rychle vyhledat některého z nich tak, že
přímo zadáte jeho jméno (či část jména), dole pod tabulkou (6), případně zadejte přímo jeho
osobní číslo (7), které potvrdíte klávesou <Enter>.
Budete-li potřebovat vstoupit do „Mzdové výčetky“ (= zadávání podkladů k výpočtu mzdy + její
kontrola), použijte tlačítkovou funkci „Opravit“ (8) nebo zmáčkněte <Enter>, případně klikněte 2x
na požadovaný řádek v tabulce.
Vpravo dole naleznete tlačítkovou funkci (9), která zobrazuje „Mzdový list“.
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Zadávání mzdové výčetky – výpočet mzdy jednoho zaměstnance:

Tento formulář slouží k zadávání mzdových podkladů a k následným výpočtům mezd.
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V jeho horní části (1) vidíte nejdůležitější informace o zaměstnanci, jeho mzdě, nastavené
parametry pro daně a odvody pojištění, průměrné mzdě a zůstatku dovolené. Zobrazí-li se některý
údaj červenou barvou, může jít o signalizaci vážné chyby – pečlivě to prověřte. Níže je vyjádřen
kalendář s rozvržením pracovních dnů pro daný měsíc (2), jehož součástí je i schematické označení
dnů (3), kdy zaměstnanec z nějakého důvodu nepracoval (v našem případě vidíme, že 4.-8. den
měl dovolenou, 25.-30. byl nemocen). Kalendář můžete snadno změnit kliknutím na ikonu dne.
Výčetka obsahuje několik samostatných pod-oken („záložek“) (4), rozdělující činnosti uživatele do
logických částí. V sekci „F1: Automatické výčetky“:

Vidíte mzdové kódy, vygenerované na základě informací z kmenové karty zaměstnance. Tuto kartu
lze editovat i přímo z výčetky, prostřednictvím tlačítkové funkce (a), umístěné vlevo dole. Máte-li
například počítat mzdu osobě, která má zadaný měsíční plat (mzdu) a pokud současně tato osoba
neměla žádné výpadky v práci (dovolenou, nemoc, …) ani prémie či příplatky, pak již není třeba nic
dále činit a mzda je vypočtena zcela automaticky, tlačítkovou funkcí <F10>.
Pokud ovšem nastanou nějaké změny, či zaměstnanec je odměňován časovou či úkolovou mzdou,
je nezbytné zadat podklady k výpočtům ručně (5), v záložce „F2: Ručně zadané výčetky“.
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Jak je patrné z ukázkové tabulky, každá výčetka začíná zadáním kódu mzdové složky (6),
který lze
vybírat z číselníku, klávesou <F9>. Po volbě složky se objeví její název. Je-li to vyžadováno Vaší
účtárnou, můžete dále zadat i kód zakázky.
Se zadáváním výčetek mohou být spojeny i některé chyby (7), které obsluha může nevědomky
učinit. V našem případě nebylo zadáno rozmezí dnů od-do u složky č. 514 (Neplacené volno). Výpis
nedostatků se zobrazí po kliknutí na „F8: Problémy“:

Zde si přečtete, co programu vadí, chybu opravíte a můžete pokračovat v práci.
Ve spodní části okna je několik tlačítkových funkcí (již byla zmíněna editace karty zaměstnance (a).
Dále tu máme:
(b) Další údaje – zobrazují některé vnitřní aspekty výpočtů
(c) Kalkulačka – jednoduchý kalkulátor, v němž zadáte matematický výraz (základní operace).
Výsledek lze přenést přímo do kolonky „částka“ ve mzdové výčetce.
(d) Exekuce – zde se počítá (případná) exekuce, dle platných pravidel. Pozor: Konstanty pro
nezabavitelné částky aktualizuje poskytovatel SW začátkem roku. Vždy si je (v únoru)
překontrolujte.
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Při výpočtu exekuční srážky se zohledňuje počet vyživovaných osob, a i to, zda se jedná o tzv.
„přednostní pohledávku“. Je-li exekuce vypočítávána v měsíci, kdy zaměstnanec dostal výpověď a
s tím spojené odstupné, je třeba zadat i počet měsíců, za které odstupné náleží.
Pak se exekuce rozpočítá do odpovídajícího počtu měsíčních období.
(e) Klonování – slouží k přenosu ručně zadaných výčetek z minulého (předcházejícího) mzdového
období. Může ušetřit čas i přemýšlení. Ručně zadané výčetky se vymažou a duplikují se do nich
údaje minulého období. Vy jen upravíte počty hodin či částky dle aktuálního stavu.
(f) Kolik hrubého – jedná se o funkci, kde zadáte požadovaný čistý příjem, a program Vám vypočte
odpovídající hrubou mzdu.
(g) Výplatní páska – zobrazí se výplatní páska. Lze ji i vytisknout. Slouží spíše pro výjimečné
případy.
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Zadávání ručních výčetek podrobněji:
Jak bylo výše popsáno, zadávání „ručních“ výčetek slouží k vyjádření změn, oproti údajům, které si
program převezme z karty zaměstnance. Za „změnu“ se však může považovat i to, že (v případě
časové či úkolové mzdy) uvádíme počet odpracovaných hodin a odpovídající odměnu.
Zde jsou případy zadání některých, častých případů:
1) Zaměstnanec pracuje v režimu časovém mzdy. Náleží mu odměna 110 Kč za hodinu.
Měsíční úvazek činí 168 hodin:

2) Zaměstnanec pracuje v režimu časové mzdy. Sazba 110 Kč za hodinu. Měl dva dny
dovolenou. Měsíční úvazek činí 168 hodin:
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3) Zaměstnanec v úkolové mzdě pracoval 100 hodin v sazbě 110 Kč za hodinu, 50 hodin
v sazbě 132 Kč za hodinu + opracoval 1500 součástek v sazbě 3 Kč za kus:

4) Zaměstnanec v časové mzdě pracoval celý měsíc (168 hodin) v sazbě 110 Kč za hodinu.
Odpracoval 10 hodin navíc, v sobotu. Obdržel prémie ve výši 2500 Kč:

druhou možností (pořadí zadaných údajů není rozhodující), která povede k témuž výsledku:

5) Zaměstnanec s měsíční fixní
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mzdou

pracoval 6 hodin přesčas (odpoledne):

totéž lze docílit zadáním:

6) Zaměstnanec s měsíční fixní mzdou (platem) ve výši 25000 Kč si vybírá dovolenou v termínu
od 25. do 29. června:

7) Zaměstnanec onemocní 6. dne v měsíci. Nemoc ukončena 15. dne v měsíci:

8) Obdobný případ – nemoc, která však započte až „uprostřed“ 6. dne. Zaměstnanec stihnul
odpracovat 3 hodiny z osmihodinové směny. Pak odešel k lékaři. Nemoc trvala do 15. dne:

v tomto případě se (výjimečně) vyplňuje i „Časový údaj v hodinách“, kdy se vyjádří doba
nemoci v den jejího začátku. Zbytek (zde 3 hodiny) je normálně proplacený jakožto
odpracovaný. V případě nemoci je povinným údajem i její trvání „od-do“.
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Pokud je počítána náhrada za dočasnou pracovní neschopnost, zobrazuje se i protokol o
jejím výpočtu:

Tento protokol si vždy vytiskněte a založte pro případ kontroly na ČSSZ. Program sice umožňuje
uchování a dodatečný tisk těchto protokolů. Jejich uschování je však omezeno na (maximálně)
jeden protokol k jednomu OSČ za měsíc. Pokud tedy někdo onemocní v jednom měsíci 2x, uloží se
jen jeden protokol ze dvou. Protokoly se rovněž nezálohují!
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9) Zaměstnanec je nemocný od 22. dne v měsíci. Nemoc trvá až do
následujícího měsíce:

10. dne

příští měsíc (v červenci) bude zadání vypadat takto:

v tomto případě je názorně vidět, jak se kombinují mzdové složky pro jednu nemoc. Prvních 14
(zaměstnavatelem proplácených) dnů DPN se vyjádřilo složkami 801 a 802. Poté vyplácí
nemocenské stát, prostřednictvím ČSSZ. K tomu jsou určeny složky 811 a (případně i) 821 – to
tehdy, přechází-li nemoc do dalšího měsíce. Pak by červencové zadání vypadalo takto:

a v srpnu by nemoc pokračovala dále takto, až do září nebo října, listopadu, …:

a nebo by v srpnu skončila, řekněme 5. dne:

U složek 811 či 821 (jak je zjevné z obrázků) není vidět částka, odpovídající výši náhrady.
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Problematika souběžných pracovních poměrů:
Při zadávání výčetek lze spatřit tabulku vztahů:

V této tabulce jsou vidět všechna „osobní čísla“ téhož zaměstnance („rodného čísla“). V tabulce je
vyznačen jeden řádek vlaječkou (a) - označující, které osobní číslo je považováno za hlavní pracovní
poměr. Dále jsou zde vyznačeny i jednotlivé užívané slevy na dani (b). Změnu nastavení hlavního
pracovního poměru vykonává tlačítko „Nastav hlavní PP“ (c).
Vyvstává otázka, které osobní číslo má být označeno coby „Hlavní poměr“. Odpovědí je, že by
mělo jít o ten, kde má zaměstnanec nejvyšší příjem. Důvodem je společné danění, které by
v extrémním případě došlo k záporné dobírce, což je nežádoucí. Může se také stát, že v průběhu
trvání zaměstnávání zvolené osoby dojde ke změně „hlavního osobního čísla“. Typickým případem
je žena, které se narodí dítě a která se nechá (při mateřství) nadále zaměstnat na nějakou dohodu.
Zde je třeba učinit hlavní pracovní poměr právě z této dohody.
Při změně volby hlavního poměru je také nutné zařídit, aby se zde odehrálo zdanění včetně
aplikace všech daňových slev. Tlačítková funkce (c) „Nastav hlavní PP“ se o to umí postarat.
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V. Uzávěrka měsíce
Jedná se o operaci, která je nutná ke změně mzdového období z aktuálního na budoucí (posune
Vás o jeden měsíc vpřed). Při uzávěrce mezd se přepočítají (pozmění) některé údaje na
kmenových listech zaměstnanců:
-

čerpání dovolené, studijního volna, sick days, náhradního volna, …
příděl dovolené na další rok (při uzávěrce prosince)
kvartálně se přepočtou průměry náhrady na dovolenou
měsíčně se přepočtou průměry pro výpočet nemocenského pojištění (aktuálně bez
významu)

Uzávěrka by měla být vykonána bezprostředně poté, co jsou vypočteny mzdy všech
zaměstnanců a předána hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.
V opačném případě riskujete možnost nežádoucí změny údajů zpracovaného období vlivem
nepozornosti nebo překlepu. Uzávěrka mezd je vratná (hlavní nabídka, rozbalovací menu
„Program“, funkce „Storno (anulování) poslední mzdové uzávěrky“. Lze však anulovat pouze
jeden (poslední) uzavřený měsíc.
Uzávěrku se Vám nepodaří vykonat, pokud jste (krátce před ní) nezálohovali data! Jedná se o
bezpečnostní pojistku, která Vás má donutit, alespoň jednou měsíčně, uložit veškeré údaje pro
případ potřeby.
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Pracujete-li v prostředí počítačové sítě a chystáte-li se vykonat uzávěrku mezd, je
nezbytně nutné, aby všichni případní další uživatelé tohoto programu ukončili práci a z aplikace
MZDY vyskočili pryč.
Pokud tak neučiníte, můžete Vážně ohrozit správné fungování uzávěrky a může dojít
k chybnému zápisu údajů uzavíraného období.

Před vlastním uzavřením mezd vždy pečlivě překontrolujte zobrazené hodnoty (1). Pokud částky
nesouhlasí, nikdy uzávěrku neprovádějte. V takovém případě nejprve odhalte problém,
odstraňte jej a teprve poté mzdy uzavřete (5). Pokud nemáte vykonanou datovou zálohu, lze tak
učinit přímo zde, funkcí (2) „Záloha dat“ – vlevo dole. Byla-li záloha již vykonána (jste si tím jistí
na 100%), můžete kliknout na „Nepotřebuji zálohovat“ (3). Tlačítko „Vyčistit vzkazy“ (4) smaže
na kartách zaměstnanců obsah textového pole „Poznámka, která se zobrazí na výplatní pásce“.
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VI. Záloha dat a obnova dat ze záložní kopie
Tyto funkce jsou dostupné v hlavní programové nabídce (rozbalovací menu „Ostatní“). Záloha
dat je rovněž zabudována do (výše popsané) uzávěrky mzdového období. Zálohu dat je vhodné
vykonat nejméně jednou měsíčně, těsně před vykonáním mzdové uzávěrky:

Funkce Vám umožní uložit data do zvolené složky (1) nebo na internetové (FTP) úložiště (2). Ve
druhém případě není k dispozici zpětná vazba (zda se uložení podařilo – děje se tak
prostřednictvím samostatného pod-programu) a tak se tento druh zálohy nepovažuje za
„plnohodnotný“ a nevede k povolení vykonání uzávěrky mzdového období. Když už jsme u
„plnohodnotnosti zálohy“, vždy volte volbu (3) – tj. zálohovat se mají „Všichni evidovaní
klienti“.
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Zálohujte na externí médium (např. usb- disk). Toto médium po ukončení zálohy odpojte
od počítače a umístěte na bezpečné místo (uzamykatelná zásuvka, trezor).
V případě použití funkce „Obnova dat ze záložní kopie“ postupujte vždy velmi obezřetně.
Nezdařená, či nesprávně nastavená obnova dat, může zničit Vaši databázi. Proto je vhodné ji
vykonávat jen v zásadních případech. Doporučuji konzultovat její použití s poskytovatelem
software. K obnově dat ze záložní kopie:

V horní části se nastavuje cesta (a) k datové záloze. Obvykle jde o externí disk. Dále můžete
zvolit, zda si přejete obnovit data jednoho klienta či kompletní databázi (b). V případě obnovy
jediného klienta musíte specifikovat, pod jakým pořadovým číslem jsou jeho údaje uloženy (c).
Kontrola správnosti této volby (jméno firmy) se zobrazuje červenými písmeny níže. V této
souvislosti je dobré vědět, že obnovovaný klient může být uložen v záloze i pod jiným
pořadovým číslem, než pod kterým jej aktuálně evidujete Vy (například při přenosu dat od
jiného zpracovatele mezd). Obnova se pak vykoná tak, že načítaná data se zapisují pod tím

44
pořadovým číslem, které aktuálně používáte Vy. Nemusíte se tedy bát poškození dat jiného
klienta. Obnovu spustíte prostřednictvím tlačítka „Zahájit“ (d).

VII. Převod příkazů do internetové banky
Tato operace zajišťuje předání převodních příkazů, vytvořených programem MZDY, do jiných
systémů (tj. do internetového bankovnictví). Poté, co prostřednictvím funkce („Tisky běžných
sestav“) „Příkazy k úhradě“ vytvoříte převodní příkazy (a nemusíte je ani vytisknout na papír),
vstoupíte do modulu „Převod příkazů do internetové banky“. Objeví se formulář:

Zde se v tabulce (4) nejprve zobrazí všechny převodní příkazy k exportu. Pokud je kterýkoliv údaj
znázorněn červeně, jedná se o hrubou chybu a export příkazů (i těch ostatních, jinak správných)
neproběhne v pořádku. V takovém případě klikněte na ikonu „Oprava“ (5) a problém odstraňte.
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Můžete rovněž užít funkci „Smazej vše“ (3), která anuluje všechny příkazy (tabulka se
kompleně vynuluje a Vy budete moci vytvořit příkazy opakovaně, již bez chyb).
Vlastní export příkazů se provede prostřednictvím ikony (1), která odešle soubor dle nastavení (2):

Jak je patrné ze zobrazeného formuláře, nastavit je třeba zejména číslo Vašeho běžného účtu (a) –
odkud probíhá platba. Pokud nemáte zaškrtnuto „Úhrada jde zásadně z tohoto účtu“, provede se
platba z toho běžného účtu, který je předvolen přímo ve mzdách. Dále je třeba zadat výstupní
formát (c), který se liší dle požadavků peněžního ústavu. A konečně nezapomeňte nastavit
exportní složku a jméno výstupního souboru (b). Ostatní parametry nehrají větší roli.
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VIII. Kontrolní mechanismy programu
Program disponuje několika způsoby testování správnosti vypočtených mezd. Jedná se zejména o
funkci „Kontrola správnosti vypočtených mezd“, která se automaticky aktivuje před vykonáním
mzdové uzávěrky zpracovávaného období. Lze ji však spustit i manuálně („Tisky běžných sestav“).
Tato kontrolní funkce testuje (mimo jiné) tyto údaje:
- zda se základ pro stanovení odvodu sociálního pojištění kryje s hrubou mzdou
(obvykle tomu tak je)
- zda se správně spočítaly odvody sociálního a zdravotního pojištění
- zda nejde dobírka do mínusu
- zda byla správě použita mzdová složka při „Dohodě o provedení práce“
- zda odvod zdravotního pojištění není záporné číslo
- zda čistá mzda stačí na pokrytí všech srážek, uvedených na kartě zaměstnance
- zda (končí-li čtvrtletí) se správně stanovil čitatel pro výpočet průměru na dovolenou
- zda se (při podepsaném prohlášení) uplatnila i základní sleva na dani
- zda je vyřízen veškerý nárok na dovolenou při ukončení pracovního poměru
Další kontrolní funkce naleznete mezi „Tisky ostatních sestav“. Jedná se například o:
„Podklady ke kontrole zdravotního pojištění“
„Podklady ke kontrole odvodů sociálního pojištění“
„Kontrolní přehled – dosažení maximálního vyměřovacího základu“
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IX. Tisky
Program disponuje celou škálou různých tiskových přehledů. Tyto tiskové výstupy jsou rozčleněny
na tyto skupiny:
- Tisky běžných sestav
- Tisky ostatní
- Formuláře
- Tisky pro ČSSZ
- Statistika
Namátkou uvádím některé nejpoužívanější sestavy:
- Výplatní pásky
- Měsíční vyhodnocení
- Mzdové listy
- Evidenční listy důchodového pojištění
- Oznámení o nástupu do zaměstnání (pro ČSSZ)
- Přehled o výši pojistného ČSSZ
- Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (zdravotní pojištění)
- Roční zúčtování daní (za firmu i zaměstnance)
- Zápočtové listy
- Potvrzení o zdanitelných příjmech
a mnohé další.
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Tiskový proces využívá typizované dialogové okno, kde se vždy nejprve zobrazí náhled tištěné
sestavy systémem „co vidím na obrazovce, to se vytiskne“:

Náhledové okno (1) má standardně bílé podbarvení. Sestavu lze vytisknout prostřednictvím
tlačítek „Tisk“ nebo „Rychlý tisk“ (2) – první zmíněné tlačítko se zeptá (prostřednictvím
standardního tiskového dialogu) na výstupní tiskárnu, počet tisknutých kopií a umožní tisknout jen
vybrané stránky. Druhé tlačítko vytiskne vše, bez dalších dotazů, na předvolenou tiskárnu.
Možný je i přímý převod tisku do PDF-dokumentu (3). Vykoná se automaticky do složky, která je
definována v „F2/Export sestavy“ (6).
Pozice (aktuální stránka) a celkový počet stránek, jsou zobrazeny v levém horním rohu (4).
Všechny sestavy lze exportovat ve formě obrázků (formát BMP nebo JPG) – vždy po jednotlivých
stránkách. K tomu slouží záložka F2/Export sestavy (6).
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Vybrané přehledy (obvykle řádkové sestavy, ne formuláře) lze exportovat i jako tabulky ve
formátu DBF, CSV nebo XML. Možný je i výstup do TXT souboru. Takto je lze exportovat a předávat
k dalšímu zpracování tabulkovým programům (např. MS-Excelu, MS-Wordu). Pro přímý převod do
MS-Excelu je nezbytně nutné, aby v počítači byla tato aplikace přítomna. Alternativní tabulkové
programy (např. Open Office) nejsou podporovány.
K tiskové rutině se vztahuje speciální konfigurační nastavení – F3/Nastavení parametrů (5), kde
můžete definovat některé specifické vlastnosti tisku. Jedná se mimo jiné o posun tisku
v milimetrech horizontálně či vertikálně, barvu podkladu při „černobílém zobrazení“ sestavy (7).
Také lze reagovat na určité nouzové situace (nepřítomnost českého prostředí nebo chybějící druh
písma).
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X. Zavádění programu do praxe – doporučený postup práce:
Pokud program poprvé nainstalujete do počítače, použijte následující postup k docílení správného
výsledku:
1) Máte-li multi-verzi, vstupte do číselníku „Klienti, kterým zpracováváte mzdy“ a přidejte
sem firmy (klienty), jimž chcete počítat mzdy. Poté tento číselník opusťte. V levé horní
části hlavního okna můžete jednotlivé klienty volit:

1) Následně vstupte do „Nastavení klienta (zvyky, parametry)“, kde nastavte výchozí mzdové
období (tj. první zpracovávaný měsíc), bankovní spojení (pro vytváření převodních příkazů)
i platební údaje pro odvody daní a povinného pojištění. Můžete nastavit i sazby pro
vybrané mzdové složky.
2) Vyplňte si číselník „Zdravotní pojišťovny“ dle potřeby – zde jde hlavně o zadání bankovního
spojení pro odvody a kontrolu variabilního symbolu.
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3) Vstupte do tabulky „F3: Zaměstnanci“:

Zde v levém spodním rohu (a) zadejte pořadové číslo zaměstnance, kterého chcete
zaevidovat (doporučuji uvádět vedoucí nuly – 001, 002, …) a stiskněte klávesu <Enter>
nebo klikněte na tlačítko
. Pokud jste zadali nové, dosud neexistující, osobní číslo,
objeví se prázdná karta zaměstnance, kterou vyplňte tak, jak je popsáno výše v této
příručce. Postup opakujte pro každého zaměstnance zvlášť. Pokud je třeba dodatečně
změnit některý z údajů, použijte funkci „Opravit“ (b). Smazat zaměstnance lze funkcí
„Zrušit“ (c). V tomto případě je nutné vědět, že jeho karta musí obsahovat údaj „Datum
ukončení pracovního poměru“. Byla-li karta zaměstnance vytvořena omylem, zadejte
nějaké hodně staré datum ukončení např. 01.01.2000. Tabulku je možné řadit dle různých
hledisek (například dle příjmení) – stačí kliknout myší na jméno příslušného sloupce (d).
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4) Máte-li zadány všechny karty zaměstnanců, můžete vstoupit do tabulky „F4: Mzdové
podklady + výpočty“ a zde zadávat podklady, sloužící k výpočtu nastaveného mzdového
období. Každého zaměstnance zpracujte zvlášť a vždy pečlivě překontrolujte mzdu,
vypočtenou klávesou <F10>:

Při výpočtech je vhodné, aby tabulka byla seřazena dle údaje „Příjmení a jméno“ (a), kdy se
(v případě vícenásobných pracovních poměrů) předřadí vedlejší pracovní poměry před
hlavní. Zaměstnanec, který již byl zadán a vypočten, se označí příznakem „Vypočteno“ (b)
ve sloupečku „Poznámka:“. V pravé části tabulky kontrolujte i výši vypočtené mzdy (c).
5) Máte-li pocit, že je vše správně zadáno a vypočteno, můžete přistoupit k tisku potřebných
měsíčních přehledů. Jedná se zejména o výplatní pásky, přehledy pro sociální zabezpečení,
přehledy zdravotním pojišťovnám a měsíční rekapitulaci odvodů. Nezapomeňte na
převodní příkazy. Na kopii výplatní pásky (jsou-li mzdy placeny v hotovosti) si nechte od
zaměstnanců potvrdit převzetí mzdy.
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6) Jsou-li odvody zaplaceny a neočekáváte-li již žádné dodatečné zásahy, zálohujte data.
Pokud zpracováváte mzdy více klientům, počkejte se zálohováním na zpracování
posledního z nich a poté zálohujte data všech těchto klientů najednou.
7) Máte-li zálohovaná data, vykonejte měsíční uzávěrku (u každého zpracovávaného klienta
zvlášť). Touto uzávěrkou se posunete do dalšího mzdového období. Pokud uzavíráte
poslední měsíc roku, nezapomeňte překontrolovat stavy nově přidělených dovolených na
jednotlivých kartách zaměstnanců.
8) Pokud dodatečně zjistíte, že je nezbytně nutné vrátit se do uzavřeného období, proveďte
„Storno (anulování) poslední mzdové uzávěrky“. Tím se vrátíte zpět do předchozího období
bez větších následků (mohou se ztratit nově příchozí zaměstnanci, byli-li zařazeni až po
uzávěrce).
9) Každý měsíc se tisknou některé (stále stejné) přehledy, které je třeba archivovat. Je vhodné
využít funkci „MAKROSESTAVA – hromadný tisk vybraných přehledů“ (naleznete v nabídce
„Tisky běžných sestav“). Tato funkce umožní automatické sestavení všech potřebných
přehledů najednou. Ovládání je jednoduché:
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Makrosestava:

Tabulka (a) obsahuje jednotlivé přehledy, které se obvykle (každý měsíc) tisknou. Počet
výtisků se reguluje tlačítky (b=přidat) a (c=ubrat) v rozmezí 0 až 3 kopie. Dole si pak
nastavujete mzdové období (d), způsob řazení a některé další parametry. Vlastní tvorbu
sestavy zahájí tlačítko „Zahájit“ (e).
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XI. Výplatní pásky a jejich zasílání e-mailem:
Kromě klasického tisku výplatních pásek (program umí vytvořit nejméně 14 druhů, vzhledem
rozdílných, výplatních pásek), existuje i možnost zaslání výplatní pásky e-mailem. Zde je třeba
ošetřit problematiku ochrany osobních údajů (je vhodné, aby zaměstnanec písemně schválil tento
druh komunikace).
Aby funkce zdárně fungovala, musíte zadat (na kartě zaměstnance, „Personální údaje“ – vlevo
dole) e-mailovou adresu příslušného pracovníka. Další postup probíhá tak, že vstoupíte do tisku
výplatních pásek („Tisky běžných sestav“ – „Výplatní pásky“):
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Pro správnou tvorbu výplatních pásek je nutné specifikovat mzdové období (b), druh výplatní
pásky (c). Dále je třeba (v horní části (a)), v záložce „pro Export“ nastavit formát výstupu (x):

Přičemž na výběr máte JPG či PDF soubor (ten druhý je vhodnější). Soubory se dočasně ukládají do
složky, kterou si sami definujete (z). Odtud jsou následně připojovány k e-mailům nebo
exportovány na internetové úložiště. Pokud nechcete přímo odeslat výplatní pásku formou přílohy
k e-mailu (což nefunguje v případě, nepoužijete-li „Integrovaný mailer“ – viz dále), lze uložit tuto
pásku na Vaše internetové úložiště (tzv. FTP server (y)).
Definice Vašeho internetového úložiště vypadá zhruba takto:

Jak je patrné, nastavení této možnosti není určeno běžnému uživateli počítače. Proto kontaktujte
svého správce sítě či příslušného odborníka.
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Pomoc můžete potřebovat i při nastavení (d) integrovaného maileru (viz obrázek „Mailer –
definice pro přímé odesílání e-mailů“). I zde je třeba zadat přístupové údaje do e-mailu (1).
V případě některých poskytovatelů této služby (například u GMAILu), lze zadat i alternativní adresu
(2), která se bude zobrazovat příjemci a na kterou nám bude moci odpovědět.
Ve spodní části můžete zadat libovolný textový dodatek, který se zobrazí ve spodní části e-mailu.
Vlastní generování jednotlivých mailů zařídí tlačítková funkce (e) „Generuj e-maily“. Je dobré
vědět, že generovat maily lze jak hromadně (je-li zaškrtnuta volba „Zaměstnanci s e-mailem“, pak i
jednotlivě, pro volbu „Jen zvolený zaměstnanec“).

XII. Tvorba převodních příkazů
Se zpracováním mezd jsou spojené i některé platby (odvody daní a pojistného, převody dobírek na
běžné účty zaměstnanců, ostatní srážky). Program disponuje možností vygenerovat tyto převodní
příkazy a dále je předat do internetového bankovnictví. Slouží k tomu tiskový výstup „Příkazy
k úhradě“, který naleznete v nabídce „Tisky běžných sestav“.

Pro tisk příkazů je nutné zadat mzdové období (a) a datum vystavení (obvykle dnešní datum).
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Pokud to požadujete, zadejte (b) i datum splatnosti (zaškrtávací políčko slouží pro
zobrazení data na tištěném příkazu). Nezapomeňte specifikovat běžný účet (c), z něhož bude
platba vykonána (máte-li jich více).

Dalším krokem je výběr plateb, které se mají provést. Není nutné hradit vše najednou. Pokud
například nemáte dostatečný zůstatek na účtu, můžete rozložit platby do více termínů splatnosti.
Jaké příkazy se budou tisknout (d), zvolíte zaškrtávacími políčky. „Odvody“ se myslí daně a sociální
a zdravotní pojištění. Zákonné pojištění se hradí v měsících 03, 06, 09 a 12 a jeho sazbu (v 5) si
nastavujete přímo zde. Srážky z čistých mezd představují hlavně dobírku. Patří mezi ně ale i
spoření, splátky půjček či exekuce – vše, co je zadáno na kartě zaměstnance, v sekci „Srážky a
úhrady“. V souvislosti se srážkami z čistých mezd (e) je vhodné (možné) rozložit platby do dvou
termínů – máte-li na kartách zaměstnanců („Personální údaje“ – dole) specifikován jeden ze dvou
možných termínů. To hraje význam hlavně u většího zaměstnavatele.
Převod příkazů do internetového bankovnictví byl podrobně popsán výše v této příručce.
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Mezi „Jiné – ručně zadané převodní příkazy“ (f) se řadí veškeré ostatní platby. Obvykle jde o
příspěvky zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění. Kliknutím na tlačítko „Jiné příkazy“
můžete zadat jednotlivé platby:

Popis (1), sloužící zejména pro Váš přehled o těchto ostatních platbách, může posloužit i pro
napojení na vypočtené měsíční mzdy, kde (dle obrázku) můžete vyplnit osobní číslo (001/) a typ
srážky (PPZ/=penzijní připojištění od zaměstnavatele) – dle čehož se bude při tisku automaticky
aktualizovat částka (2). Tisk daného příkazu lze aktivovat či potlačit (3) klávesou <Ins>.
Poslední nastavitelné hodnoty jsou tyto:

Zaškrtnete-li (g), že se namísto příkazů má vytvořit kontrolní přehled, objeví se tabulka s platbami,
vhodná pro kontrolu chyb (špatně zadaná /či nezadaná/ bankovní spojení, chybějící variabilní
symboly,…). Pokud srážky nemají obsahovat jména zaměstnanců, zaškrtněte volbu (h) a pak se na
výpisu v bance objeví osobní čísla, nikoliv jména.
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XIII. Účetní přehled
Aplikace „Mzdy“ umožňuje tvorbu a tisk účetního přehledu. Naleznete jej v sekci „Tisky běžných
sestav“. Jedná se o sestavu, fungující na principu generátoru sestav. Přednastavený model si
můžete uživatelsky upravit (například změnou analytiky v účtech):

Při tvorbě tohoto přehledu se (v jeho horní části) zadává zejména účetní období (a). Dále lze volit
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možnost „úsporný tisk“ (b), který odfiltruje nulové řádky a ušetří Vám papír i toner. Další
parametry (c) mohou zvýšit účetní přehlednost výstupu – pokud to vyžaduje Vaše účtárna.
Požadujete-li členit účetně i jednotlivé zdravotní pojišťovny, nastavte si jejich účetní kontace
v číselníku „Zdravotní pojišťovny“.
Součástí tisku je i generování textového souboru, který se může použít pro přenos dat do
účetnictví. Pokud užíváte náš účetní program „Účetnictví WU2“, přenáší se data do modulu
„Vnitřní účetní doklady“ prostřednictvím tlačítkové funkce „Import“. Cestu si nastavujete
uživatelsky (e). Jméno souboru se nedoporučuje měnit (ponechte „MzdyUcto.txt“).
Účetní data lze vytvořit jak pro celou organizaci, tak jen pro zvolené úseky (d). Druhá možnost je
náročnější a obvykle se moc nepoužívá. Vlastní definice účetních řádků vypadá takto:

Nejprve zadáváte popis řádku – účetního dokladu. Následuje nepovinná skupina (MN=mzdové
náklady, ON=ostatní nároky, JN=jiné náklady, SR=srážky, SP=sociální pojištění, ZP=zdravotní
pojištění) – slouží pro tisk mezisoučtů za související účetní řádky. Pro vlastní zaúčtování je třeba
zadat kontaci MD a Dal. Je-li vyplněn jen jeden z těchto údajů, jedná se o „mezisoučtový“ řádek (v
obrázku „Mzdové náklady-nárok“).
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Hodnota „Účetní kategorie“ umožní vyčlenit vybrané náklady dle jednotlivých účetních
skupin (kategorií) zaměstnanců. Standardně jsou takto sledovány hlavní mzdové náklady.
Použitelné kategorie zaměstnanců (specifikované na jejich kartách v sekci „F1/personální údaje“)
jsou tyto:
T … technické a administrativní práce (kancelář)
M … manuální práce (dělník)
D … dohoda o provedení práce
P … dohoda o pracovní činnosti
V … vedlejší pracovní poměr
S … společník a komanditista
U … učni a studenti
X … ostatní případy
Nejsložitější část zadání představuje matematický vzorec. Zde se operuje s „K“=kolonkami výplatní
pásky (například K69=úhrnná/hrubá mzda), dále se „S“=složkami (například S211=peníze do škol
od EU). Speciálními operandy jsou „NM“ (náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti),
„ZAP“ (zákonné pojistné) a (momentálně nevyužívané:) „NMR“ (náhrada mzdy refundovaná) či
„SLP“ (sleva na pojistném).
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XIV.

Výpočet

průměrů

pro stanovení náhrad:

Program automaticky počítá průměry pro stanovení náhrady mzdy (například při dovolené,
svátcích, DPN či pro výpočet přesčasových příplatků). Toto se děje při uzávěrce každého čtvrtletí
(tj. března, června, září a prosince). Někdy však vyvstane potřeba, zohlednit mimořádnou mzdu
(13. plat) nebo zareagovat na dodatečně vykonané úpravy, již uzavřených, mezd. Za tímto účelem
disponuje program „ostatní“ funkcí: „Přepočet průměrů pro stanovení náhrad“:

Zde je možné tlačítkovou funkcí „Sestavit“ (1) stanovit podstatné údaje pro vygenerování
výpočtové tabulky (2):

Sledované období (a) představuje čtvrtletí, jehož hodnoty vstoupí do výpočtu průměrů období
budoucího.
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Například v dubnu půjde o 1. čtvrtletí roku. V lednu o 4. čtvrtletí roku předcházejícího….
Pokud byla poskytnuta mimořádná mzda (13. či 14. plat), zaškrtněte příslušnou volbu (b) a
vyznačte, ve kterém měsíci se tak stalo a rovněž i zadejte kód mzdové složky, který byl pro to
použit.
Nezapomeňte stanovit i způsob korektury výpočtu (c). Pokud například 13. plat, vyplacený 1x
ročně, složkou 360 v listopadu 2017, má ovlivnit 2. čtvrtletí roku 2018, je žádoucí použít korekturu
+1/4. Oproti tomu v prvním čtvrtletí roku 2018 se má užít korektura -3/4.
Po sestavení tabulky můžete ručně zadat hodnotu sloupce „Korektura“ (2 x klikněte myší a
proveďte zadání hodnoty +/-…). Tabulku lze vytisknout a založit (4). Pokud si nejste jistí
s hodnotami v tabulce, prohlédněte si mzdový list zvoleného zaměstnance (3).
V rozbalovací nabídce „Úpravy“ (5) naleznete akci „Oprava na kartách zaměstnanců“, která
zapíše nové průměry do databáze. Pozor na její vykonání při zadání jiného, než aktuálního, období
– to by mohlo způsobit vážné problémy.

65

XV. Import údajů z docházkového systému
Tato funkce je dostupná prostřednictvím rozbalovací nabídky „Ostatní“ – „Import údajů
z docházkového systému“ a umožňuje načtení mzdových výčetek, pořízených v externím
programu:¨

V horní části okna (1) lze přepínat mezi jednotlivými „pod-okny“ formuláře. Dále je třeba nastavit
cestu k vstupujícímu souboru (2), který může být ve tvarech „.dbf“, „.txt“ nebo „.csv“, přičemž
poslední dva druhy vyžadují věty, jejichž sloupce jsou oddělovány středníkem. Hlavičková věta se
definuje v záložce „F3-vstup v CSV“.

66
Pokud se ve jméně vstupujícího souboru mění období, můžete to programu sdělit zaškrtávacím
políčkem „jméno měnit dle období“ (3). Zde se předpokládá, že čísla, označující období, jsou
uváděna stylem „RRMM“… např. doch1807.dbf
Tabulka „Převodník mzdových složek“ (4) může (ale nemusí) být použita v případě, pokud
docházkový systém používá jiné číslování mzdových složek a nejde to v něm změnit. Pak můžete
zadat převodní vztah(y). Obvykle se používá pro přesčasy.
Zcela dole naleznete dvě funkce. Jedná se o „Načtení“ (5), kdy se jednotlivé výčetky přenesou do
mzdového programu. Je vhodné vědět, že opakované načtení vždy vede k poničení toho, co jste
mezitím upravovali. Například program ztratí (zapomene) další, ručně vkládané výčetky. Zapomene
i úpravy, týkající se nemocí.
Pozor dejte i na funkci „Výmaz“ (6), která zcela vymaže stávající, ručně zadané, mzdové výčetky a
připraví „čistý stůl“ pro načtení údajů z docházky.
Velmi podrobný přehled o docházce, připravené k načtení, Vám podá tabulka, kterou naleznete
v záložce „F2-údaje z docházky“.
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XVI. Na co si dávejte pozor:
Při zpracování mezd je nanejvýš vhodné, řídit se následujícími pravidly:
a) Pečlivě evidujte podklady, nutné ke správnému fungování mezd:
- Pracovní smlouvy
- podepsané Prohlášení k dani (na začátku pracovního vztahu a na každém počátku nového
roku)
- Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků… (aby nedošlo k dvojímu uplatnění slevy
na vyživované děti)
- Potvrzení pro uplatnění slevy na dani z titulu zdravotního stavu
- Potvrzení o školní docházce dětí
b) Každý měsíc si vytiskněte, pro svou archivaci, výplatní pásky, včetně rozpisu mzdových
výčetek.
c) Nechávejte si podepisovat od zaměstnanců převzetí výplaty v hotovosti.
d) Včas uzavírejte mzdové období, které je již zpracované. Neměňte mzdové období
prostřednictvím „Nastavení klienta“, ale výhradně prostřednictvím „Uzávěrky“. Za velmi
vhodné považuji řešení, kdy se mzdy vypočítají, uzavřou, a teprve pak se tisknou
jednotlivé přehledy uzavřeného období.
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e) Minimálně jednou měsíčně zálohujte data na spolehlivé médium. Zálohovací médium
(obvykle usb-disk) vždy, po vykonání zálohy, odpojte od počítače a odneste jej do trezoru či
zamčené skříně.
f) Aspoň jednou měsíčně (nejlépe před uzávěrkou mzdového období) si stáhněte novou verzi
programu z internetu, za pomocí funkce „Stáhnout upgrade“. Vlastní aktualizace trvá cca 1
minutu a nevyžaduje po obsluze žádná rozhodnutí. Pamatujte, že první (lednová) verze
může obsahovat nedostatky, které se zjistí až během provozu a tak je vhodné aktualizovat
program častěji, nejlépe denně. Nové verze obsahují opravy případných zjištěných
problémů a mnohá praktická vylepšení či další užitečné funkce.
g) Nerušte (nemazejte) karty zaměstnanců před ukončením roku. Pokud zaměstnanec ukončí
pracovní poměr u Vaší firmy, vyplňte na jeho kartě datum ukončení pracovního poměru.
Kartu však nerušte, neboť musí zůstat pro potřeby některých tiskových sestav (zejména
rekapitulačních - na konci roku). Rovněž může dojít k tomu, že zaměstnanci budete
proplácet nějakou náhradu ještě dva nebo tři měsíce po ukončení pracovního poměru, a
tak bude nutné, aby jeho kmenový list existoval. Zaměstnance lze vyřadit z databáze až po
vytištění daňového přiznání (leden-březen příštího roku).
h) Nikdy nepřidělujte dvěma zaměstnancům stejné osobní číslo. Ani v případě, kdy
zaměstnanec, který toto číslo užíval je již několik let po výpovědi. Nikdy nevíte, který
přehled budete potřebovat a hrozilo by smíchání údajů dvou lidí do jednoho.
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i) Když něco nevíte jistě, nestyďte se zeptat.
j) Přestože program umí řešit mnoho situací, nezaškodí rozšiřování vědomostí formou různých
seminářů a sledování novinek v tisku. Rovněž pečlivě čtěte dopisy, zasílané Vám poskytovatelem
tohoto SW – obsahují výčet nejzásadnějších změn, které se zpracováním mezd souvisejí. Důležité
informace o nových verzích jsou k vidění v hlavním programovém okně, záložka „F1: Informace“.
k) Chraňte si program uživatelským přístupovým heslem. Zamezíte tak neoprávněnému zásahu
jiných osob. Toto je důležité i z hlediska směrnice GDPR, neboť data zaměstnanců patří mezi
zvláště choulostivé údaje. Program data šifruje, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetími
osobami. Nicméně pokud vykonáváte exporty tiskových výstupů do PDF souborů, XML či XLStabulek apod. – může se k nim dostat i jiná osoba. Proto exportované výstupy schraňujte na
externím médiu, které budete uschovávat v uzamčené zásuvce. Nepotřebné výstupy průběžně
mazejte.
l) Pokud sestavujete ELDP (evidenční listy důchodového pojištění), pečlivě prověřujte údaje, které
se do nich „natahují“ z mezd. Dle mzdového listu porovnejte peníze (základ pro výpočet
sociálního pojištění) a údaje o vyloučených dobách. V personální sekci překontrolujte, zda v
„ulici“ není název vesnice (nesmí to tak být), zda je vyplněno místo narození a zda rodné číslo
obsahuje jen číselné znaky (nesmí zde být lomítko).
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XVII. Řešení těžké havarijní situace:
Pamatujte: Pro jistotu je dobré před každou obnovou dat ze záložní datové kopie uložit
(zálohovat) stávající (byť asi poškozená) data na spolehlivé médium – jiné než je to, z něhož
chcete nyní obnovu vykonávat !
Při práci s aplikací MZDY může nastat situace, která znemožňuje zpracování mezd (například se
naruší vlastní program nebo některý datový soubor). Pokud taková okolnost nastane a neseženete
pomoc u poskytovatele programu, ani u jiné kvalifikované osoby, postupujte tímto způsobem:
- za předpokladu, že vlastníte aspoň záložní datovou kopii z předchozího měsíce, smažte z Vašeho
počítače vše, co se týká mzdového programu (program i data). Máte-li k dispozici jiný počítač,
nemažte nic a přemístěte se k takovému počítači, kde žádné mzdy zatím nejsou:
- vezměte nejčerstvější instalační CD, které Vám přišlo a nainstalujte program do tohoto počítače
- spusťte tento program. Pokud se Vám ohlásí, že je to jen demoverze, nevadí to
- vstupte do rozbalovací nabídky "Ostatní" a navolte " Obnova dat ze záložní kopie“
- založte médium, obsahující data předcházejícího měsíce a vykonejte obnovu dat všech
zpracovávaných klientů (tím se načte i licenční soubor)
- po úspěšné obnově ukončete program a znovu jej spusťte. Je-li vše v pořádku, objeví se mzdy s
údaji, které znáte. Jen bude třeba opětovně uzavřít předchozí mzdové období a můžete
pokračovat v práci. Až bude poskytovatel programu k dispozici, konzultujte s ním možné dopady
této situace.
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XVIII. Opravy chybně vypočtených mezd
Pokud chybně spočítáte mzdy a dozvíte se o tom pozdě (tj. poté, co již bylo uzavřeno mzdové
období), máte na výběr tyto možnosti:
1) Opravu vykonejte v aktuálním období (jedná se zejména o situace, kdy zaměstnanci nebyl
přiznán nějaký příplatek či mu nebyla vyúčtována dovolená).
2) Stornujte vykonanou uzávěrku (rozbalovací nabídka „Program“ – funkce „Storno
(anulování) poslední mzdové uzávěrky“, díky které se můžete vrátit (jen) o jeden měsíc
zpět), mzdy opravte a vše znovu přepočítejte a vytiskněte. Patrně bude nutné odeslat
opravné přehledy na ČSSZ a pro zdravotní pojišťovny a doplatit zaměstnancům rozdíly
v dobírkách. Tato volba se užije v případě, kdy se dodatečně (ale ještě ne moc pozdě) zjistí
okolnosti, jejichž dopad by ovlivnil správnost odvodu daní či pojistného či výpočty náhrady
mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Často se jedná o chybně přiznané daňové slevy,
pozdě dodané informace o nemoci či špatně zadané zdravotní pojišťovně.
3) Chyby, které se staly před delší dobou (několik měsíců zpět) se opravují prostřednictvím
„Ostatní“ funkce „Dodatečné opravy výplatních pásek“. Jedná se o pracné řešení, kdy se
ručně přepisuje příslušný sloupec (období) mzdového listu. Obvykle se používá při chybně
zadaných odpracovaných dobách v souvislosti s dohodami o provedení práce. Dále
v souvislosti s nepřesně zadanými údaji k nemocem či jiným absencím. Někdy se zde
upřesňují (opravují) údaje o vyživovaných dětech.
V Litoměřicích, 24.02.2022, Petr Schuster ©

72
OBSAH
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

O programu MZDY
Ovládání programu
Úvodní obrazovka / hlavní programová nabídka
Nastavení klienta
Číselníky
Mzdové kalendáře
Zaměstnanci a jejich evidence
Vážné chyby při zadávání dat zaměstnanců
Karta zaměstnance
Zadávání mzdových výčetek
Výpočet mzdy jednoho zaměstnance
Problematika souběžných pracovních poměrů
Uzávěrka měsíce
Záloha dat
Převod příkazů do internetové banky
Kontrolní mechanismy programu
Tisky
Zavádění programu do praxe – doporučený postup práce
Výplatní pásky a jejich zasílání e-mailem
Tvorba převodních příkazů
Účetní přehled
Výpočet průměrů pro stanovení náhrad
Import údajů z docházkového systému
Na co si dávejte pozor
Řešení těžké havarijní situace
Opravy chybně vypočtených mezd

3
4
4
5
7-9
8
10
12
15-27
28
30-38
39
40
42
44
46
47
50
55
57
60
63
65
67
70
71
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