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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 1.1.2023. Přesné znění všech změn je uvedeno v 
nabídce Ostatní/ Nápověda/ Kapitola - Aktuální informace a zde dále v textu. 

Instalace upgrade 2023.1 
• z našich stránek www.pcmzdy.cz si stáhněte soubor s upgrade 2023.1 (přímý odkaz na stažení je 

http://www.pcmzdy.cz/upgrade/PC_MZDY_U2023_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 2022.1 - 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 2023.1  
• doplní tabulku svátků pro rok 2023 
• 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 
• 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 2023 před instalací upgrade 2023.1, zkontrolujte nastavení parametrů 

(Číselníky/ Parametry). Pokud se nedoplnily parametry platné pro rok 2023, proveďte např. výběr jiné 
organizace, nebo prohlížení měsíce roku 2022 a návrat z prohlížení. Tím dojde ke správnému nastavení 
parametrů pro rok 2023 

 pokud se mění některé hodnoty nezdanitelných částek, proveďte uživatelskou fci Oprava údajů 
zaměstnance - Slevy na dani 

Aktuální informace o změnách ve verzi 2023.1 
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) 

 
Doplnění programu, opravy a změny provedené v období 08/2021-01/2022 na základě požadavku uživatelů 

a změn vyplývajících z legislativních změn. Hodnoty uvedené v závorkách u legislativních změn představují 
hodnoty platné do 31.12.2021 (pokud není uvedeno jinak) 

 
  

Úpravy programu 
• úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2023 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 

31.12.2022, pokud není uvedeno jinak) 

http://www.pcmzdy.cz/
http://www.pcmzdy.cz/upgrade/PC_MZDY_U2023_1.exe
http://www.pcmzdy.cz/pages/aktual.htm
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o maximální základ pojistného SZ činí 1 935 552 (1 867 728) Kč, tím je určena i hranice pro 
zálohovou daň ze mzdy vyšší sazbou 23 % (1/12 z 1 935 552, tedy 161 296 (155 644) Kč/měsíc 

o redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN 
o částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 (3 500) Kč 
o minimální mzda 17 300 (16 200) Kč/měsíc, 103.80 (96.40) Kč/hod 
o tabulka platových tarifů 
o nezabavitelné částky pro výpočet srážek 
o nové hodnoty v kapitole Historie parametrů 

•  doplněna možnost uplatnění slevy pojistného SZ pro vybrané skupiny zaměstnanců od 02.2023 (zákon 
č. 216/2022 Sb.) 
o v souvislosti s tím upraven název u DM 637 
o u zaměstnance je třeba zadat možnost uplatnění slevy (P-Ostatní údaje). Kontrolují se podmínky 

pro uplatnění slevy 
 věk pro typ slevy a, g. Kontroluje se, jak při zadání záměru uplatnit slevu, tak i při výpočtu 

v měsíci 
 počet hodin týdně (mimo typ g) 
 u více pracovních vztahů, může být sleva pouze u jednoho 

o při výpočtu v měsíci se kontroluje 
 úhrn VZ musí být menší než 1.5násobek průměrné mzdy 
 úhrn VZ za odpracovanou hodinu musí být menší než 1.15% průměrné mzdy 
 odpracovaná doba musí být méně než 138 hod 

•  nová sestava (PDF a e-podání) Oznámení záměru uplatňovat slevu pojistného SZ (S1972-Oznámení 
slevy poj.SZ) 

•  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. 

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.  

Přehled legislativních změn najdete na https://pcmzdy.cz/legislativni-zmeny-od-1-1-2023/  
 

Přejeme Vám příjemnou práci s programem  
a především všechno nejlepší v novém roce 2023 

http://www.mfcr.cz/
https://pcmzdy.cz/legislativni-zmeny-od-1-1-2023/
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