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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 1.1.2021. Přesné znění všech změn je uvedeno v 
nabídce Ostatní/ Nápověda/ Kapitola - Aktuální informace a zde dále v textu. 

Instalace upgrade 2021.1 
• z našich stránek www.pcmzdy.cz si stáhněte soubor s upgrade 2021.1 (přímý odkaz na stažení je 

http://www.pcmzdy.cz/upgrade/PC_MZDY_U2021_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 2020.1 - jinak nelze převod spustit).  
• po skončení instalace máte možnost rovnou spustit aktualizaci programu, případně je možno spustit 

dávkový soubor UPGRADE.BAT (UPGRADE64.BAT pro WIN 64-bit), který je ve Vašem adresáři 
C:\UFAND30 (případně jiném - viz výše) 

Popis převodu Vašich dat pod verzi 2021.1  
• doplní tabulku svátků pro rok 2021 
• 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, provede přepočet dovolené (pokud již byl zahájen měsíc 

01,2021), viz dále 
• zobrazí protokol o provedení upgrade  
• spustí aktualizovanou verzi programu 

Po spuštění programu je doporučeno provést 
• po spuštění aktualizované verze programu je doporučeno 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 2021 před instalací upgrade 2021.1, zkontrolujte nastavení parametrů 

(Číselníky/ Parametry). Pokud se nedoplnily parametry platné pro rok 2021, proveďte např. výběr jiné 
organizace, nebo prohlížení měsíce roku 2020 a návrat z prohlížení. Tím dojde ke správnému nastavení 
parametrů pro rok 2021 

 pokud se mění některé hodnoty nezdanitelných částek (v roce 2021 základní sleva na poplatníka), 
proveďte uživatelskou fci Oprava údajů zaměstnance - Slevy na dani a ve stavu 01.2021 i volbu 
Dovolená a prac.rozvrh (tato hodnota je nyní využívána pro výpočet nároku dovolené a má tedy přímý 
vliv na výměru dovolené). V 01.2021 doporučujeme vytisknout sestavu z nabídky Sestavy/ Trvalé/ 
Ostatní sestavy/ Přehled dovolené zaměstnanců, kde se uvádí jak dovolená 2021, tak případný zůstatek 
dovolené z roku 2020 

Aktuální informace o změnách ve verzi 2021.1 
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 od roku 2019) 
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http://www.pcmzdy.cz/upgrade/PC_MZDY_U2021_1.exe
http://www.pcmzdy.cz/pages/aktual.htm
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Úpravy programu 
• úprava e-podání Příloha k žádosti o. Dříve pokud byl zasílán vygenerovaný soubor NEMPRI.XML 

prostřednictvím datové schránky, bylo podání vráceno s chybou u položky datumNaJinouPraci. Pokud 
bylo zasíláno e-podání přes portál ČSSZ, proběhlo e-podání správně 

• úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2021 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 
31.12.2020) 
o nové hodnoty v kapitole Historie parametrů 
o maximální vyměřovací základ pojistného SZ činí 1 701 168 (1 672 080) Kč, tím je určena i hranice 

pro zdanění v měsíci vyšší sazbou 23% (1/12 z 1 701 168 Kč, tedy 141 764 Kč) 
o základní nezdanitelná částka, v roce 2021 2 320 (2 070) Kč, v roce 2022 pak 2 570 Kč 
o zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu 
o úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně v ročním zúčtování nesmí překročit 150 000 

(300 000) Kč. Vztahuje se a bytové potřeby pořízené v roce 2021, na dřívější je možné použit limit 
300 000 Kč 

o minimální mzda 15 200 (14 600) Kč/měsíc, 90.50 (87.30) Kč/hod 
o částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 3 500 (3 000) Kč 
o nezabavitelné částky pro výpočet srážek 
o redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN 
o tabulka platových tarifů 

•  doplněny nové DM pro stravenkový paušál 
o 340 – strav.paušál limit - zadáte počet dnů, program doplní se sazba (v roce 2021 75.60 Kč, zahrne 

se do doplatku a nezahrne se do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP. Při aktualizaci na 
začátku roku, bude sazba upravena dle platných cestovních náhrad 

o 341 - strav.paušál nadlimit - můžete si doplnit doporučovanou sazbu (viz dříve - výše paušálu 
snížená o limit), zadáte počet dnů, doplní se sazba (pokud ji zadáte v číselníku DM), zahrne se do 
doplatku a do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP 

o upraven výpočet daně ze mzdy, základem daně je hrubá mzda a daň je počítána dle daňové tabulky 
(více v nápovědě, kapitola D-Daň z příjmů ze záv.činnosti) 

• upravena sestava S35-Zúčtování daně, při zadání úhrad za zkoušky je provedena kontrola zadané výše 
dle zákona 

• upraven DM 132 - noční příplatek, druh výpočtu změněn na S*h*m, platit průměrem na A, do množství 
doplněna hodnota 0.10. Při zadání pak stačí zadat počet hodin nočního příplatku a program doplní sazbu 
ve výši 10% průměru pro pracovně právní účely 

• vzhledem ke koncepční změně dovolené od 01/2021 byly v programu provedeny následující úpravy 
o dále jsou použity následující zkratky 

 TPD - týdenní pracovní doba zaměstnance 
 VD - výměra dovolené zaměstnavatele (zaměstnance) v týdnech 

o případnou nevybranou dovolenou z roku 2020 je nutno poskytnout dle předpisů platných do 
31.12.2020. Pro dovolenou 2021 byly do matriční karty zaměstnance (Mat.*) doplněny údaje 
Dov21, DovV21 a DovZ21 - nárok, čerpání a zůstatek dovolené v hodinách od roku 2021 

o v matriční kartě zaměstnance se od 2021 zobrazuje nárok a zůstatek dovolené v hodinách. Pro 
přechodné období roku 2021 si lze zobrazit po stisku klávesy F10 na údaji zůstatek dovolené 
případnou nevybranou dovolenou z roku 2020, tak dovolenou 2021 

o výměra dovolené (VD) v parametrech organizace i v matriční kartě zaměstnance se nově uvádí v 
týdnech. Pokud byla zadána, bude proveden přepočet (zadaný počet dnů dovolené se vydělí 5) při 
instalaci aktualizace (případně při zahájení roku 2021), doporučujeme zkontrolovat a případně 
upravit (Uživatelské funkce, Oprava údajů zam.) 

o doplněn kód TPD do seznamu osobních údajů pro uložení změn TPD v průběhu kalendářního roku 
o pokud změníte u stávajícího zaměstnance týdenní pracovní dobu (TPD), zobrazí se tabulka pro 

uložení změn TPD. Tyto údaje jsou následně použity při stanovení délky dovolené (výpočet 
průměrné délky TPD v kalendářním roce) 

o změna výpočtu poměrné části dovolené při pořizování matriční karty zaměstnance (použije se 
aktuální TPD a předpoklad odpracovaných násobků TPD do konce roku (případně do data 
skončení). Obdobně při zadání data skončení u stávajícího zaměstnance, změně TPD nebo stisku 
F10 na údaji Dovolená nárok (více P-Matriční soubor). Výpočet je prováděn vždy z aktuálních 
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dat, stavu úlohy a období. Lze jej tak využít ke kontrole čerpání (přečerpání) dovolené v 
kalendářním roce 

o při výpočtu je zohledněno i případné krácení dovolené z důvodu neomluvené absence 
o doplněny nové druhy mezd 280 - 282 (obdobně jako dříve používané 180 - 182), změněn druh 

výpočtu ze sazba*dny na sazba*hodiny 
o doplněny kontroly při zadávání dovolené do měsíčních dat 
o doplněn kód 280 do číselníku DM (aktuálně pro DM 190, 193 a 194). Tyto DM se zahrnují do 

výkonu práce pro stanovení délky dovolené jen omezeném rozsahu (max 20-ti násobek TPD, 
pokud mimo tyto doby odpracoval zaměstnanec alespoň 12-ti násobek TPD) 

o upraveny formuláře, sestavy, uživatelské funkce a samotný program v částech, kde se zobrazuje, 
počítá nebo používá dovolená zaměstnance 

• upravena uživatelská funkce Krácení dovolené, zobrazí možnost krácení dovolené i podle pravidel roku 
2021. Případné krácení je třeba zapsat do matriční karty ručně, nebo pomocí výpočtu poměrné části (viz 
výše) 

• doplněny nové formuláře PDF 

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 (případně Vzdálená správa AA), která spustí program TeamViewer (AeroAdmin). 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 a problému. 

Vzhledem k úplné změně výpočtu dovolené, zkontrolujte hlavně u zaměstnanců výši dovolené v roce 2021. 

Předpisy, zákony 
Veškeré informace o legislativních změnách jsou běžně dostupné na webových stránkách příslušných 

ministerstev a dalších organizací. 
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 1.1.2021 (v závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020) 

• Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu 
• § 15, odst.4 - úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů 

poplatníků v téže 
 společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Na bytové potřeby 
obstarané před tímto datem se nadále bude aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího 
refinancování 

• § 16 - sazba daně činí 
a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy 
b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2021 1 701 168 
Kč/rok, 141 764 Kč/měsíc 

• § 35, odst.3 - zrušen maximální limit pro uplatnění daňového bonusu, dříve 60 300 Kč/rok, 5 025 
Kč/měsíc 

• § 35ba, odst.1a - základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 (24 840) Kč, od 01.2022 pak ve výši 
30 840 Kč 

 

• Zákon č.231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb. 
• § 3c, odst.1 - vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního 

předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 13 088 (11 607) Kč 
 

http://www.mfcr.cz/
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• Sdělení MPSV č.574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy 
• průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2020 činí 34 611 (33 429) Kč 
 

• Vyhl. 589/2020 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 
o osobních silničních motorových vozidel 4.40 (4.20) Kč 

• stravné při tuzemských cestách -  5 až 12 hod - 91 ( 87) Kč 
       12 až 18 hod - 138 (131) Kč 
       více než 18 hod - 217 (206) Kč 
• průměrné ceny pohonných hmot -  Super - 27.80 (33.10) Kč/l 

Super+ - 31.50 (36.00) Kč/l 
motorová nafta - 27.20 (31.80) Kč/l 
elektřina - 5.00 ( 4.80) Kč/kWh 

 

• Vyhláška č.381/2020 Sb. o výši všeobecného vym.základu ... 
• §1, odst.1 - všeobecný vym.základ za rok 2019 činí 34 766 Kč 
•       odst.2 - přepočítací koeficient činí 1.0194 
 

• Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení 
• §15a, odst.1 - maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48x35 441=1 701 168 

(1 672 080) Kč 
• §23b, odst.4 - průměrná mzda činí 34 766x1.0194=35 441 Kč 
 

• Sdělení MPSV 436/2020 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ 
• první redukční hranice činí 1 182 (1 162) Kč, druhá činí 1 773 (1 742) Kč a třetí činí 3 545 (3 484) 

Kč 
• tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady 

mzdy. První redukční hranice je 206.85 (203.35) Kč, druhá 310.28 (304.85) Kč a třetí 620.38 (609.70) 
Kč 

 

• Nařízení vlády č.487/2020 Sb. o minimální mzdě 
• §2 - základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 90.50 (87.30) Kč za 

hodinu nebo 15 200 (14 600) Kč za měsíc 
 

• Nařízení vlády 580/2020 Sb. výše nákladů srovnatelných s nájemným ... 
• § 2, odst.a - náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyv. činí 6 637 (6 502) Kč 
• částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy - životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení 

- 2x(3 860+6 637) = 20 994 (20 724) Kč 
• nezabavitelná částka na osobu povinného  3/4 z (3 860+6 637) = 7 872.75 (7 771.50) Kč 
• nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné, 1/3 z 7 872.75 = 2 

624.25 (2 590.50) Kč 
 

• Nařízení vlády č.603/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě (341/2017 Sb.) 
• nová stupnice platových tarifů 

 
Přejeme Vám příjemnou práci s programem  

a především všechno nejlepší v novém roce 2021.  
Snad už bude z větší části normální 
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