Vážení uživatelé programu PC MZDY.
Vzhledem k legislativním změnám a doplněním programu na základě požadavku uživatelů jsme pro Vás
připravili verzi programu odpovídající platným předpisům od 1.1.2017. Přesné znění všech změn je uvedeno v
nabídce Ostatní/ Nápověda/ Kapitola - Aktuální informace a zde dále v textu.

Instalace upgrade 2017.1
 z našich stránek www.pcmzdy.cz si stáhněte soubor s upgrade 2017.1 (přímý odkaz na stažení je
http://www.pcmzdy.cz/upgrade/PC_MZDY_U2017_1.exe). V závislosti na Vašem prohlížeči,
zvolte Spustit nebo Uložit. Při volbě Uložit, vyhledejte po stažení uložený soubor a spusťte jej
 potvrďte případné upozornění na neznámého vydavatele a dále postupujte dle průvodce instalací
 potvrďte (případně upravte) nabízený adresář C:\UFAND30, kde máte instalovánu předchozí verzi
programu (musí být verze 2016.1 - jinak nelze převod spustit).
 po skončení instalace máte možnost rovnou spustit aktualizaci programu, případně je možno spustit
dávkový soubor UPGRADE.BAT, který je ve Vašem adresáři C:\UFAND30 (případně jiném - viz
výše)

Popis převodu Vašich dat pod verzi 2017.1









doplní tabulku svátků pro rok 2017
nabídne zálohu předchozí verze (doporučujeme provést)
nabídne převedení společných dat
zruší pracovní a indexové soubory a doplní novou verzi programu a nápovědy, už. funkcí, sestav,
formulářů PDF …
odstraní neplatné formuláře PDF, doplní nové verze a nové formuláře PDF
převede data zákazníků – změní verzi
zobrazí protokol o provedení upgrade
spustí aktualizovanou verzi programu

Po spuštění programu nutno provést
 po spuštění aktualizované verze programu nutno provést uživatelskou funkci
 Údržba po upgrade, která zruší pracovní a pomocné soubory vytvářené při instalaci
upgrade (stačí spustit jenom jednou, společná pro všechny organizace u multiverze)
 pokud jste již zahájili rok 2017 před instalací upgrade 2017.1, zkontrolujte nastavení
parametrů (Číselníky/ Parametry). Pokud se nedoplnily parametry platné pro rok 2017,
proveďte např. výběr jiné organizace, nebo prohlížení měsíce roku 2016 a návrat z
prohlížení. Tím dojde ke správnému nastavení parametrů pro rok 2017
 uživatelskou fci Oprava údajů zaměstnance není nutno provádět, vzhledem k tomu, že
nedošlo ke změně ve slevách na dani a daňovém zvýhodnění

Aktuální informace o změnách ve verzi 2017.1
Zde jsou uváděny vždy pouze poslední změny v aktuální distribuované verzi programu. Případné změny
v předchozích verzích Vám byly zaslány v průvodních dopisech (dříve registrovaným uživatelům) a jsou
k dispozici na http://www.pcmzdy.cz (pouze změny v předchozím roce)

Úpravy programu
 doplněny nové hodnoty parametrů dle platné legislativy
 minimální mzda
 redukční hranice pro výpočet DVZ a náhrad mzdy
 nezabavitelné částky
 parametry dle legislativy (maximální vym.základ SZ a další)
 doplněny aktualizované formuláře PDF a zrušeny některé předchozí verze formulářů, které byly
platné v roce 2015
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 upravena sestava S394-Povinný podíl ZPS dle platné legislativy. Formulář PDF v době distribuce
upgrade ještě nebyl k dispozici na webu MPSV, bude doplněn dodatečně
 zrušeny sestavy týkající se důchodového spoření
 do nabídky Sestavy/ Měsíční/ Převodní příkazy byla doplněna nová volba S2781-HPP z účtu
střediska. Vytvoří hromadný převodní příkaz samostatně pro každé středisko ze zadaného účtu
střediska. Do převodu jsou zahrnuty všechny odvody (pojistné SZ, ZP, daň z příjmů, pojištění
odpovědnosti za škody, převody na účty zaměstnanců) týkající se kmenových zaměstnanců
střediska. V souvislosti s tím byla doplněna i nabídka Číselníky/ Č-Střediska, kde musíte zadat
banku, pobočku a účet střediska
 upravena tvorba převodního příkazu S27-Převodní příkazy. Pokud je úhrn přeplatků daně (DM509)
vyšší než aktuální odvod daně (DM500) jste dotázáni, zda uložit rozdíl pro uspokojení přeplatku v
dalších měsících. Rozdíl se uloží v Parametrech organizace a je použit při tvorbě převodního
příkazu v dalším měsíci (více v S27-Převodní příkazy
 upravena sestava S35-Zúčtování daně. Upraven výpočet daňového zvýhodnění na druhé, třetí a
další dítě (dále jen DZV). Změnu DZV od 05.2016, lze v ročním zúčtování uplatnit zpětně od
01.2016. Pokud počítaný zaměstnanec v období 01.-04.2016 uplatňoval daňové zvýhodnění na více
než jedno dítě (DM 601 je vyšší než 1 117 Kč), je proveden dopočet DZV za 01.-04.2016. Do
protokolu o zpracování je u čísla zaměstnance uvedeno zkontrolujte výši DZV. Dopočet DZV pro
01.-04.2016 by měl být v pořádku pro většinu variant při správném zadání v matriční kartě
zaměstnance. Vzhledem k možným variantám DZV a možnému zadání v matriční kartě,
doporučujeme vždy doplněné DZV zkontrolovat a případně upravit ručně ve formuláři zúčtování
daně. Dále upraven odpočet zaplacených příspěvků na penzijní pojištění a soukromé životní
pojištění (od 2017 zvýšen odpočet z 12 000,- na 24 000,- Kč). U penzijního pojištění lze odečíst
pouze částky, které v jednotlivém měsíci převyšují 1 000,- Kč (dříve se odečítalo 12 000,- Kč bez
ohledu na výši měsíčních plateb)
 upravena uživatelská fce Dny, hod pro DPČ, DPP. Dříve byly uvedeny pouze údaje dle čísla
zaměstnance, nyní provede i součet za stejná rodná čísla (zaměstnanec má více DPČ, DPP). Součet
je vždy od počátku roku do předchozího uzavřeného měsíce. Součet je uveden pouze v případě, že
má zaměstnanec více DPČ (DPP). Doplněna sestava S3992-Odpracováno DPČ, DPP, která provádí
stejné operace. Najdete ji v nabídce Sestavy/ Od počátku roku/ Ostatní sestavy
 doplněna nová volba do nabídky Číselníky/ Parametry/ Ostatní/ Kontrolovat hodiny u DPP. Pokud
je zvolena, je po zadání hodin v měsíčních datech u DPP provedena kontrola odpracovaných hodin
od počátku roku ze všech DPP aktuálního zaměstnance. Pokud je úhrn odpracovaných hodin vyšší
než 300 hod, jste na to upozorněni
 upravena sestava S198-Hromadné oznámení ZP. Doplněny kódy S,R - zahájení (ukončení)
vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření
 upraven výpočet mzdy. Zvýšen limit pro osvobození od daně z příjmů plateb zaměstnavatele
zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spořeni a
životního pojištění na 50 000,- (30 000) Kč

Ostatní informace
Přesto, že jsme se snažili program otestovat ve všech možných konfiguracích, situacích a kombinacích
zadání, je možné, že nám nějaká situace nebo kombinace zadání unikla. Pokud by náhodou taková situace nastala,
prosím sdělte nám, při jaké konfiguraci PC, jakém zadání karty zaměstnance a kombinace druhů mezd k tomu
došlo a my tuto situaci v co nejkratší době prověříme, případně upravíme.
Pokud by Vám nebyl jasný některý postup, zašlete nám Váš dotaz.
Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se přímo Vašich dat, doporučujeme spustit Uživatelskou fci Vzdálená
správa, která spustí program TeamViewer. Program vygeneruje po spuštění přístupová práva, která nám sdělíte
telefonicky. Tím nám umožníte pomocí internetu přístup na Váš počítač a přímou kontrolu Vašich dat a tím
prakticky okamžité řešení Vašeho dotazu.

Předpisy, zákony
Veškeré informace o legislativních změnách jsou běžně dostupné na webových stránkách příslušných
ministerstev a dalších organizací.
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Doporučujeme zvláště http://www.mfcr.cz (daňový portál), kde je možno elektronicky vyplnit různé
formuláře (např. Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) a případně je i elektronicky odeslat
(pokud máte kvalifikovaný certifikát nebo datovou schránku), nebo je pouze vytisknout.
Legislativní změny od 1.1.2017 (v závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2016), pokud není
uvedeno jinak
 Nařízení vlády č.181/2016 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
stát
 zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je
plátcem tohoto pojistného stát na 6 814,- (6 444,-) Kč
 Nařízení vlády 182/2016 Sb. - výše nákladů srovnatelných s nájemným ...
 nezabavitelná částka na osobu povinného 6 154.67 (6 178.67) Kč
 nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 538.67 Kč
(1 544.67 Kč)
 částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy 9 232 (9 268) Kč
 Vyhláška č.325/2016 Sb. o výši všeobecného vym.základu ...
 průměrná mzda pro rok 2017 činí 28 232 (27 006) Kč
 Nařízení vlády č.336/2016 Sb. o minimální mzdě
 §2 - základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 66.00
(58.70) Kč za hodinu nebo 11 000 (9 900) Kč za měsíc
 §4 - se zrušuje. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance, poživatele invalidního je stejná jako
pro ostatní zaměstnance
 Sdělení MPSV 343/2016 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
 první redukční hranice činí 942 (901) Kč, druhá činí 1 412 (1 351) Kč a třetí redukční hranice
činí 2 824 (2 701) Kč
 tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady
mzdy. První redukční hranice je 164.85 (157.68) Kč, druhá 247.10 (236.43) Kč a třetí redukční
hranice je 494.20 (472.68) Kč
 Vyhláška 440/2016 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
 osobních silničních motorových vozidel 3,90 (3.80) Kč
 stravné při tuzemských cestách
 5 až 12 hod
- 72 Kč ( 70 Kč)
 12 až 18 hod
- 109 Kč (106 Kč)
 více než 18 hod
- 171 Kč (166 Kč)
 průměrné ceny pohonných hmot
 Super - 29.70 Kč/l (29.70 Kč/l)
 Super+ - 33.00 Kč/l (33.00 Kč/l)
 motorová nafta - 29.50 Kč/l (29.50 Kč/l)
 Sdělení MPSV č.448/2016 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
 průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2016 činí 27 000 (25 903) Kč
 Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů
 §6, odst.9,p .. od daně z příjmů jsou osvobozeny platby zaměstnavatele zaměstnanci ve formě
příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a živ.pojištění v celkovém
úhrnu 50 000,- (30 000,-) Kč
 §15, odst.5 ... od základu daně lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu 24 000,- (12 000,-) Kč,
zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření. Částka, kterou
lze takto odečíst se rovná části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši,
od které náleží maximální státní příspěvek (dříve úhrn plateb snížený o 12 000)
 §15, odst.6 ... od základu daně lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu 24 000,- (12 000,-) Kč,
zaplacený poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění
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 Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
 §15a, odst.1 - maximální vyměřovací základ je 1 355 136 (1 296 288) Kč

Přejeme Vám příjemnou práci s programem
a především ještě jednou všechno nejlepší v novém roce 2017
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