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Vážení uživatelé, 

 
připravili jsme pro Vás v letošním roce první číslo magazínu, který se bude věnovat primárně mzdovému 

systému VEMA HR, ale i dalším informacím, které se mzdovou tématikou souvisejí. Na obsahu magazínu se 

můžete podílet i Vy. Pokud nám zašlete na emailovou adresu vema@softbit.cz Vaše podněty a požadavky, 

budeme se snažit je do magazínu zapracovat. 
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Seminář k verzi PAM 31.04 VEMA HR – září 2017  
 

Seminář k verzi PAM 32.03 se uskuteční v září 2017, přesný termín konání bude ještě upřesněn. Seminář se 

bude konat ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi. Věříme, že nabídka těchto seminářů je pro Vás zajímavá a 

budeme se těšit na setkání s Vámi. 

 

Mzdový systém VEMA HR – novinky ve verzi 32.02 v modulu PAM   
 

Hlášení na překročení limitu počtu dnů - Jiné os. překážky NV 135/15 - osobní záležitosti 

Dle NV 135/15 má zaměstnanec ve služebním poměru nárok na 1 den v kal. roce na vyřízení svých osobních 

záležitostí. 

Ve verzi je vytvořeno nové Hlášení při výpočtu na překročení limitu počtu dnů čerpání výše zmíněného služební 

volna. 

Řešení v programu: 

- v souboru Podklady pro zpracování - uživatelské přizpůsobení (TZPR3) je vytvořena v oddíle Kódy pro 

služební poměr/ZSS/státní službu položka Kód pro sl.volno - os.přek.- osobní záležitosti (KOSOZAL), která je 

určena pro zadání kódu z tabulky Odměn (TODM). 

- v souboru Charakteristiky PPV (F4) je vytvořena položka v Jiné os. přek. - osobní záležitosti (OSOZAL), 

která je určena pro zadání limitu počtu dnů v kalendářním roce (standardní limit dle zákona je 1 den) 

Pokud: 

- je během kal. roku 

 přečerpán nárok na služ.volno pro os. záležit. objeví se hlášení "Překročen nárok na služ.volno pro os. záležit." 

- je během kal. roku vyčerpán nárok na služ.volno pro os. záležit. objeví se hlášení "Byl vyčerpán celý nárok na 

služ.volno pro osobní záležitosti." 

mailto:vema@softbit.cz
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V případě překročení nároku se náhrada za výše zmíněné služební volno nekrátí. 

 

Odvod na zdravotní pojištění v případě několika dohod o provedení práce v jednom období 

Byla ošetřena situace v případě dvou dohod o provedení práce (na sebe nenavazujících) zadaných do téhož čísla 

činnosti v jednom kalendářním měsíci. Pokud bylo v souladu s ustanovením § 5 písm. a) odst. 3, dosaženo v 

úhrnu příjmů rozhodné výše příjmu pro vznik zaměstnání a tedy vznikla povinnost odvodu na zdravotní 

pojištění, toto se neprovedlo. 

Poznámka: 

Funkce Hromadné oznámení pro ZP v této situaci vygeneruje korektně i přihlášky a odhlášky (kódy "P" a "O"), 

ale do registru pojištěnců je zapotřebí hlášení pro první dohodu v měsíci vytvořit ručně v souboru F103 

(vygeneruje se jenom oznámení o poslední pojištěné dohodě v měsíci). 

 

F43 - Podklady pro evidenční list - VZ po dosažení důchodového věku 

Byla ošetřena situace, kdy jsou uváděny údaje na ELDP za kalendářní rok do dvou řádků v souvislosti s 

dovršením důchodového věku, přičemž údaj Započtené dny na druhém řádku je prázdný a údaj Odečtené doby 

se nerovnají údaji Vyloučené doby z důvodu krytí příjmů s vyloučenou dobou. Celkový vyměřovací základ se v 

tomto případě uvede úhrnem do řádku, ve kterém je vykázána doba po dovršení důchodového věku. 

 

F43 - Podklady pro evidenční list - příjem po skončení a další zaměstnání 

Byla ošetřena situace, kdy byl v případě, že v kalendářním roce byly vyplaceny příjmy po skončení zaměstnání 

z předchozího kalendářního roku a následně vzniklo další zaměstnání, vygenerován ELDP, který obsahoval 

znovu údaje z již odeslaného ELDP s příjmy po skončení. Nově je i zaměstnání, kterému předchází výplata 

příjmu po skončení zaměstnání, které skončilo předchozí kalendářní rok, vyhodnoceno jako první zaměstnání v 

daném kalendářním roce. 

 

Novela zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů - zvýšení daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě 
 

Novela zák. č.586/1992 Sb., o daních z příjmů - zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

Novelou zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákč.170/2017 Sb.) byly s účinností od 1.7.2017 zvýšeny 

částky daňového zvýhodnění dle ust. §35c následovně: 

jedno dítě: 1.117,-Kč (beze změny) 

druhé dítě: 1.617,-Kč (zvýšení o 200,-Kč) 

třetí a každé další dítě: 2.017,-Kč (zvýšení o 300,-Kč) 

Uvedené částky budou do tabulky Platné zákony (TZPR1) dosazeny ve funkci Přechod na nový měsíc (při 

přechodu do období zpracování 07/2017). 

Pro úplnost připomínáme, že u záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti platí i po novele pro období leden až 

červen 2017 původní, nezvýšené částky (t.j. 1.117,-Kč na jedno dítě, 1 417 Kč na druhé dítě resp. 1 717 Kč na 

třetí a každé další dítě). 

Zvýšené částky se začnou uplatňovat počínaje zálohou za měsíc červenec 2017. Příslušný rozdíl z lednové až 

červnové zálohy bude zaměstnancům dorovnán v rámci ročního zúčtování daně nebo v podaném daňovém 

přiznání za zdaňovací období 2017. 
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Novela NV č. 564/2006 Sb., o plat. poměrech zam. ve veřejných službách 

a správě od 1.7.2017 
 

K datu 1.7.2017 nabude účinnosti: 

- novela č. 168/2017 Sb., kterou se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

Obsahem novely je: 

- snížení počtu skupin platových tarifů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě z 

celkových devíti na šest 

- změna maximální částky výše zvláštního příplatku podle § 8 odst. 2. 

Ve skupině III. je s účinností od 1.7.2017 platný rozsah zvláštního příplatku 1 000 - 5 000 Kč. 

- novela č. 126/2017 Sb., NV č.330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2017 

Obsahem novely je zvýšení základních platových tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. 

Řešení v programu: 

V aplikaci PAM se změny projeví úpravou: 

- Tabulky platových skupin (TPLASKU) 

- Tabulky platových postupů (TPOS) 

- Tabulky rozpětí tarifů (TROZTAR) 

a to ve všech standardech (ve variantě MV ČR se v tabulce TLASKU změna projeví pouze změnou textové 

položky) 

Změny ve standardním prostředí Školství ČR: 

1) S platností od 01.07.2017 je v tabulce TPLASKU ukončena platnost platových skupin 3 a 13 a vytvořeny 

věty s platovými skupinami 10 a 11 

2) V tabulce TPOS jsou k 06/17 ukončeny věty platových skupin 3 a 13, vytvořeny věty pro platové skupiny 10 

a 11 

3) V tabulce TROZTAR jsou analogicky k 06/17 ukončeny věty platových skupin 3 a 13 a doplněny věty pro 

platové skupiny 10 a 11 

Změny ve standardním prostředí Zdravotnictví ČR: 

1) S platností od 01.07.2017 je v tabulce TPLASKU ukončena platnost platových skupin 3, 4 a 13 

2) V tabulce TPOS jsou k 06/17 ukončeny věty platových skupin 3, 4 a 13 

3) V tabulce TROZTAR jsou analogicky k 06/17 ukončeny věty 

platových skupin 3, 4 a 13 

Postup zpracování při Aktualizaci tabulek platového odměňování 

 Pro zvýšení komfortu uživatelů jsou změny ve standardních platových skupinách i ve standardních 

platových postupech realizovány automaticky převodem do nové verze. 

 Pro nové tabulky platových postupů již není třeba nahrávat csv soubory z našeho zákaznického webu. 
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Převodem do verze se automatizovaně upraví soubory: 

- platové skupiny (TPLASKU) 

- platové tabulky (TPOS) 

- tabulka Rozpětí tarifů (TROZTAR). 

Výše popsaná funkčnost se týká uživatelů, kteří využívají standardní nastavení platových tabulek. Pokud 

uživatel tabulky modifikoval, je nutné postupovat obvyklou cestou, tedy využít csv soubor, který je zveřejněn 

na firemním webu v sekci Dokumenty ke stažení. Tento soubor je možno uložit do pracovního adresáře. Další 

postup je popsán v článku "Tabulky platových tarifů - aktualizace k 1.7.2017". 

Po převodu do nové verze a kontrole, zda se do souborů TPLASKU, TPOS a TROZTAR promítly požadované 

změny (seznam změn je vypsán v protokolu převodu do verze), lze tisknout sestavu Platový výměr (S28,S67) 

již ve stavu zpracování "B" měsíce 06.17. 

Pokud jsou součástí změn také změny platových skupin, dojde k vytvoření nové věty v F5 již v měsíci 06/17 - 

převodem na novou verzi. V případě změn pouze v hodnotách platových tarifů je možný tisk Platových výměrů 

(S28,S67) bez nutnosti vytvoření nové věty ve formuláři F5. Nové záznamy ve formuláři Odměňování (F5) k 

začátku platnosti 01.07.17 s navýšenou hodnotou tarifu vytvoří, na základě aktualizované tabulky TPOS, funkce 

přechod na nový měsíc. 

 
Srážky ze mzdy 

Novela občanského zákoníku 

S účinností od 28.2.2017 byla zákonem č. 460/2016 Sb. přijata novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  

Uvedenou novelou OZ bylo jeho ustanovení §2045 změněno tak, že byla vypuštěna slova "ve výši nepřesahující 

jejich polovinu". Od 28.2.2017 se tedy bude na základě dohod o srážkách ze mzdy srážet za stejných podmínek 

jako je tomu nyní u exekucí. 

Přechodné ustanovení stanoví, že dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.  

Realizace v programu: 

V aktualizaci PAM verze 32.00.02 ze dne 16.02.2017 byla realizována tato úprava: 

U srážek prováděných na základě dohody (TSRZ.TYPSR=2) uzavřených od 28.2.2017 včetně (dle položky 

Datum uzavření dohody o srážce) výpočet neprovádí kontrolu na 1/2 částky odpovídající základu 4 a srážky se 

provedou v rozsahu nepřednostního výkonu rozhodnutí. 
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Trvalá srážka daňového bonusu 

S platností od 03.2017 byla standardní tabulka Srážek (TSRZ) doplněna o tyto nové druhy: 

60,03.17,,1,0,1,1,2,1,18,0,0.00,5,2,6,0,Insolvence na daňový bonus,Insolvence,39,vyk1, 

61,03.17,,3,0,3,1,3,1,18,0,0.00,5,2,6,0,Přik. jiné peněžité pohl. na daň. bon., Přikázání pohledávky, 40,vyk1, 

Stávající uživatelé, kteří mají druhy 60 a 61 použity pro jiné druhy srážek, si doplnění nových druhů provedou v 

tabulce Srážek (TSRZ) ručně, s tím, že použijí volné (nepoužité) druhy srážek.  

Tyto nové druhy srážek jsou určeny pro trvalou srážku daňového bonusu v souboru Trvalé srážky (F23). 

Druh 60 je určen pro zadání trvalé srážky daňového bonusu bez sledování celkové dlužné částky. 
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Statistické výkazy 
 

S23 Přehled mezd - Výkaz E(MZ)2-01 - úprava sestavy pro rok 2017 

Pro rok 2017 zůstávají v platnosti formuláře z roku 2016. Ve verzi jsou realizovány drobné úpravy v sestavě pro 

zvýšení uživatelského komfortu. 

- Do konfigurace před tiskem je nově: 

- vytvořen v oddíle Hodnoty z konfigurace uživatelsky nastavitelná položka "Zpracovatel" s výběrem z 

číselníku. 

V případě vyplnění se plní také do výstupu ve formátu XML i s datem zpracování 

- v oddíle Výběry přidán Výběr dle PCZ pro tisk a výstup XML souboru poouze u vybraného PCZ 

- hodnoty jsou v sestavě zaokrouhlovány na dvě desetinná místa 

- plnění sestavy ve formátu Excel i XML je podle PCZ z rozborových souborů. Nyní se položky PCZ a DRZAR 

plní vždy z Rozbor/Rozboru/Rozbork, položka FORPEC se plní ze souboru TKLCV 

S26 Výkaz P1-04, P1a-04 - úprava sestav pro rok 2017 

V sestavě je pro Výkaz P1-04 a P1a-04 upraveno plnění s ohledem na nový Příplatek uvádějícímu učiteli, 

který podle legislativy, je možné přiznat učiteli od září 2017. 

U příplatku s vlastním akronymem PRI27 realizováno: 

- v tabulce Odměn (TODM) byl vytvořen druh kódu pro tento příplatek 

- pro tisk přiznaného příplatku na Platový výměr byl v tabulce Seznam řádků platového výměru (TPLATVYM) 

vytvořen řádek s MISLOUP=9 Příplatek uvádějícího učitele 

- v souboru Počty příplatků (F100) byla vytvořena položka Počet příplatků uvádějícího učitele (POPUVU) 

- plnění položky s akronymem PRI27 v rozborových souborech a v souboru SAPUCT 

Výkaz P1-04 

- plnění příplatku v řádcích 0136 a 0371 

- s ohledem na nový příplatek byla realizována úprava plnění řádků 0117 a 0312 

Výkaz P1a-04 

- s ohledem na nový příplatek byla realizována úprava plnění 

sl. 5, v oddíle V. Přiznané vybrané složky platu 

Výkaz P1b-04 

Výkaz pro Vysoké školy bez změn. 

 

S162 Přílohy k Výkazům E(MZ) - úprava sestavy pro rok 2017 

Formuláře Příloh k Výkazům zůstaly pro rok 2017 bez změn. 

Realizovány úpravy v sestavě a výstupu v XML formátu: 

- v konfiguraci před tiskem 
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- je možný výběr sestavy nebo XML podle Formy péče - výběr z číselníku (FORPEC) 

- je možný výběr i pro jednotlivé přílohy v sestavě i v XML (Typ výkazu - výběr z číselníku) 

- přidán Výběr konkrétního PCZ pro sestavu i XML 

- přidán Výběr "Příloha k sestavě" s číselníkem pro tisk Názvu sestavy ve formátu Excel 

- plnění sestavy ve formátu Excel i XML je podle PCZ z rozborových souborů. Nyní se položky PCZ a DRZAR 

plní vždy z Rozbor/Rozboru/Rozbork, položka FORPEC se plní ze souboru TKLCV 

- v sestavě úprava zaokrouhlování hodnot přepočtených počtů zaměstnanců při výběru období za více měsíců 

 

S51 Výkaz E(MZ) 3- 01 - úpravy sestavy pro rok 2017 

Pro rok 2017 zůstávají v platnosti formuláře z roku 2016. 

Realizovány drobné úpravy v sestavě pro uživatelský komfort. 

- Do konfigurace před tiskem je nově: 

- vytvořen v oddíle Hodnoty z konfigurace uživatelsky nastavitelná položka "Zpracovatel" s výběrem z 

číselníku. 

V případě vyplnění se plní také do výstupu ve formátu XML i s datem zpracování 

- v oddíle Výběry přidán Výběr dle PCZ pro tisk a výstup XML souboru poouze u vybraného PCZ 

- v sestavě je realizována úprava zaokrouhlování při výstupou za více měsíců. Hodnoty jsou v sestavě 

zaokrouhlovány na dvě desetinná místa 

- plnění sestavy ve formátu Excel i XML je podle PCZ z rozborových souborů. Nyní se položky PCZ a DRZAR 

plní vždy z Rozbor/Rozboru/Rozbork, položka FORPEC se plní ze souboru TKLCV 

 

S18 Roční statistiky - Výkaz E(MZ)4-01 - úprava sestavy pro rok 2017 

Pro rok 2017 zůstávají v platnosti formuláře z roku 2016. 

Realizovány drobné úpravy v sestavě pro uživatelský komfort. 

Do konfigurace před tiskem je nově: 

- vytvořen v oddíle Hodnoty z konfigurace uživatelsky nastavitelná položka "Zpracovatel" s výběrem z 

číselníku. 

V případě vyplnění se plní také do výstupu ve formátu XML i s datem zpracování 

- v oddíle Výběry přidán Výběr dle PCZ pro tisk a výstup XML souboru poouze u vybraného PCZ 

Plnění sestavy ve formátu Excel i XML je podle PCZ z rozborových souborů. Nyní se položky PCZ a DRZAR 

plní vždy z Rozbor/Rozboru/Rozbork, položka FORPEC se plní ze souboru TKLCV 

ISP - kontroly - změny ve verzi 2017-06 

Funkce Informační systém o platech ISP byla dle Chybovníku 2017- 06 doplněna o tuto novou kontrolu 

EL052 

Státní zaměstnanec v této platové třídě nemůže být zařazen na "klíčovém" služebním místě. 
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ISP - sběr dat za 1. pololetí 2017 

Funkce Informační systém o platech - ISP je připravena na sběr za 1. pololetí roku 2017. 

 

 

Tipy na ovládání systému 

Výplatní lístek po činnostech zaměstnance 
 

Od verze PAM 32.00 je k dispozici možnost tisku položkového výplatního lístku za jednotlivé činnosti 

zaměstnance prostřednictvím standardní sestavy S01 Výplatní lístek.  

Pro sestavu byla vytvořena nová standardní maketa číslo 32 - maketa grafického položkového VL po 

činnostech. Je určena pro tisk grafického výplatního lístku laserovou či inkoustovou tiskárnou na formát A4 za 

jednotlivé činnosti zaměstnance. Ve výplatním lístku se zobrazují po činnostech zaměstnance oddíly 

Odměňování, Průměry, Odpracovaná doba, Neodpracovaná doba a Bilance dovolené, které jsou doplněny vždy 

položkově výčtem všech poskytovaných Odměn a Náhrad. Výplatní lístek uzavírá celkový přehled za 

zaměstnance oddílů Pojistné, Daň, Srážky a výsledné vyčíslení Hrubého/čistého příjmu a mzdy zaměstnance.  

Tisk sestavy S01 s touto maketou lze nastavit jak v barevném tak i v černobílém režimu. Výplatní lístek je proto 

vhodný zejména pro rozesílání elektronickou formou (mail, portál). Stejně tak výplatní lístek umožňuje i tisk do 

diskrétního formuláře s tlakovým lepením. Tlakové lepení se provádí u speciálních formulářů s perforací a 

nanesenými proužky lepidla po okrajích. Po přeložení takového formuláře na poloviny se pomocí speciálního 

zařízení aktivuje pod vysokým tlakem automatické zalepení. Dojde tak k vytvoření dokonale uzavřeného 

diskrétního formuláře připraveného pro předání zaměstnanci. 

Obsahově nová maketa vychází ze standardní makety 29-maketa grafického položkového výplatního lístku. 

Zdrojem pro tisk výplatního lístku maketou 32 jsou soubory VLPOL Výplatní lístek položkový, 

VYPLISTA,VYPLISTC - Informace pro výplatní lístek za činnosti. 

Nová standardní maketa výplatního lístku je součástí modulu HS0096. Pokud bude mít uživatel zájem o tuto 

maketu výplatního lístku, musí kontaktovat obchodní oddělení společnosti Vema. 

 

Poznámka: 

Od březnového zpracování mezd bude k dispozici nová standardní maketa grafického položkového výplatního 

lístku s obdobným rozmístění údajů a podporou barevného/černobílého tisku jako maketa 32 (bez členění po 

činnostech zaměstnance). 
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Docházkový systém 

Docházkový systém dříve či později potřebuje každá firma. 
Vyřešte kontrolu docházky snadno a efektivně pomocí 

elektronického docházkového systému. 

Potřebujte sledovat příchody a odchody zaměstnanců? Chcete mít přehled, kolik času stráví v práci? Každá 

firma dříve či později řeší kontrolu docházky. Kvalitní kontrolní systém umožňuje lépe sledovat efektivitu a 

produktivitu práce, také pomůže se správným řešením mezd. 

Časy, kdy firmy zapisovaly příchody a odchody do knihy nebo používaly „píchačky“, jsou dávno minulostí. 

Díky moderním technologiím můžete docházkový systém vyřešit mnohem snadněji. 
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Elektronický docházkový systém 

Elektronický docházkový systém Vema je moderním nástrojem pro evidenci docházky zaměstnanců. Technická 

zařízení evidují příchody a odchody zaměstnanců, intranetová aplikace Docházka pak v souladu s platnou 

legislativou data sbírá, zpracovává a eviduje. Výsledné údaje lze následně zpracovávat přímo v aplikaci Vema 

Mzdy. Docházkový systém lze však používat i samostatně. 

  

 
  

Výhody elektronického docházkového systému 

• Šetří čas 

Docházkový systém eviduje docházku za vás. Výsledkem jsou přehledné tabulky. Systém lze také propojit se 

mzdovým systémem. 

• Šetří peníze 

Kvalitní a přesná evidence docházky umožňuje snížit mzdové náklady. 

• Je efektivní 

Máte vždy k dispozici přesné údaje o docházce zaměstnanců. 

• Kontrola v reálném čase 

Docházkový systém vám dává možnost v reálném čase kontrolovat, kdo je na pracovišti. 

• Přehledné podklady pro mzdy 

Elektronický docházkový systém lze také rovnou napojit na mzdový systém. Každý měsíc tak máte precizní 

podklady pro řešení výplat. 

 

http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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Jak elektronický systém kontroly docházky funguje? 

Technologie jdou neustále dopředu a možností je celá řada. Vždy záleží na tom, co přesně konkrétní firma 

potřebuje řešit. Chcete pouze podklady pro přípravu mezd? Pak si vystačíte s terminálem a čipovými kartami. 

Vlastníte přísně střežený provoz? Evidenci docházky lze propojit s bezpečnostními prvky. 

Moderní biometrické docházkové systémy dovedou například snímat otisky prstů či duhovky. 

Docházkový systém nejčastěji realizujeme právě formou čipových karet. Zaměstnanec se při 

příchodu/odchodu registruje kartičkou u terminálu. Nabízíme ale také plně virtuální řešení. Terminál je 

v takovém případě nainstalovaný přímo v počítačích pracovníků. Na terminálu lze nastavit až 10 tlačítek pro 

různé situace (například dovolená, služební cesta, přestávka na oběd a další). 

Docházku standardně zaokrouhlujeme na řády minut či hodin, podle potřeb konkrétní firmy. Docházkový 

systém Vema  lze napojit na mzdový systém a ušetřit tím čas strávený administrativou. Přesná evidence 

docházky vede k lepšímu využívání pracovní doby!  

 

Závěrem 

 

Pevně věřím, že jste si v našem magazínu našli řadu informací, které Vám pomohou při Vaši práci. Další číslo 

magazínu pro Vás připravíme, jakmile bude dostatečné množství novinek a změn. 

Jménem celé naší společnosti Vám přeji krásné letní dny a dovolené plné nejen krásných zážitků, ale i 

odpočinku a regenerace. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                            

                                                                  Bc. Radek Beránek  

vedoucí konzultant Vema HR 
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