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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY  
Podsystém WMZD verzia 1.891 je určená na výpočet miezd od 1.1.2012. V programe sú 

zapracované legislatívne zmeny, vyplývajúce minimálne z nasledujúcich novelizovaných 

zákonov: 

1. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 

2. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  

3. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ...  

4. Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde 

5. Zákon č. 311/2001 Z.Z. – Zákonník práce 

6. Opatrenie MPSVR 194/2011 o úprave súm životného minima od 1.7.2011 

7. Nariadenie vlády 343/2011 – ustanovenie minimálnej mzdy na rok 2012 

8. Vyhláška 378/2011 – nové platobné symboly na platenie daní a preddavkov 

9. ... a ďalšie 

 

Množstvo ďalších úprav vyplynulo z praktických požiadaviek na operatívne prehľady, 

elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy (požiadavky 

daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,...). 

Množstvo zmien v priebehu roka 2011 bolo realizovaných najmä v súvislosti s postupným 

upresňovaním výkladu nejasne definovaných zmien v zákone 461/2003. Tieto zmeny boli 

v značnej miere zastabilizované ku koncu marca, avšak v priebehu roka dochádzalo postupne 

k ďalším zmenám a upresneniam výkladu zo strany MPSVR ale aj SP. Realizovateľné úpravy boli 

priebežne zapracovávané do programu. 

 

Požadovaná nová funkcionalita programu MZDY si vyžiadala koncom roka 2011 niektoré 

závažné úpravy. Z prevádzkového hľadiska je potrebné WMZD ver. 1.891 nainštalovať 

pred vytvorením prevodných príkazov ku mzdám s dátumom splatnosti po 1.1.2012. 

Uzatvorenie roka je nutné vykonať na tejto verzii. 
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1.1  Minimálna mzda 

ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE  

zákon 663/2007 Z.z. je platný od 1.2.2008. Stanovuje pravidlá pre pravidelné určovanie 

hodnoty minimálnej mzdy. Minimálna mzda sa určuje vždy na nasledujúci kalendárny rok v 

zbierke zákonov ako nariadenie vlády. Nariadenie vlády 343/2011 ustanovuje minimálnu mzdu 

na rok 2012.  

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

 
Minimálna mzda pre rok 2010 bola ustanovená nariadením vlády 441/2009: 

 
MINMZDAH : platná 201001-201012 ..............    1 ,768 € 
MINMZDAM : platná 201001-201012 ..............  307 ,70  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2011 je ustanovená nariadením vlády 408/2010: 

 
MINMZDAH : platná 201101-201112 ..............    1 ,822 € 
MINMZDAM : platná 201101-201112 ..............  317 ,00  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2012 je ustanovená nariadením vlády 343/2011: 

 
MINMZDAH : platná 201201-201212 ..............    1 ,880 € 
MINMZDAM : platná 201201-201212 ..............  327 ,20  € 

 

1.2  Poistné 

SOCIÁLNE POISTENIE  

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov sociálneho poistenia: 

VSEOVZM : platný 200807-200812 .............. 20146 ,00 SKK 
VSEOVZM : platný 200901-200906 ..............   668 ,7247 € 
VSEOVZM : platný 200907-201006 ..............   723 ,0300 € 
VSEOVZM : platný 201007-201112 ..............   744 ,50   € 
VSEOVZM : platný 201201-201212 ..............   769 ,00   € 
 
VSEOVZR : platný 200807-200812 ..............241752 ,00 SKK 
VSEOVZR : platný 200901-200906 ..............  8024 ,70 € 
VSEOVZR : platný 200907-201006 ..............  8676 ,36 € 
VSEOVZR : platný 201007-201112 ..............  8934 ,00 € 
VSEOVZR : platný 201201-201212 ..............  9228 ,00 € 
 

 

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD  

Zákonom 572/2009 sa zrušila spodná hranica vymeriavacích základov s platnosťou od 1.1.2010. 
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Zákonom 543/2010 sa upravilo obdobie platnosti všeobecného vymeriavacieho základu na celý 

kalendárny rok. Tieto úpravy zostali i naďalej bezo zmeny v platnosti. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE  

Zverejnením úplného znenia zákona (zákonom 174/2008) sa predlžuje prechodné obdobie pre 

úrazové poistenie do 31.12.2009. To znamená, že v roku 2008 a 2009 sa sadzba úrazového 

poistenia nezvyšovala ani neznižovala o čiastky vyplývajúce inak zo zákona (§134), ale zostala 

po celý rok v hodnote 0,8%. (§293ag, ods(1) a (2)) 

Zákonom 572/2009 sa ustanovilo platenie úrazového poistenia v sadzbe 0,8% bez zvyšovania 

a znižovania a toto platí až do konca roka 2011. 

Zákonom 543/2010 sa predchádzajúce ustanovenie ruší a v §293bw sa ustanovuje platenie 

poistného v sadzbe 0,8% až do 31.12.2011. 

Zákon 521/2011 v prechodných ustanoveniach v §293by stanovuje s planosťou od 1.1.2012 do 

31.12.2013 platenie ÚP vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu, pričom ustanovenia §134 

o zvýšení a znížení sa nepoužijú. 

NEPRAVIDELNÉ PRÍJMY  

Zákonom 543/2010 sa realizovala pomerne rozsiahla zmena v celom systéme sociálneho 

poistenia. Dôležitou a náročnou zmenou bola zmena definície pojmu zamestnanec a najmä 

špecifikovanie novej skupiny zamestnancov podľa §4 ods. 2. (pre jednoduchosť túto skupinu 

budeme označovať ako „konatelia“). Ďalej sa zaviedla nová skupina tzv. nepravidelných 

príjmov. V roku 2011 sa očakávali zmeny v uvedenom zákone, ktorými by sa opravili zrejmé 

chyby pôvodného znenia. K tomuto však zatiaľ nedošlo. 

 

 

NÁHRADA PRÍJMU PRI DPN 

V zákone 462/2003 bola zákonom 543/2010 zmenená definícia výpočtu denného 

vymeriavacieho základu (DVZ). V roku 2011 ku zmene v tomto zákone nedošlo. Pre správny 

výpočet DVZ je dôležité, koľko dní trvalo aktuálne nemocenské poistenie pred vznikom DPN. 

Ak trvalo 90 dní a viac, určuje sa podľa §54 ods. 1,2,9,10 zákona 461/2003, t.j. 

• Ak trvalo celý minulý rok, tak rozhodné obdobie (RO) je minulý rok 

• Ak trvalo časť minulého roka, tak RO je príslušná časť minulého roka 
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• Ak vzniklo v aktuálnom roku, tak RO je od vzniku po koniec predchádzajúceho mesiaca 

 

Ak poistenie trvalo menej ako 90 dní, tak RO je od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia 

do dňa predchádzajúceho vzniku DPN ! 
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ZDRAVOTNÉ POISTENIE  

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného poistenia: 

MINMZDAZP : platná 200501-200512 ..............  65 00,00 
MINMZDAZP : platná 200601-200612 ..............  69 00,00 
MINMZDAZP : platná 200701-200712 ..............  76 00,00 
MINMZDAZP : platná 200801-200812 ..............  81 00,00 SKK 
MINMZDAZP : platná 200901-200912 ..............   2 95,50 € 
MINMZDAZP : platná 201001-201012 ..............   3 07,70 € 
Od roku 2011 sa nestanovuje minimum preddavku, a te da nie je 
potrebné stanovi ť konštantu MIMZDAZP 
 
PRIEMNHM : platná 200801-200812 .............. 1876 1,00 SKK 
PRIEMNHM : platná 200901-200912 ..............   66 8,7247 € 
PRIEMNHM : platná 201001-201012 ..............   72 3,0300 € 
PRIEMNHM : platná 201101-201112 ..............   74 4,50   € 
PRIEMNHM : platná 201201-201212 ..............   76 9,00   € 
 
PRIEMNHR : platná 200801-200812 ..............22513 2,00 SKK 
PRIEMNHR : platná 200901-200912 ..............  802 4,70 € 
PRIEMNHR : platná 201001-201012 ..............  867 6,36 € 
PRIEMNHM : platná 201101-201112 ..............  893 4,00 € 
PRIEMNHR : platná 201201-201212 ..............  922 8,00 € 
 

 

Zdravotné poistenie má sadzby 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa. Ak 

zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba pre zamestnanca je 2% a 

sadzba zamestnávateľa za tieto osoby je 5%. Táto skutočnosť sa zadá v kmeňových dátach 

pracovníka v údaji “Zrážať poistné” (napr. v Združenej obrazovke) tak, že na pozícii pre ZP (8. 

pozícia) sa pre osoby so zdravotným postihnutím zadá 4. Štandardne sa zadáva medzera alebo 

0 (nula). 

 

RZZP = Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 

 

Zákonom 250/2011 sa upresnili pravidlá pre ročné zúčtovanie poistného za rok 2011, ktoré po 

prvýkrát budú realizovať zdravotné poisťovne. V §38 v odseku 2 je stanovená povinnosť 

zamestnávateľa doručiť Zdravotnej poisťovni do 28.2.2012 výkaz s predpísanými údajmi za 

jednotlivých zamestnancov. Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP do 30.9.2012. Nedoplatok je 

zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia platnosti výsledku RZZP alebo do 15 

dní podať námietku. ZP uhradí preplatok znížený po zúčtovaní vzájomných pohľadávok 

a záväzkov do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietky. 

Formu a obsah údajov, ktoré má zamestnávateľ poskytnúť zdravotným poisťovniam, zverejnil 
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Úrad ako zvyčajne „utajeným“ spôsobom vo Vestníku 14/2011 v decembri 2011 (bez dátumu 

zverejnenia)  v Metodickom usmernení č. 3/5/2008: Spôsob a forma vykazovania preddavkov 

na poistné na verejné zdravotné poistenie. V tomto usmernení sú definované štruktúry pre 

elektronické poskytnutie údajov a 8 príloh pre poskytnutie údajov v listinnej podobe.  

Keďže ide o úplne nový spôsob realizácie RZZP a podkladové údaje (s mnohými otvorenými 

otázkami) boli zverejnené iba nedávno, predpokladáme realizáciu programových úprav na 

vytvorenie súborov a/alebo tlačív potrebných pre RZZP asi v polovici februára 2012. 

1.3  Daň z príjmov 

VRECKOVÉ  

Poskytované pracovníkom pri zahraničných pracovných cestách nie je od 1.1.2011  

oslobodeným príjmom. Dôsledkom tejto zmeny bolo, že vreckové: 

• Je predmetom dane 

• Vstupuje do vymeriavacieho základu pre SP 

• Vstupuje do vymeriavacieho základu pre ZP 

Na realizáciu v programe sú vytvorené dve nové mzdové zložky: 

• 75V   - vreckové, ktoré už bolo vyplatené 

• 75VP – vreckové, ktoré sa má vyplatiť „cez pásku“ 

VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA  

Zmenou oproti roku 2010 je ukončenie platnosti niektorých „protikrízových“ opatrení. Jedným z 

takýchto opatrení bolo dočasné navýšenie nezdaniteľnej časti ZD na hodnotu 4025,70. Pre rok 

2011 je hodnota nezdaniteľnej časti ZD 3559,30. Z rovnakého dôvodu sa mení aj „spodná 

hranica uplatnenia milionárskej dane“ z 15387,12 na 18538,00. 

Konkrétne hodnoty sú potom tieto: 

Základ dane Nezdaniteľná časť 

<=18 538,00 3 559,30 

>32 775,20 0 

Inak 8 193,80-0.25*príjem 

 

Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku 
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VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA MANŽELSKÉHO PARTNERA  

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť 

<=32 775,20 3 559,30-vpmp 

>47 012,04 0 

Inak 11 753,01-0.25*ZD-vpmp 

 

POZOR! Toto je veľmi zjednodušená verzia 

Vpmp=vlastný príjem manželského partnera 

Táto suma sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov v spoločnej domácnosti. Všetky 

uvedené výpočty robí program automaticky vo výpočte dane pre ročné zúčtovanie dane. 

 

VÝPOČET PREDDAVKU NA DA Ň 

nebol priamo zmenený, preto sa vypočíta ako 19% zo zdaniteľných príjmov, znížených 

o povinné poistné platené zamestnancom a o 1/12 nezdaniteľnej čiastky podľa §11 ods. 1 písm. 

a) – tzv. nezdaniteľné minimum (aktuálna hodnota je 303,73 € a nemá klesajúci charakter ako 

pri RZD). Preddavok sa neznižuje o ďalšie nezdaniteľné sumy podľa §11. Tie sa uplatnia až pri 

ročnom zúčtovaní dane (§35 ods. 1 písm. b). 

 

Preddavok dane v roku 2012 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o  

• sumy zrazené na povinné poistné a príspevky (nie DDS) 

• nezdaniteľnú časť základu dane v sume 303,73- € 

Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo výške 1/12 ročného nároku (t.j. 20,51 €). 

Výsledný rozdiel môže byť aj záporný! 

Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre rok 2012 je: 

 DP_BONUS: mesačná hodnota: 20,51 € 

 

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE  

v roku 2012 je možné poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2011 určenému okruhu 

prijímateľov. Suma musí byť minimálne 3,32 € pre fyzickú osobu a 8,3 € pre právnickú osobu. 

Pre právnickú osobu platia ešte ďalšie doplnkové podmienky. Vyhlásenie je nutné podať na 



Ročné školenie 2012 Legislatívne zmeny 

 

13 

predpísanom tlačive, ktoré je záväzné (nie doporučené), ale je možné si vybrať, ktoré tlačivo 

daňovník použije (zelené alebo čiernobiele). Tlačivo je od januára 2011 nezmenené. 

 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

Ročné zúčtovanie dane je možné zamestnancovi vykonať iba na základe písomnej žiadosti 

zamestnanca a iba v prípadoch vymedzených zákonom. Vzor nových tlačív daňového priznania 

ako aj vzory ostatných tlačív k dani z príjmu zo závislej činnosti sú uverejnené na internetovej 

stránke www.finance.gov.sk. Ide najmä o tieto vzory: 

• Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  

• Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej 

zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse ... 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane ... 

Proces spracovania RZD je popísaný v samostatnej kapitole.  

Novela zákona o dani z príjmov zavádza aj nové sankcie za nevykonanie RZD, ale aj v prípade, 

že zamestnanec podá správcovi dane sťažnosť z dôvodu pochybností o správnosti zrazenej 

dane. 

PREHĽAD O . . . 

Zamestnávateľ bude od januára 2012 podávať mesačne prehľad o zrazených preddavkoch na 

daň . . .  Tento prehľad má podobnú štruktúru ako ročné hlásenie, obsahuje údaje 

o jednotlivých zamestnancoch. Môže sa podávať v listinnej alebo elektronickej podobe. V čase 

písania tejto publikácie ešte nebola k dispozícii definícia pre elektronické podanie prehľadu. 

 

PLATENIE DANÍ OD 1.1.2012 

Od 1.1.2012 nadobudla účinnosť vyhláška 378/2011, ktorou sa stanovujú nové pravidlá pre 

platenie daní a preddavkov. Vyhláška určuje spôsob zostavenia variabilného symbolu platby. KS 

a SS zostávajú nestanovené, teda daňový subjekt ich môže voľne využiť pre svoje interné 

potreby (napr. automatiku účtovania bankových operácií). Číslo bankového účtu je stanovené 

individuálne pre každý daňový subjekt. Druh dane je rozlíšený predčíslím. Program pripraví 

prevodné príkazy so splatnosťou od 1.1.2012 podľa tejto vyhlášky. 
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1.4  Zákonník práce 

V roku 2011 došlo k rozsiahlym zmenám v zákonníku práce. Väčšina sa však týka personálnej 

oblasti (spôsoby a možnosti čerpania dovoleniek, ukončovania a uzatvárania pracovných 

vzťahov, ochrany zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, . . .).  

Z dôležitých zmien, ktoré mali vplyv aj na zmenu funkcionality programu MZDY vyberáme: 

 

• „Konkurenčná doložka“ - §83 a §83a: 
o Vyplatenie peňažnej náhrady po skončení PP počas dohodnutej doby obmedzenia 

zárobkovej činnosti 
• DOVOLENKY (§103, až od 1.1.2012) 

o Základná výmera je 4 týždne 
o 5 týždňov, ak zamestnanec v kalendárnom roku dovŕši 33 rokov. 
o Prenos dovolenky (platné už od 1.9.2011) 
o Prenos nevyčerpanej dovolenky i viac ako rok je možný vo vymedzených prípadoch 

tak, že sa dočerpá po skončení neprítomnosti z dôvodu (§113): 
� Neurčeného čerpania 
� Osobných prekážok 
� Materskej dovolenky 
� Rodičovskej dovolenky 
� Výkonu verejnej funkcie 

 Zmeny v programe MZDY 

• Náhrada za obmedzenie zárobkovej činnosti  (§83a): 
o Ak bola dohodnutá a podpísaná „konkurenčná doložka“, náhrada sa vyplatí MZL 355 
o Táto náhrada je príjmom po skončení pracovného pomeru a treba ju rozrátať do 

všetkých mesiacov posledného roka trvania pracovného vzťahu a vykázať vo výkaze 
poistného a príspevkov (zelený výkaz) a tiež odviesť poistné na zdravotné poistenie.  

• Krátenie počtu dní na ošetrenie a sprevádzanie  (§141 ods.6): 
o Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre novo nastúpených zamestnancov uplatniť §141 

ods.6, treba nastaviť nový parameter S_KPDOS  na hodnotu „A“ 
o Za každú začatú tretinu roka je nárok na jednu tretinu ročného nároku. 
o Celkový nárok sa zaokrúhľuje na celé dni nahor.  
o Možné hodnoty počtu dní nároku sú teda 3, 5 a 7. 

• Nový výpočet nároku na dovolenku je zahrnutý v ročnej uzávierke. 
 

 

 



Ročné školenie 2012 Legislatívne zmeny 

 

15 

Konto pracovného času  (§87a): 

• Zamestnanec dostáva pravidelnú mzdu, akoby odpracoval celý mesiac 
• Eviduje sa skutočný výkon práce 
• Zamestnávateľ vedie evidenčne: 

o účet pracovného času 
o účet vyplatenej mzdy 
o rozdielový účet 

• Rozdiel musí byť vyrovnaný v priebehu 12 mesiacov (saldo konta pracovného času nesmie 
byť kladné, t.j. v priebehu 12 mesiacov sa nesmie presiahnuť priemerný pracovný čas) 

 

Realizácia v programe: 

• Skutočný výkon práce sa zadáva MZL 151 
• Tlač Konta .. je v zostave „Konto pracovného času“  
• Doplatok pri skončení PP (ak je saldo rozdielového účtu kladné) sa zadá mzdovou zložkou 

294 

„Flexi konto“  (§142a): 

• Zamestnanec má pracovné voľno v čase nedostatku práce (posudzuje sa ako výkon práce) 
• V čase dostatku práce je zamestnanec povinný odpracovať si toto pracovné voľno 

(neposudzuje sa ako výkon práce – za túto prácu už nepatrí mzda, ktorá už bola za pracovné 
voľno vyplatená) 

• Zamestnávateľ vedie: 
o evidenciu pracovného voľna 
o evidenciu pracovného času 

• Odpracovanie si poskytnutého voľna je nutné do 12 mesiacov od jeho poskytnutia. 
 

Realizácia v programe: 

• Pracovné voľno sa zadáva MZL 5K2 
• Výkon práce (odpracovanie si voľna) sa zadáva MZL 152 
• Evidencia pracovného voľna a výkonu práce je v zostave „Flexi konto“  

„Voľno poskytnuté vopred“  (§141 ods.3 písm. d): 

• Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si 
zamestnanec odpracuje. 

 

Realizácia v programe: 

• Pracovné voľno sa zadáva MZL 5K3 
• Výkon práce (odpracovanie si voľna) sa zadáva MZL 153 
• Evidencia pracovného voľna a výkonu práce je v zostave „Voľno vopred“  
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1.5  Upozornenie daňového riaditeľstva  

Nasleduje úplné znenie upozornenia daňového riaditeľstva pre daňové subjekty ... 

 

Upozornenie 

pre daňové subjekty k podávaniu daňových tlačív, ktoré sú v zhode 

so vzormi ustanovenými opatreniami Ministerstva financií SR 

 

Daňové subjekty môžu správcovi dane účinne podať daňové tlačivá (daňové priznanie, hlásenie, 

prehľad, účtovné výkazy), ktorých vzory ustanovili opatrenia Ministerstva financií 

SR a ktoré MF SR zverejňuje vo finančných spravodajcoch (ďalej len „originálne tlačivá“). V 

roku 2009 Daňové riaditeľstvo SR zaznamenalo nárast daňových tlačív, ktoré nie sú 100 % 

zhodné s originálnymi tlačivami. Daňové subjekty si zvyčajne tieto tlačivá vytlačia zo softvéru, 

ktorý využívajú na spracovanie účtovníctva. Takéto daňové tlačivá nie sú v úplnej zhode s 

originálnymi tlačivami, vzhľadom na rôzny spôsob ich tvorby. Keďže Daňové riaditeľstvo SR 

spracováva daňové tlačivá technológiou skenovania, je pre spracovanie nevyhnutné, aby tlačivá 

predkladané daňovým subjektom boli v 100 %-nej zhode (a to aj čo sa týka rozloženia riadkov, 

fontov, čiarových kódov a pod.) s originálnymi vzormi tlačív. Najčastejšie odchýlky oproti 

originálnym tlačivám sú rozdiely v šírke, výške a umiestnení riadkov, zmene polohy tzv. 

zaškrtávacích políčok, resp. je nečitateľný čiarový kód označujúci typ tlačiva. Spracovanie 

takýchto tlačív je jednak časovo náročné a súčasne vzniká riziko chybného spracovania 

vyplnených súm a ostatných informácií uvedených na takomto tlačive. 

Originálnymi tlačivami sú: 

- originálne zelené tlačivá vypísané ručne paličkovým písmom 

- originálne zelené tlačivá vyplnené písacím strojom alebo tlačiarňou 

- štandardné tlačivá vytlačené z internetu DR SR bez zeleného podkladu 

- štandardné tlačivá vytlačené ako výstupy z ekonomických SW, ktoré využívajú FDF podklady 

zverejnené Daňovým riaditeľstvom SR alebo iným spôsobom využívajú výhradne pôvodné 

podklady tlačív (zachovávajú presne proporcie pôvodného tlačiva, pričom môžu byť zmenšené 

pri tlači na tlačiarni).  

Tlačivami, ktoré nie sú v zhode s originálnymi tlačivami sú: 

- neštandardné tlačivá vytlačené ako výstupy z ekonomických SW, v ktorých ich tvorcovia 
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približne „redizajnovali“ pôvodné tlačivá – čiže viac či menej presne znovu nakreslili šablónu 

tlačiva tak, aby bola približne zhodná, hlavne čo sa týka obsahu textov 

Ak daňový subjekt napriek upozorneniu správcu dane bude opakovane predkladať iné daňové 

tlačivá, ako sú originálne tlačivá, daňové úrady vyzvú takýto daňový subjekt na podanie 

daňového priznania, prehľadu, alebo hlásenia na originálnom tlačive.  

 

Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie, prehľad alebo hlásenie v lehote určenej správcom 

dane vo výzve, daňový úrad mu uloží pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov v znení neskorších predpisov. 

 

Upozornenie pre tvorcov softvéru 

 

Daňové riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v časti Elektronická komunikácia > PDF a 

FDF podklady, zverejňuje podklady pre tvorcov ekonomického softvéru, ktoré odporúča využiť 

pri tvorbe nových a úprave existujúcich daňových tlačív. Daňové riaditeľstvo SR odporúča, aby 

tlačivá vytlačené z ekonomického softvéru využívajúceho podklady Daňového riaditeľstva SR 

obsahovali v spodnej časti text Generovane z FDF – obchodné meno, program. 

Softvérová spoločnosť tým potvrdzuje využívanie štandardu, ktorý zadefinovalo Daňové 

riaditeľstvo SR. Takéto tlačivo bude 100% spracovateľné a v prípade nezrovnalostí bude možné 

uvedenú firmu kontaktovať s cieľom odstránenia prípadných technických nedostatkov. 

 

Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

december 2009 
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VYHLÁSENIE FIRMY COMPEKO: 

Firma COMPEKO vyhlasuje, že od začiatku poskytovania súborov FDF/PDF zo strany daňovej 

správy (október 2007) tie v maximálnej miere využíva v súlade s technickými odporučeniami ich 

použitia. Od roku 2010 sa na takto vytvorených tlačivách v súlade s odporučením daňového 

riaditeľstva v spodnej časti tlačí text identifikujúci tvorcu softvéru a softvérový produkt, ktorým 

bolo tlačivo vyhotovené. 

 

Príklad: (tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% ...  platné za rok 2009 – spodná časť) 
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1.6  Rekapitulácia:  

 

V tejto časti sú uvedené rôzne číselné konštanty, ktoré sú potrebné pre výpočet miezd od 

januára 2012. 

 

Číselné hodnoty pre sadzby, minimá a maximá jednotlivých fondov pre rok 2012 v € sú: 

Poistenie Zam-nec Zam-tel Min Max 

NP 1,4 1,4 - 1153,50 

SP 4 14 - 3076,00 

IP 3 3 - 3076,00 

PvN 1 1 - 3076,00 

ÚP –- 0,8 - Nie je 

GP –- 0,25 - 1153,50 

PdRF –- 4,75 - 3076,00 

ZP 4 10 - 2307,00 

 

Zaokrúhľovanie: 

Údaj 
Poč.des. 

miest 

Typ 

zaokr. 

Vymeriavacie základy sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné do fondov sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Vymeriavací základ zdravotného poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné na zdravotné poistenie 2  Nadol  ↓ 

DVZ pre náhradu príjmu (zamestnávateľ) 4  Nadol  ↓ 

DVZ pre nemocenské dávky (SP) 4  Nahor  ↑ 
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Daň z príjmov: 

Údaj Hodnota 

 Sadzba dane  19% 

 Nezdaniteľná čiastka – mesačne 303,73 

 Nezdaniteľná čiastka – rok 3644,74 

 Daňový bonus na 1 dieťa do 30.6.2012 20,51 

 Životné minimum 189,83 
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY  
Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je potrebné verziu s označením V-1.891   

inštalovať najneskôr po ukončení mesačného spracovania za obdobie December 2011 v období 

Ultimum 2011. Ukončenie ročného spracovania (ročná uzávierka) vykoná okrem iných činností 

prepočet nárokov na dovolenku v súlade s  novelou Zákonníka práce platnou od 1.9.2011. 

 

INŠTALÁCIA  WINDOWS VERZIE  

INŠTALÁCIA Z  WEBOVEJ STRÁNKY WWW .COMPEKO .SK 

Inštaláciu podsystému MZD/WMZD je možné vykonať aj priamo z webovej stránky 

www.compeko.sk. Po aktivovaní webovej stránky je potrebné v hlavnom menu otvoriť voľbu 

"Download". Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

• Software Fénix 

• Test verzie 

SOFTWARE FÉNIX  

V tejto časti sa nachádza inštalačná sada aktuálnej distribuovanej WINDOWS verzie podsystému 

MZDY. 

Vybrané zmeny v programe sú zobrazené v pravej časti obrazovky. Po aktivovaní služby "Viac" 

je možné prehliadať celý zoznam zmien v programe. Samotnú inštaláciu podsystému MZDY 

vykonáme aktivovaním služby "Download". Sprievodca procesom ponúkne možnosť otvorenia 

súboru pre inštaláciu. Ak zvolíme túto možnosť, môže nás ešte internetový prehliadač požiadať 

o povolenie načítania inštalačného súboru, lebo k nemu nemá príslušný certifikačný záznam. Ak 

toto všetko povolíme, po prenesení inštalačného súboru cez internetovú sieť sa automaticky 

naštartuje proces inštalácie. Ako prvú činnosť procesu inštalácie je potrebné vyjadriť súhlas 

s licenčnými podmienkami spoločnosti COMPEKO, spol.s r.o. V prípade nesúhlasu sa proces 

inštalácie okamžite ukončí. Súhlasné stanovisko aktivuje vlastný proces inštalácie, ktorý je 

identický s procesom inštalácie napr. z CD nosiča. 
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TEST VERZIE  

V tejto časti sa nachádza testovacia inštalačná sada DOS aj WIN verzie podsystému MZDY 

s popisom všetkých zapracovaných zmien v programe. Pre prípadných záujemcov slúži na 

prednostné zoznámenie sa s pripravovanými zmenami v programe, ktoré ešte neboli oficiálne 

uvoľnené do distribúcie, pretože ešte neprešli predpísanými testami. Priebeh a vlastnosti 

inštalačného procesu sú zhodné s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY. 

 

OBSAHOVÉ ÚPRAVY V  SÚBOROCH A ČÍSELNÍKOCH : 

MZDOVÉ ZLOŽKY  

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované mzdové zložky. Zmeny v mzdových 

zložkách sú popísané v časti "Zmeny v podsystéme MZDY". 

MZDOVÉ KONŠTANTY  

Číselník "Mzdové konštanty" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

POISTNÉ FONDY 

Číselník "Poistné fondy" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

OBRAZOVKY  

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované obrazovky. 

PLATIDLÁ  

Číselník "Platidlá" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

KALENDÁRE  

Po ukončení inštalácie je potrebné z inštalačného média prevziať definíciu kalendárov na rok 

2012 vo voľbe Číselníky / Kalendáre / Rozpis kalendárov za rok / Iné / Doplnenie kalendárov 

podľa cesty. Klávesom F1 sa dostaneme k prehľadávaniu adresárov. Klávesom F3 sa 

automaticky dohľadá v vyberie súbor kalendárov z distribučnej sady. Kalendáre sú štandardne 

uložené v adresári \MZD\DATAINS. Postupne označíme všetky mesiace roka 2012 pre kalendár 

štandardný aj NS a v ďalšom kroku všetky označené mesiace prenesieme do MZD. 
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Ak sa požaduje automatická inštalácia kalendárov pre rok 2012, je potrebné pred procesom 

inštalácie zrušiť v číselníku kalendárov všetky definície kalendárov pre rok 2012. 

INŠTALÁCIA  DOS VERZIE  

INŠTALÁCIA Z  WEBOVEJ STRÁNKY WWW .COMPEKO .SK 

Inštaláciu podsystému MZDY je možné vykonať aj priamo z webovej stránky www.compeko.sk. 

Po aktivovaní webovej stránky je potrebné v hlavnom menu otvoriť voľbu "Download". 

Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

a) Software EIS (DOS) 

b) Test verzie 

SOFTWARE EIS (DOS) 

V tejto časti sa nachádza inštalačná sada aktuálnej distribuovanej verzie PS MZDY s popisom 

všetkých zapracovaných zmien v programe. Vybrané zmeny v programe sú zobrazené v pravej 

časti obrazovky. Po aktivovaní služby "Viac" je možné prehliadať celý zoznam zmien 

v programe. Samotnú inštaláciu PS MZDY vykonáme aktivovaním služby "Download". 

Sprievodca procesom ponúkne možnosť otvorenia súboru pre inštaláciu. Ako prvú činnosť 

procesu inštalácie je potrebné vyjadriť súhlas s licenčnými podmienkami spoločnosti COMPEKO, 

spol.s r.o. V prípade nesúhlasu sa proces inštalácie okamžite ukončí. Súhlasné stanovisko 

aktivuje ďalší krok inštalácie, ktorý spočíva vo vyhľadaní priečinku určeného pre rozbalenie 

archívu inštalačnej sady (štandardne C:\FOXMD\INSMZD). Po aktivovaní inštalácie je 

nasledujúci proces identický s procesom inštalácie zo štandardného inštalačného média, ktorým 

je CD nosič údajov. 

TEST VERZIE  

V tejto časti sa nachádza testovacia inštalačná sada DOS aj WIN verzie podsystému MZDY 

s popisom všetkých zapracovaných zmien v programe. Pre prípadných záujemcov slúži na 

prednostné zoznámenie sa s pripravovanými zmenami v programe, ktoré ešte neboli oficiálne 

uvoľnené do distribúcie, pretože ešte neprešli predpísanými testami. Priebeh a vlastnosti 

inštalačného procesu sú zhodné s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY. 
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3.  ROČNÁ UZÁVIERKA  

1. OBSAH A CIELE ROČNEJ UZÁVIERKY  

Ročná uzávierka je činnosť, pri ktorej sa: 

1. ukončí  možnosť  zmeniť  údaje,  ktoré  v  priebehu roka  v mzdovej agende vznikli 

2. z ročných údajov sa vypočítajú nové údaje potrebné pre nasledujúci rok (denné 

vymeriavacie základy) 

3. pripravia sa nové kmeňové údaje pre nový rok (nároky na dovolenky, kumulatívy pre 

ročné dane, ...) 

4. vytlačia sa potrebné zostavy z údajov uzatváraného roka. 

 

2. POSTUP ROČNEJ UZÁVIERKY  

Ročná  uzávierka  sa  vykonáva  v  období,  ktoré  sa nazýva "Ultimum roka".  Je to obdobie,  

do ktorého program  prechádza po uzatvorení decembra. V tomto období vykonáme tieto 

kroky: 

 

a) Kontrola vnútorných väzieb 

V tejto  činnosti zistíme, či si zodpovedajú údaje zapísané v základnom kmeňovom  

súbore  pracovníka  a  v  súbore rodinných príslušníkov  (dôležitá je  kontrola 

nastavenia  odpočtu na deti u pracovníka a jeho rodinných príslušníkov). Kontrolu 

vnútorných väzieb  spustíme  v  režime  "Servis", "Kontroly  vnútorných  väzieb","A - 

Pracovníci -> Rodinní príslušníci".  

 

b) Doplnenie údajov o rodinných príslušníkoch 

Na  základe  výsledku  kontroly  vnútorných  väzieb doplníme chýbajúce  alebo  

opravíme  existujúce  údaje  v   súbore rodinných príslušníkov.  

 

c) Vytlačíme mzdový list 

V  režime "Spracovanie"  vo voľbe  "Rekapitulácie" -  "ÚPLNÝ mzdový list" vytlačíme 

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 
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d) Vytlačíme zostavu čerpania a zostatkov dovoleniek 

V  režime  "Spracovanie"   vo  voľbe  "Štandardné  zostavy", "F -  Dovolenkové 

prehľady", "A  - Čerpanie dovolenky"  vytlačíme zostavu,  ktorá obsahuje  za 

jednotlivých  pracovníkov nároky  na dovolenku,  čerpanie dovolenky  v mesiacoch  a 

zostatok dovolenky v dňoch. 

 

e) Nastavíme spôsob práce s dovolenkami 

V režime "Servis" vo voľbe "Nastavenie SS MZD" nastavíme parameter "Dovolenky 

kontrolovať spolu" na  hodnotu, ktorá vyhovuje spracovávanej organizácii. Určíme, či 

sa zostatok  dovolenky má kontrolovať spoločne (dovolenka za bežný rok, z minulého 

roka,  dodatková), alebo či sa s každým druhom dovolenky má pracovať samostatne. 

 

f) Nastavíme zápočet dôb od predchádzajúcich zamestnávateľov 

V režime  "Vstupy" vo voľbe  "Aktualizácia kmeňových údajov" pomocou obrazovky 

"OKO2 - Osobné údaje - ZAVEDENIE" alebo "OK99 - Započítateľné doby a dovolenka" 

skontrolujeme a prípadne opravíme údaje  zápočtu  doby  od  predchádzajúcich   

zamestnávateľov  v položkách "Započít.roky-P.zam" a "Započít.dni- P.zam". 

Odpracované roky a dni  u  súčasného  zamestnávateľa   k  1.1.  uzatváraného  roka 

zapíšeme do položiek "Započít.roky k  1.1." a "Započít.dni k 1.1.". Údaje započítanej 

doby  u súčasného zamestnávateľa  v  bežnom  roku   sa  aktualizujú  automaticky  pri  

uzatvorení  roka. Vyplnenie  týchto údajov  nie je  potrebné  pre  správne  určenie  

nároku  na dovolenku v budúcom roku počas vykonávania ročnej uzávierky. Prepočet 

nárokov na dovolenku sa vykoná v súlade s novelou Zákonníka práce platnou od 

1.9.2011. 

 

 

g)  Vytlačíme   zostavu  „Podklad pre ELDP“ 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", "Podklad pre ELDP" 

vytvoríme podklady a vytlačíme "Evidenčný list dôchodkového poistenia". Pri vytváraní 

tejto zostavy je potrebné nastaviť obdobia 201101-201112. Určíme typ ELDP 

(Riadny/Opravný) a v prípade potreby použijeme aktuálne nastavenie nápočtov 

mzdových zložiek. 
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V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne sa realizuje tlač vyplneného tlačiva ELDP. 

 

h)  Skontrolujeme nastavenie niektorých konštánt 

V režime "Číselníky" vo voľbe "Tabuľky" - "Mzdové konštanty"  skontrolujeme, či sú 

správne nastavené hodnoty konštánt pre príslušné obdobia: 

 

DP_DMIN R 201101-201112 Nezdanite ľné minimun "R"  3 559.30 
 

DP_BONUS   201101-201112      Da ňový bonus na die ťa - rok   243.18 
DP_BONUS M 201007-201106      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    20.02 
DP_BONUS M 201107-201206      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    20.51 

 
 

i)  Skontrolujeme  mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", nastavením na "F- 

Potvrdenie o príjmoch...", stlačením dvojice kláves CTRL+ENTER a zvolením 

parametrov zostavy skontrolujeme správne nastavenie mzdových zložiek pre výpočet 

potvrdenia. Štandardné nastavenie parametrov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V prípade, že používate iné mzdové zložky, napr. pre DDS, treba ich do tabuľky 

parametrov doplniť. 

 

Obsah Hodnota parametra 

Úhrn príjmov 911A,911C 

Poistné a príspevky 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na SP 901,-901Z,9S1 

-z toho poistné na ZP 901Z,90R1,9392 

Úhrn preddavkov na daň 9113 

Nezdaniteľná časť 9102 
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Daňový bonus 9114 

DDS zamestnanec (bežný rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (bežný rok) 9342,9347,9349 

DDS zamestnanec (min. rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (min. rok) 9342,9347,9349 

Úhrn príjmov (daň vyberaná zrážkou) 911A,911C 

Poistné a príspevky (daň vyberaná zrážkou) 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na ZP (daň vyberaná zrážkou) 901Z,90R1,9392 

 Úhrnná suma dane (daň vyberaná zrážkou) 912Z 

 

j) Spustíme "Ukončenie ročného spracovania" 

Ide tu o technické uzatvorenie ročného spracovania.  Túto operáciu  nájdeme v režime  

"Uzávierky". 

 

Ukončenie ročného spracovania vykoná nasledujúce kroky: 

• Preverí  dostatok  diskového  priestoru  pre vykonanie ročnej  uzávierky. 

• Vytvorí kópiu všetkých súborov na pevný disk do adresára 

...\DATAxxx\BACKUP\rrrr13  a druhú kópiu podľa voľby média. 

• Podľa voľby užívateľa vytvorí kópiu spoločných číselníkov. 

• Vyráta nároky na dovolenku a zapíše ich do kmeňového súboru pracovníkov. 

• Nastaví nové hodnoty pre nároky dovoleniek v novom roku. 

• Nastaví obdobie na začiatok nasledujúceho roka. 

• Vyráta nové DVZ (denné vymeriavacie základy) v EUR a zapíše ich do kmeňového 

súboru pracovníkov. 

 

Upozornenie: 

Pre  technicky  správne  uzatvorenie  roka  postačí  v období "Ultimum roka"  vykonať kroky 

popísané  v bodoch b), e), f), h), i) a j).  Všetky  ostatné  kroky  je  možné  vykonať 

i v nasledujúcich obdobiach.Činnosti uskutočnené po prechode do obdobia január 2012 

c) Vytlačíme  zostavu   ohodnotenia  dovolenky  pre  určenie dohadnej   položky   

do   účtovníctva   pre   dovolenku  čerpanú v nasledujúcom roku. 

V režime  "Spracovanie" vo voľbe "Štandardné zostavy",   "F  -  Dovolenkové   
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prehľady",   "C  -  Ohodnotenie dovolenky", zvolíme v parametroch zostavy "Z - 

ohodnotiť zostatok dovolenky" a vytlačíme zostavu, ktorá obsahuje  za jednotlivých 

pracovníkov: 

• dovolenkový priemer podľa výberu (aktuálny, z minulého roku, z minulého 

štvrťroku, zo zadaného obdobia) 

• nároky na dovolenku podľa nastavenia v bode e) predchádzajúcej kapitoly 

• čerpanie dovolenky  

• zostatok  dovolenky  v dňoch 

• hodnota  zostatku dovolenky v EUR 

• hodnota príspevkov do fondov platených organizáciou zo sumy ohodnotenia 

dovolenky v EUR (35,2%) 

• hodnota spolu v EUR (súčet hodnôt z bodov 5 a 6) 

Na konci  zostavy je sumár  dohadnej položky za zostatok  dovolenky, ktorá  sa prenesie  

ako nárok  na nevyčerpanú dovolenku do budúceho roka. 

 Túto zostavu je možné použiť aj na vytvorenie zostavy ohodnotenia čerpanej 

dovolenky (ak v parametroch zostavy zvolíme hodnotu "C – ohodnotiť čerpanie 

dovolenky").  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre zostavy „Ohodnotenie dovolenky“: 

 

 
 

d) Ročné zúčtovanie dane 

Ročné  zúčtovanie  dane  sa vykoná pracovníkom, ktorí o jeho vykonanie v zmysle 

zákona požiadali v stanovenej lehote (15. február). Postup pre vykonanie RZD je 

popísaný v samostatnej kapitole. 
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e) Potvrdenie o príjmoch ... 

Potvrdenie o príjmoch ... sa vydáva pracovníkom, ktorým sa nevykoná ročné 

zúčtovanie dane u zamestnávateľa. Toto potvrdenie  je možné vytlačiť   v   režime   

"Spracovanie"   vo   voľbe  "Nepravidelné  spracovanie" - "F – Potvrdenie 

o príjmoch...". 
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Príklad potvrdenia o ...: 
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f) Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 vykonávajú zdravotné poisťovne. 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni podklady k vykonaniu ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia v zákonne stanovenom rozsahu. 
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4.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2011 

4.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2011 je metodicky značne odlišné od predchádzajúcich 

rokov. Základnou ideou je mať z RZD jediný výsledok: sumu na vybratie alebo vyplatenie 

voči zamestnancovi. Z toho sa odvíja aj iná forma výpočtu a spracovania RZD. Preto bol celý 

proces takmer od základu prepracovaný. Kvoli spätnej kompatibilite však v parametroch 

a niektorých nastaveniach nájdeme aj údaje, ktoré už pre rok 2011 nie sú potrebné. 

Spracovanie RZD je sústredené do dvoch volieb: 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E - Ročné zúčtovanie dane. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F – Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch, .... 

 

V týchto častiach programu môžeme pomocou  kláves Ctrl+Enter nastaviť „Povolenia 

k prístupu“ a „Parametre zostavy“. Parametre zostavy obsahujú súpis mzdových zložiek, 

ktoré sú v priebehu spracovania ročného zúčtovania dane a tvorby potvrdenia použité pre 

napočítavanie do príslušných súborov. V ďalšom texte sa budeme venovať hlavne ročnému 

zúčtovaniu dane. 

RZD pracuje s týmito súbormi: 

• „Ročné zúčtovanie dane-hlavička“ (MZxxxRZH.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-príjmy“    (MZxxxRZP.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-bonus“     (MZxxxRZR.DBF) 

Tieto súbory ročného zúčtovania dane slúžia ako zdroj pre tlačové zostavy: 

• Údaje RZD za pracovníka 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

 

Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie: 

 

Zdaniteľný príjem   911A,911C 

Povinné poistné   901,9392,90R1,9S1 

Povinné poistné SP   901,-901Z,9S1 

Povinné poistné ZP   901Z,9392,90R1 
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Príspevky na DDS-bežný rok*) 9341,9343,9346,9348 

Preddavok dane   9113 

Daň vyberaná zrážkou*)  912Z 

Daňový bonus   9114 

Príspevky na DDS-minulý rok*) 9341,9343,9346,9348 

 

*) Tieto parametre zostali v programe pre potreby výpočtov za predchádzajúce roky 

 

Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe 

Číselníky / C-Definičné číselníky SS MZD / D-Parametre štandardných zostáv / L-RZD  

 

Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie niektorých konštánt; 

napr. daňový bonus, nezdaniteľné minimum, životné minimum, ... 

 

Po zvolení voľby „E - Ročné zúčtovanie dane“ je potrebné vybrať rok, za ktorý sa požaduje 

RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno: 
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V tomto režime môžeme využívať nasledovné voľby: 

 

Medzera-oprava: aktualizácia zvyšných údajov pre RZD a vlastný výpočet ročného 

zúčtovania 

 

P-Príjmy: nahratie príjmov od cudzích zamestnávateľov podľa doložených potvrdení 

o príjmoch,  

 

D-Daňový bonus: kontrola a  prípadná aktualizácia nárokov a vyplatených bonusov detí 

pracovníkov. 

 

H-Hľadanie: vyhľadanie záznamu požadovaného zamestnanca podľa osobného čísla alebo 

priezviska 

 

V-Výber: vyberáme okruh spracovávaných pracovníkov 

 

T-Tlač: tlače zostáv ročného zúčtovania dane, potvrdení o zaplatení dane, vyhlásení 

o poukázaní    sumy 2%, zoznamy pracovníkov, ktorým sa vykonalo  RZD, resp. vyhotovilo 

potvrdenie o príjme. 

 

I-Iné: voľba na prevzatie príjmov a bonusov za pracovníkov do súborov ročného zúčtovania 

dane, generovanie mzdových  zložiek preplatkov/nedoplatkov... 

 

 

Nasleduje podrobnejší popis jednotlivých volieb: 
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VOĽBA „ MEDZERA -OPRAVA“: 

Je určená na zadanie zvyšných údajov potrebných k výpočtu RZD a tiež na okamžité 

zobrazenie výsledku ročného zúčtovania. Obrazovka má nasledujúci tvar:  

 

 

 

VOĽBA „P-PRÍJMY “ 

Aktualizácia príjmov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o príjmoch za pracovníka. 

Aktualizovať je možné prevzaté vlastné údaje z PS MZDY alebo formou nových záznamov 

pridať údaje o príjme od iných platiteľov. Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne: 
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VOĽBA „D-D AŇOVÝ BONUS“ 

 

Aktualizácia bonusov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o bonuse za jednotlivé deti 

pracovníka. Aktualizovať je možné údaje o nároku na bonus a údaje  o  priznanom 

a vyplatenom bonuse za každý kalendárny mesiac roka, za ktorý sa ročné zúčtovanie dane 

vykonáva . Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne: 
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VOĽBA „T LAČ“ 

pozostáva z nasledujúcich možností: 

         

 

Údaje RZD za pracovníka 

Tlačová zostava, ktorá  je určená na kontrolný opis všetkých údajov vstupujúcich do výpočtu 

ročného zúčtovania dane. Je vhodné ju dať podpísať  každému pracovníkovi, ktorému sa 
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ročné zúčtovanie dane vykoná, aby tým potvrdil, že všetky údaje sú v poriadku. 

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

Táto tlačová zostava je vytvorená poľa doporučeného vzoru tlačiva RZD. Tlačí sa iba prvá 

strana. Na tlač druhej strany nie sú v PS MZDY potrebné údaje. V prípade mimoriadnej 

potreby vytvorenia druhej strany (potvrdenie o čiastočnom alebo úplnom zrazení nedoplatku 

z RZD) je potrebné túto vytvoriť „manuálne“ s využitím všeobecnej podpory na internete. 
 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Táto tlačová zostava je vytvorená poľa doporučeného vzoru tlačiva potvrdenia o zaplatení 

dane. Program si vyžiada dátum zaplatenia dane (v prípade postupného zrážania nedoplatku 

uvedieme dátum poslednej zrážky). 
 

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % 

Zostava sa vytvorí iba pre pracovníkov, ktorých ročná daň je aspoň 3.32 EUR a vytvorí sa 

s využitím elektronického záväzného vzoru daňovej správy. Na tlačive sa nachádza 

identifikácia softvéru, ktorým bolo toto tlačivo použité. 
 

Zoznamy pracovníkov                 

               I – ktorým sa vykoná RZD 

              J – ktorým sa vyhotoví PZM 

So sumárnymi údajmi na konci. 

VOĽBA „I NÉ“   

pozostáva z nasledujúcich možností: 
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A,B-Prevzatie príjmov 

Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne 

napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa 

spracúva ročné zúčtovanie dane. Napočítavajú sa kumulatívne hodnoty pre zdaniteľný 

príjem, povinné poistné a  preddavok dane. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie 

dane-príjmy“. 

Prevzatím príjmov sa automaticky vyplní dátum požiadania o ročné zúčtovanie na 

15.02.2012. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, tento dátum treba 

vymazať. 
 

C,D-Prevzatie bonusov 

Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne 

napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa 

spracúva ročné zúčtovanie dane. Samostatne po jednotlivých deťoch sa napočítavajú údaje 

o  priznanom a vyplatenom bonuse. Údaje o nároku na bonus sa preberajú zo súboru detí 

z archívu za príslušný mesiac. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie dane-bonus“. 
 

E-Aktualizácia príjmov pracovníka 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom o príjmoch pracovníka. 
 

F-Aktualizácia bonusov 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom potrebným pre priznanie daňového 

bonusu za jednotlivé deti pracovníka. 
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G-Generovanie MZL do mesačných dát 

Táto voľba slúži na hromadný zápis výsledku RZD do súboru mesačných dát. Spustíme ju 

v mesiaci, v ktorom chceme preplatky alebo nedoplatky zahrnúť do výplat pracovníkov. 

Príslušné mzdové zložky 918B, 918D, 919B, 919D sa vygenerujú tým pracovníkom, ktorým 

bolo vykonané ročné zúčtovanie dane, teda tým, ktorí mali vyplnený dátum požiadania 

o ročné zúčtovanie. Mzdové zložky sa generujú formou dávky, ktorú je možné v prípade 

potreby vylúčiť zo súboru mesačných dát, a to vo voľbe Kópie/K-Údržba mesačných 

vstupných dát/Vymazanie dávky. Z generovania mzdových zložiek preplatku/nedoplatku  sa 

vytvorí protokol. 

 

K-Parametre spracovania ročného zúčtovania: 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k parametrom pre RZD. 
 

 

 

4.2  Štandardný postup pri spracovaní ročného 

zúčtovania dane za rok  2011 

 

Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi. 

V nasledujúcom texte uvádzame príklad postupu, ktorý sa dá použiť vo väčšine prípadov. 

 

1. Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E-Ročné zúčtovanie dane 

• klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy 

• skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné 

2. Vojdeme do režimu spracovania RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E-Ročné zúčtovanie dane 

• zadáme rok spracovania 2011 

• aktualizovať zoznam detí ANO  

• aktualizovať zoznam pracovníkov ANO  

3. Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov 
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• Voľba Iné / B-Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov 

4. Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / D-Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov 

5. Zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov 

• Voľba P-Príjmy -  nahráme príjmy od iných zamestnávateľov podľa priložených 

potvrdení 

6. Aktualizujeme nároky a sumy vyplatených bonusov 

• Voľba D-Daňový bonus a podľa skutočného stavu aktualizujeme nároky a vyplatené 

sumy daňového bonusu v jednotlivých mesiacoch pre každé dieťa samostatne (t.zn. 

doplníme bonusy podľa priložených potvrdení). 

7. Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD 

• Voľba medzera dá možnosť možnosť opraviť údaje o príjmoch alebo nezdaniteľných 

častiach jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. Pre tých, ktorým sa 

ročné zúčtovanie dane nebude vykonávať, treba vymazať dátum požiadania 

15.02.2012. 

8. Vytlačíme postupne všetky potrebné zostavy: 

• Voľba Tlač a podľa potreby vytlačíme: 

• Údaje RZD za pracovníka (a prípadne túto zostavu necháme podpísať) 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ak ho vykonávame) 

• Potvrdenie o zaplatení dane (ak sa poukazujú 2% z dane) 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%  

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD 

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa vyhotoví/vyhotovilo PZM (Potvrdenie o príjme) 

9. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane: 

• Voľba Iné 

• I – Generovanie MZL do mesačných dát 

Program priamo vygeneruje MZL z RZD a vytvorí o postupe protokol. 

 

 

V ďalšej časti uvedieme príklady nových tlačív súvisiacich k RZD. 
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Príklad potvrdenia o príjme: 
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Príklad ročného zúčtovania dane 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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5.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY  

INŠTALÁCIA 

Ak sa pri on-line update zvolí možnosť okamžitej reinštalácie programu, program automaticky 

skončí svoju činnosť do 15 sekúnd od spustenia inštalačného programu. 

VSTUP DÁT 

Počas aktualizácie základných kmeňových údajov pracovníka je možné získať prehľad o 

časovom vývoji kmeňového údaja, ktorý sa práve aktualizuje. Zobrazenie časového vývoja je 

možné stlačením tlačidla "Časový vývoj údaja" alebo stlačením tlačidla F3. Po zhromaždení 

potrebných údajov program umožní zobraziť všetky údaje, iba tie údaje, kedy došlo ku 

zmene, alebo v prípade numerických údajov zobrazí graf vývoja / priebehu hodnoty daného 

údaja. 

 

Pri aktualizácii kmeňa je možné zmeniť triedenie údajov podľa osobného čísla (základný 

nastavený štandard) alebo podľa priezviska. Pri vyhľadaní zamestnanca podľa priezviska sa 

automaticky nastaví triedenie podľa priezviska. 

 

V programe je aktivovaná voľba "Hromadná aktualizácia kmeňa", ktorá je určená na 

hromadné nastavenie alebo prepočet niektorého kmeňového údaja. Program dáva možnosť 

výberu zamestnancov podľa štandardného filtra, dáva možnosť výberu kmeňového súboru, 

ktorý treba aktualizovať a výber poľa v danom súbore, ktoré je potrebné aktualizovať. V 

tomto režime nie je možné aktualizovať pole OSCIS = osobné číslo. 

 

Pri hromadnej aktualizácii kmeňa je možné pre hromadnú úpravu číselných údajov určiť aj 

spôsob a rád zaokrúhlenia. Pred potvrdením aktualizácie je možné vytlačiť si kontrolný opis 

pripravených zmenených údajov. 

 

V časti "Vstupy " bola do programu doplnená služba "Hromadná aktualizácia MMZ". 

Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je funkčná v režimoch "Zápis nových", 

"Oprava zapísaných " a "Zrušenie zapísaných". 
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V programe je zabudovaná kompletná podpora pre všetky nové formy pružnej pracovnej 

doby, ktorú zavádza do života "veľká" novela zákonníka práce platná od 1.9.2011. Na tento 

účel sú distribuované nové mzdové zložky 151, 152, 153 a 5K2 a 5K3. Príslušné zostavy sú v 

časti "Nepravidelné spracovanie / kontá prac. doby". 

 

Pri zadávaní údajov nového pracovníka vo voľbe "Nástup" je možné určiť, či sa má vykonať 

základné nastavenie kmeňových údajov ako pre dohodára. 

 

Do kmeňových údajov, ktoré je možné aktualizovať priamo pri zadávaní mesačných 

mzdových zložiek, bol pridaný údaj "Kontrolovať min. mzdu". Pre dohodárov sa tento údaj 

nastaví automaticky na hodnotu "N". 

 

V operácii "Vstup mesačných mzdových zložiek" je do oblasti osobných údajov pracovníka 

pridaný aj údaj o vzniku PPV (pracovno-právneho vzťahu). Ak ten vznikol v aktuálnom roku, 

je údaj podfarbený zelenou farbou. 

 

V operácii "Aktualizácia kmeňa" bol zvýšený maximálny počet aktívnych obrazoviek na 29. Ak 

by bol tento počet prekročený, program na túto skutočnosť upozorní aj s informáciou, ktoré 

obrazovky z tohto dôvodu nie sú aktivované. 

 

Pri zápise mesačných mzdových zložiek je doplnená funkcionalita klávesu F3 na údajoch 

stredisko, zákazka, zrážka, sadzba, kód zahraničnej meny a text. Táto funkcionalita umožní 

stlačením klávesu F3 do príslušného údaja automaticky vložiť takú hodnotu, ktorá bola 

naposledy použitá pri zápise. Napríklad pri zapisovaní prác na stredisko sa posledné použité 

stredisko vnútorne zapamätá a pri zapisovaní ďalšej mzdovej zložky ho netreba písať, ale 

stačí stlačiť kláves F3. Súčasne je aktivovaná plná kontrola na príslušné číselníky a ponuka z 

nich pri údajoch stredisko a zákazka. 

 

Ak je pracovník vo vyňatí 22 (rodičovská dovolenka), 30 (výkon verejnej funkcie) alebo 90 

(výkon trestu odňatia slobody) a počas tejto doby má príjem, ktorý sa viaže na platný 

pracovný vzťah (v prerušení povinnosti platiť poistné), dátum tohto vyňatia sa považuje z 

pohľadu poistného za ukončenie pracovného vzťahu a príslušný príjem je potrebné zadať 
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MZL 354. Tento príjem bude rozpočítaný do všetkých období trvania pracovného pomeru a k 

jednotlivým čiastkam bude vypočítané poistné podľa aktuálneho znenia a výkladu k zákonu o 

sociálnom poistení. Následne bude toto poistné vykázané vo "Výkaze poistného a príspevkov" 

(nový "zelený" výkaz). Pre príjmy v tomto období, ktoré sú iba predmetom dane a fondov, 

ale v skutočnosti sa nevyplácajú (napr. zvýhodnená úroková sadzba pri podnikovej pôžičke), 

je vytvorená nová MZL 7595. 

VÝPOČET MZDY 

Do protokolu spracovania sa zapisuje informácia o spustení definitívneho výpočtu miezd. Ako 

doplnková informácia sa uvedie, koľko zamestnancov bolo spočítaných. Ak je spočítaný 

jediný zamestnanec, uvedie sa aj jeho osobné číslo. 

 

Do programu bol pridaný nový program na prepočet nároku na dovolenku so zohľadnením 

všetkých známych neodpracovaných dní. V zostave sa nachádza údaj o vypočítanom nároku, 

skutočnom čerpaní  a aktuálnom zostatku alebo prečerpaní dovolenky. Zostava sa nachádza 

vo voľbe "Spracovanie / Štandardné zostavy / Dovolenkové prehľady". Zostavu je možné 

spustiť v ktoromkoľvek období, pričom pri výpočte sa bude predpokladať, že pracovný pomer 

bude trvať do konca príslušného kalendárneho roka (ak v kmeňových dátach už nie je vopred 

zapísaný dátum dohodnutého ukončenia pracovného pomeru). Ak sa zostava vytvára v 12. 

alebo 13. mesiaci, dá program možnosť zapísať vypočítané nároky do kmeňového súboru. 

Základnú výmeru dovolenky pre rok 2011 a staršie počíta program doterajším spôsobom. 

Základnú výmeru dovolenky pre rok 2012 a ďalšie počíta podľa novelizovaného zákonníka 

práce na základe veku zamestnanca. 

 

V ročnej uzávierke je výpočet nároku na dovolenku realizovaný podľa ustanovení 

novelizovaného zákonníka práce iba v závislosti na veku zamestnanca. Ak dosiahne v 

nasledujúcom roku vek 33 rokov,  má nárok na 5 týždňov, inak 4 týždne. 

 

Prax doniesla potrebu spracovať aj iné príjmy konateľa s pravidelným príjmom - napr. 

zvýšenie základu dane za používanie vozidla. Na ten účel bola rozšírená štruktúra algoritmov 

mzdových zložiek o nový údaj: "Príjem konateľa s pravidelným príjmom". Ak sa v algoritme 

mzdovej zložky v tomto údaji uvedie "A", tak príslušná suma z danej mzdovej zložky bude 

pripočítaná do vymeriavacieho základu pre odvod do fondov SP pre rolu konateľa. Ako 



Ročné školenie 2012 Zmeny v podsystéme MZDY 

 

48 

príklad je v distribučnej sade nadefinovaná mzdová zložka 75K1 pre zvýšenie základu dane z 

dôvodu použitia vozidla konateľom. 

 

Pri výpočte MZL 3532 a 354, ak majú v nápočtoch nastavený aj odvod do ZP, odvedie sa ZP 

v období, v ktorom je príslušná mzdová zložka zúčtovaná (vypočítaná) spolu s prípadnými 

inými sumami, z ktorých sa odvádza poistné na verejné zdravotné poistenie. 

 

ELEKTRONICKÁ  VÝPLATNÁ  PÁSKA 

Ak sa po vytvorení elektronických pások požaduje automatické rozoslanie mailom, je možné 

určiť, že pred odoslaním sa majú pásky skomprimovať (spakovať) a prípadne je možné určiť 

aj ochranu takéhoto súboru heslom. Požiadavka na komprimáciu sa zadáva v parametroch 

alebo kmeňových údajoch na obrazovke OK02, požadované heslo sa zadáva v kmeňových 

údajoch na obrazovke OK02. 

VÝKAZY 

Do programu je zaradené vytvorenie a tlač Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti ..., ktorý 

je platný od januára 2012. Tento prehľad sa má podávať mesačne. Platitelia DPH musia aj 

tento prehľad podávať výlučne elektronicky (od 1.4.2012). 

  

V programe je aktivované vytvorenie a tlač ročného štatistického výkazu ÚNP 1-01. Program 

tlačí samostatne titulnú stranu a modul 378 výkazu (aby bolo možné aj na jednoduchých 

tlačiarňach vytlačiť výkaz obojstranne na jeden papier.Pre účely vyplnenia titulnej strany 

tohto (ale aj ďalších výkazov) je potrebné v parametrickom súbore v skupine "ID 

organizácie" vyplniť parametre ZPOPCIN (slovný popis činnosti organizácie), ZNACE 

(štatistický kód ekonomickej činnosti SK NACE) a ZKODOK (kód okresu sídla organizácie). 

 

V programe je aktivované vytvorenie a tlač štvrťročného štatistického výkazu Práca 2-04. 

Program tlačí samostatne titulnú stranu a modul 5 výkazu (aby bolo možné aj na 

jednoduchých tlačiarňach vytlačiť výkaz obojstranne na jeden papier. Pre účely vyplnenia 

titulnej strany tohto (ale do budúcna aj ďalších výkazov) sú do súboru paametrov v skupine 

"ID organizácie" pridané nové parametre ZPOPCIN (slovný popis činnosti organizácie), 

ZNACE (štatistický kód ekonomickej činnosti SK NACE) a ZKODOK (kód okresu sídla 
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organizácie). 

 

Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie je v listinnej i elektronickej forme rozšírený o 

celkový počet zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach. Ďalej sa 

ustanovuje, že  

zamestnávateľ je povinný podávať výkaz v elektronickej podobe, ak má celkovo (vo všetkých 

poisťovniach spolu) 3 a viac zamestnancov, ktorí sú zdravotne poistení. 

 

Ak vyňatie typu 22 (=rodičovská dovolenka) nastalo pred prvým dňom vykazovaného 

mesiaca a v danom mesiaci nevznikol vymeriavací základ pre odvod zdravotného poistenia, 

daná osoba sa do výkazu poistného vôbec nevygeneruje (podľa zákona nie je v tom čase pre 

účely zdravotného poistenia zamestnancom). Odhlásenie a následné prihlásenie do príslušnej 

zdravotnej poisťovne je potrebné urobiť mimo program podľa pokynov tej-ktorej zdravotnej 

poisťovne. 

 

Pri vytvorení mesačného výkazu do SP je možnosť priamo z programu aktivovať elektronickú 

podateľňu Sociálnej poisťovne. Meno súboru, ktorý je potrebné odoslať, je umiestnené v 

schránke (clipboard) a je možné ho do poľa pre meno súboru vložiť stlačením klávesov 

CTRL+V. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

V časti "Definitívne spracovanie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Neprítomnosť 

a PN". 

 

V časti "Vstupy - Rozviazanie pracovného pomeru" je možné priamo pre aktívneho 

zamestnanca tlačiť ľubovoľnú z personálnych zostáv vrátane úpravy danej zostavy pred 

tlačou. 

 

Pri tvorbe Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ..... je možné vytvoriť aj 

XML súbor určený pre elektronické podanie prehľadu prostredníctvom portálu DRSR. 

Program po vytvorení XML súboru dá možnosť tento súbor upraviť a následne dáva možnosť 

priamo spustiť webový prehliadač so stránkou DRSR na okamžité podanie Prehľadu. Meno 

vytvoreného súboru je v "schránke" (clipborad), a preto nie je potrebné si ho zapamätať. Pri 
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vyberaní mena súboru, z ktorého sa majú naplniť údaje prehľadu (po stačení tlačidla 

"Browse") potom stačí použiť klávesovú kombináciu CTRL+V, ktorá meno vytvoreného 

súboru priamo vloží do vyhľadávacieho poľa súboru. Následne stačí stlačiť tlačidlá "Open" 

("Otvor") a "Vloženie údajov zo súboru". 

 

Do programu sú zaradené užívateľské tabuľky. Práca s nimi vychádza z princípov práce v 

DOS verzii, ale zahřňa v sebe možnosti WIN prostredia. Definícia výkazov obsahuje aj 

možnosť importu výkazov z DOS verzie. 

 

Štandardný tvar personálnej zostavy bol upravený tak, aby akceptoval aj viacstranové 

dokumenty s tým, že miesto na podpis je iba na poslednej strane dokumentu (samozrejme 

za každého pracovníka). Pri tlači mena je pre správne zobrazenie titulov akceptovaný údaj 

akademického titulu uvádzaného za menom. Tento titul je možné zadať v personálnej 

obrazovke OK01 - Menovka. V definícii personálnych zostáv je aj možnosť obnovy tvaru 

personálnych zostáv z distribuovaného štandardu. 

 

Tlač mzdového listu je rozšírená o možnosť zadávania triediacich kritérií. 

 

V parametroch pre nastavenie výplatnej pásky je možné určiť, aké znaky sa majú tlačiť 

miesto označení "+", "-", resp. medzera z definície mzdových zložiek pre položky (riadky 

pásky), ktoré obsahujú zápornú sumu. 

 

Výpisy počas vytvárania mzdového listu boli upravené tak, aby boli ľahšie čiateľné a dávali 

lepší obraz o tom, s akými dátami práve program pracuje. Vypisovanie obdobia spracúvaných 

dát je možné vypnúť / zapnúť stlačením tlačidla "q". Výpočet je možné prerušiť stlačením 

tlačidla ESC. 

 

Do programu sú zaradené základné personálne zostavy. Program umožňuje ich užívateľskú 

definíciu vo voľbe Číselníky / Definičné číselníky SS MZD / Personálne zostavy", ale tiež aj vo 

voľbách pre tlač. Vlastnú tlač personálnych zostáv pre jedného pracovníka môžme zvoliť 

tlačidlom "Tlač" v aktualizácii kmeňových údajov. Hromadnú tlač s možnosťou výberu a 

triedenia zamestnancov je možné realizovať vo voľbe "Spracovanie / Personálne zostavy". Pri 
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vlastnej tlači je možné "telo" každej personálnej zostavy pred tlačou "editovať". Tým je 

umožnené pred vytlačením doplniť napr. ďalšie dohodnuté podmienky v pracovnej zmluve 

alebo predmet k dohode o vykonaní práce. Inštalačný program prinesie základné definície 

pre pracovnú zmluvu, DVP, DPČ, rozviazanie pracovného pomeru, výpoveď, ...Tieto definície 

je možné si upraviť alebo skopírovať a upravovať vzniknuté kópie. 

 

V časti "Rekapitulácie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Prehľad MZL po 

mesiacoch". Pomocou programu je možné definovať prehľady mzdových zložiek v intervale 

maximálne 12 po sebe nasledujúcich období vrátane možnosti definovania  triediacich a 

súčtovacích kritérií. Do distribučnej sady boli doplnené vzorové prehľady  "Daňový bonus", 

"Prehľad čerpania dovoleniek - bežný rok", "Prehľad čerpania dovoleniek - minulý rok", 

"Prehľad čerpania dovoleniek - dodatková" a  "Prehľad čerpania dovoleniek - spolu". 

 

V časti "Nepravidelné spracovanie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Zápočet 

dôb pre dovolenky". 

 

Ak sa výstupný list vyhotovuje pre jediného pracovníka (nie hromadne), program dá možnosť 

zapísať na jeho koniec poznámky vo forme voľného textu v rozsahu cca 10 riadkov. 

 

Do zostáv z definitívneho spracovania bola zaradená zostava zrážok a zostava zákaziek. 

Zostava zrážok umožňuje výber zrážok zrealizovaných, nezrealizovaných alebo všetkých a 

umožňuje triedenie a súčtovanie podľa stredísk alebo výplatných miest. Zostava zákaziek 

umožňuje výber zákaziek, určenie masky pre medzisúčty, voľbu triedenia a voliteľný rozpis 

za pracovníkov, ktorí na danej zákazke pracovali. 

 

V časti "Spracovanie" bola pre tlač zostáv kmeňového súboru pracovníkov do programu 

doplnená voľba "Kmeňové zostavy". Pomocou programu je možné definovať užívateľské 

výbery z kmeňového súboru pracovníkov (výber polí zostavy, triedenie, súčty). Do 

distribučnej sady boli doplnené vzorové užívateľské výbery z kmeňového súboru "Zoznam 

pracovníkov", "Platové zaradenie", "Dovolenkový prehľad" a "Telefónny zoznam". Súčtové 

hodnoty pre zadané triediace a súčtovacie kritériá sa vytvárajú za polia "Mzdová sadzba", 

"Osobné ohodnotenie", "Záloha trvalá", "Dovolenka-nárok", "Dovolenka z M.R", "Dodatková 
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dovolenka ", "Čerpanie R.dovolenky", "Čerpanie dov.z MR", "Čerpanie D.dovolenky", "Hodiny 

sprev. RP" a "Hodiny ošetr/vyšet". 

 

Pre umožnenie tlačenia mzdového listu aj pre zamestnanca, ktorý už dávnejšie opustil 

organizáciu a bol už presunutý do "archívu", je možnosť pri výbere množiny zamestnancov 

vybrať aj voľbu "Celý súbor", ktorá zahřňa pre takéto prípady aj "archívnych" zamestnancov. 

 

Pre umožnenie tlačenia potvrdenia o príjme aj pre zamestnanca, ktorý už dávnejšie opustil 

organizáciu  a bol už presunutý do "archívu", je možnosť pri výbere množiny zamestnancov 

vybrať aj voľbu "Celý súbor", ktorá zahřňa pre takéto prípady aj "archívnych" zamestnancov. 

 

Ak je v systéme aktivované vytváranie elektronických výplatných pások,  pri tlači bežných 

pások a sáčkov dá program možnosť dodatočného výberu pracovníkov: umožní vybrať iba 

tých, ktorým sa nevytvára elektronická výplatná páska. 

 

V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" boli do programu doplnené zostavy  "Tvorba a 

čerpanie náhradného voľna", "Potvrdenie o príjme" a "Kalendáre". 

 

V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" bola do programu doplnená skupina zostáv  

"Deti pracovníkov". 

 

V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" bola do programu doplnená skupina zostáv  

"Veková štruktúra". 

OPERATÍVNE  PREHĽADY 

Opis dát v operatívnych prehľadoch "Mesačný súbor dát " a "Výpočtový súbor" je rozšírený o 

rekapitulačné údaje celkovo spočítateľnej sumy a celkovo spočítateľných hodín. 

 

V operatíve účtovného súboru je rozšírená možnosť výberu konkrétneho súboru podľa typu 

vytvorenia: predbežný, riadny alebo exportovaný. V prípade exportovaného je možnosť 

vybrať jeden súbor zo všetkých skutočne exportovaných. 
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ČÍSELNÍKY 

Do distribučnej sady bola zaradená nová mzdová zložka 577 - lekárska prehliadka súvisiaca s 

tehotenstvom. MZL je nadefinovaná v súlade s §144 ods 2 písm a) bod 3: nezapočítava sa do 

limitu 7 dní na ošetrenie. 

 

Do distribučnej sady je doplnená nová MZL 355 - Náhrada za OZČ (Náhrada za obmedzenie 

zárobkovej činnosti), ktorou sa rieši vyplatenie náhrady za obmedzenie zárobkovej činnosti 

podľa nového par. 83a v zákonníku práce. 

 

V číselníku mzdových zložiek bola vytvorená nová skupina 65 - Sociálne príspevky. V tejto 

skupine je nadefinovaná mzdová zložka 6550 - Príspevok  na podporu udržania v zamestnaní 

zamestnancov s nízkymi mzdami podľa par.50a zákona 5/2004. Tento príspevok je 

predmetom dane z príjmu podľa par.5, je súčasťou VZ pre zdravotné poistenie a nie je 

súčasťou VZ pre sociálne poistenie. 

 

Pre realizáciu platby na základe výkazu poistného a príspevkov (VPP) je do číselníka 

mzdových zložiek pridaná nová MZL 90SN - Celková suma poistného z nepravidelných 

príjmov, ktorá sa automaticky vygeneruje pri vytvorení výkazu poistného a príspevkov (VPP). 

V jej texte je číslo výkazu, ktoré je potrebné použiť ako SS pri platbe. V kódovacej tabuľke 

prevodných príkazov je v distribučnej sade nový prevod z MZL 90SN s novým typom SS 

(špecifického symbolu) B=SS prevzatý z textu poznámky na mzdovej zložke v súbore VYP. 

Túto definíciu je potrebné upraviť: zapísať správny aktuálny účet sociálnej poisťovne a 

správne symboly platby. Tento prevod je splatný do 8. dňa mesiaca nasledujúceho po 

výplate miezd! 

 

Pre možnosť zadávania odmeny alebo náhrady za pracovnú pohotovosť zadaním sadzby a 

počtu hodín boli do distribučnej sady pridané nové mzdové zložky 2341 a 2351. 

 

V číselníku pojmov bola upravená definícia kontroly pojmu NP_ZRA_PO (zrážať poistné) tak, 

aby sa po zápise údaja v aktualizácii kmeňových údajov aktivovala kontrola na použiteľné 

kombinácie fondov SP a SDS a tiež aby sa aktivovala pomôcka pre nastavenie zrážania 

fondov stlačením klávesu F2. 
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OSTATNÉ ZMENY 

Od 1.1.2012 je povinnosť používať pri úhrade daní, preddavkov .... nové platobné symboly a 

to aj pri platbách, ktoré sú v januári realizované za december 2011. Na tento účel sú v 

programe vytvorené dva nové typy variabilných symbolov: typ B pre tvar 1100MMRRRR . pre 

úhradu preddavkov na daň a typ C pre tvar 170099RRRR pre úhradu dane z ročného 

vyúčtovania. Nové variabilné symboly, ale aj nové individuálne čísla účtov na daňovej správe 

je potrebné pred vytvorením prevodných príkazov v januári 2012 zapísať do kódovacej 

tabuľky prevodných príkazov. 

 

Do programu bol zaradený nový parameter v nastavení SS MZD: S_KPDOS - Krátenie počtu 

dní ošetrenia a sprevádzania, ktorým je možné nastaviť požiadavku na krátenie príslušného 

počtu dní u novonastúpených pracovníkov v zmysle nového ustanovenia v zákonníku práce 

(par. 141 ods. 6). 

 

Do nastavenia SS MZD bol pridaný nový parameter S_PKZUMZL - kontrola zakladajúcej a 

ukončujúcej MZL pre PN. Ak je nastavený na hodnotu "A", pri ukončovaní PN sa kontroluje 

zhodnosť MZL, ktorá PN založila a MZL, ktorá PN ukončuje. Pri nezhode program zapíše 

oznam o nezhode do chybového protokolu. 

 

Obsah záhlavia programu - V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia 

programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna 

programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri 

spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis 

možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine 

"Interné pre PS CPK". 

 

 ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k 

dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a 

mnoho ďalších funkcií. 
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