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Vážení uživatelé, 
připravili jsme pro Vás v letošním roce druhé 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. 

 

 

Obsah magazínu 
 

Seminář k verzi PAM 31.04 VEMA HR – prosinec 2016  2 

Mzdový systém Vema HR -  novinky ve verzi 31.03 v modulu PAM   2 

Novela NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě  5 

Změny platových tarifů dle NV od 1. 9. 2016 (školství) 6 

Novela zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce  8 

Novela zák. č.586/1992 Sb., o daních z příjmů  10 

Statistické výkazy 11 

Tipy na ovládání systému 13 

Závěrem 17 

  

  

Seminář k verzi PAM 31.04 VEMA HR – prosinec 2016  
 

Seminář k verzi PAM 31.04 se uskuteční dne 19. prosince 2016. 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 31.03 v modulu PAM   
 

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI16) 
V souvislosti s novou službou NEMPRI16 byly již ve verzi 31.02 v oblasti zpracování příloh k žádosti o dávku 

realizovány následující úpravy: 

Pravděpodobný příjem 

Nově bude v případě splnění podmínek pro plnění položky Pravděpodobný příjem tato položka obsahovat 

měsíční započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v 

němž vznikla sociální událost. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu (nebo více zaměstnání malého rozsahu) nebo 

o zaměstnání na základě dohody o provedení práce (nebo více dohod o provedení práce), bude plněn dosažený 

příjem v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. Dosud byla plněna 1/30 tohoto příjmu. 

V této souvislosti bylo realizováno: 

a) hlášení ve výpočtu, které upozorňuje na potřebu zadání pravděpodobného příjmu do formuláře Průměrné 

výdělky a příjmy (F17). Nový text hlášení: 

"K DD.MM.RRRR zadejte F17 druh 5 včetně pravděpodob.měs.příjmu." 

b) nová položka Pravděpodobný měsíční započ.příjem (PMZPPN) ve formuláři F17 ve variantě 5 - vyměřovací 

základ pro nemocenské a ve formuláři Sociální události (F32) a Podklady pro sestavy o DNP(DNP). 

c) změna plnění položky Pravděpodobný příjem (NPDVZPR) ve formuláři Příloha k žádosti o dávku (F111). 

 

Bylo zrušeno plnění textu: "Pojištěnka nastupuje na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, které se narodilo dne 

"F32.dnpnar(F111.nprprna)" do položky Další sdělení (SDELENI). Tyto informace již jsou součástí nové služby 

NEMPRI16. 

mailto:vema@softbit.cz
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Na základě výše uvedeného byly upraveny obě varianty sestavy S115 - Příloha k žádosti o dávku. 

 

Informace o plánovaném zrušení varianty 1-Standard sestavy S115 - Příloha k žádosti o dávku: 

Upozorňujeme, že v některé z příštích verzí připravujeme zrušení varianty 1-Standard. Pro tuto variantu je 

zdrojem výsledkový formulář Sociální události (F32), který však neumožňuje plnění všech údajů formuláře 

ČSSZ Příloha k žádosti o dávku a uživatelé je pak musí ručně doplňovat. Tato varianta byla dočasně ponechána 

pro uživatele, kteří nepodávají přílohy elektronicky. 

Uživatelé, kteří podávají přílohy elektronicky, mají k dispozici variantu 2 - Standard pro NEMPRI. Zdrojem pro 

tuto variantu je formulář Příloha k žádosti o dávku (F111). Větu vytvořenou ve formuláři F111 je třeba 

uživatelsky modifikovat (minimálně uzavřít, aby ji bylo možné odeslat). Před uzavřením věty lze modifikovat i 

ostatní položky, které formulář Příloha k žádosti obsahuje. Uživatelem uzavřené věty je pak možné odeslat na 

ČSSZ elektronicky.  

Formulář F111 však mohou využívat i uživatelé, kteří nepodávají přílohu k žádosti elektronicky. Díky tomu, že 

je v něm možné některé položky editovat/doplnit a před tiskem sestavy je třeba vždy záznam uživatelem uzavřít, 

nabízí tento soubor možnost evidence odeslaných příloh k žádosti, včetně data odeslání. Bližší informace pro 

práci se souborem F111 naleznete v Nápovědě nad souborem. 
 

Změny pro ZP 
Ve verzi 31.03 byla realizována úprava funkce Změny pro ZP. Dosud se při každém spuštění této funkce 

nejprve promazal soubor Hlášení pro zdravotní pojišťovnu (HLZPOSD) a až potom se znovu generovaly 

změny za aktuální období. Pokud byla funkce v průběhu vytváření nových záznamů přerušena, mohlo se stát, že 

některé záznamy v souboru chyběly. Způsob generování souboru byl upraven tak, že se vytváří záznamy 

postupně za jednotlivá osobní čísla, u kterých došlo v aktuálním období ke změně, která je předmětem oznámení 

zaměstnavatele zdravotní pojišťovně. 

Nad souborem Doplňující údaje o zaměstnanci (F2) byla realizována nová funkcionalita - na klávesu F7 - 

spuštění funkce Změny pro ZP pro konkrétní Osobní číslo. 
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Funkce, v případě, že u zaměstnance v aktuálním období nastane nějaká relevantní změna z pohledu ZP, 

vygeneruje řádek souboru Oznamovací povinnost pro ZP (OZNZP) a taktéž záznam (záznamy) v souboru 

Hlášení pro zdravotní pojišťovnu (HLZPOSD) pro osobní číslo, na kterém bude nastaven kurzor. 

Zadávání PPV, u nichž je pro odvod pojistného rozhodující dosažený příjem 

V dokumentaci i na seminářích PAM opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že nejsou-li vztahy, u kterých se 

vyhodnocuje účast na pojištění ze součtu příjmů za všechny souběžné vztahy (tj. vztahy typu ZMR, DPP v 

sociálním pojištění a DPČ, DPP ve zdravotním pojištění) zadány do systému v měsíci, kdy začaly, nelze 

garantovat korektní výsledky výpočtu pojištění a vytvoření výstupů (ONZ, ELDP, HOZ). 

Doporučujeme tedy zadávat tyto PPV do programu v měsíci, kdy začaly bez ohledu na to, zda bude vyplacen 

příjem. 

Toto zadání úzce souvisí i se zadáním nového PPV do Čísla činnosti (CICIN), která je již uvolněna skončením 

PPV. Pokud původní PPV byl např. DPP a uživatel zadá nový PPV do této činnosti se zpětnou platností, je třeba 

vždy nastavit přepočet do měsíce vzniku a provést kontrolu výsledku zpracování tohoto PPV. 

Tato informace byla doplněna do nápovědy nad položkou Číslo činnosti (CICIN), která také obsahuje postup 

jakým způsobem pracovat s činnostmi uvolněnými skončením PPV. 

Činnost uvolněnou skončením PPV lze využít pro další PPV s těmito omezeními: 

1) pokud nový PPV začíná ve stejném měsíci, jako skončil předchozí  PPV, musí se jednat o stejný druh PPV a 

z pohledu zdravotního pojištění jsou oba vztahy buď zaměstnáním, nebo oba zaměstnáním nejsou, 

2) pokud původní PPV byl DPP nebo měl charakter ZMR (tj. vztahy se speciálními pravidly pro účast na 

pojištění) a nelze do budoucna vyloučit, že v době trvání nového PPV bude doplacen příjem ze skončeného 

původního zaměstnání, doporučujeme zadání nového PPV do další činnosti.
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Novela NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě 

Minimální mzda by mohla od ledna příštího roku vzrůst z nynějších 9 900 Kč na 11 000 Kč měsíčně. Počítá s 

tím jedna z variant zvýšení minimální mzdy, kterou předložilo MPSV ČR. Druhá varianta počítá s tím, že by se 

od ledna 2017 minimální mzda zvýšila na 10 600 korun a od července na 11 000 korun.  

Měsíční minimální mzda stoupla od začátku letošního roku z 9 200 na 9 900 korun.  

Ministerstvo chce také od ledna příštího roku zrušit zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance 

s invalidním důchodem, která od letošního ledna činí 9 300 korun. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy 

pro všechny skupiny zaměstnanců.  

 

 

 

Dopady zvýšení minimální mzdy 

a) Vyměřovací základ na zdravotní pojištění 

Minimální mzda je současně minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. 

Od 1. 1. 2017 tak dojde ke zvýšení doplatků do minimálního vyměřovacího základu či ke zvýšení platby 

pojistného za každý den neplaceného volna. Minimálním vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění bude 

tedy nově částka 10 600 resp. 11 000 Kč.  

http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?foto1=MBB5fb439_mzda.png
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b) "Nekolidující" příjem uchazeče o zaměstnání 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

může uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, vykonávat závislou činnost (pracovní 

poměr, služební poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud jeho příjem za kalendářní 

měsíc nepřekročí polovinu minimální mzdy.  

Od 1. 1. 2017 bude moci tzv. nekolidující příjem činit až 5 300 resp. 5 500 Kč za kalendářní měsíc. Tytéž částky 

by měly platit i pro osoby s omezeným pracovním uplatněním. 

c) Podmínky uplatnění daňového bonusu 

Podmínkou pro uplatnění daňového bonusu za příslušné zdaňovací období je podle ustanovení § 35c odst. 4 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dosažení příjmu alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku 

příslušného zdaňovacího období.  

Měsíční daňový bonus lze dle §35d zákona o daních z příjmu vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, 

maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně. Plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus 

při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný 

kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny 

dolů.  

Od 1. 1. 2017 tedy půjde o částky 5 300,- Kč resp. 5 500,-Kč pro uplatnění měsíčního, resp. 63 600,- Kč  resp. 

66 000,-Kč pro uplatnění ročního daňového bonusu. 

 

Změny platových tarifů dle NV od 1. 9. 2016 (školství) 
Dne 24. 8. 2016 byla vládou ČR schválena novela nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností předpisu od 1. 9. 2016. 

Ke dni semináře zatím nebyl zveřejněn ve Sbírce zákonů. 

  

Obsahem novely je zejména zvýšení tarifních platů zaměstnancům ve veřejných službách a správě - 

pedagogickým pracovníkům,  pracovníkům ve školství podle  

§ 7 školského zákona. 

 

Tabulky platového odměňování TPOS, TPLASKU, TROZTAR nejsou součástí funkce Aktualizace obsahu 

souborů ze standardu, tj. nejsou aktualizovány převodem do verze. Důvodem jejich vyloučení je variabilita 

systému odměňování, umožňující uživatelům tvorbu vlastních platových tabulek.  

Nové záznamy však nemusí uživatel vytvářet ručně. V prázdných datových prostředích výše zmíněných rezortů 

jsou i nadále platové tabulky odpovídající jednotlivým přílohám NV k dispozici. Odtud je možné přenést úpravy 

do vlastních datových prostředí. 

 

Při legislativních změnách platových tabulek je možné využít i standardních csv souborů umístěných na 

zákaznickém webu v sekci Dokumentů ke stažení: 

Tabulky Přehled platových skupin (TPLASKU) 

Tabulky platových postupů (TPOS) 

Tabulky rozpětí tarifů (TROZTAR)  

Realizace v programu: 

Změna se projeví aktualizací tabulek platového odměňování: 

- Tabulky platových skupin (TPLASKU) 

- Tabulky platových postupů (TPOS)  

- Tabulky rozpětí tarifů (TROZTAR)   
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Změny ve standardním prostředí Školství ČR 
Platová skupina č. 13 - Prac. soc. služeb, škol § 5 odst. 3 NV 564/2006 Sb. s PLASKUO=12 je nově určena i 

pro zaměstnance školy nebo školského zařízení (nepedagogického pracovníka). 

Nově jsou pro rezortní variantu Školství ČR platné tyto Platové skupiny v souboru TPLASKU (tučně vyznačena 

nová platová skupina) 

Číslo   název                                   PLASKUO  

plat. 

skupiny 

2           státní správa §5 odst. 4 NV 564/2006Sb.                 2 

3           základní ostatní §5 odst. 1 NV 564/2006Sb.              1 

7   pedagogičtí prac. §5 odst. 9 NV 564/2006Sb.            5 

13          Prac. soc. služeb, škol §5 odst. 3 NV 564/2006Sb.       12 

 

V platové skupině č.7 - pro pedagogy je nově platový stupeň č. 1 pro pracovníky s počtem započitatelné praxe 

do 2 let. 

Návazně jsou všechny následující platové stupně dle počtu let započitatelné praxe povýšeny o jeden stupeň. 

 

platový stupeň  počet let započitatelné praxe 

      1     do 2 let 

      2     do 6 let 

      3     do 12 let 

      4     do 19 let 

      5     do 27 let 

      6     do 32 let 

      7     nad 32 let 

 

S platností od 1. 9. 2016 jsou v tabulce Platové postupy (TPOS) upraveny hodnoty tarifů pro platovou skupinu 

pedagogických pracovníků PLASKU=7 s PLASKUO=5. 

Do tabulek určených pro variantu Školství ČR je doplněna tabulka pro zaměstnance škol odměňovaných dle § 5 

odst. 3 PLASKU=13 s PLASKUO=12.  

Analogicky jsou doplněny i záznamy v tabulce Rozpětí tarifů (TROZTAR). 

V zářijové verzi byly realizovány úpravy v zápočtové kalkulačce, které vyžadovaly změny struktur v programu. 

Úpravy proto byly možné realizovat až verzí 31.03. 

Zvýšení odvodu do FKSP 

S účinností k 1. 1. 2017 dochází na základě novely vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 

(vyhl. 353/2015 Sb. ze dne 10. 12. 2015) ke zvýšení procentní sazby odvodu z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a 

dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech 

žákům učilišť, z něhož je tvořen základní příděl do fondu z 1,5% na 2%. 

 

Novela zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
 

S účinností k 1. 4. 2017 se připravuje obsáhlá koncepční novela zákoníku práce. Jejím cílem je zejména 

prohloubení flexibility v pracovně-právních vztazích. Snahou je však i posílení ochrany zaměstnanců. Novela 

přináší následující změny: 
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Zavedení institutu vrcholových řídících zaměstnanců  

Zcela novou kategorií zaměstnanců budou vrcholoví řídící zaměstnanci.  

Jedná se o: 

a) vedoucí zaměstnance v přímé řídící působnosti  

1. statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu,  

2. zaměstnavatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo  

 

b) vedoucí zaměstnance, přímo podřízené vedoucím zaměstnancům uvedeným v písmenu a),  

za předpokladu, že s nimi zaměstnavatel sjednal mzdu nebo složku mzdy, na kterou jim vznikne právo v 

každém kalendářním měsíci, alespoň ve výši 75 000 Kč. 

Pracovní doba těchto zaměstnanců se bude řídit odlišnými pravidly. 

Informace zaměstnance o pracovní době 

Zpřesňuje se obsah informace zaměstnavatele o pracovní době podle §37 zákoníku práce. Nově bude muset být 

její součástí údaj o stanovené týdenní pracovní době a způsobu jejího rozvržení.  

 Výkon jiné práce 

Novela ruší institut převedení na jinou práci a nahrazuje ho pojmem výkon jiné práce. Výkon jiné práce bude 

nově nastaven jako nabídková povinnost ze strany zaměstnavatele, který musí být sjednán formou dohody o 

změně pracovní smlouvy. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nenabídne jinou vhodnou práci, bude se jednat o překážku v práci na jeho 

straně s nárokem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec jinou vhodnou práci 

odmítne, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, která bude omluvenou nepřítomností, bez 

nároku na náhradu mzdy.   

Výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností 

Budou upřesněny podmínky a doba skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance z důvodu 

přechodu práv a povinností.  

Nově bude zaměstnanci umožněno dát výpověď do 15 dnů ode dne, kdy byl o přechodu práv a povinností 

informován. Nebude-li informován, může dát výpověď ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy k přechodu došlo. 

Výpovědní doba v tomto případě bude činit 15 dnů.  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Snahou zákonodárce vzhledem ke zneužívání dohod na úkor pracovního poměru je zpřísnění pravidel pro jejich 

používání: 

Minimální a zaručená mzda 

Zaměstnanci konající práci na základě dohod budou muset nově dostávat odměnu alespoň ve výši zaručené 

mzdy. 

Pracovní doba a její evidence 

Na zaměstnance v režimu dohod se nově budou uplatňovat některá pravidla, týkající se pracovní doby, která 

dosud platila pouze pro zaměstnance v pracovním poměru. 

Délka vyrovnávacího období 

Maximální rozsah práce na dohodu o pracovní činnosti bude nutné sledovat v období nejdéle 26 týdnů. Pouze 

kolektivní smlouva bude moci stanovit 52 týdnů.  
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Rozvrh pracovní doby 

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho 

změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž 

je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.  

Novela omezuje sjednání kratší doby na seznámení s rozvrhem pracovní doby na nejméně 2 dny. 

Konto pracovní doby 

Dochází k přiblížení konta pracovní doby k ostatním způsobům rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel by měl 

zaměstnanci přidělovat práci podle rozvrhu pracovní doby. Pokud tak neučiní, bude se jednat o překážku v práci 

na jeho straně. Práci mimo rozvrh směn bude nově možné zaměstnanci nařídit nebo s ním sjednat pouze 

v rozsahu a za podmínek pro práci přesčas. Zpřesňují se rovněž ustanovení, vymezující tzv. stálou mzdu, která 

je zaměstnancům v režimu konta pracovní doby vyplácena. 

Nepřetržitý denní odpočinek 

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami bude nahrazen pojmem nepřetržitý denní odpočinek, který bude 

muset být poskytnut vždy v cyklu 24 hodin po sobě jdoucích.  

Rodičovská dovolená 

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro 

kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného 

vojenského cvičení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení 

rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že 

původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní 

smlouvy. 

Novela nově ukládá zaměstnavateli povinnost zařadit na původní práci a pracoviště zaměstnankyni/zaměstnance 

i po skončení rodičovské dovolené.  

Dovolená 

Novela zákoníku práce přichází se zcela novou koncepcí výpočtu nároku na dovolenou. Minimální výměra 

dovolené za kalendářní rok v délce 4 týdnů pro podnikatelské subjekty zůstává zachována, 

Výpočet nároku na dovolenou 

Dovolená má být nově počítána na hodiny, nikoli na týdny a pracovní dny.  

Krácení dovolené 

Krácení dovolené bude možné pouze za neomluveně zameškanou směnu a to o počet neomluveně zameškaných 

hodin. 

Čerpání dovolené 

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak, zaměstnavatel má mít nově povinnost rozvrhnout 

pracovní dobu zaměstnance tak, aby mu umožnil čerpání dovolené v týdnech. Nově bude za čerpání dovolené 

považován i případ, kdy zaměstnanec zaměstnavatele požádá o čerpání dovolené pouze na den svátku, ve který 

by byl jinak povinen pracovat. 

Převod dovolené 

Na žádost zaměstnance bude možné převést do následujícího kalendářního roku část dovolené, která přesahuje 4 

týdny (u pedagogických a akademických pracovníků 6 týdnů).  

Povinnost předcházet stresu, násilí a obtěžování 

Všichni zaměstnavatelé v rámci vytváření příhodných pracovních podmínek pro své zaměstnance budou mít 

povinnost předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Bohužel není tato 
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povinnost nijak více rozvedena, proto bude na každém zaměstnavateli, aby prokázal, že příslušná opatření 

zavedl. 

Potvrzení o zaměstnání u DPP 

Potvrzení o zaměstnání nebude nutné vystavovat u dohody o provedení práce v případě, že nezaložila účastna 

nemocenském pojištění nebo z ní nebyl prováděn výkon rozhodnutí (exekuce). 

Práce z domova – home office 

Zcela novým institutem bude možnost sjednat si se zaměstnancem výkon práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Zákoník práce tak nově bude upravovat režim, který již v praxi funguje, ovšem bez řádného 

právního podkladu.  

Zaměstnavatel bude povinen při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele hradit náklady spojené s 

komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu 

práce; tyto náklady nesmí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. Zaměstnavatel a zaměstnanec 

budou moci sjednat úhradu těchto nákladů paušální částkou. 

Doručování 

Novela má zjednodušit doručování. Pokud nově zaměstnavatel nebude moci doručit písemnost zaměstnanci 

osobně na pracovišti, může ihned přistoupit k doručování prostřednictvím pošty a to na poslední adresu, kterou 

zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. V souladu s poštovními podmínkami by se měla sladit lhůta pro 

vyzvednutí zásilky zaměstnancem na 15 kalendářních dnů. 

Přechod práv a povinností 

Novela zpřesňuje a blíže specifikuje podmínky, za kterých k přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů dochází. Snahou je eliminovat případy, kdy je využití tohoto institutu zjevně neopodstatněné. 

 

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

Navrhované změny (sněmovní tisk č. 873): 

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

Novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě o 2.400 Kč na 19.404 Kč ročně (1.617 Kč měsíčně), na třetí a 

každé další dítě o 3.600 Kč na 24.204 Kč ročně (2.017 Kč měsíčně). U jednoho dítěte zůstává sleva zachována 

v původní výši 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně). Zpřesňuje se ustanovení, týkající se posouzení počtu 

vyživovaných dětí pro účely nároku na daňové zvýhodnění. Nově se jako vyživované budou posuzovat pouze 

děti poplatníka.  

Aplikace srážkové daně 

Rozšiřuje se okruh příjmů, které budou při nepodepsaném daňovém prohlášení poplatníkem podléhat srážkové 

dani. Aktuálně podléhá odvodu srážkové daně pouze příjem z dohod o provedení práce, jehož měsíční úhrn u 

jednoho zaměstnavatele nepřesáhne částku 10.000,-Kč. Nově bude srážkové dani podléhat i jakýkoli jiný příjem 

ze závislé činnosti, bez ohledu na jeho charakter, nepřesáhne-li jeho výše částku 2500 korun. Zaměstnanec však 

bude mít i nadále možnost si v některých případech sraženou daň zvláštní sazbou započíst do své celkové 

daňové povinnosti.  

Daňový bonus 

Zpřísňují se podmínky pro vyplacení daňového bonusu. Nově se do příjmů pro vznik nároku na jeho výplatu 

nebudou zahrnovat příjmy z nájmů a kapitálového majetku. Na daňový bonus tak nově dosáhnou jen poplatníci 

s příjmem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy ze závislé činnosti, podnikání nebo jiné samostatné 

činnosti. 

Účinnost novely se očekává od 1. 1. 2017. 
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Další změny k 1. 1. 2017: 

Sleva  za umístění dítěte dle §35b odst.1 písm.g) ZDP a §35bb   ZDP  

Zákonem č. 127/2015 Sb. bylo upřesněno, že daňové výhody předškolních zařízení (nejde jen o školkovné, ale 

také o daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele na jejich provoz) lze vztáhnout jen na ta živnostensky 

provozovaná předškolní zařízení, která mají charakter srovnatelný se zařízeními péče o   dítě v dětské skupině. 

Uplatnění školkovného podle přísnějších pravidel se bude týkat poprvé roku 2016.  

Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů (vzor č. 25)  

Snahou finanční správy je vytvořit uživatelsky přívětivější tiskopis, který bude sloužit jako podklad pro 

mzdovou agendu vedenou plně elektronicky včetně možnosti podpisu pouze na základě zabezpečení ve vnitřním 

systému zaměstnavatele příp. elektronickým podpisem zaměstnance. 

 
Statistické výkazy 

Výkaz P1 – 04 

Ve výkaze P1 – 04 

Bylo upraveno plnění řádků v sestavě: 

ř.0360, ř. 0515 a ř. 0708 Ostatní platby za provedenou práci - pedagogové -> plnění nově vázáno na kategorii 

pedagogové (KAT se SKUPOV=2) 

ř.0361, ř. 0516 a ř. 0709 ostatní platby za provedenou práci- nepedagogové -> plnění vázáno na kategorii 

nepedagogičtí pracovníci (KAT se SKUPOV<>2) 

Bylo zpřesněno plnění sestavy. Nyní se zohledňuje rozúčtování dle finančních zdrojů i se zohledněním 

rozúčtování dle souboru Podklady pro rozúčtování (F25). 

Ve Výkaze P1a - 04  

Bylo zpřesněno plnění sestavy. Nyní se zohledňuje rozúčtování dle finančních zdrojů i se zohledněním 

rozúčtování dle souboru Podklady pro rozúčtování (F25). 

Nová varianta – sestava P1c – 01 

Z výkazu pro regionální školství - standardní P1 - 04 byly oddíly IV. a VI. přesunuty do samostatného Výkazu 

P1c - 01. 

Tento výkaz se plní pouze za III. čtvrtletí kalendářního roku vždy k 30.9. 
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Realizace v programu: 

Ve výběru před tiskem je v hodnotách z konfigurace vytvořen nový Typ výkazu  - 3 výkaz o evidenčním počtu 

zaměstnanců (P1c-01).  

 

 
 

Oddíl IV. Nepedagogičtí pracovníci – tento oddíl má stejné plnění jako v původní struktuře, ale pouze pro 

nepedagogické pracovníky. 

 

Oddíl IVa. Pedagogičtí pracovníci  

Tento oddíl nově obsahuje členění dle druhu činnosti, kategorie pedagogických pracovníků, platových stupňů, 

počet let započitatelné praxe a dále zůstává zachováno ve sloupcích členění dle platových tříd. Jedná se o 

plovoucí tabulku. Počet řádků je závislý na kombinaci dat o kategoriích pedagogických pracovníků, platových 

stupních a počtu let praxe. 
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Oddíl VI. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu  

Tento oddíl má stejnou strukturu jako v roce 2015. 

 

U tohoto typu výkazu je realizován také výstup ve formátu XML pro sběr dat, který je pro 3. čtvrtletí do 15. 10. 

2016. 

 

Všechny výkazy (P1-04, P1a-04, P1b-04, P1c -01) v programu zasílají školská zařízení pouze ve formátu xml 

souboru. 

V programu je proto ukončena podpora výstupu ve formátech dbf a txt. Tyto formáty výstupů již nejsou pro 

zasílání výkazů potřebné. 

 

Tipy na ovládání systému 

Centrum 

Centrum nově umožňuje ve standardním zobrazení na celou obrazovku sbalit panel odkazů a ikon novým 

způsobem jako dlaždici s velkou ikonou. Nová vizualizace se neaktivuje automaticky, je možné ji zapnout v 

EKD -> Centrum -> Zobrazení sbalení panelu nastavením hodnoty Ikona. 
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Dále byla změněna i grafická úprava jednotlivých ikon. 

 
 

Úprava obsahu záložek Mzdy a Mzdy hlavní 

V záložkách Mzdy a Mzdy hlavní byly realizovány následující úpravy: 

 do panelu Evidenční listy důch. poj., úrovně Rozšiřující byl přidán odkaz na funkci Test konfigurace. 

 v panelech Hlášení do registru pojištěnců a Pracovní neschopnost byl zrušen odkaz na funkci Test 

digitálního podpisu. 

 změna názvu odkazu Nevyplacené DNP S03 na Intervaly sociálních událostí S03; 

 v panelu Sestavy a statistiky: 

o přesun odkazu Roční statistiky S18 do základní úrovně panelu; 

o přesun odkazu Struktura mezd S43 do úrovně Rozšiřující III; 

o nový odkaz Přílohy k Výkazům E(MZ) S162 v úrovni Rozšiřující III pro variantu 

Zdravotnictví ČR a Organizace ČR; 

o jednotlivé výkazy E(MZ) je možné vyhledat prostřednictvím zadání této zkratky a čísla výkazu 

do pole vyhledat odkaz, číslo výkazu obsahuje i popis příslušného odkazu;   

 v panelu Sociální pojištění jsou zrušeny odkazy na soubory a   dynamické dokumenty k již zrušenému 

důchodovému spoření (F71,DD   Hlášení k záloze ..., DD Následné hlášení..., DD Vyúčtování   

pojistného...,DUDUCHS). 

Archivace a obnova dat 

Ve verzi V4S 1.27.00, která byla distribuována v červenci 2016, došlo k rozsáhlým změnám při archivaci dat.  

Hlavní účelem těchto změn bylo zjednodušení archivace a obnovy dat a zejména snížení rizika vzniku 

nekonzistentních dat (porušení integrity databáze). 
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Zjednodušení dialogu archivace dat 

Některé volby byly přesunuty do pokročilého režimu, který se zobrazí daným tlačítkem. V něm lze pak nastavit 

společný archiv (nově implicitní hodnota, která lze změnit pouze pomocí tlačítka přednastavit), komprimaci, 

roli/uživatele, heslo, kategorie souborů k archivaci, archivaci externích souborů a nově taky aplikace k 

archivaci.  

 

Striktně se ale doporučuje archivovat vždy celé datové prostředí, aby nedošlo při následné obnově k porušení 

integrity dat. Pokud se archivuje pouze částečně, tak je na to uživatel upozorněn hlášením.  

 

Novinkou je také zobrazení archivovaných datových prostředí v tabulce, kde je nově za každé datové prostředí 

jeden řádek a v něm řečeno, která aplikace je hlavní (např. PAM) a které jsou vedlejší. Dříve byl řádek za 

každou aplikaci zvlášť. Byla zrušena varianta archivu s verzemi a možnost výběru data archivu podle kalendáře 

či období zpracování, přičemž automaticky se používá nejvyšší období zpracování v datovém prostředí. Toto se 

týká archivů typu měsíční a roční archiv po uzávěrce. 

Implicitní typ archivu je tedy obyčejný a společný archiv, jehož výsledkem je jeden soubor s názvem 

Archive.VmArch. 
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Zjednodušení obnovy dat 

Při volbě "Obnovit z archivu" se zobrazí přímo dialog s vyhledanými archivy v daném adresáři (ten jde následně 

změnit, pokud není omezen oprávněním). Tento dialog obsahuje tlačítko "Pokročilý režim", které zobrazí 

nastavení obnovovaných kategorií a detailní nastavení obnovovaných subsystémů a lze v něm zadat 

role/uživatel a heslo. 

Zobrazí se implicitně seznam archivů z adresáře pro zvolené prostředí nebo v případě nastaveného parametru 

archiveDir tento adresář.  Pro jeden společný archiv i pro archivy starší je pouze jeden řádek. Obnova lze nově 

spustit i poklepáním na řádek s daným archivem. 

 

Vyhledané archivy jsou tedy zobrazeny v tabulce ne po subsystémech. Verze a stav aplikace jsou uvedeny za 

hlavní aplikací (podle pořadí převodů). Detailně za každou aplikaci je to pak všechno vidět v resumé před 

potvrzením obnovy. 

Obnova jednoho subsystému 

Při obnově datového prostředí se obnovuje standardně vždy celé prostředí (všechny aplikace). Pokud je nějaký 

důvod obnovit pouze některé aplikace a riskovat tak porušení integrity databáze, lze tak provést v "pokročilém 

režimu" obnovy. Na toto je upozorněno varováním při spuštění obnovy pouze nad nekompletním datovým 

prostředím, tak později před spuštěním samotné obnovy. 
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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 hezké podzimní dny. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                            

                                                                  Bc. Radek Beránek  

vedoucí konzultant Vema HR 
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