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Úvodem  
Vážení uživatelé, blahopřejeme vám, že jste si vybrali program 
SYSLÍK. Věříme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. Ještě 
než začnete s programem pracovat, uvědomte si, že máte před sebou 
pouhý počítač, který za vás sám nic nevymyslí, ale bude pracovat 
podle toho, jak je naprogramován a podle vašich vstupních údajů. 
Proto pokud něco špatně zadáte, program tyto špatné údaje vezme 
jako vstupní a samozřejmě dostanete špatné výsledky. Počítač 
s programem je pouhý nástroj, který má za úkol provádět rutinní práce, 
ale tvůrčí práce stejně zůstane na vás. Proto pro úspěšnou práci 
s programem se s ním nejdříve dokonale seznamte  (to že znáte 
základy práce s počítačem je snad samozřejmé), vyzkoušejte si jak se 
chová v různých situacích a při různých vstupních hodnotách a pak 
teprve s ním začněte pracovat. Minimální doba pro naučení se práce 
s programem je alespoň jeden měsíc. Tuto příručku si podrobně 
prostudujte a vyzkoušejte si všechny funkce přímo na počítači. 
Předejdete tak mnoha problémům při vlastní práci s programem. Pro 
správné pochopení a používání programu je nutné znát alespoň 
základy mzdového účetnictví. Prostudujte si proto důkladně všechny 
zákony a vyhlášky, které se zpracováním personálních a mzdových 
údajů souvisí (především Zákon o daních z příjmů, Zákon o pojistném 
na sociální zabezpečení, Zákon o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákoník práce a Mzdové a platové předpisy.) 
 
Mzdový program se skládá z několika částí. Základní databází je 
Kmenová databáze (personalistika), kde jsou zapsány všechny 
personální údaje o vašich zaměstnancích, které se později používají 
jednak při vlastním výpočtu mezd a jednak při tiscích. Dále program 
obsahuje Mzdovou databázi (tabulka pro výpočet mezd), kde jsou 
uloženy spočítané mzdové složky jednotlivých zaměstnanců. Z údajů 
Kmenové i Mzdové databáze je možné tisknout několik desítek 
výstupních sestav. 
 
Vzhledem k tomu, že oblast zpracování mezd je velice komplikovaná a 
rozmanitá, bylo snahou napsat program dostatečně obecně, aby 
vyhověl co nejširšímu okruhu uživatelů. Z tohoto důvodu je mnoho 
vlastností definovatelných uživatelem. Není tedy možné přistoupit 
k programu tak, že po nainstalování řeší ihned všechny vaše 
požadavky. Mnohdy je nutné provést zásah do nastavení programu 
nebo změnit některý definiční soubor. Pokud si s nastavením programu 
nevíte rady nebo nevíte zda je váš problém řešitelný v programu, 
kontaktujte distributora programu. 
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Veškeré programy se v současné době velmi rychle vyvíjejí a proto 
dokumentace velmi rychle zastarává. Nejaktuálnější dokumentaci 
najdete vždy v nápovědě k programu. Věnujte dostatečnou pozornost i 
upozorněním na obrazovce, která se objeví v malých oknech při 
provádění některých operací. Tato upozornění jsou do programu 
zapracovávána na základě prováděných úprav a vy je dostáváte 
s aktualizací programu, tj. vyšší verzí programu (upgrade). 
Omlouváme se proto, že se program nemusí chovat vždy přesně tak, 
jak je uvedeno v tištěné příručce. Příručka zachycuje stav ke konci roku 
2012. 
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1. SERVER 
 

1.1. SYSLÍK - klient / SYSEL - server 
Co je klient/server 

Architektura klient/server (dále jen C/S) spočívá v rozdělení programu 
minimálně na dvě (ale i více) části. Jedné části se říká klient a běží na 
počítači uživatele. Klient se tedy stará o komunikaci s uživatelem, o 
zobrazení dat a o některé výpočty, které je efektivnější provádět přímo 
u uživatele. Druhé části se říká server a jako její hlavní úkol je starat se 
o data. Dále zpravidla provádí výpočty, které je efektivnější provádět 
přímo u zdroje dat. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že klient není přímo napojen na data (tak, 
jak je tomu např. ve stávajících tzv. souborových verzích), ale 
komunikuje se serverem pomocí speciálních příkazů. A nyní vidíme 
hned první výhodu tohoto řešení: pokud se klient jakýmkoliv způsobem 
zhroutí (zamrzne, vypnou proud apod.) nemá to žádný vliv na data. Vliv  
na data může mít pouze zhroucení serveru, ale ten je v případě síťové 
verze jen jeden a zpravidla to bývá nejvýkonnější počítač a navíc se 
zálohovaným zdrojem. Další výhoda je ta, že často odpadá poměrně 
značný tok dat mezi uživatelem a daty. Při použití souborové databáze 
bylo nutno pro každou operaci přenést data na uživatelský počítač, tam 
zpracovat a výsledek opět zapsat do příslušných souborů. Data se 
tudíž přenášela dvakrát. V architektuře C/S se na server pošle pouze 
příkaz, server provede s daty akci a na klienta pošle pouze výsledek. 
 
 

Výhody verze klient/server 
Shrňme si výhody řešení C/S oproti stávajícím souborovým databázím: 

- vysoká bezpečnost dat, o které se stará server odděleně od      
vlastního klienta 

- zrychlení některých operací, protože odpadá dvojí přenos dat 
- možnost napojení se na data přes Internet 
- napojení velkého množství uživatelů po síti 
- možnost rozložit výpočtovou zátěž mezi více počítačů 
- mnoho dalších funkcí, které dává k dispozici SQL server – 

převody dat, úplná replikace dat (přenosy dat mezi různými 
počítači), zotavení z chyb, inteligentní archivace apod. 
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Co je SYSLÍK – klient 
SYSLÍK – klient je klientská aplikace mzdového programu SYSLÍK 
verze 5. Po spuštění se spojí se SYSEL/SYSLÍK - serverem a 
komunikuje s ním pomocí TCP/IP protokolu. Klient rovněž zajišťuje 
mnohé funkce, které je výhodnější provádět na straně klienta díky 
čemuž je možné zrychlit přenos dat mezi serverem a klientem.  
 
Pro bezchybné připojení SYSLÍK - klienta k SYSEL/SYSLÍK - serveru 
je třeba na straně klienta správně nastavit parametry. Tzn., že je třeba 
nastavit parametry pro spojení a také vybrat odpovídající firemní 
databázi. Nastavení klienta si probereme dále v kapitole Nastavení 
klienta. 
 
 

Co je SYSEL/SYSLÍK – server 
SYSEL/SYSLÍK – server pracuje jako aplikační server pro podvojné 
účetnictví SYSEL verze 5. a  zpracování mezd a personalistiky SYSLÍK 
verze 5. To jestli má pracovat pro SYSLA, SYSLÍKA nebo oba 
programy současně je dáno speciálně upraveným kódem, který zajistí 
autor programu. Napojí se na MS SQL server a zajišťuje komunikaci se 
SYSLÍK - klientem. Zajišťuje rovněž mnohé funkce, kde není třeba 
zobrazovat data, aby se ušetřil přenos dat mezi serverem a klientem. 
Z toho důvodu doporučujeme instalovat SYSEL/SYSLÍK – server na 
počítač, kde je umístěn i SQL server nebo alespoň na počítač, který je 
spojen s počítačem, kde je SQL server, velmi rychlou sítí. Pomocí 
serveru provádíte rovněž vytváření nových databází a jejich 
zálohování. 
 
 

Jak pracuje SYSLÍK C/S 
Naše řešení nepoužívá jen dvě vrstvy (klasický klient a server), ale 
mezi klienta a server vkládá další vrstvu tzv. aplikační server. Jaké má 
toto řešení další výhody? Je možné rozdělit úkoly do tří míst. Klient 
komunikuje s aplikačním serverem pomocí internetového protokolu 
TCP/IP, takže je možné mít např. nainstalovaného klienta na 
notebooku a aplikační server a server v kanceláři a z notebooku se 
pomocí Internetu napojit přímo na vaše firemní data. 
 
 
 
 

 SYSLÍK - 
TCP/I

 SYSEL - 
server 

MS SQL 
server 
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Jako server byl použit MS SQL server 2000/2005/2008. 
 
Pokud se vám hned z počátku nechce investovat nemalý peníz do 
plnohodnotného SQL serveru, má pro vás firma Microsoft řešení. 
Jedná se o jádro SQL serveru nazvané MSDE (Microsoft desktop 
engine) a na to máme právo jej šířit s naší aplikací zdarma. MSDE je 
však pouhopouhé jádro serveru bez jakýchkoliv administrátorských 
nástrojů, takže nemůžete převádět databáze do jiných formátů, 
převádět data, provádět replikace dat, různé styly archivace (při větších 
objemech dat je archivace, která ukládá vždy vše velmi pomalá a 
zabere mnoho místa) apod. Na MSDE se rovněž může připojit pouze 5 
síťových uživatelů. Pro větší objemy dat a pro více uživatelů na síti 
budete vždy potřebovat plnohodnotný SQL server. 
 
SQL server budete mít nainstalovaný na výkonném počítači, kde budou 
rovněž uložena vaše data. Aplikační server můžete nainstalovat buď na 
stejný počítač, kde je i SQL server nebo v budoucnu bude možné jej 
instalovat i na úplně jiný počítač (pokud nechcete serverový počítač 
zatěžovat dalším programem) a dokonce jej budete moci nainstalovat 
na klientský počítač. Volbou vhodné topologie můžete zvýšit výkon 
systému. Klienta samozřejmě nainstalujete na počítač, u kterého bude 
sedět uživatel. 
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1.2. Instalace programů 
K instalaci program ů jsou vyžadována administrátorská práva. 
Programy jsou dodávány na instalačním CD. Pokud máte na počítači 
zapnutý autostart programů, pak se po vložení CD do mechaniky 
rozeběhne úvodní okno, kde si budete moci vybrat, který program 
chcete nainstalovat. Pokud autostart nemáte zapnutý, poklepejte na 
ikonu Tento počítač, pak na ikonu mechaniky CD a nakonec na 
program SETUP.EXE. 
 

Nastavení Windows 
Protože klient se serverem komunikuje pomocí protokolu TCP/IP, 
musíte v nastavení sítí ve Windows mít nainstalován tento protokol a to 
i v případě, že máte klienta a servera na jednom počítači. Klient se 
serverem se propojí lokálně, ale přesto potřebují mít tento protokol 
nainstalován. Dále nainstalujte v nastavení sítí služby Klient sítě 
Microsoft a Sdílení souborů a tiskáren. Tyto služby nainstalujte 
z originálního CD Microsoft Windows.  
 
Po spuštění instalace budete muset u některých programů zadat 
registrační klíč. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme, aby 
zachovali údaje předvyplněné instalačním programem a procházeli 
instalací pomocí tlačítka Další. Pokud se v instalačním programu 
potřebujete vrátit, stiskněte tlačítko Zpět. Po úspěšné instalaci se 
vytvoří v menu Start nová skupina programů (Programy CSH) a v ní se 
objeví nově nainstalovaný program. 
 

Instalace na Windows 98 a výše 
1. Nemáte-li plný SQL server nainstalujte MSDE 2 SP3 pro 

Windows 98/ME/NT/2000/XP (při instalaci musíte zvolit správnou 
verzi Windows) nebo SQL Server 2005 Express pro Windows 
Vista.  

2. Po nainstalování MSDE nebo SQL Serveru 2005 Express (což 
je jádro SQL Serveru) by měl počítač nabídnout restart. Pokud se 
tak nestane, restartujte jej ručně (pouze pro Win 98). 

3. Po startu Windows se objeví ikonka SQL Serveru na liště 
Windows vedle zobrazení času (kromě Windows Vista/7). Máte-li 
Windows 98/ME, poklepejte na tuto ikonku a stiskněte tlačítko 
Start/Continue, rovněž zaškrtněte políčko Auto-start service when 
OS starts, aby se SQL Server spouštěl automaticky. Máte-li 
Windows 2000/XP/Vista/7, je toto již nastaveno automaticky. 
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4. Nyní již instalujete vlastní program. Instaluje se z první záložky 
Programy SQL Server tlačítkem SYSEL/SYSLÍK – server,klient. 
Můžete si vybrat, jaké komponenty chcete instalovat. Pokud 
instalujete vše na jeden počítač, nechte zaškrtnutou instalaci 
serveru a jednoho (nebo obou) klienta. Instalujete-li program na síť, 
můžete na jeden počítač nainstalovat server a na ostatní klienty. 
Během instalace si také vybíráte, které další programy chcete dále 
instalovat. Program Archivace slouží k archivování dat. Program 
Tabulka slouží pro tisk tabulkových tisků (doporučujeme 
nainstalovat). 
Na Windows 2000/XP/Vista/7 doporučujeme nainstalovat Manažer 
služeb CSH, který zajistí automatické spouštění Sysel/Syslík 
serveru při startu Windows. Server se bude provozovat jako 
služba, což je na tomto operačním systému optimální řešení. 
Pokud budete chtít zajistit automatický start servera i na Windows 
98/ME, nainstalujte Startér serverů CSH. Protože tyto systémy 
nedovolují spouštění služeb, je toto řešení pouze náhražkové a my 
příliš nedoporučujeme tyto systémy používat. Startér serverů CSH 
a Manažer služeb CSH nemůžete nikdy instalovat současně.  

5. Dalším krokem je první spuštění programu. Z nabídky Start 
spusťte Programy CSH – Sysel/Syslík-server. Objeví se okno pro 
založení společné databáze, stiskněte jen tlačítko Založit. Pak 
budete vybídnuti k založení firemní databáze – to provedete 
stiskem tlačítka Založit novou. Po založení databáze musíte založit 
uživatelské účty. Zadejte heslo manager. Tím se založí uživatel se 
jménem SYSTEM a heslem manager . Můžete si přidat další 
uživatelské účty nebo změnit heslo (lze i později). 

6. Nyní již můžete spustit Syslík – klient a začít pracovat. 
 
Jestliže se Vám program poda řilo nainstalovat dle uvedeného 
stru čného postupu, nemusíte se kapitolou Nastavení Sysel /Syslík 
– server již zabývat. Instalujete-li klienty na sí ť, v kapitole 
Nastavení Sysel – klienta naleznete pot řebné informace. 
 
Problémy : 
Pokud se Vám po spuštění Sysel/Syslík – serveru objevilo okno 
Nastavení, znamená to, že instalační program nedokázal sám nastavit 
tzv. připojovací řetězec ADO. V tomto případě jej musíte zadat ručně. 
Podrobnější informace naleznete v kapitole Nastavení Sysel/Syslík – 
serveru. 
 
Pokud máte od naší firmy více programů používajících Archivaci a 
Tabulku, stačí je mít na počítači nainstalovány pouze jednou. 
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Nastavení SYSEL/SYSLÍK – server 
Nastavení parametrů Sysel/Syslík – serveru je jedním z klíčových bodů 
celého procesu nastavování. Před tím než začnete nastavovat 
parametry Sysel/Syslík – serveru se ujistěte, že máte spuštěn MS SQL 
server (přip. MSDE).  
 
Nejprve budete muset vytvořit řetězec připojení ADO k SQL serveru. 
K tomu je určen jednoduchý průvodce. Řetězec připojení ADO začnete 
vytvářet po stisku tlačítka Vytvořit resp. Build. V následujícím 
dialogovém okně vyberte na záložce Zprostředkovatel položku 
Microsoft OLE DB Provider for SQL server. Nyní se přepněte na 
záložku Připojení a nastavte jednotlivé body následujícím způsobem: 
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Pokud jste instalovali MSDE 2 SP3 nebo SQL 2000 
1) v případě, že máte Sysel/Syslík – server nainstalován na 

stejném počítači jako MS SQL server (doporučeno), nechte políčko 
u volby 1. prázdné, jinak vyplňte jméno počítače. 

2) u volby 2. nastavte možnost Použít specifické uživatelské jméno 
a heslo  

3) do uživatelského jména napište sa a heslo nechte prázdné 
4) zatrhněte možnost Povolit uložení hesla 
5) u volby 3. se ujistěte, že je vybrána možnost Vyberte databázi 

na serveru a příslušné políčko nechte prázdné 
 
Pokud jste instalovali SQL Server 2005 (2008) Expre ss nebo SQL 
server 2005 (2008) 
1) u volby 1. vyplňte jméno počítače, kde je nainstalován SQL 

server (můžete jej vybrat z výběrového pole, pokud v něm není, 
stiskněte tlačítko Aktualizovat) a za něj napište \CSH2005. Např. 
počítač se jmenuje SERVER, pak bude v poli 1. 
SERVER\CSH2005 (pro SQL server 2008 - SERVER\CSH2008). 

2) u volby 2. nastavte možnost Použít specifické uživatelské 
jméno a heslo 

3) do uživatelského jména napište sa a do hesla csh_2005 (pro 
SQL server 2008 – csh_2008). 

4) zatrhněte možnost Povolit uložení hesla 
5) u volby 3. se ujistěte, že je vybrána možnost Vyberte databázi 

na serveru a příslušné políčko nechte prázdné 
 
Před odsouhlasením tlačítkem OK ještě otestujte připojení pomocí 
tlačítka Testovat připojeni. Jestliže tyto parametry souhlasí, potvrďte 
vytvoření řetězce tlačítkem OK. 
 
Nyní je třeba vytvořit databázi společných dat. Jako jméno databáze 
doporučujeme ponechat _SPS_SYSEL_SPOL a adresář s těmito daty 
by měl být stejný jako datový adresář MS SQL serveru. Důležité 
nastavení je u položky Index SQL serveru pro replikaci. Pokud totiž 
budete chtít replikovat data, je třeba se hned zpočátku rozhodnout, 
jaké číslo SQL serveru bude mít tato instalace. Za provozu již tento 
index nemůžete měnit.  
 
Po odsouhlasení tlačítkem Založit se začne vytvářet databáze, o čemž 
jste průběžně informováni. 
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Dále budete muset založit alespoň jednu databázi s firemními daty. Tu 
založíte pomocí tlačítka Založit novou. Vytváření této databáze bude 
opět chvíli trvat. V poslední fázi vás průvodce zavede k vytvoření 
uživatelských účtů pro přihlášení do SYSEL – klienta. Implicitní 
přístupové jméno je SYSTEM. Toto jméno nelze měnit, ovšem můžete 
změnit přiřazené heslo. Po instalaci je tímto heslem slovo manager. 
 
V menu Nastavení – Server zkontrolujte číslo portu a timeout klienta. 
Tyto hodnoty doporučujeme ponechat tak, jak jsou předvoleny, ale 
můžete si je samozřejmě změnit dle vlastních požadavků. Pokud v poli 
Databáze společných nastavení není vyplněn žádný název databáze, 
vyberte zde databázi společných dat, kterou jste před chvílí vytvořili. To 
je vše, co je třeba učinit pro správný běh aplikačního serveru. Pokud 
jste postupovali dle našeho výkladu, mělo by nastavení serveru 
vypadat podobně jako je vyobrazeno na následujícím obrázku. 
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V poslední fázi vás průvodce zavede k vytvoření uživatelských účtů pro 
přihlášení do Sysla nebo Syslíka – klienta. Implicitní přístupové jméno 
je SYSTEM. Toto jméno nelze měnit, ovšem můžete změnit přiřazené 
heslo. Po instalaci je tímto heslem slovo manager. 
 
Bližší vysvětlení všech parametrů najdete v druhé části v kapitole 
Nastavení serveru.  
 
 

Nastavení SYSLÍK – klient 
Nastavení parametrů SYSLÍK – klienta je dalším klíčovým bodem při 
nastavování mzdového a personálního programu SYSLÍK C/S. 
 

Nastavení klienta 
Pokud se vám při prvním spuštění SYSLÍK – klienta nepodaří napojit 
na aplikační server objeví se servisní menu. Je to z toho důvodu, že 
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klient prozatím nezná potřebné parametry pro spojení se 
SYSEL/SYSLÍK – serverem.  
 
Vyberte proto v menu Servis položku Nastavení klienta. Zde budete 
muset uvést IP adresu serverového počítače, nebo jeho jméno. 
V případě, že máte jak SYSEL/SYSLÍK – server tak i SYSLÍK – klienta 
nainstalovány na jednom počítači, zadejte jako IP adresu localhost. 
 

 
 
Druhým parametrem je číslo portu. To musí být stejné jako na straně 
serveru. (viz. kapitola Nastavení SYSEL/SYLÍK – serveru) 
 
 

Spušt ění program ů 
Pokud jste nastavili všechny potřebné parametry, můžete učinit 
rozhodující krok a připojit SYSLÍK – klienta k aplikačnímu serveru 
(předtím se však ujistěte, že je spuštěn jak SQL – server tak i aplikační 
server).  
 
Připojení provedete pomocí menu Servis-Připojit k serveru. Program se 
vás zeptá na uživatelské jméno a heslo. Po instalaci zná program 
pouze uživatelské jméno SYSTEM a jemu náležející heslo manager . 
Pozor, záleží i na velikosti písmen.  
 
Pokud se klientem běžně připojujete na více aplikačních serverů, 
můžete požadované připojení zvolit v poli Výběr připojení. Seznam 
volitelných připojení může být definován v ini souboru pripojeni.ini, 
který se umístí do složky s programem Syslík - klient. Tento ini soubor 
obsahuje sekce, jejichž název je tvořen názvy jednotlivých připojení, 
přičemž tyto každá z těchto sekcí obsahují hodnoty zadávané v 
nastavení klienta.  
Takže například ini soubor obsahující údaje  
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[Lokální server] 

SERVER=localhost 

PORT=2106 

ReqTimeOut=120 

 

[Karel účtárna] 

SERVER=192.168.1.202 

PORT=2106 

ReqTimeOut=120 

    

[Centrála] 

SERVER=pcjirina 

PORT=2106 

ReqTimeOut=35 
 
zajistí, že se v nabídce Výběr připojení objeví tři možnosti, a to Lokální 
server, Karel účtárna a Centrála. Pokud soubor pripojeni.ini není 
přítomen, nebo posledně použité připojení není v tomto ini souboru 
nastaveno, objeví se v nabídce možnost Poslední použité. 
 

 
 
Nastavení uživatelských jmen a přístupových práv se provádí na straně 
SYSEL – serveru. Více se dočtete v kapitole Správa uživatelů. 
 
 

Obecné požadavky na po čítač 
Minimální konfigurace počítače je dána především použitým operačním 
systémem. Samotný program (Syslík klient) nemá zvláštní nároky na 
výkon počítače. U SQL serveru a SYSEL/SYSLÍK serveru je vhodnější 



                                                Syslík C/S 

 

14

použít větší velikost paměti, zvláště v případě, kdy zpracováváte více 
firem současně.  
 

 Minimální konfigurace Doporu čená konfigurace 
Operační 
systém 

Win 2000, 
Win XP 

Win Vista, 
Win 7 

Win 2000, 
Win XP 

Win Vista, Win 7 

Procesor 233 MHz 800 MHz 300 MHz 1 GHz 
Paměť 64 MB 512 MB 128 MB 1024 MB 

Pevný disk 4 GB 20 GB 4 GB 20 GB 

Grafická 
karta 

SVGA 
800 x 600 

SVGA 
800 x 600 

SVGA 
800 x 600 

DirectX9 
s WDDM, Pixel 
Shader 2.0, 32 

bitů/pix, 128 MB 
Optická 

mechanika 
CD-ROM CD-ROM CD-ROM DVD-ROM 
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1.3. Ovládání a nastavení SYSEL/SYSLÍK 
SYSEL/SYSLÍK – server pro  mzdy a personalistiku verze 5 
představuje tzv. aplikační server. Je to spojovací článek mezi SYSLÍK - 
klientem a databázovým strojem (SQL server) zajišťujícím správu 
databáze. 
 
Po spuštění se spojí s SQL serverem a zajišťuje komunikaci mezi 
klientem a SQL serverem. Rovněž zajišťuje mnohé funkce kde není 
třeba zobrazovat data, aby se ušetřil přenos dat mezi serverem a 
klientem a tím se také zvyšuje komfort při používání programu. 
 
Z toho důvodu doporučujeme instalovat SYSEL/SYSLÍK – server na 
počítač, kde je umístěn i SQL server nebo alespoň na počítač, který je 
spojen s počítačem, kde je SQL server, velmi rychlou sítí.  
 
V případě že nevlastníte plnohodnotný SQL server, ale používáte 
pouze jeho databázové jádro MSDE, zde rovněž provádíte údržbu 
databází, tzn. vytváření nových  a jejich zálohování. Více o správě 
firem a o nastavení serveru  se dočtete v následujících kapitolách. 
 
 

Ovládání serveru 
Chod serveru je možné řídit pomocí funkcí v menu Server. Pro účely 
ovládání jsou zde tyto funkce: 
 
Start 
Spustí server (pokud byl předtím pozastaven). 
 
Stop 
Dočasně ukončí služby poskytované serverem.Server nelze zastavit 
pokud jsou přihlášení uživatelé. V takovém případě je nutné uživatele 
nejdříve odpojit a poté pozastavit služby SYSEL/SYSLÍK – serveru. Po 
použití této funkce server sice neposkytuje služby klientské aplikaci, 
ovšem je stále spuštěn. Pro úplné vypnutí serveru je nutné použít 
funkci Ukončení. 
 
Odpojit všechny 
Odpojí všechny uživatele, kteří momentálně využívají služeb serveru. 
 
Přehled o přihlášeních k serveru 
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Po zadání administrátorského hesla se zobrazí přehled přístupů 
k serveru. Zobrazí se uživatelské jméno a čas přihlášení. 
Stav   
Zobrazí informační okno o aktuálním stavu serveru. Spustí server 
(pokud byl předtím pozastaven). Z těchto informací je možné například 
zjistit kolik je aktuálně přihlášených uživatelů a z kolika IP adres tito 
uživatelé přistupují, nebo z jakých konkrétních IP adres se připojili 
k tomuto serveru. 
 
Ukončení  
Ukončí běh serveru, odpojí se od SQL serveru a definitivně ukončí 
svoji činnost ve Windows 
 
 

Odeslání zpráv ze serveru p řihlášeným klient ům 
Někdy potřebujete dát ze servera nějakou zprávu přihlášeným 
klientům. Například že budete zastavovat server, protože musíte 
restartovat počítač. Provedete to tak, že do adresáře, kde je 
nainstalován SYSWL/SYSLÍK server vložíte textový soubor se jménem 
syslsrv_messages.txt a do něj zapíšete text zprávy. Ten má následující 
formát: 
 
#číslo zprávy 
datum a čas vypršení platnosti zprávy 
text zprávy 
 
Například: 
#1 
20.08.2010 12:00 
Dnes ve 12:00 se bude instalovat nová verze serveru, proto v této době 
ukončete svoji činnost nebo budete automaticky odpojeni. 
 
Každá další zpráva musí mít vždy vyšší číslo než měla poslední 
zpráva. Zpráva se pak zobrazí na klientovi buď při jeho přihlášení nebo 
do jedné minuty, když klient běží. Pokud se však klient nespustí do 
data a času vypršení platnosti zprávy, zpráva se už nikdy nezobrazí 
(stala se neaktuální). 
 
 

Nastavení serveru 
Pomocí voleb v menu Nastavení se nabízí možnost jednoduché údržby 
SYSEL/SYSLÍK – serveru a databází používaných ve mzdovém 
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programu SYSLÍK. Údržbu je možno provádět jak na firemní databázi 
tak i na databázi společných nastavení.  
Po spuštění této volby se zobrazí dialog pro nastavení parametrů 
SYSEL/SYSLÍK – serveru. Tyto parametry jsou nezbytné pro správnou 
komunikaci s SQL serverem. Pokud při spuštění SYSEL/SYSLÍK – 
serveru nebudou známy všechny potřebné parametry, spustí se 
jednoduchý průvodce který vám pomůže při jejich nastavení. 
 

 
 

V tomto okně provádíte nastavení základních parametrů serveru. 
 
Port 
Zde se zadává číslo portu, přes který spolu komunikují klient se 
serverem. Stejné číslo, jaké nastavíte na serveru musíte nastavit i na 
klientovi. Jako výchozí hodnota se používá 2106, ale je možné si ji 
pozměnit. 
 
Timeout apl. klienta (sec) 
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Je časový interval během kterého se musí klient ohlásit aplikačnímu 
serveru a dát tak vědět, že je stále aktivní. Pokud se klient do této doby 
neohlásí, bude odpojen. Tato funkce je zde pro případ, že se klient 
odpojí nekorektně (zatuhnutí počítače, výpadek napájení, násilné 
ukončení běhu počítače apod.). Pokud je klient spuštěn, hlásí se 
v těchto pravidelných intervalech, že je ještě funkční. Časový interval je 
udáván v sekundách. 
 
Limit pro neaktivitu uživatele (min) 
Určuje, po kolika minutách nečinnosti uživatele má aplikační klient 
přestat aplikačnímu serveru posílat zprávy potvrzující jeho připojení. Po 
další době, která závisí na nastavení hodnoty Timeout klienta, aplikační 
server relaci sám ukončí. Při hodnotě nula je tato funkce deaktivována. 
 
Řetězec připojení ADO  
Aby se mohl SYSEL/SYSLÍK – server připojit k SQL serveru, musí mít 
zadány připojovací parametry. Ty se zapisují do tzv. řetězce připojení. 
Nejlépe tento řetězec vytvoříte po stisku tlačítka Vytvořit. 
V následujícím okně patrně stisknete tlačítko Build, čímž se vám otevře 
průvodce pro připojení k SQL serveru. V něm je nutné vybrat 
poskytovatele pro připojení (pro SQL server to bude Microsoft OLE DB 
Provider for SQL Server. Na záložce Připojení musíte vyplnit 
uživatelské jméno a heslo (standardně je uživatelské jméno sa a heslo 
je prázdné) pro připojení k SQL serveru a zaškrtnout políčko povolit 
uložení hesla (resp. prázdné heslo, pokud hesla nepoužíváte). Ostatní 
údaje nemusíte vyplňovat. Z výše uvedeného vyplývá, že 
SYSEL/SYSLÍK – server používá pouze jedno uživatelské jméno a 
heslo pro přístup k SQL serveru. Ostatní přístupová práva 
k jednotlivým tabulkám si řídí sám. Na SQL serveru proto musíte mít 
pro všechny databáze SYSLÍKA povoleno čtení i zápis. 
 
Adresář pro sdílená data 
Cesta do adresáře, kde budou umístěny sdílené soubory pro jednotlivé 
firmy. Při založení nové firmy se v tomto adresáři založí podadresář se 
jménem databáze.  
 
Adresář pro archivaci dat 
Cesta do adresáře, kde budou umístěny soubory s archivy. Dále si 
můžete zatrhnout volbu, mají-li se archivy nepřepisovat..  
 
Databáze společných nastavení  
Zde vyberte databázi, ve které jsou uložena společná nastavení 
programu. Je to nutné proto, že v ní jsou uložena uživatelská jména a 
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hesla, pomocí kterých se klienti přihlašují k serveru. Pokud ji zde 
nevyplníte, nebudou se moci klienti připojit. 
 
Databázové aliasy  
Zde je možné zadat databázové aliasy. Při nastavení databáze 
společných nastavení se zde vytvoří alias SYSTEM=<databáze 
společných nastavení>. 
 
 

Správa uživatel ů 
V programu si můžete nadefinovat přístupová práva k jednotlivým 
evidencím pro libovolný počet uživatelů. U každé tabulky pro danou 
evidenci volíte, zda ji může určitá osoba číst i zapisovat nebo jenom 
číst či zda do ní nemá přístup vůbec. Při přihlašování do programu 
musí zadat uživatel tzv. uživatelské jméno. Tomuto uživatelskému 
jménu je přiřazen soubor pravidel (dále budeme tomuto souboru 
pravidel říkat role), co smí a nesmí uživatel s tímto uživatelským 
jménem v programu dělat. Uživatelské jméno nemusí být jméno 
konkrétní osoby, protože přiřazení konkrétní osoby nebo osob 
k uživatelskému jménu se provádí na klientovi v Servis – Uživatelé 
programu. Můžete si tak nadefinovat jako uživatelská jména názvy 
funkcí (účetní, personalista atd.) a potom v příslušné roli nadefinujete 
práva. Samozřejmě můžete založit jako uživatelská jména skutečná 
jména osob, kteří se do programu přihlašují, ale aby program používal 
údaje o přihlášeném zaměstnanci, budete stejně muset v Uživatelích 
programu provést přiřazení konkrétní osoby uživatelskému jménu. 
 
Po prvním spuštění této funkce se vám automaticky založí uživatel se 
jménem SYSTEM a heslem manager  (systémový administrátor). 
Tomuto jménu můžete změnit pouze heslo (jméno SYSTEM je 
nezměnitelné) a tento uživatel má vždy zcela neomezená práva, která 
nejdou změnit. Proto doporučujeme založit další uživatele a přihlašovat 
se pod jejich jmény. 
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Pro vstup do definice uživatelů je vyžadováno heslo systémového 
administrátora, které je po instalaci programu nastaveno na manager. 
Aby nemohl měnit přístupová práva kdokoliv, doporučujeme toto heslo 
změnit. POZOR!!! Pokud zapomenete heslo systémového 
administrátora, není šance se dostat do definic uži vatelů. Jediná 
možnost je objednat si technika dodavatelské firmy,  aby vám 
tabulku zp řístupnil speciálním heslem. 
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Na první záložce definice přístupových práv definujete uživatelská 
jména, ke každému jménu heslo a nakonec název role, která popisuje, 
co tento uživatel smí a co ne. Heslo se zadává po stisku tlačítka 
Nastavit uživatelské heslo. Heslo není v mřížce vidět, protože poté, co 
administrátor založí uživateli jeho jméno a heslo, může si uživatel po 
přihlášení přímo z klientské části svoje heslo změnit. Potom ani 
administrátor heslo uživatele nezná. Pokud uživatel heslo zapomene, 
může mu administrátor heslo změnit tlačítkem Nastavit uživatelské 
heslo. Po stisku tlačítka Ověřit uživatelské heslo je možné ověřit, zda zadané 
heslo je správné. 
 
Na druhé záložce se definuje seznam názvů rolí, které používáte na 
první záložce u uživatelských jmen.  
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Na třetí záložce se definují pro každou roli přístupová práva 
k jednotlivým databázím. Přístupová práva se definují pro roli, kterou 
máte právě vybranou na druhé záložce. Práva mohou být Čtení/Zápis, 
Jen čtení, Čtení/Nové záznamy, Nemá přístup. Můžete si zvolit filtr 
Zobrazit evidence pro aplikaci a tím zobrazit jen tabulky pro Mzdy, 
Účetnictví nebo Cestovní kanceláře. Tlačítkem Hromadné nastavení 
práv se nastaví všem vyfiltrovaným tabulkám stejné právo přístupu, 
jako je na právě vybrané tabulce. 
 
 

Nastavení práv pro mzdovou evidenci : 
Má přístup ke všem sestavám  

Zde můžete nastavit práva přístupu 
k sestavám. 

 
Má přístup ke všem údajům kmenové databáze  

Zde můžete nastavit práva přístupu 
k jednotlivým položkám databáze. 

 
Nastavení přístupu k zaměstnancům má obrácený význam  

Zde si můžete nastavit zda Vámi vybraní 
zaměstnanci jsou povolení nebo zakázaní, viz. 
Správa uživatelských účtů. 

 
Evidence / Práva přístupu  

Přehled polí a práv přístupů. 
 
 

Správa firem  
Zde můžete zakládat databáze jednotlivých firem a provádět 
zálohování dat (archivaci). 
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Adresář s daty  
Zde musíte mít uvedenu cestu k adresáři, který obsahuje databáze 
SQL serveru. Pro SQL server 7.0 to bude patrně C:\MSSQL7\DATA, 
pro SQL server 2000 C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL\DATA. Pokud zde nebudete mít cestu k platnému 
adresáři, nepovede se vám založit žádnou firmu. 
 
Existující firmy na serveru  
Seznam firem, které zpracováváte. 
 
Založit novou  
Funkce založí novou firmu. Budete dotázáni na její jméno. Vytvoření 
databáze může trvat až několik minut a její průběh vidíte na dolním 
řádku. Pokud budete používat i účetní část, vyberte správně typ firmy. 
 
Zrušit firmu  
Funkce zruší označenou firmu. Její data budou nenávratně odstraněna. 
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Uložit data 
Obnovit data  
Funkce pro zálohování dat. Při ukládání dat budete muset zadat jméno 
archivního souboru (výchozí jméno vám bude nabídnuto) a při obnově 
dat budete muset vybrat soubor, ze kterého se budou číst obnovovaná 
data. Funkce používají služeb BACKUP a RESTORE SQL serveru. Pro 
rozsáhlejší systémy budete patrně používat zálohovacích služeb přímo 
z SQL serveru, kde si můžete naplánovat různé varianty zálohování. 
Zde použitý způsob ukládá vždy kompletní databázi na disk a obnova 
opět nahraje vždy kompletní databázi. Uvědomte si rovněž, že tento 
způsob neumí rozdělit archiv na více médií, takže musíte archivovat 
vždy na médium, kam se vám vejde celý archiv (např. Zip nebo Jaz 
mechaniky apod.). Zde použitý způsob archivace je vhodný jen pro 
menší databáze nebo pro uživatele používající MSDE, kde nejsou 
k dispozici archivační funkce. 

 
Uložit data i sdílené soubory do FAR 
Provede se záloha databáze jako v předchozím případě, ale navíc 
bude provedena komprimace a zazálohuje se i adresář se sdílenými 
daty pro danou firmu (podadresář adresáře SHARED). Lze vybrat i 
archivaci všech firem najednou, kde se každá firma zazálohuje do 
samostatného souboru. 
 
Uložit spol. nast. 
Obnovit sp. nast.  
Funkce pro uložení společných nastavení. Ve společných nastaveních 
máte uloženy uživatelská jména a hesla, přístupová práva, společné 
konstanty, které platí ve všech firmách – daňové tabulky, životní 
minimum,  jiné sazby apod. Pravidla platí stejná jako pro ukládání 
firemních dat. 
 
Uložit společné nastavení do FAR 
Provede se záloha společných nastavení jako v předchozím případě, 
ale navíc bude provedena komprimace a zazálohuje se i hlavní adresář 
se sdílenými daty (SHARED). 
 
Obnovit data z LZH, FAR.  
Obnovit spol. nastavení z LZH, FAR  
Funkce provede obnovu dat ze souboru LZH nebo FAR. Lze vybrat, 
zda-li se má obnovit pouze samotný databáze, nebi i sdílené soubory. 
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Indexy firmy 
Indexy spol.  
Funkce provede kontrolu indexů databází a případně přeindexuje 
databázi. 
 
Speciální funkce  
Přípr. pro replikaci  
Funkce připraví data pro replikaci. 
 
Init. hist. změn 
Funkce připraví data pro sledování historie. 

 
Init. iObchodu   
Funkce připraví data pro iObchod. 

 
Init. BO  
Funkce přidá do databáze prvky nutné pro realizaci barterových 
obchodů. 

 
Init. CK  
Funkce přidá do databáze prvky nutné pro fungování rezervačního 
systému na internetu pomocí iPartnera. Pokud používáte pro rezervaci 
a objednávání zájezdů systém iPartner, spusťte před zahájením jeho 
činnosti tuto funkci. 

 
Init. atributů.  
Funkce nastaví výchozí hodnoty atributů. 

 
Změna licence 
Pokud vám bylo z nějakého důvodu změněno licenční číslo spusťte 
tuto funkci a zadejte zde nový registrační kód, která jste dostali při 
zakoupení nové licence.. 

 
Spuštění uživ. skriptu…  
Funkce pro načtení uživatelského skriptu. 
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2. ZAČÍNÁME PRACOVAT 
S PROGRAMEM 
 

Nyní již máme program nainstalovaný a spušt ěný. 
V jednotlivých záložkách menu Servis  vyplňte základní údaje, případně 
upravte přednastavená data potřebám firmy. Dále si nastavte údaje pro 
výpočet mzdy v aktuálním měsíci. 
Pokračujte ve Kmenové databázi  založením jednotlivých 
zaměstnanců, kde začnete na záložce Zaměstnanec a postupně 
vyplníte ostatní záložky. 
Potom začněte ve Mzdové databázi  počítat mzdu. Prvním krokem je 
Inicializace, kterou naleznete v nabídce menu Akce. 
Nakonec proveďte tisky a odvody z mezd v Hromadných p říkazech 
k úhrad ě 
 

Podrobnosti najdete v jednotlivých kapitolách. 
Doporučujeme si sednout k počítači a krok po kroku vyzkoušet. 
Podrobnější vysvětlení najdete dále v příručce, proto zde v této kapitole 
nehledejte odpovědi na všechny vaše zvídavé dotazy. Uživatelé, kteří 
nemají praxi s prací s programy ve Windows, by si měli nejprve přečíst 
kapitolu Ovládání databázových oken a Editační pole. 
 

Ovládání jednotlivých databází i dalších funkcí 
programu 

V hlavním menu Kmenové i Mzdové databáze a Hromadných 
příkazech najdete nabídku Záznamy a Úpravy  Tyto slouží k ovládání 
programu a jejich funkce vyjadřuje již jejich název. 
Další funkce pro ovládání programu najdete v menu Akce -hlavní 
přehled a Akce -zaměstnanec, dále jen Akce, jejichž přehled najdete v 
obsahu 
Program můžete dále ovládat pomocí tlačítek na nástrojových 
lištách.  

  
 

 
Význam funkcí menu Akce i tlačítek je popsán v jednotlivých 
kapitolách. 
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3. HLAVNÍ MENU SYSLÍKA 
 
3.1. ZPRACOVÁNÍ 

3.1.1. Kmenová databáze 
Tato největší databáze slouží k uchování údajů o jednotlivých 
zaměstnancích. Zde je nutné před vlastním zpracováním mezd založit 
všechny zaměstnance a vyplnit jim jednak personální údaje (rodné 
číslo, bydliště, děti apod.) a mzdové údaje (způsob zdanění, základní 
mzdy, srážka apod.). Údaje se pak používají jednak při tisku přehledů a 
formulářů a jednak při vlastním výpočtu mzdy jako stálé údaje. Nad 
kmenovou databází je možné provádět různé výběry podle rozličných 
kritérií. Kmenovou databázi vyvoláte buď v menu Zpracování – 

Kmenová databáze nebo tlačítkem .   
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AKCE – hlavní p řehled 
Zaktivní / zneaktivní zam ěstnance 

Databáze zaměstnanců je rozdělená na dvě části - na aktivní a 
neaktivní zaměstnanci. Aktivní zaměstnanci jsou ti, se kterými se 
počítá, objevují se na tiscích atd. Neaktivní zaměstnanci jsou např. 
ukončené pracovní poměry, tj. odložení zaměstnanci, s jejichž údaji 
program většinou nepočítá (jako by byli vymazaní). Pokud však jejich 
údaje budete potřebovat, jsou jednoduše k dosažení. Zaměstnance 
zneaktivňujete většinou při jeho výstupu, protože mu patrně budete 
chtít v budoucnu tisknout mzdový list nebo různá potvrzení, údaje 
budou potřeba při tisku výkazů za delší období nebo víte, že vám např. 
za tři měsíce opět nastoupí. 
 
Zobrazení zaměstnanců přepínáte tlačítky A, N a V (zobrazení 
Aktivních, Neaktivních a Všech zaměstnanců). Jméno aktivního 
zaměstnance se na stavovém řádku zobrazuje černě, neaktivního 
červeně. Pokud chcete aktivního zaměstnance zneaktivnit, najeďte si 
na něj a spusťte funkci v menu Akce - Zaktivní/Zneaktivní 
zaměstnance. Zaktivnění provedete obdobným způsobem. 
 

Další pracovní pom ěr 

Změna Další/Výchozí 
Pomocí této funkce můžete založit další pracovní poměr již 
založenému zaměstnanci v databázi. Každý zaměstnanec může mít 
neomezený počet dalších pracovních poměrů. Při výpočtu se spočítá 
každý pracovní poměr zvlášť, ale zdanění a vyúčtování proběhne 
pouze u jednoho - u toho, ze kterého byl další pracovní poměr založen. 
Další pracovní poměr založíte buď v menu Akce - Další pracovní 

poměr nebo stiskem tlačítka  na nástrojové liště. Po spuštění funkce 
se automaticky vygeneruje další záznam do databáze se stejným 
osobním číslem, jménem a některými dalšími údaji. Osobní číslo u 
dalšího pracovního poměru NESMÍTE změnit, protože podle něj 
program hledá, které pracovní poměry patří k jednomu zaměstnanci. 
Ostatní údaje v dalším pracovním poměru můžete bez jakýchkoliv 
omezení měnit. V poli Označení (zobrazuje se na záložce Přehled) 
jsou prvotní pracovní poměry označeny jako Výchozí a všechny další 
jsou označeny Další.  
POZOR! Pokud rušíte prvotní pracovní poměr, musíte smazat i 
všechny další pracovní poměry. Další pracovní poměry by se sice 
spočítaly, ale nebylo by kde provést zdanění a vyúčtování. Výsledkem 
by byla špatná rekapitulace! 
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Je však možná i situace, kdy potřebujete smazat (nebo zneaktivnit) 
výchozí pracovní poměr a z dalšího udělat výchozí. Funkce Akce - 
Změna Další->Výchozí  nastaví u právě aktuálního zaměstnance 
příznak Výchozí a u všech jeho případných dalších pracovních poměrů 
(včetně původního výchozího) nastaví příznak Další. Tato funkce je 
dostupná pouze na začátku zpracovávaného období (před inicializací). 
 

Kontrola ozna čení pracovních pom ěrů 
Funkce kontroluje, zda nemá zaměstnanec více aktivních Výchozích 
pracovních poměrů nebo žádný. Zůstane-li aktivní  jeden či více 
Dalších pracovních poměrů bez Výchozího, mzda se nemá kde zdanit, 
neboť zdanění probíhá pouze ve Výchozím pracovním poměru.  
 

Oznámení nástupu do zam ěstnání - export do XML 
Zde se provádí vlastní vytvoření souboru, který je možné odeslat PVS 
komunikátorem. Před spuštěním této funkce si označte požadované 
zaměstnance. Označení provádíte tak, že držíte Ctrl a myší klikáte na 
požadované zaměstnance nebo si zaměstnance vyfiltrujete a všechny 
vyfiltrované označíte pomocí Úpravy – Vybrat vše. Po spuštění funkce 
Oznámení nástupu do zaměstnání  - export do XML se objeví okno, 
kde volíte jakou akci chcete s ozna čenými zam ěstnanci provést . 
Dále můžete zvolit, zda se má začít generovat do nového XML nebo 
přidat zaměstnance do již vytvořeného XML souboru. Použijete-li volbu 
Nový = vymazat , existující, dříve vytvořený XML soubor, se smaže a 
založí se nový. Chcete-li označené zaměstnance přidat do již 
existujícího souboru, použijete volbu Existující = p řidat , a označení 
zaměstnanci se do tohoto XML souboru přidají. Tím způsobem 
nemusíte vytvořit XML soubor najednou pro všechny zaměstnance, ale 
můžete si práci rozdělit třeba po střediscích a postupně do XML 
souboru přidávat další zaměstnance. Pokud nezaškrtnete volbu 
Potvrzovat p řihlášky do XML , export přihlášek, odhlášek proběhne 
bez dalších dotazů. Pokud volbu zaškrtnete, zobrazí se pro každého 
vybraného zaměstnance náhled ONZ a vy můžete pomocí tlačítek OK 
a Storno export daného zaměstnance potvrdit nebo stornovat.  
Pro akce Změna údaj ů a Oprava chybných údaj ů nemá zaškrtnutí 
pole Potvrzovat exportování ONZ do XML  žádný vliv, neboť náhled 
se zobrazí vždy. V náhledu máte bíle označena pole, která se exportují 
vždy bez vašeho zásahu a šedě označená pole, která se exportují jen 
pokud v nich došlo ke změně. Protože program neví, ve kterých polích 
došlo ke změně, musíte tato pole sami označit. Pokud na šedém poli 
kliknete myší, změní se jeho barva na zelenou a toto pole se bude 
exportovat. Kliknete-li na zeleném poli, změní se jeho barva zpět na 
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šedou a pole se exportovat nebude. Pro zaměstnance, pro které 
generujete změnu údajů nebo opravu chybných údajů ještě před 
spuštěním exportu do XML, je nutné vyplnit v kmenové databázi pole 
Soc. poj. – změna od / oprava ze dne na záložce Parametry mzdy. 
Pole obsahuje datum, ke kterému je změna platná. 
 

 
 
 

Oznámení nástupu do zam ěstnání - odeslání souboru 
na PVS 

Pokud máte předchozí funkcí vygenerovaný soubor XML a máte 
nainstalovaný PVS komunikátor, můžete touto funkcí spustit 
komunikátor, který automaticky odešle podání. Musíte zadat 
uživatelské jméno, které máte zadáno v komunikátoru (POZOR! Není 
to přihlašovací jméno do Syslíka), jako typ dokumentu nastavte ONZ a 
nakonec musíte zadat heslo pro přístup na portál veřejné správy. 
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Funkce spustí komunikátor, ten si načte dokument ze Syslíka, zašifruje 
jej, podepíše a rovnou odešle.  
 

Oznámení nástupu do zam ěstnání - náhled XML 
exportu 

Po vygenerování XML dokumentu si jej můžete před odesláním ještě 
prohlédnout. Náhled se provede tak, že se postavíte na požadovaného 
zaměstnance a stisknete Náhled. 
Touto funkcí můžete rovněž odstranit záznamy pro označené 
zaměstnance. Označení zaměstnanců, které chcete vymazat, 
provedete pomocí zaškrtávacího pole před jeho jménem. Po označení 
stiskněte tlačítko Odstranit. 
 
 

AKCE  – zaměstnanec  
Editace textu u personálního údaje 

(Změna názvů položek v databázi) 
Program umožňuje měnit názvy jednotlivých položek v databázi. 
Význam téměř všech položek je však dán napevno autory programu. 
Změnou názvu položky její význam nezměníte, proto má význam měnit 
názvy položek pouze na záložce Paušály/Příplatky a to pouze poslední 
čtyři položky (speciální 1 až 4), čímž si můžete nadefinovat názvy 
vašich speciálních příplatků. U ostatních položek měňte názvy pouze v 
případě, že najdete výstižnější vyjádření významu položky, než jak to 
provedli autoři. Změnu názvu provedete buď v menu Akce - Editace 

textu u personálního údaje nebo tlačítkem  na nástrojové liště. 
 
 

Nápověda pro položku 
Funkce Akce - Nápověda pro položku nebo Shift+F1 nebo stisk tlačítka 

 na nástrojové liště způsobí zobrazení nápovědy pro právě aktuální 
položku kmenové databáze. 
 

Budoucí hodnota 
Funkce Akce – Budoucí hodnota nebo stisk tlačítka Budoucí hodnota 
na nástrojové liště umožní zadat budoucí hodnotu pro právě aktuální 
položku kmenové databáze, pokud je to u ní podporováno (světle 
modré pozadí místo bílého). Budoucí hodnota se zadává k určitému 
období a v daném období během Inicializace mezd dojde k jejímu 
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nastavení. Tisk platového výměru (verze 1 – 3) bere v úvahu tyto 
budoucí hodnoty, podle zvoleného období pro tisk. 
 
 

ZÁLOŽKY 
Záložka   Přehled 

Osobní číslo  P říjmení a jméno 
Středisko   Ozna čení 
Aktivní 
Zde si můžete vybrat zaměstnance, jehož data chcete na jednotlivých 
záložkách doplňovat nebo měnit. Volbami Aktivní, Neaktivní,Všechny 
získáte jednotlivé přehledy zaměstnanců. 
Pomocí třídícího klíče si můžete nechat zaměstnance řadit dle výběru 
Aktivní, Příjmení a jméno, Středisko+Příjmení nebo Osobní číslo (touto 
volbou + volbou Všechny, snadno zjistíte, zda jste nezadali jedno 
osobní číslo více zaměstnancům). 
 
 

Záložka   Zaměstnanec 
(Založení zam ěstnance) 

Stiskem tlačítka  nebo volbou Zpracování – Kmenová databáze 
vyvolejte formulář s kmenovou databází. Přejděte na záložku 
Zaměstnanec a založte nový záznam do databáze (klávesa F2 nebo 
tlačítko + na navigátoru). Potom začněte vyplňovat všechny potřebné 
údaje. Pokud nebudete vědět, co do které položky vyplnit, stiskněte 

tlačítko   . Zobrazí se nápověda ke skupině položek, ve které máte 
umístěn kurzor. Podrobný popis jednotlivých položek kmenové 
databáze je uveden dále. Takto založte všechny požadované 
zaměstnance. 
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Osobní číslo 
Osobní číslo zaměstnance. Může být generováno automaticky pomocí 
generátoru číselných řad. Pokud zakládáte další pracovní poměr již 
existujícímu zaměstnanci, musí mít všechny pracovní poměry stejné 
osobní číslo. Všechny záznamy se stejným osobním číslem program 
považuje za jednu osobu. Povinný údaj. 
 
Příjmení a jméno 
Příjmení a jméno zaměstnance. Podle něj probíhá třídění, proto je 
nutné zadávat nejprve příjmení a potom jméno. Povinný údaj. 
 
Pohlaví 
Vyberte dle jednotného číselníku. 
 
Středisko 
Zde vyberte středisko ve kterém pracuje zaměstnanec. Potřebujete-li 
založit nové středisko, stiskněte tlačítko vedle výběrového pole. 
Převážná většina tisků je tříděna podle středisek. Povinný údaj. 
 
Rodné číslo 
Vyplňuje se ve tvaru RRMMDD/NNNN, kde před lomítkem je 
zakódováno datum narození. Systém automaticky ze zadaného 
rodného čísla vypočítá a vyplní datum narození. Rodné číslo musí být 
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vždy zadáno. U zaměstnanců, kteří nemají rodné číslo - to jest u 
cizinců, si musíte rodné číslo sestavit sami podle zásad tvorby rodných 
čísel. Za lomítko NESMÍTE psát nic. Při generování hlášení pro 
zdravotní pojišťovnu program pozná cizince podle toho, že nemá 
vyplněné rodné číslo za lomítkem. Program testuje správnost zadání 
10ti místných rodných čísel na dělitelnost jedenácti. Stará devítimístná 
čísla program netestuje. 
 
Datum narození 
Tato položka je automaticky vypočítána po zadání rodného čísla. V 
případě potřeby zde můžete zadat i jiné datum - systém však upozorní, 
že datum narození nesouhlasí s rodným číslem.  
 
Titul 
Zde zadávejte titul zaměstnance ve formě obecně užívané zkratky. V 
případě zaměstnance s větším počtem titulů pište tituly oddělené 
čárkou a mezerou. 
 
Jméno 
Příjmení 
Zadejte samostatně jméno a příjmení zaměstnance. Nebudou-li tato 
políčka vyplněna, program při tisku sestav vezme jméno i příjmení 
z políčka Příjmení a jméno a rozdělí. Může se stát, že při více jménech 
či příjmeních nebude rozděleno správně a tudíž i tisknutá sestava 
nebude správně. 
 
Rodné p říjmení   Posl. p říjmení 1 
Posl. p říjmení 2   Posl. p říjmení 3 
Rodné příjmení se vyplňuje pouze u zaměstnanců, kteří mají rodné 
příjmení jiné než současné. Poslední příjmení se zadává pouze u 
zaměstnanců, kteří změnili příjmení více než jednou, např. podruhé, 
potřetí,... provdaná žena. 
 
Místo narození   Národnost 
Číslo OP/pasu   Státní p říslušnost 
Číslo dve ří    Telefon 
Zde vyplňujte další údaje pro zaměstnance podle popisů u jednotlivých 
položek. Údaje se převážně používají do tisků. Některé položky je 
třeba doplnit dle jednotného číselníku. 
 
 

Údaje pro da ňového nerezidenta v ČR 
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Stát, kde je rezident  R Č(zahrani ční) 
DIČ (zahrani ční) 
Zadejte údaje daňového nerezidenta v ČR. 
 
Nejvyšší vzd ělání 
Zde vyberte nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud potřebujete rozšířit 
seznam vzdělání nebo doplnit, stiskněte tlačítko vedle výběrového 
pole.  
U Rozp/Přísp. organizací je nutno vyplňovat dle jednotného číselníku, 
tento údaj se bere pro výkazy statistických šetření. 
 
Obor vzd ělání 
Vyplňuje se kód oboru vzdělání. Položka je pouze informativní.  
 
Jazyková znalost 
Zde vyplňujte zkratkou jazyk, který zaměstnanec ovládá. V případě 
znalosti více jazyků zápis oddělujte čárkou a mezerou. Zkratky pro 
jednotlivé jazyky mohou být libovolné, ale u všech zaměstnanců stejně 
tvořené. Aby mohla uspokojivě fungovat funkce pro výběr znalců 
jazyků, musíte zkratky tvořit tak, aby byly navzájem nezáměnné. 
 
Dokon čené vzd ělání 
Informativní údaj o dokončení vzdělání. 
 
Historie vzd ělání 
Historie kurz ů 

Po stisku tlačítka   respektive   na záložce Zaměstnanec se 
objeví tabulka, do které si můžete zapisovat školy nebo kurzy, které 
zaměstnanec absolvoval. Pomocí funkce Volitelný přehled je možné 
definovat výstupní sestavy nad těmito tabulkami. 
 
 

Záložka   Adresy 

Trvalé bydlišt ě  Přechodné bydlišt ě 
Ulice t.    Ulice p. 
Obec t.    Obec p. 
PSČ t.    PSČ p. 
Telefon t.    Telefon p. 
Stát     Stát p. 
Vyplňujte ulici a číslo popisné, obec, PSČ a stát trvalého a popřípadě 
přechodného bydliště. V případě, že je v adrese udán pouze název 
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obce, do políčka ulice vyplňte jen číslo popisné. V poslední položce 
vyplňujte telefonní číslo do bytu zaměstnance. 
 

Trvalé bydlišt ě v ČR  
Ulice ČR    Obec ČR 
č.p. ČR    PSČ ČR 
Vyplňujte pouze u osob, které mají trvalý pobyt mimo ČR 
 
 

Záložka   Děti, student 

Student 
Prokázání nároku slevy na dani - student 
uveďte doklad, kterým poplatník prokazuje plátci nárok na slevu na 
dani (dle Zákona o daních z příjmů). 
 

Děti 
Jméno dít ěte   Rodné číslo 
Odečet dan ě od   Odečet dan ě do 
Prokázání nároku na da ňové zvýhodn ění 
Daňové zvýhodn ění 
Na záložce Děti je zobrazena tabulka, do které zapisujte děti 
aktuálního zaměstnance, počet zapsaných dětí není omezen. Pro 
ovládání tabulky Dětí slouží navigátor umístěný přímo na formuláři 
(navigátor na stavovém řádku slouží k ovládání hlavní tabulky 
zaměstnanců). Pro každé dítě zadáváte jeho jméno, rodné číslo, od 
kdy do kdy má dítě nárok na daňové zvýhodnění, doklad kterým 
poplatník prokazuje plátci nárok na daňové zvýhodnění (dle Zákona o 
daních z příjmů). Pro měsíční slevu na dítě je důležité nastavení na 
záložce Parametry. 
 
 

Záložk a  Manžel(ka), d ůchody 
Manžel, manželka, druh, družka 

Stav 
Zde vyberte rodinný stav zaměstnance. Položka má vliv na stanovení 
délky DMD, kterou systém vypočítává. 
 
Datum zm ěny stavu 
Tuto položku vyplňujte např. při rozvodu, sňatku atd. zadáním data 
změny stavu. 
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Jméno    Rodné číslo m. 
Datum narození m.  Ode čet dan ě 
Manžel(ka) – ZTP-P 
Zde vyplňte jméno, rodné číslo, datum narození manžela / manželky. Z 
rodného čísla se automaticky vypočítává datum narození. Desetimístné 
rodné číslo je testováno na jeho správnost (dělitelnost jedenácti). 
Devítimístné číslo testováno není. Jméno se používá do některých 
tisků (např. mzdové listy). Zaškrtnutá položka odečet daně, případně 
manžel(ka – ZTP-P, znamená, že při ročním zúčtování daně bude 
odpočítávána částka na manžela, manželku. Velikost částky se přebírá 
ze společných nastavení programu. 
 
Prokázání nároku slevy na dani – manžel(ka) 
uveďte doklad, kterým poplatník prokazuje plátci nárok na slevu na 
dani (dle Zákona o daních z příjmů). 
 
Společná domácnost 
Položku vyplňujte při společné domácnosti druha, družky.  
 
 

Důchody 
Typ Důchodu 
Zde vyberte typ důchodu, který zaměstnanec pobírá. 
 
Děti pro p řiznání d ůchodu 
Tato položka má význam pouze u žen a používá se při stanovení, kdy 
ženě vznikne nárok na důchod (Tisk zaměstnanců v důchodovém 
věku). U mužů se tato položka nevyužívá. 
 
Datum nároku 
Zde uveďte datum, kdy vznikl nárok na výše uvedený důchod.  
 
Datum nástupu 
Zde uveďte datum, od kdy zaměstnanec důchod pobírá. 
 
Číslo vým ěru 
Zde uveďte číslo výměru na důchod. 
 
Prokázání nároku slevy na dani – invalidita 
uveďte doklad, kterým poplatník prokazuje plátci nárok na slevu na 
dani (dle Zákona o daních z příjmů). 
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Invalidita, ZPS 
Invalidita 
Do této položky vyplňte typ invalidity. 
 
Změněná pracovní schopnost 
Má-li zaměstnanec změněnou pracovní schopnost zaškrtněte políčko.  
 
Datum vzniku 
Zde vyplňte datum vzniku výše uvedené invalidity.  
 
Prokázání nároku slevy na dani – ZTP 
uveďte doklad, kterým poplatník prokazuje plátci nárok na slevu na 
dani (dle Zákona o daních z příjmů). 
 
 

Záložka  Zam ěstnání, dovolená 

Pracovní pom ěr 
Vznik 
Vyplňte datum vzniku pracovně právního vztahu podle pracovní 
smlouvy. Systém vypočítává mzdu od tohoto data. Položka musí být 
vždy vyplněná! 
 
Ukon čení 
Zde vyplňte datum skute čného  ukončení pracovně právního vztahu. 
Systém počítá mzdu jen do tohoto data. Nevyplněná položka znamená, 
že pracovník je zaměstnán na neurčitou dobu. 
 
Důvod 
Do této položky zapište textem důvod ukončení pracovního poměru, 
např. dohoda, vazba, atp. Položka nemá vliv na výpočet mzdy, ale 
tiskne se na zápočtový list. Texty vybírejte z číselníku umístěného 

vpravo označeného ikonkou , důvody ukončení pracovního poměru 
zadejte do tabulky v Servis-Definice-Důvod ukončení PP. 
 
Druh prac. pom ěru 
Zde vyberte typ pracovního poměru. Tato položka má zásadní vliv na 
stanovení základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. 
 
Hlavní základ sociálního i zdravotního pojištění je hrubá 

mzda (kromě složek jmenovitě stanovených v 



Syslík C/S   

 

39 

zákoně). Základ zdravotního pojištění je navíc 
testován, zda není menší, než minimální mzda. 

Vedlejší  zrušeno  - dříve základ sociálního a zdravotního 
pojištění je hrubá mzda (opět kromě výjimek). 

Dohoda o p.č. základ sociálního a zdravotního pojištění je hrubá 
mzda (kromě výjimek). Základ sociálního a 
zdravotního pojištění je nulový, pokud se jedná o 
zaměstnání malého rozsahu a příjem je nižší než 
rozhodná částka nebo se jedná o zaměstnání kratší 
než 15 dnů. 

Dohoda o p.p. základ sociálního a zdravotního pojištění je nulový. 
Civilní služba základ sociálního a zdravotního pojištění je nulový. 

Tento druh pracovního poměru znamená, že 
pracovník ve vaší organizaci vykonává civilní službu 
(Pozor! Neplést s mimoevidenčním stavem Civilní 
služba, který znamená, že váš zaměstnanec vykonává 
kdesi civilní službu) 

Ostatní základ sociálního a zdravotního pojištění je nulový.  
 
Na výpočet zdravotního pojištění má podstatný vliv také položka 
mzdových údajů Typ zdravotního pojištění. 
Na výpočet sociálního pojištění má podstatný vliv také položka 
mzdových údajů Typ sociálního pojištění. 
 
Druh zam ěstnance 
Zde se vybírá tzv. druh zaměstnance, to jest určení některých 
odchylných způsobů výpočtu.  
Normální  je standardní druh zaměstnance. Pro něj neplatí 

žádné odchylky od standardu.  
Učitel  má nárok na 40 dnů dovolené, jinak se počítají jako 

normální.  
Vychovatel  má nárok na 30 dnů, jinak se počítají jako normální.  
Studentka  je studentka na mateřské dovolené.  
Uvolnění jsou uvolnění poslanci obecních zastupitelstev. 
Neuvolnění jsou neuvolnění poslanci obecních zastupitelstev.  

 Nepravidelný u něj se vždy testuje výdělek, zda není nižší než  
2.000,- Kč. Pokud ano, neplatí sociální a zdravotní 
pojištění. Zpravidla se kombinuje s DPČ, dříve i s 
pracovním poměrem. 

 
Ostatní druhy zaměstnance byly dělány na zakázku pro konkrétní firmy 
a nedoporučujeme je nikomu bez detailní znalosti funkce používat. 
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Druh konaných prací 
Údaj pro zápočtový list, případně pro pracovní smlouvu. 
 
Stát výkonu činnosti 
Uveďte dle jednotného číselníku kód státu. 
 
Prac. státní správy 
Údaj pro výkazy statistických šetření. 
 
Zkušební doba do 
PP na dobu ur č. do 
Toto jsou pouze informativní pole, se kterými program dále nepočítá. 
Můžete si zde poznamenat kdy zaměstnanci končí zkušební doba a 
kdy bude mít přepokládaný konec pracovního poměru. Skutečné 
ukončení pracovního poměru zapisujte do políčka Ukončení. 
 
Označení 
Označení pracovního poměru viz. kapitola  Další pracovní poměr, 
Změna Další/Výchozí. 
 
Důvod ME stavu 
Zde vyplňte důvod mimoevidenčního stavu. V případě MD nebo DMD 
systém automaticky vyplní položku Mimoevidenční stav do (viz 
následující popis). Pokud je zadáno datum začátku mimoevidenčního 
stavu, musí být vyplněna také tato položka. 
 
Tato položka má vliv na správné automatické vyplnění docházky: 
 
Mateřská dovolená docházka se vyplní typem dne mateřská dovolená 

přes všechny kalendářní dny trvání mateřské 
dovolené. Za tyto dny je poskytována peněžitá 
pomoc v mateřství. 

Rodičovská dovolená, DMD  docházka se vyplní typem dne 
rodičovský příspěvek přes všechny kalendářní 
dny trvání rodičovské dovolené, DMD. 

Neplacené volno docházka se vyplní typem dne neplacené volno 
přes pracovní dny trvání neplaceného volna 

ZVS docházka se vyplní typem dne ZVS přes prvních 
deset pracovních dnů trvání základní vojenské 
služby. Za tyto dny je vyplácena náhrada ve výši 
průměrného výdělku. Ostatní kalendářní dny se 
vyplňují typem dne neplacená náhradní doba, což 
jsou neplacené dny, které se započítávají do 
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náhradní doby do evidenčních listů a do omluvené 
absence pro výpočet průměru na nemoc.  

Vazba docházka se vyplní typem dne neplacené volno 
přes pracovní dny trvání vazby 

Výkon trestu docházka se vyplní typem dne neplacené volno 
přes pracovní dny trvání výkonu trestu  

Pobyt v cizině docházka se vyplní typem dne neplacené volno  
přes pracovní dny trvání pobytu v cizině  

Civilní služba docházka se vyplní typem dne civilní služba přes 
všechny kalendářní dny trvání civilní služby a 
nepočítá se jim mzda. Prvních 10 pracovních dnů 
se vyplní typem dne ZVS jako u ZVS a spočítá se 
náhrada ve výši průměrného výdělku. POZOR! 
Nezaměňujte s Druhem pracovního poměru - 
civilní služba!  

Ostatní oml.volno docházka se vyplní typem dne neplacené volno 
přes pracovní dny trvání ostatní omluvené 
absence 

 
ME od 
Zde vyplňte datum vzniku mimoevidenčního stavu. Před tím je nutné 
mít vyplněnou položku Důvod ME stavu. V případě mimoevidenčního 
stavu z důvodu mateřské dovolené (MD) systém zobrazí okno, ve 
kterém je uveden stav pracovnice a počet týdnů mateřské dovolené, 
kterou systém spočítal. Toto číslo buď potvrďte OK nebo napište jiný 
počet týdnů (systém např. nepozná dvojčata). Automaticky se doplní 
obsah položky Mimoevid. stav do. 
 
Pokud se zadá jako důvod další mateřská dovolená (DMD), objeví se 
okno, ve kterém je datum narození nejmladšího dítěte a systém nabízí 
délku další mateřské dovolené 3 roky od tohoto data. V případě 
potřeby tuto hodnotu změňte nebo ji potvrďte OK. 
 
Tento údaj má vliv na správné automatické vyplnění kalendáře ve 
mzdách. 
 
ME do  
Zde vyplňte datum ukončení mimoevidenčního stavu. V případě 
mateřské dovolené a další mateřské dovolené systém tuto položku 
automaticky vyplňuje (viz předešlý popis). Pokud potřebujete zadat 
jinou hodnotu, můžete automaticky vložené datum přepsat. 
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V případě, že neznáte datum ukončení mimoevidenčního stavu, 
nevyplňujte zde žádné datum. 
 
 

Dovolená 
Počet rok ů a dnů pro dovolenou 
Vyplňujte počet roků a dnů, které se zaměstnanci započítávají jako 
odpracované pro stanovení nároku na dovolenou. Tento údaj 
zadáváme ve tvaru RR.DDD (před desetinnou tečkou roky, za tečkou 
dny na tři místa) a platí k 1.1. aktuálního roku nebo k datu nástupu, 
pokud zaměstnanec nastoupil v aktuálním roce. Při přechodu na nový 
rok systém automaticky připočítá jeden rok. Při zadání nástupu nového 
zaměstnance systém podle tohoto údaje vypočítá nárok na dovolenou, 
který vám nabídne k odsouhlasení. Nárok na dovolenou pak systém 
zapíše do položky Nárok na letošní dovolenou. 
 
Příklad: 
 5,007 5 let, 7 dní 
 5,070 5 let, 70 dní 
 5,700 5 let, 700 dní – chyba, neboť 700 dní je nesmysl 
 
Odpracovaná doba v resortu 
Celková doba zam ěstnání 
Zadejte odpracovanou dobu v resortu, respektive celkovou dobu 
zaměstnání zaměstnance. Formát je shodný s předchozí položkou. 
Z tohoto údaje vychází údaj doby zaměstnání pro zápočtový list. 
 
Nárok na dovolenou 
Do této položky systém doplní nárok na letošní dovolenou ve dnech, 
který platí pro aktuální kalendářní rok. Doplňování a aktualizace 
systémem se provádí při přechodu na další rok. Při prvotním zadávání 
není nezbytně nutné položku vyplňovat. Důležité jsou položky zůstatků 
dovolené. 
 
Zůstatek letošní 
Počet dnů dovolené k čerpání v aktuálním roce. Počet je automaticky 
vložen při přechodu roku ve výši nároku na dovolenou. Při čerpání 
dovolené je tato položka průběžně snižována (při přechodu na další 
měsíc). Při prvotním zadávání je nutné vyplnit tuto hodnotu.  
 
Zůstatek lo ňské 
Do této položky systém automaticky vloží při přechodu roku počet dnů 
nevybrané letošní dovolené. Při čerpání dovolené v běžném roce se 
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nejdříve snižuje tento zůstatek. Při prvotním zadávání je nutné zůstatek 
vyplnit. V případě nevyčerpání loňské dovolené systém při přechodu na 
nový rok loňský zůstatek (v té chvíli již předloňské dovolené) 
zapomene! Na tuto situaci upozorní některý z kontrolních tisků. 
 
Nárok na dodat. dov. 
Pokud má některý zaměstnanec nárok na dodatkovou dovolenou 
(nezaměňujte s týdnem dovolené navíc, který platí pro celou firmu - ten 
se připočítává k nároku na normální dovolenou), zadejte zde počet dnů 
dodatkové dovolené. 
 
 
Zůstatek dodatkové 
Zůstatek dodatkové dovolené. Při čerpání dovolené program nejprve 
snižuje zůstatek loňské dovolené, pak dodatkové a nakonec normální 
letošní. 
 
Krácení dovolené 
Zde je možno zadat případné krácení dovolené z různých důvodů. 
Udává se počtem dnů, o které se zkrátí nárok na letošní dovolenou.  
 

Záložka  T řídění, poznámky 

Třídění 
Zde zadáváte třídicí kritéria pro třídění zaměstnanců především pro 
statistické výkazy nebo pro rekapitulace. Nejprve si však musíte 
vytvořit třídící seznamy. Ty vytvoříte stiskem tlačítka vedle výběrového 
pole. Pokud budete tisknout speciální statistické výkazy, informujte se 
předem na správné zadání třídících kritérií. Obecně se dá říci, že 
program při tisku statistických výkazů roztřídí zaměstnance podle 
zadaných skupin a pro každou skupinu tiskne nadefinované údaje 
(přepočtené počty, mzdové složky atd.). 
 
Výplatní místo 
Podle výplatních míst mohou být tříděny výplatnice a výplatní pásky. 
 
Zúčtovací hledisko 1  Zú čtovací hledisko 2 
Kód za řízení   Okres výkonu práce 
Vedoucí    Nákladové st ředisko 
Zařazení    Rozborové hledisko 
Postavení v zam ěstnání  Postavení v zam.- ISP 
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Tato kritéria se používají při tisku statistických výkazů, Nákladové 
středisko, Zúčtovací hledisko 1 a 2 , Výplatní místo rovněž pro tisk 
rekapitulace.  
Většinu těchto políček je třeba vyplňovat na základě číselníků daných 
zákony, které ukládají odevzdávání výkazů. 
 

Poznámky 
Zde můžete o zaměstnanci zapsat libovolnou poznámku a připojit foto. 
 
 

Záložka   Rozp./p řísp. 
(Rozpočtové a p říspěvkové organizace)  

Platová t řída 
Platový stupe ň 
Do těchto položek se zadává platová třída a platový stupeň 
zaměstnance.  
 
Procento p říplatku 
Zde zadejte procento osobního příplatku.  
 
Platová tabulka 
Zde zadejte platovou tabulku dle které je zaměstnanec odměňován. 
Aktuální přiřazení čísla tabulky v Syslíkovi najdete v nápovědě 
v programu. 
Stav k 1.1.2012 je následující: 
číslo p řílohy číslo v Syslíkovi  popis 

1 8 ostatní, jinde neuvedení 
2 7 zaměst. dle § 303 odst. 1 ZP, … 
3 9 zdravotnický personál 
4 6 lékaři v nemocnicích a záchranka 
5 4 pedagogové 

 
 
Předeps. Kvalifikace   Spln ění 
Výjimka ze vzd ělání do  
Zde si vyberte předepsanou kvalifikaci zaměstnance, zda byla splněna, 
popřípadě datum, do kdy platí výjimka ze vzdělání. Položky jsou pouze 
informativní. 
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Nepatří do ISP a dalších výkaz ů i když je nastaven typ pracovní 
pom ěr  
Slouží k označení, že se nejedná o pracovní poměr, jen probíhá 
výpočet mzdy stejně jako u pracovních poměrů (pojištění, daně). 
Využívá se například při odměňovaní za účast ve volební komisi. 
 
Praxe (roky a dny) k 1. v m ěs. 
Zde se zadává doba praxe ve formátu RR.DDD (jako odpracovaná 
doba pro dovolenou). Praxe je zadána k 1. dni ve zpracovávaném 
měsíci nebo k datu nástupu, pokud zaměstnanec nastoupil v aktuálním 
měsíci. Program si při přechodu na nový měsíc tuto hodnotu 
aktualizuje. 
 
Krácení praxe 
Zde si můžete vybrat koeficient krácení praxe při aktualizaci délky 
praxe při přechodu na nový měsíc. Pokud by např. mělo přičíst k praxi 
30 dnů a vy zadáte koeficient krácení 2/3, přičte se pouze 20 dnů. 
 
 

Platová tabulka 
- Let praxe (roky a dny)  - Osobní p říplatek 
- Příplatek za vedení  - P říplatek za riziko 
- Celkový plat   - Základní plat + % 
- Výpo čet praxe 
Po stisku tlačítka Platová tabulka se objeví tabulka s platovými tarify, 
ve které můžete zadat veškeré důležité údaje včetně osobního 
příplatku, příplatku za vedení a riziko a můžete rovněž vypočítat dobu 
praxe.  
V hlavní části tabulky můžete pomocí kláves se šipkami zařadit 
zaměstnance do odpovídající třídy a stupně. Tím mu zároveň vyberete 
příslušný platový tarif. Osobní příplatek se průběžně přepočítává podle 
zadaného procenta. Pokud chcete změnit procentní sazbu, stiskněte 
klávesu Alt+O a kurzor se přesune na políčko zadání procenta 
příplatku. Do tabulky tarifů se pak můžete vrátit stiskem klávesy Alt+P. 
Chcete-li zadat osobní příplatek přímo částkou, stiskněte klávesu Alt+T 
a zadejte částku. Dále můžete zadat částku příplatku za vedení (po 
stisku Alt+E) a za riziko - škodlivé prostředí (po stisku Alt+R).  
Pohyb mezi jednotlivými prvky tabulky můžete samozřejmě provést i 
myší. 
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Pokud stisknete Alt+L můžete zadat počet let praxe. Praxe se zadává 
stejným způsobem jako počet let a dnů pro dovolenou (tj. formát 
RR,DDD). Praxe se stanovuje vždy k 1. měsíce, který právě počítáte 
nebo k datu nástupu počítáte-li mzdu v měsíci, kdy zaměstnanec 
nastoupil. Program obsahuje i pomůcku pro stanovení počtu let praxe. 
Stisknete-li tlačítko Výpočet praxe, objeví se okno, kde můžete délku 
praxe pohodlně spočítat. Tuto tabulku lze též vyvolat stisknutím Alt+X. 
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Zde můžete vypočítat délku započitatelné praxe pro zaměstnance. 
Postupně vyplňujte datum od kdy a do kdy se má počítat praxe, pak 
zadejte koeficient krácení a můžete ještě zadat u kterého 
zaměstnavatele zaměstnanec praxi absolvoval. Při zadání krácení nula 
se nezapočítá žádná doba, pouze se zaeviduje odpracovaná doba. 
Potom program stanoví odpovídající dobu praxe. Tímto způsobem 
můžete zadat až 14 úseků praxe. Nakonec můžete zadat v poli snížení 
praxe počet let, které se budou odečítat od celkového vypočteného 
trvání praxe. Jednotlivé úseky se sečtou a po stisku tlačítka OK se 
zapíší do políčka Praxe v platové tabulce. Pokud chcete výpočet praxe 
vytisknout, stiskněte tlačítko Tisk. 
 
Pokud se změní tabulka tarifů, můžete si ji přepsat tak, že na platovém 
tarifu, který chcete změnit zapište nový údaj. Zadání ukončíte klávesou 
Enter. Pokud tabulku změníte, bude se program při jejím opouštění 
ptát, zda ji má uložit. 
 
Opustíte-li tabulku mzdových tarifů tlačítkem OK, zapíší se všechny 
zadané údaje do kmenové databáze. Zapisuje se platový tarif, osobní 
příplatek, příplatek za vedení a za škodlivé prostředí, počet let a dnů 
praxe, procento příplatku, třída a stupeň. Opustíte-li tabulku tlačítkem 
Storno, nic se nezapíše. 
 
Nejbližší platový postup 
Pokud stisknete tlačítko Nejbližší platový postup, program spočítá 
nejbližší platový postup. Předpokladem pro správný výpočet je soulad 
doby praxe a platového stupně. 
 
Tisk platového vým ěru 
Po stisku tlačítka Platový výměr se vytiskne platový výměr právě 
zadávaného zaměstnance. Verze 1 – 3 bere v úvahu nastavení 
Budoucích hodnot a na sestavě zobrazí hodnoty k danému datu. 
Verze 4 je původní sestava, která budoucí hodnoty nepodporuje. 
 
 

Záložka   Soc. pojišt ění 
Současný orgán nemocenského pojišt ění 
Předchozí orgán nemocenského pojišt ění 
Vyplňuje se jen tehdy, pokud se nejedná o ČSSZ (PSSZ). 
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Oznámení nástupu do zam ěstnání 
Zaškrtněte si, pokud jste zaměstnance přihlásili k účasti na 
nemocenském pojištění. Program tuto hodnotu nenastavuje, je nutný 
ruční zásah. Dále má toto políčko význam pro tisk zaměstnanců 
malého rozsahu, které je potřeba přihlásit k soc. pojištění, protože 
překročili rozhodný příjem. 
 
Zaměstnání malého rozsahu 
Políčko se zaškrtne, pokud se jedná o zaměstnání malého rozsahu. 
 
Nárok na slevu na pojistném §21a 
Políčko se zaškrtne, pokud zaměstnanec splňuje podmínky pro 
přiznání slevy podle §21a. Samotnou hranice pro přiznání slevy 
neuvažujte, ta se zkontroluje až při výpočtu. (Platné pouze od 1.8.2009 
do 31.12.2009). 
 
Opakovaný PP do 6 m ěsíců 
Políčko se zaškrtne, pokud se jedná o opakovaný krátkodobý PP do 
šesti měsíců od posledního zaměstnání u téhož zaměstnavatele a 
vzniká tedy při příjmu vyšším než 2.000,- Kč účast na nemocenském 
pojištění. 
Další využití tohoto políčka: Pokud pracovní poměr trval méně než 15 
dní, ale byl sjednán na delší dobu, tedy byl zaměstnanec přihlášen 
k soc. pojištění, tak bude spočteno sociální pojištění. V případě 
nezatrhnutí a skutečného trvání PP kratšího než 15 dnů nebude soc. 
pojištění spočteno. 
 
Druh zam.pro soc. 
Druh zaměstnance pro sociální pojištění 
 
Nástup do zam. pro soc. poj. 
Datum vzniku sociálního pojištění je nutné uvést, pokud se liší od data 
vzniku PP (DPČ, DPP) 
 
Soc. poj. – zm ěna od / oprava ze dne 
Pokud generujete Opravu chybných údajů nebo Změnu údajů k ONZ, 
vyplňte toto pole. Datum se vyplní do právě generovaného formuláře. 
Změna :   Uveďte datum, ke kterému je hlášena oprava údajů tj. datum, 
kdy byl nesprávný údaj původně nahlášen. 
Oprava :   Datum, od kterého platí změna údaje. 
 
Typ sociálního pojišt ění 
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Vyberte typ sociálního pojištění: 
- Nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti 
- Pouze důchodové pojištění – od 1. 1. 2012 zrušeno 
- Žádné 

 
Poslední nositel cizozemského pojišt ění 

Firma c. poj.  Ulice c. poj.   č.p. c. poj. 
Obec c. poj.   PS Č c. poj.   Stát c. poj.,    
Číslo c. poj.   První zam. po cizozem. poj. 
Specifikace cizozemského nositele pojišt ění 
Do jednotlivých políček podle popisek vyplňte údaje o cizozemském 
pojištění zaměstnance. 
Tyto údaje jsou určeny pro Přihlášky a Odhlášky Správy sociálního 
zabezpečení (od 1.1.2008 nahrazeno ONZ) a Registru pojištěnců. 
 

Záložka   Parametry mzdy 
Slevy na dani § 35ba, nezdanitelné částky 

Základní částka  Invalidita 
ZTP-P   Student 
Úroky z hypoték 
Zde zaškrtněte, na jaké slevy na dani (do 31.12.2005 nezdanitelné 
částky) má zaměstnanec nárok. Sazby slev na dani (nezdanitelných 
částek) se čerpají ze Společných nastavení.  
Do 31.12.2005 se do položky Úroky z hypoték zapisovaly částky 
nároku na odpočet úroku z hypoték, měl-li zaměstnanec nárok.To se 
od 1.1.2006 nezadává. Zadané údaje z předchozích období však 
prohlížet můžete. 
 
Počet dětí 
Z toho invalidní 
Dále zadejte celkový počet dětí (včetně případných invalidních dětí), na 
které má zaměstnanec nárok na Daňové zvýhodnění na děti. Pokud je 
některé dítě invalidní, zadejte jejich počet do položky Z toho invalidní. 
 
Způsob zdan ění 
Zde si vyberte zda pracovník podepsal nebo nepodepsal Prohlášení k 
dani z příjmu. 
 
podepsal bude zdaněno běžnou zálohovou daní. Používá se pro 

zaměstnance, kteří podepsali prohlášení daně ze 
mzdy i když neuplatňují nezdanitelné položky.  
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nepodepsal používá se pro zaměstnance, kteří nepodepsali 
prohlášení k dani. Tento způsob zdanění bude 
zdaňovat do zákonem stanovené částky zvláštní 
sazbou daně (srážkou) 15% a pokud mzda tuto částku 
převyšuje, bude zdaněno zálohovou daní.  

nezdaněno zaměstnanec nebude zdaněn. 
 
Zdravotní pojiš ťovna 
Zde si vyberete zdravotní pojišťovnu. Nejprve však bude nutné vytvořit 
seznam vámi používaných zdravotních pojišťoven. Ten vytvoříte 
pomocí tlačítka vedle výběrového pole. Program vám pak rozpočítá, 
kolik které pojišťovně máte odvést. 
 
Zdravotní pojišt ění 
Platí,   Platí stát,   Neplatí,   Neplatí i sociální 
Zde zvolte, zda zaměstnanec zdravotní pojištění platí nebo neplatí, 
popřípadě zda neplatí zdravotní i sociální pojištění. 
 
Aut.dopl.do min.mzdy 
-z částky 
Zde zvolte způsob výpočtu pojištění, když má pracovník menší celkový 
výdělek , než je minimální mzda. Pokud pole zaškrtnete, bude se vždy 
počítat rozdíl mezi minimální mzdou a skutečným výdělkem a z tohoto 
rozdílu se bude počítat doplatek. Pokud potřebujete zadat pevnou 
částku, ze které se bude počítat doplatek, zadejte do položky z částky 
pevnou částku a pole Aut. dopl. do min. mzdy nezaškrtávejte. 
 
Odpo čet vym ěřovacího základu zdr.poj. (pro platí stát) 
Pokud chcete u zaměstnance odpočet od základu pro výpočet ZP, 
zatrhněte políčko.  
V Servis-Nastavení-Obecné-Sazby-políčko Zdr.poj.-platí stát  je 
uvedena částka vyměřovacího základu pro skupinu „Zdravotní pojištění 
platí stát“. 
 

Počty osob 
Pro vojenské cvi čení 
Pro exekuci 
Zde zadejte počet vyživovaných osob (samotný pracovník se do počtu 
osob nezahrnuje), podle kterého se bude počítat výše náhrady za 
vojenské cvičení a nezabavitelná částka exekuce. 
 

Další parametry mzdy  
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Způsob odm ěňování 
V této položce vyberte způsob odměňování a to buď jako hodinovou 
mzdou nebo jako měsíčním paušálem kráceným o nepřítomnost. 
Položka má zásadní vliv na výpočet mzdy! 
 
Způsob výplaty 
Způsob výplaty zálohy 
Zde vyberte způsobu výplaty dobírky nebo zálohy. 
Hotově  mzda bude vyplácena v hotovosti 
Poštou  mzda bude poslána poštovní poukázkou 
Banka  mzda bude převedena na účet u libovolné banky. 

Pro platbu je možné buď tisknout hromadný příkaz k 
úhradě nebo generovat disketu pro spořitelnu . 

 
Adresa p ři výplat ě poštou 
Ulice, Obec, PS Č 
Zde se zadává adresa, na kterou se bude posílat záloha nebo dobírka 
při způsobu výplaty poštou. Adresa nemusí být totožná s adresou 
trvalého nebo přechodného bydliště. 
 
 

Záložka   Úvazek, pr ůměry 
Rozvrh pracovní doby 
V této položce zadejte odpovídající rozvrh pracovní doby. 
Normální Pracuje se od pondělí do pátku stejnoměrně podle 

zadaného úvazku. 
Individuální V následujících položkách můžete stanovit délky 

pracovních dob v jednotlivých dnech v týdnu. 
Turnusová V položce Typ turnusu zadáte odpovídající turnus a 

podle něj se bude přednastavovat kalendář. 
 
Typ turnusu 
Zde si můžete vybrat jeden z dříve nadefinovaných turnusů. 
Potřebujete-li nadefinovat nový turnus, stiskněte tlačítko vedle 
výběrového pole. Zadání má význam pouze při Turnusovém rozvrhu 
pracovní doby. Program pak bude při inicializace mezd předvyplňovat 
docházku podle nadefinovaného turnusu. 
 
Zapadávka 
Zapadávka je číslo, které vyjadřuje posunutí začátků turnusů u 
zaměstnanců, kteří pracují v jednom turnusu vůči sobě. Zapadávka 
nesmí být menší než jedna a větší než počet dnů turnusu. 
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Příklad: 
Mějme čtyřdenní turnus, kde první dva dny jsou pracovní po 12 
hodinách a druhé dva dny jsou volné. Zapadávky budou mít následující 
strukturu (P je pracovní den, V je volno): 
zapadávka 1  P P V V 
zapadávka 2  P V V P 
zapadávka 3  V V P P 
zapadávka 4  V P P V 
 
Individuální pracovní doba 
Zde můžete zadávat délky pracovních dob v jednotlivých dnech v 
týdnu. Zadání má význam pouze při zadání Individuální pracovní doby. 
 
Příklad: 
Zaměstnanec pracuje pouze v pondělí 8 hodin a ve středu 4 hodiny. Do 
položky - pondělí (hodiny) zadejte 8 a do položky - středa (hodiny) 
zadejte 4. Ostatní nechte nulové. Program pak při inicializaci mezd 
předvyplní docházku podle vašeho zadání. 
 
Úvazek 100% 
V této položce se vyplňuje počet hodin na týden na 100% úvazku. 
Pokud položka není vyplněna, systém automaticky vyplní 40 
hod./týden. Pokud má zaměstnanec na 100% úvazku např. 36 hodin, 
zadejte tuto hodnotu. Položka má vliv na výpočet dalších dvou položek. 
 
Úvazek procento 
Do této položky lze zadat plánovanou délku úvazku v procentech. 
Systém automaticky přepočítá a doplní do následující položky 
odpovídající údaj v hodinách. Jako 100% délka úvazku se bere 
hodnota zadaná v předchozí položce. Vyplňte tu položku úvazku, jejíž 
hodnota je blíže celému číslu. 
 
Úvazek hodiny/týden 
Do této položky lze zadat délku úvazku v hodinách za týden. Systém 
automaticky dopočítá odpovídající délku úvazku pro předchozí položku 
v procentech. Vyplňujte tedy tu položku úvazku, jejíž hodnota je blíže 
celému číslu. 
 
Hodiny na DPP 
Do této položky lze zadat celkový počet hodin na dohodu o provedení 
práce. Automaticky bude přepočtena položka Úvazek hodiny/týden. 
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Průměry 
V těchto položkách se zadávají a počítají průměry na dovolenou nebo 
nemoc. 
 
Začátek rozhodného období 
Za normálních okolností se tato položka nevyplňuje, tj. datum zůstává 
nulové. Začátek rozhodného období se pak bere buď datum nástupu 
nebo začátek roku, resp.čtvrtletí, příp.měsíce. Pokud je však nutno 
zadat nový začátek rozhodného období (např. při změně hodinové 
mzdy na měsíční), vyplňte tuto hodnotu. 
 
Průměr na dovolenou 
Zde systém vypočítá částku průměrného platu pro dovolenou, placené 
volno atd. za minulé rozhodné období. Při prvotním zadávání je nutné 
vyplnit položku ručně. Vypočítaná částka je v Kč na hodinu u všech 
zaměstnanců. 
 
Průměr na nemoc 
V současnosti nevyužíváno, nemocenské dávky počítá a vyplácí 
ČSSZ. Zde systém vypočítá částku průměrného platu pro nemoc. Při 
prvotním zadávání je opět nutné zadat položku ručně. Uvedená částka 
je v Kč na kalendářní den. 
 
Průměr na nemoc min. období 
V této položce je částka, kterou budou placeny nemoci přecházející z 
minulého rozhodného období. Musí zde být uvedená tzv. vypočítaná 
částka, tzn. neupravená podle pásem pro výpočet nemocenských 
dávek. 
 

Kumulované hodnoty 
Sociální pojišt ění ro ční  Zdravotní pojišt ění ro ční 
Penzijní a životní pojišt ění ro ční 
V těchto položkách je kumulovaný součet od ledna do předchozího 
měsíce aktuálního roku. Hodnoty jsou aktualizované inicializací. 
 
Poč. stav 
Stisknutím tlačítka Poč. stav  se otevře formulář Počáteční hodnoty pro 
výpočet kumulovaných hodnot. Je potřeba vyplnit pouze v případě, že 
se program začne používat v průběhu roku. Potom je potřeba uvést 
kumulované hopdnoty za období leden až měsíc před používáním 
programu Syslík. 
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Záložka   Paušály 
Zde se zadávají částky mzdy, které budou každý měsíc použity při 
výpočtu mzdy ve mzdové databázi.  
Změny trvalého charakteru se provedou zde, v kmenové databázi. 
Aby se tyto změny projevily ve vypočítané mzdě nového, aktuálního  
měsíce, proveďte je po ukončení měsíce před inicializací mezd nového 
měsíce ve mzdové databázi. Provedete-li změnu po Inicializaci mezd 
ve mzdové databázi, udělejte inicializaci 1 zaměstnance (zaměstnance 
kterého se změna týká), jinak se změna ve mzdě počítaného měsíce 
neprojeví. 
Změny výše částek jen pro jeden měsíc se provedou při vlastním 
zpracování mezd přímo v jednotlivých mzdových složkách ve mzdové 
databázi. 
Podle nastavení atributů se bude nebo nebude částka v paušálech 
krátit podle odpracované doby nebo úvazku. 
 
Záloha 
Obsah této položky určuje výši měsíční zálohy na mzdu. 
 
Základ  
Zde zadejte základní mzdu jako měsíční paušál nebo hodinovou sazbu 
u pracovníků placených hodinovou mzdou (viz. položka Způsob 
odměňování). Hodnota základního platu, je vztažena k plnému úvazku 
(ale je možno po změně příslušného atributu zadávat již pokrácenou 
hodnotu při zkráceném úvazku).  
 
Historie plat ů 

Po stisku tlačítka   na záložce Paušály je možné zadávat pro 
aktuálního zaměstnance historii jeho zařazení a platů. Pomocí funkce 
Volitelný přehled je možné definovat výstupní sestavy nad touto 
tabulkou. 
 
Osobní p říplatek 
Zadáváme paušál nebo hodinovou sazbu osobního příplatku. 
 
Výkon. odm. K č 
Výkon. odm. % 
Sazby výkonnostní odměny buď jako pevné částky v Kč nebo jako 
procenta ze základu, který se vypočítá jako součet všech mzdových 
složek, které mají nastaven příslušný atribut. Program je dodáván s 
nastavením, že se procento počítá pouze ze základního platu. 
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Zástupné K č 
Zástupné % 
Zde se zadává výše zástupného, které má zaměstnanec dostávat. 
Výše zástupného se zadává buď přímo částkou v Kč nebo jako 
procento základního platu. Může být vyplněna buď jen výše 
zástupného v Kč nebo v procentech, ale nikdy obě současně. 
 
Zástupné od 
Zástupné do 
V těchto dvou položkách se zadává od kdy do kdy se má zástupné 
vyplácet. 
 
Dohody mimo prac. pom ěr Literárn ě umělec. činnost 
Výkon funkce   Služné v civilní služb ě 
Zde zadávejte paušální částky ostatních osobních nákladů. 
 
Naturální požitky 
Naturální požitky II 
Zde se zadávají poskytnuté naturální požitky ve smyslu zákona o dani 
z příjmu. Do této položky se zejména zadává 1% z ceny automobilu 
poskytnutému zaměstnanci k soukromým účelům. Naturální požitky se 
ve mzdách objeví v Nepeněžním plnění - Naturální požitky. 
 
Procento z tržeb 1 
Procento z tržeb 2 
Zde zadáte procento, kterým se bude počítat z částky Základ pro tržby 
zadané ve mzdách výše podílové mzdy. 
 
Pevná dobírka hotov ě 
Program umožňuje při zadání způsobu výplaty Banka zadat pevnou 
částku, která bude zaměstnanci vyplacena hotově a zbytek poslán na 
bankovní účet. Pevnou částku vyplácenou hotově zadejte do této 
položky. 
 
 

Mimomzdové prost ředky 
Stipendia    Studijní p říplatky 
Náhrady cestovného  Náhr. za použ. vl. v ěci 
Náhrada škody   Náhr. na ztr. na výd ělku 
Přípl. ke služ. v civ. služ. Ostatní 
Zde zadávejte paušální částky mimomzdových prostředků. 
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Záložka   Příplatky 
Za vedení    Za škodlivé prost ředí 
Za odpov ědnost   Preferen ční 
Za směnný provoz  Jazykové 
Za vedení čety    Ostatní p říplatky 
Speciální 1    Speciální 2 
Speciální 3    Speciální 4 
Zde zadávejte paušální částky u uvedených příplatků. Příplatky se 
zadávají na 100% úvazku, při kratším úvazku se automaticky krátí. 
Pomocí atributů je možné nadefinovat, který příplatek se má či nemá 
krátit úvazkem a který neodpracovanou dobou 
 
Zvláštní p říplatek   Nárok na zvláštní p říplatek 
V současnosti se nepoužívá. 
 
 

Záložka   Srážky  I 
Na záložce Srážky I je zobrazena tabulka, do které zapisujte srážky 
aktuálního zaměstnance. Protože srážky zapisujete do zvláštní tabulky, 
může jich být neomezené množství. Pro ovládání tabulky srážek slouží 
navigátor umístěný přímo na formuláři (navigátor na stavovém řádku 
slouží k ovládání hlavní tabulky zaměstnanců). Pro každou srážku 
zadáváte : 
 
Typ srážky podle typu srážky se zapíše srážka do příslušné 

mzdové složky 
 
Částka  srážená částka. U poslední splátky půjčky u banky 

(která bude patrně jiná, než byly ostatní splátky) je 
možné zadat jako částku záporné číslo. Sražena bude 
kladná částka a funkce Ukončení měsíce pak tuto 
půjčku zruší. Tím si ušetříte jeden zásah do zadání 
srážek. 

 
Zůstatek  u půjček FKSP a cizích FKSP je možné zadat 

zůstatek půjčky k začátku právě počítaného měsíce. 
Program pak kontroluje zda již není půjčka splacena a 
pokud ano, automaticky ji zlikviduje. U jiných srážek 
nemá údaj zůstatek význam. 

 
Banka  pokud generujete disketu pro banku nebo spořitelnu a 

zároveň tisknete hromadný příkaz k úhradě, musíte 
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rozhodnout, která platba půjde na kterou disketu nebo 
na příkaz k úhradě. Pro platby, které se budou 
tisknout na příkaz k úhradě zde zadejte Hromadný 
příkaz. Pro platby, které se budou nahrávat na disketu 
pro spořitelnu zadejte Česká spořitelna. Pokud budete 
nahrávat disketu pro jinou banku, zadejte zde název 
banky pro kterou bude disketa generována. Seznam 
bank je možné vytvářet po stisku tlačítka vedle 
výběrového pole. 

 
Pořadové číslo    tato položka se využívá především u pojištění, kde 

se zadává pořadové číslo pojistky. U ostatních typů 
srážek ji můžete použít k libovolným účelům. 

 
Účet 
Variabilní s.  
Konstantní s.  
Specifický s.  pro srážky, které se budou platit přes banku 

zadejte bankovní spojení. Pro ně musíte 
zadat v předchozí položce i banku pro kterou 
se bude generovat výstup. Pro srážky, které 
nechcete posílat přes bankovní účet, zde nic 
nevyplňujte a rovněž nesmíte vyplnit údaj v 
položce Banka. 

 
Pokud se budou počítat srážky na penzijní fondy, je nutno provést 
zadání srážky zaměstnance pro každý fond jiným způsobem. Podrobný 
popis zadání pro námi naprogramované fondy je v kapitole Penzijní 
fondy. 
 
 

Záložka   Srážky  II 
Naturální mzda 
Zde se zadává část mzdy, kterou uhrazuje zaměstnavatel zaměstnanci 
v naturálních dávkách.  
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Odborové p říspěvky 
Zde vyberte způsob výpočtu odborových příspěvků. 
 
Není členem  zaměstnanec není členem odborů. 
Procento  procento z čisté mzdy. 
Paušál  pevně zadaná částka. 
Nesrážet  zaměstnanec je členem odborů, ale příspěvky se 

mu nesráží. 
Odborová organizace 
Odborový úsek 
Zde vyberte odborovou organizaci a úsek. Před prvním zadáním údajů 
budete muset založit seznam organizací a úseků. Provedete to pomocí 
tlačítek vedle výběrových polí. Pokud máte odboráře jen z jedné 
odborové organizace, nemusíte ji vyplňovat. V tiscích si pak můžete 
tisknout přehledy odborových příspěvků roztříděných jednak podle 
odborových organizací a v rámci jedné organizace ještě na úseky. 
 
 
Procento, částka 
Procento z čisté mzdy nebo paušální částka odborových příspěvků v 
závislosti na předchozím zadání. 
 
Částka penz. poj. podnik 
Maximální částka, kterou přispívá podnik danému zaměstnanci na 
penzijní připojištění. Pokud je v Nastavení – Firma zaškrtnuto Přispívat 
penzijní pojištění pouze do limitu, bude se tato částka krátit podle 
aktuálních pravidel na maximální výšku, kterou je možno dát do 
nákladů. 
 
Penzijní fond 
Zde se vybírá fond, u kterého je zaměstnanec pojištěn. Pomocí tlačítka 
vedle výběrového pole je možné zakládat nové fondy včetně čísel účtů 
a dalších symbolů pro platby. 
 
Zadání v účtech pro odvody 
Počítají-li se srážky na penzijní fondy, je nutno provést zadání srážky 
zaměstnance pro každý fond jiným způsobem. Díky odlišnostem fondů 
musíte provést jiné zadání parametrů fondu v definicích účtů pro 
odvody a i v kmenové databázi u jednotlivých zaměstnanců. 
Podrobný popis zadání pro námi podporované fondy je v kapitole 
Penzijní fondy (3.3.2.Servis - Definice – účty pro odvody) 
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Částka živ. poj. podnik 
Částka, kterou přispívá podnik danému zaměstnanci na životní  
připojištění. 
Životní pojiš ťovna 
Zde se vybírá pojišťovna, u které je zaměstnanec pojištěn. Pomocí 
tlačítka vedle výběrového pole je možné zakládat nové  včetně čísel 
účtů a dalších symbolů pro platby. 
 
Celkem spo ření    Celkem p ůjčky 
Celkem FKSP    Celkem cizí FKSP 
Celkem výživné    Celkem pojišt ění 
Celkem ostatní srážky   Celkem penzijní pojišt ění 
Celkem životní pojišt ění 

Součty srážek 
V těchto políčkách, která nemůžete editovat, jsou zobrazeny součty 
jednotlivých typů srážek z předchozí záložky. 
 
 

Záložka   Exekuce 
Exekuce 
Třetinové exekuce se počítají automaticky ze stanoveného základu s 
tím, že je potřeba správně zadat počet vyživovaných osob pro exekuci 
(kromě samotného zaměstnance). 
 
Zvolte typ exekuce: 
 
1 / 3 jednotřetinová exekuce (nepřednostní pohledávka). 
2 / 3 dvoutřetinová exekuce (přednostní pohledávka). 
Částka pevná částka v Kč. 
Procento procento ze základu, který je stanoven jako rozdíl čisté 

 mzdy a nezabavitelné částky. 
Rozšířené 
nastavení  

nový zp ůsob zadávání více exekucí zárove ň. 

 
 
Exekuce – nový zp ůsob 
 
Jako typ exekuce musí být nastaveno Rozšířené nastavení. V položce 
Celková částka exekuce bude uveden součet všech exekucí (exekuce 
na výživné placená měsíčně bude zahrnuta jen ve výši jedné splátky).  
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Podrobné nastavení exekuce 
Popis Popis exekuce. Má význam pouze pro tisky přehledů 

exekucí. 
Typ ex. - Nepřednostní - 1/3 exekuce 

- Přednostní - 2/3 exekuce 
- Výživné doplatek - exekuce na dlužné výživné 
- Výživné běžné - exekuce na běžné měsíční 

výživné  
Číslo výměru Číslo exekučního výměru. 
Doručeno Datum doručení exekuce. Má vliv na pořadí při 

uspokojování závazků. 
Právní moc Datum nabytí právní moci. Až po nabytí právní moci 

je možné peníze zasílat hromadným příkazem. 
Celková částka Celková částka, na kterou se provádí exekuce. 
Max. srážka Omezení na maximální částku, kterou lze strhnout 

v měsíci. 
Zbývá splatit Zbývající částka exekuce, která se bude srážet ze 

mzdy. 
Účet Stejný význam jako u Srážky I 
Kód banky Stejný význam jako u Srážky I 
Variabilní s. Stejný význam jako u Srážky I 
Konstantní s. Stejný význam jako u Srážky I 
Specifický s. Stejný význam jako u Srážky I 
Banka Stejný význam jako u Srážky I 
Poznámka Prostor pro další údaje. 
Aktivní Mzda určená na exekuce se rozdělí pouze mezi 

aktivní exekuce. 
 
Poznámky:  
- U typu exekuce Běžné výživné se měsíční částka uvede do všech 

třech položek: Celková částka, Max. srážka, Zbývá splatit. 
- Datum Doručeno slouží pouze k určení priority dané exekuce při 

uspokojování pohledávky. 
- Pokud není vyplněn datum Právní moc nebo ještě uvedený datum 

nenastal, tak se exekuce strhne, ale na hromadný příkaz se 
nebude generovat. Generovat se bude až tehdy, až nastane 
uvedený datum a vygenerují se všechny dříve strhnuté částky 
(zvlášť pro každý měsíc). 

- POZOR! Exekuce do hromadného příkazu se vygeneruje až po 
uzavření zpracovávaného měsíce. 

 
Exekuce – starý zp ůsob  
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Částka exekuce 
- Při typu exekuce 1/3 a 2/3 se uvede celková hodnota 

pohledávky k exekuci. Při uzavření měsíce se tato hodnota 
sníží o odvedenou splátku a po odvedení celé pohledávky se 
exekuce automaticky odstraní. 

- Při typu exekuce Částka se uvede částka, která se má 
v každém měsíci srážet. Při uzavření měsíce se neprovádí 
žádná akce. 

- Při typu exekuce Procento se uvede procento, která se má 
v každém měsíci srážet. Při uzavření měsíce se neprovádí 
žádná akce. 

 
POZOR! Není možné u jednoho zaměstnance kombinovat několik typů 
srážek exekucí. Pokud je zadána např. 1/3 exekuce, není možné zadat 
ještě např. procentní exekuci (Neplatí pro Rozšířené nastavení). 
 
 

Poznámky ke kmenové databázi 
Ve mzdových údajích kmenové databáze jsou soustředěny platby 
trvalého charakteru (trvalý plat a příplatky, trvalé srážky). Tyto údaje 
budou platit každý měsíc, dokud je zde nezměníte. Při vlastním 
výpočtu se vlastně překopírují každý měsíc do měsíční mzdové věty 
zaměstnance a upraví se podle úvazku a neodpracované doby v 
závislosti na nastavených atributech jednotlivých položek ve mzdové 
databázi. Pokud je např. u Základního platu nastaven atribut krácení 
úvazkem a krácení neodpracovanou dobou, je nutné zadat ve 
mzdových údajích základní plat přepočtený na 100% úvazek. Základní 
plat ze mzdových údajů se pokrátí procentem úvazku a 
neodpracovanými dny, které systém vyšetří z kalendáře. Obdobně se 
postupuje i u ostatních položek. Nebudete-li chtít částku ze mzdových 
údajů pokrátit, je nutné změnit příslušné atributy. 
 
Pokud při měsíčním výpočtu mezd potřebujete provést změnu, která 
bude platit jen ve zpracovávaném měsíci, provedete ji až při vlastním 
zpracování mezd přímo ve složkách mzdové databáze. Výjimku tvoří 
změna ve spoření, pojištění a půjčkách. Protože v odchylkách je 
součet, nebylo by při jeho změně jasné, které spoření či půjčku chcete 
změnit. Pokud tedy potřebujete změnit i jen na jeden měsíc některou z 
těchto hodnot, musíte změnu provést ve mzdových údajích u 
příslušného spoření, pojištění nebo půjčky zde ve kmenové databázi a 
po zpracování měsíce vrátit opět původní hodnotu.  
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UPOZORNĚNÍ 
Velice důležitý údaj ve mzdových údajích je úvazek. Ten nesmí být 
nikdy nulový a to ani u zaměstnanců, u kterých předem nevíte, kolik v 
měsíci skutečně odpracují. U nich můžete klidně vyplnit 100% úvazku a 
skutečný počet odpracovaných hodin zadat až při vlastním zpracování 
mezd.  
 
Velikost úvazku má také vliv na výpočet náhrady za dovolenou. 
Program počítá průměr na dovolenou hodinový a pro stanovení 
náhrady za dovolenou musí znát u pracovníka denní úvazek (ten si 
spočítá z týdenního úvazku). 
 
 

TISKY 
Pracovní smlouva  
Slouží k tisku pracovní smlouvy pro aktuálního zaměstnance. S 
programem je dodávána několik definic pracovní smlouvy, DPP a DPČ. 
S pomocí generátoru sestav je možné změnit text na cokoliv jiného. 
 
Platový vým ěr 
Slouží k tisku platového výměru pro aktuálního zaměstnance. S 
programem je dodáváno několik definic platového či mzdového 
výměru. Všechny verze, kromě původního výměru podporují budoucí 
hodnoty – tedy vytisknou se údaje platné k uvedenému datu. Pomocí 
generátoru sestav je možné změnit text na cokoliv jiného. 
 
Osobní karta zam ěstnance:  Jeden 
     Všichni 
Slouží k tisku základních údajů zaměstnance, které jsou potřeba pro 
správné zpracování mzdové agendy. 
 
Sociální pojišt ění : Přihláška 

Odhláška 
Změna 
Oprava 
Do 30.6.2005 Přihláška 
   Odhláška  

Tisky Přihlášek, Odhlášek, Změn a Oprav do formuláře platného od 
1.7.2005. 
Klikněte na vybraný typ formuláře, na obrazovce se objeví okno 
Potvrzení a dotaz Tisknout do originálního formuláře ?  a volba  „Ano“  
„Ne“.  
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Volbou „Ano“ se vygenerují údaje pro tisk do originál formulářů. 
Volba „Ne“ vám vytiskne formulář (vytvořený v Syslíkovi) včetně dat. 
 
Dále je možný tisk Přihlášek a Odhlášek do formulářů platných do 
30.6.2005. 
 
Kterýkoliv formulář se vytiskne vždy pro aktuálního zaměstnance. 
 
ONZ (od 2009)  : Přihláška 

Odhláška 
Změna 
Oprava 

Tisky Přihlášek, Odhlášek, Změn a Oprav do formuláře platného od 
1.1.2009 pro aktuálního zaměstnance. 
Klikněte na vybraný typ formuláře, na obrazovce se objeví okno 
Potvrzení a dotaz Tisknout do originálního formuláře ?  a volba  „Ano“  
„Ne“.  
Volbou „Ano“ se vygenerují údaje pro tisk do originál formulářů. 
Volba „Ne“ vám vytiskne formulář (vytvořený v Syslíkovi) včetně dat. 
 
Přehledy  
 
  Zaměstnanci 
    Přehled aktivních 
    Přehled k budoucímu datu  
Přehled zaměstnanců po střediscích s důležitými údaji v kmenové 
databázi. Sestava Přehled k budoucímu datu bere v úvahu vznik  a 
ukončení (i Pracovní poměr na dobu určitou do) a naopak nezáleží na 
položce aktivní, rovněž se berou v úvahu budoucí hodnoty. 
 
  Děti 
Přehled zaměstnanců, kteří mají zadány děti a údaje o dětech. 
 

Dovolená- čerpání  podle st ředisek  
     podle nákladových st ředisek 

Přehled dovolené zaměstnanců včetně zadaného čerpání dovolené v 
aktuálním měsíci. Spouštět tisk má význam až po zadání docházky. 
 

Dovolená-ro ční čerpání   podle st ředisek  
        podle nákladových st ředisek 
Přehled ročního čerpání dovolené zaměstnanců. Funkce vytiskne pro 
každého zaměstnance přehled čerpání dovolené v jednotlivých 
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měsících zadaného roku. Spouštět tisk má význam pouze v období 
mezi uzavřením měsíce a inicializací následujícího měsíce.  
 

Dovolená-kmen  podle st ředisek  
   podle nákladových st ředisek 

Přehled dovolené zaměstnanců podle aktuálních údajů v kmenové 
databázi. Zůstatek dovolené je k poslednímu dni naposledy 
uzavřeného měsíce. Aktuální čerpání dovolené se v tomto tisku projeví 
až po ukončení měsíce, kdy se zaktualizují údaje v kmeni. 
 
  Nezdanitelné položky 
Přehled nezdanitelných položek zaměstnanců. 
 
  Platové postupy Po lidech 
     Za období 
Tisk nejbližších platových postupů zaměstnanců pro rozpočtové a 
příspěvkové organizace. 
 
  Přehledy pro rozp./p řísp. 

Všichni zam ěstnanci  
      Zaměstnanci ve stavu 
      Rekapitulace st ředisek 
      Platová inventura-t řídy 
      Platová inventura-stupn ě 
Tisk přehledu zaměstnanců s údaji důležitými pro stanovení platu v 
rozpočtových a příspěvkových organizacích (platová třída a stupeň, 
praxe atd.). Tisknou se buď všichni zaměstnanci nebo jen zaměstnanci 
ve stavu. 
 
  Znalci jazyk ů 
Po spuštění tisku se program zeptá na jazyk, který má hledat. Pokud 
nezadáte nic, vytisknou se všichni zaměstnanci, kteří mají v poli 
Jazyková znalost něco vyplněno. Pokud zadáte kód jazyka, hledají se 
pouze ti zaměstnanci, kteří mají tento kód vyplněn v poli Jazyková 
znalost. Aby funkce pracovala uspokojivě, je nutné stanovit si zkratky 
jazyků tak, aby byly navzájem nezáměnné. 
 
  Zaměstnanci-d ůchodci 
Přehled všech zaměstnanců, kteří mají v kmeni vyplněn datum vzniku 
nároku na důchod a druh důchodu. 
 
  Zaměstnanci v d ůchodovém v ěku 
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Přehled zaměstnanců, kteří již mají nárok na důchod, ale dosud 
důchod nepobírají. Funkce tiskne i ty zaměstnance, kterým vznikne 
nárok na důchod v příštím roce. 
 
  Budoucí hodnoty 

Všichni - po období  
Všichni – po zam ěstnancích 
Jeden zam ěstnanec 

Tisk přehledu budoucích hodnot. Tisknou se buď všichni zaměstnanci, 
které mají nějaké hodnoty nastaveny nebo jen vybraný zaměstnanec. 
 
Další tisky přehledů z kmenové databáze jsou nadefinovány ve 
volitelném přehledu. Tam je možné uživatelsky přidávat další definice. 
Zajímavé definice budeme uveřejňovat na našich internetových 
stránkách, odkud si je můžete stáhnout a připojit ke stávajícím 
definicím. V současné době se dodávají s programem definice – 
viz.kapitola  3.2.Přehledy. 
 
  Exekuce (rozší řené) 
Přehled exekucí, které jsou zadány v režimu Rozšířené nastavení. 
 
 

Oznámení pro zdr. pojiš ťovny 
Tato funkce slouží ke zjištění změn a vygenerování Hromadného 
oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny. Po spuštění se 
funkce pokusí podle naposled uloženého stavu vygenerovat změny ke 
kterým od minula došlo. Protože při úplně prvním spuštění nemá 
uložený minulý stav, bude poprvé funkce přihlašovat ke zdravotnímu 
pojištění všechny zaměstnance. Po vygenerování změn si funkce uloží 
právě aktuální stav, ke kterému bude generovat změny v příštím 
měsíci. Pokud spustíte funkci v jednom měsíci vícekrát, oznámí vám, 
že již má uložený stav současného měsíce a zda jej má přepsat právě 
aktuálními údaji o zaměstnancích. Pokud odpovíte Ne, ponechá se 
uložený stav při minulém spuštění. Po vygenerování změn se objeví 
tabulka, ve které budou změny zobrazeny. 
 
Funkce umí rozpoznat následující události: 
 

P  nástup (přijetí) zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR. 
Tento zaměstnanec musí mít v rodném čísle za lomítkem 
alespoň jedno další číslo. 
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C  nástup (přijetí) zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území 
ČR (cizinec bez trvalého pobytu). Tento zaměstnanec nesmí 
mít v rodném čísle za lomítkem žádný znak. 

O  odhlášení zaměstnance (ukončení pracovního nebo 
podobného poměru). Musí být vyplněno datum skončení 
pracovního poměru. 

M  nástup na mateřskou dovolenou. Musí být uvedeno datum 
vzniku mimoevidenčního stavu mateřská dovolená. 

U  ukončení mateřské dovolené. Musí být uvedeno datum  
ukončení mimoevidenčního stavu mateřská dovolená. 

D  odchod zaměstnance do starobního důchodu. Musí být 
uvedeno datum přiznání důchodu a typ důchodu. 

 
Ostatní události bohužel program neumí poznat, protože pro ně nemá 
dostatek podkladů, proto je musíte do vygenerované tabulky dopsat 
ručně. Vzhledem k tomu, že možností změn je velké množství, budeme 
rádi, když nám sdělíte své zkušenosti s touto funkcí. Tabulku ovládáte  
pomocí navigátoru vpravo dole, pomocí něhož můžete jednotlivé řádky 
upravovat, přidávat, mazat. Formuláře Hromadné oznámení 
zaměstnavatele vytisknete pomocí tlačítka Tisk ve starém formátu. Pro 
nový formát zvolte Exportovat do souboru PDF (i pro tisk). Pomocí 
tlačítka Exportovat do formátu pro portál ZP  provedete export údajů do 
souboru. Ten můžete dále odeslat ZP komunikátorem na portál 
zdravotních pojišťoven (Odeslat na portál zdravotních pojišťoven přes 
ZP Komunikátor). Dále je možné provést rovnou export a odeslání DS 
komunikátorem do datové schránky pojišťovny (Exportovat do souboru 
PDF a odeslat pomocí DS Komunikátoru). 
 
 

3.1.2. Mzdová databáze 
Výpočet mzdy : 

V této databázi jsou uloženy jednotlivé mzdové složky všech 
zaměstnanců pro každý zpracovaný měsíc. Odtud se také řídí celý 
průběh zpracování a výpočtu mezd a provádí se tisky. 

Tlačítkem  nebo pomocí menu Zpracování – Mzdová databáze si 
vyvolejte okno se mzdovou databází. Vlastní zpracování mezd se 
skládá z následujících kroků : 
 
1-  Zálohy 
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Zálohy spustíte v menu Akce – Zálohy. Každému zaměstnanci se 
přidělí záloha z kmenové databáze. Pokud zálohy nevyplácíte, můžete 
tento krok přeskočit.  
 
2-  Inicializace 
Inicializace mezd je nastavení výchozího stavu mzdových složek na 
základě údajů zadaných v kmenové databázi. Program přednastaví 
kalendář na základní nastavení, zkontroluje nejdůležitější údaje nutné 
pro běh programu, vypočítá průměry. Dále aktualizuje hodnoty ve 
kmeni z tabulky Budoucí hodnoty. 
Inicializaci spustíte v menu Akce – Inicializace.  
 
3-  Zadání docházky a m ěsíčních zm ěn 
Nyní budete do kalendáře zadávat docházku zaměstnanců a další 
změny platné pro počítaný měsíc. Kalendář spustíte v menu Akce – 
Kalendář.  
 
4-  Výpo čet mzdy 
Po zadání všech měsíčních změn spusťte výpočet všech zaměstnanců 
Akce – Výpočet mezd. 
 
5-  Tisky 
Po výpočtu si v menu Tisky vytiskněte vše, co potřebujete.  
 
6-  Ukon čení měsíce 
Funkce Akce – Ukončení měsíce ukončí a zablokuje měsíc právě 
spočítaný  
 
7-  Ukon čení roku 
Funkce Akce – Ukončení roku ukončí rok. 
 
Tento cyklus se v dalších měsících stále opakuje (kromě ukončení 
roku). Některé z fází zablokují možnost provedení fáze předchozí a 
naopak odblokují fázi další. Pokud se z nutných důvodů potřebujete 
přepnout do již provedené fáze, můžete tak učinit v Nastavení - Firma. 
Toto však provádějte pouze v nezbytných případech, protože například 
inicializace vám může vymazat již zadanou docházku do kalendáře.  

 
Další podrobnosti k jednotlivým krok ům výpo čtu mezd najdete 

v kapitolách AKCE – hlavní přehled a AKCE – zaměstnanec. 
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AKCE  – hlavní p řehled  
Zálohy 

Zpracování záloh je prvním krokem při zpracování mezd. Spouští se v 
menu Akce - Zálohy. Pokud zálohy nevyplácíte, můžete tuto fázi 
přeskočit a rovnou provést inicializaci. Předpokladem pro správné 
zpracování záloh je zanesení oprav do kmenových údajů (zálohy u 
nových zaměstnanců, ukončení pracovního poměru, stálé změny výše 
záloh). Dále se předpokládá, že minulý měsíc byl řádně ukončen. 
Výpočet záloh je možno provést pouze tehdy, byla-li po posledním 
přechodu na nový měsíc provedena archivace a je-li program nastaven 
do zpracovávaného měsíce. Pokud jste se přepnuli volbou Nastavení - 
Firma do jiného měsíce nebo roku, musíte se stejnou cestou vrátit zpět 
do aktuálního měsíce. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, 
výpočet záloh projde každého zaměstnance a přepíše mu zálohu ze 
mzdových údajů kmenové databáze  do mzdové věty ve mzdové 
databázi. 
 
Po výpočtu záloh doporučujeme vytisknout v menu Tisky - Hlášení - Po 
zálohách ty zaměstnance, kterým program z různých důvodů zálohu 
nepřidělil a proč. 
 
Nyní můžete ještě ručně provést přímo ve mzdových složkách další 
úpravy a potom je možné přistoupit k tisku výplatnic záloh, rekapitulací 
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záloh, popřípadě poštovních poukázek při výplatě poštou. Tisk se volí v 
menu Tisky, kde ve fázi zpracování záloh má význam používat pouze 
Výplatnice. 
 
 

Inicializace mezd 
Po zpracování záloh můžete běžným způsobem aktualizovat 
kmenovou databázi. Před zpracováním dobírky se spouští v menu 
Akce - Inicializace mezd. Inicializace mezd jednak zkontroluje důležitá 
data v kmenové databázi a předvyplní docházku v kalendáři podle 
personálních údajů (nástupy, výstupy, mimoevidenční stavy, turnusy, 
individuální pracovní doba atd.). Dále aktualizuje hodnoty ve kmeni 
z tabulky Budoucí hodnoty. Proto před provedením inicializace mezd 
není možné zadávat docházku. Pokud již máte docházku vypln ěnu, 
nesmíte za žádných okolností znovu spustit iniciali zaci mezd, 
protože by se vám docházka p řepsala na p ůvodní nastavení!  
Pokud založíte v kmenové databázi nového člověka po již provedené 

inicializaci, je nutné ji provést pouze pro něj stiskem tlačítka   (nebo 
v menu Akce - Inicializace 1 zaměstnance nebo Shift+F3). Tím se 
přednastaví docházka pouze pro aktuálního zaměstnance.  
 
Posledním úkolem inicializace je výpočet průměrů na dovolenou a 
nemoc (program pozná které průměry a kdy má počítat) Zjištěné údaje 
po inicializaci je možné vytisknout v menu Tisky - Hlášení - Po 
inicializaci mezd, Po výpočtu průměrů na nemoc, Po výpočtu průměrů 
na dovolenou, Platové postupy. Platové postupy se tisknou jen pro 
rozpočtové a příspěvkové organizace. Tyto přehledy doporučujeme 
vytisknout a zjištěné chyby opravit, protože jinak nemusí dobře 
proběhnout vlastní výpočet mzdy. Rovněž doporučujeme každé čtvrtletí 
vytisknout přehledy vypočítaných průměrů na dovolenou a každý měsíc 
přehled vypočítaných průměrů na nemoc, protože na nich máte 
uvedeny i hodnoty, ze kterých program při výpočtu vycházel a můžete 
se tak snadno přesvědčit, zda program počítá správně. 
 
Po provedení inicializace máte zablokován vstup do záloh, ale 
odblokuje se vám možnost zadávat docházku. 
 
 
 
 

Docházka a ru ční zásahy do mezd, p řepočty do 
minulého období : 
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Docházka 
Po provedené inicializaci mezd je možné začít se zadáváním docházky 
zaměstnanců a další změny platné pro počítaný měsíc. Docházka se 
vyplňuje ve speciálním okně - kalendáři, kde se zadává vždy typ 
události (nemoc, dovolená,...) a od kdy do kdy trvala. V jednotlivých 
dnech je možné zadávat události s přesností až na jednu minutu. Také 
je možné provést zásah do minulého měsíce a opravit v něm 
docházku. Program pak automaticky přepočítá minulý měsíc a zjištěné 
rozdíly zapíše do měsíce současného. Kalendář pro aktuálního 

zaměstnance se vyvolá tlačítkem   (nebo v menu Akce - Kalendář 
nebo klávesou F12). 
 
 

- Vypln ění kalendá ře 
Kalendář přednastavuje inicializace mezd na výchozí nastavení podle 
údajů, které může program zjistit z kmenové databáze (nástupy, 
výstupy, mimoevidenční stavy, turnusy, individuální pracovní doba 
atd.). Po provedené inicializaci mají pracující zaměstnanci kalendář 
vyplněný jako kdyby celý měsíc pracovali a ostatní v něm mají již 
vyplněny události zjištěné z kmenové databáze (například mateřské 
dovolené, ZVS atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné otevřít 
kalendář pouze pro ty zaměstnance, kteří měli nějakou nepřítomnost 
nezjistitelnou z kmenové databáze (nemoc, dovolená, neplacené volno 
atd.).  
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Nejrychlejší zadání do kalendáře je následující: Myší stiskněte tlačítko 
počátečního a koncového dne, kam se má událost zapsat (má-li se 
událost zapsat pouze do jednoho dne, stiskněte tlačítko příslušného 
dne dvakrát) a pak na klávesnici stiskněte kód události (např. dovolená 
má kód D, nemoc N, další kódy se dozvíte v dalším textu). Tím se v 
kalendáři vyplní označené dny událostí. Nejčastěji používané kódy si 
jistě rychle zapamatujete. Nepamatujete-li kód události stiskněte po 
označení dnů tlačítko Upravit a pak si můžete vybrat událost z 
výběrového pole. Po zadání nepřítomnosti stiskněte OK. 
 
Pokud potřebujete zadat údaj s větší přesností než je jeden den (např. 
půlden, hodina atd.), označte požadovaný den (dvakrát stiskněte jeho 
tlačítko) a pak stiskněte tlačítko Upravit. Nyní můžete zadat dvě různé 
události výběrem z výběrových polí. Pokud potřebujete větší přesnost 
než jsou půldny, přepište údaj v položce Trvání. 
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Tlačítko Inicializace nastaví kalendář na počáteční nastavení (stejně 
jako to dělá inicializace mezd). Tímto způsobem můžete rychle 
vymazat špatně zadané události a zadat je znovu. Inicializace rovněž 
vymaže zadání změny do minulého kalendáře. Změnu do minulého 
kalendáře nelze uložit, pokud program oznámí, že přepočet do minula 
není možný např. z důvodu ručního zásahu do mezd minulého měsíce, 
kde chceme událost opravit. 
 
Tlačítko Starty nastavuje značky počátek události u událostí, u kterých 
to má význam. V současné době to má význam pouze u nemocí, kde 
jsou sazby náhrad závislé na době trvání události.. Tlačítko Starty 
nemusíte používat, protože program při opouštění kalendáře sám 
zjišťuje, zda v něm nejsou vyplněny nějaké události, u kterých se musí 
nastavit značky počátků událostí. U žádných jiných událostí než u 
nemocenských dávek nemají počátky událostí žádný význam. 
 
Tlačítkem Minulý se přepnete do minulého měsíce, kam můžete 
provést opravu zadání událostí. Program pak přepočítá znovu minulý 
měsíc, porovná jej s výsledky, kterých bylo dosaženo v minulém měsíci 
a rozdíly zapíše do současného měsíce. Samozřejmě můžete provádět 
změny jen do měsíce, který byl spočítán. Pokud však program oznámí, 
že z nějakého důvodu nemůže provést přepočet do minulého měsíce, 
stiskněte v kalendáři tlačítko Inicializace, tím se zruší zásah do 
minulého měsíce a opravy budete muset provést ručně přímo do 
mzdových složek. 
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Tímto způsobem se provádí především přepis neplacené nemoci na 
placenou. Pokud zaměstnanec nedodá včas “lístek na peníze” na 
nemocenské dávky, zadejte tuto nemoc jako neplacenou nemoc (kód 
L). Tím se mu pokrátí mzda, ale nespočítají se nemocenské dávky. V 
příštím měsíci se pak přepnete do minulého kalendáře a neplacenou 
nemoc přepíšete na placenou.Tím se mu pouze doplatí nemocenské 
dávky. Obecně lze ale přepisovat téměř libovolnou událost jinou 
libovolnou událostí. 
 

- Druhy událostí v kalendá ři 
Pro jednotlivé události byly nadefinovány následující ikony. Pokud se 
vám ikony nelíbí a vytvoříte si svoje vlastní, umístěte je do adresáře 
PRG. Jména souborů s ikonami jsou dostatečně popisné. 
 

 
 
 Odpracováno pracovník tento den pracoval 
   

 Neplaceno pracovník tento den nepracoval. Tento den  
nebude placen (soboty, neděle, před vznikem 



                                                Syslík C/S 

 

74

nebo po ukončení pracovněprávního vztahu...) 
   

 Nemoc v pracovní 
den 

za tyto dny náleží pracovníkovi nemocenské 
dávky. (POZOR! Tento typ události se musí 
používat i u organizací do 25 zaměstnanců. 
Aby program nepočítal nemocenské dávky 
musíte v Servis-Nastavení-Firma zaškrtnout 
Malá organizace. – Rozdělení na malou 
organizaci a organizaci platilo do 31.12.2008) 

   

 Neplacená nemoc 
v prac. den 

tyto dny nebudou placeny, např. při nemoci 
přesahující podpůrčí dobu. Používá se i v 
případě, že pracovník nedodá včas doklad o 
nemoci. Následující měsíc se provede oprava v 
minulém měsíci a tyto dny se přepíší na nemoc 
placenou a proplatí se. Tuto událost není 
vhodné používat v prosinci, protože většinou 
z důvodu legislativních změn není možný 
v lednu přepočet do minulého měsíce. 

   

O Ošetřování v prac 
den 

za tyto dny náleží pracovníkovi DNP 

   

S Neplac. 
ošetřování v prac. 
den 

tyto dny nebudou placeny. Používá se 
obdobně jako neplacená nemoc. 

   

 Úraz pracovní 
v prac. den 

za tyto dny náleží pracovníkovi DNP 

   

R Úraz nepracovní 
v prac. den. 

za tyto dny náleží pracovníkovi DNP 

   

I Rod. příspěvek 
v prac. den 

tuto událost vyplní inicializace při 
mimoevidenčním stavu Rodičovská dovolená. 

   

P Pen. pom. 
v mateř. v prac. 
den 

tuto událost vyplní inicializace při 
mimoevidenčním stavu Mateřská dovolená. Za 
tyto dny náleží pracovníkovi DNP 

   

D Dovolená za dny dovolené se vyplácí náhrada za 
dovolenou 

   

V Volno placené za tyto dny se vyplácí náhrada - placeno 
průměrným výdělkem 

   

Z Veřejný zájem za veřejný zájem se vyplácí náhrada - placeno 
průměrným výdělkem 
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E Volno neplacené tyto dny nebudou placeny, ale zaměstnavatel 
bude za zaměstnance platit zdravotní pojištění 

   

K Školení, studium neplacené omluvené volno za účelem studia 
   

A Absence objeví-li se v kalendáři absence, dny nebudou 
placeny. Ale bude navýšen základ zdravotního 
pojištění. 

   

C Vojenské cvičení za tyto dny se vyplácí náhrada za vojenské 
cvičení 

   

J Zákl. voj. služba při nástupu ZVS vyplní inicializace prvních 10 
pracovních dnů tímto typem dne (je nutné 
zadat ZVS jako mimoevidenční stav). Za tyto 
dny se vyplácí náhrada. 

   

B Civilní služba při mimoevidenčním stavu civilní služba vyplní 
inicializace kalendář tímto typem. 
Zaměstnanec nedostane žádný výdělek, ale 
bude se mu vykazovat náhradní doba. Prvních 
10 pracovních dnů se vyplní typem dne Zákl. 
voj. služba jako u ZVS a spočítá se náhrada 

   

M Placeno 
průměrem 

za tyto dny se vyplácí náhrada ve výši 
průměrného výdělku (lékař, svatba,  pohřeb, 
soud) 

   

T Zástupné tyto dny vyplňuje inicializace při zadání 
zástupného. Dny zástupného jsou jednak 
placeny jako normálně odpracované a ještě je 
za ně placeno zástupné 

   

 Neplac.náhr.doba neplacené dny, které se zahrnou do náhradní 
doby (do evidenčních listů) i do omluvené 
absence (pro průměry). Systém tento typ dne 
automaticky vyplňuje v neplacených dnech 
ZVS, vojenského cvičení, školení a studia a 
civilní služby. Pokud tedy zadáváte ručně 
některý z typů dnů K, C, J, B zadávejte 
neplacené dny (soboty, neděle) pomocí tohoto 
typu dne! 

   

 Neplacený 
odpočet 

neplacené dny, které se pouze zahrnou do 
omluvené absence, ale nikoliv do náhradní 
doby (v evidenčních listech). Typicky se 
používá pro vyplňování neplacených dnů 
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(soboty, neděle) při neplaceném volnu (typ dne 
E). Proto, pokud vyplňujete neplacené volno 
ručně, nezapomeňte vyplnit typem dne = 
neplacené dny! Za tyto dny se dopočítává 
základ zdravotního pojištění. 

   

N Náhrada mzdy za 
nemoc v prac. 
den 

Od 1.1.2009 se prvních 14. dní nemoci 
označuje jako tato událost. Pokud se označí 
úsek delší než 14. dní, automaticky se změní 
od 15. dne na událost Nemoc. Stejně tak je 
možno použít tuto událost v případě pokračující 
nemoci či náhrady za nemoc z minulého 
měsíce. Systém sám vyhodnotí, zda-li se jedná 
ještě o náhradu nebo již o nemoc. Pouze 
v případě nemoci přecházející z roku 2008 
nelze tuto událost použít. Tato událost se 
vypl ňuje i v prvních t řech pracovních 
dnech, kdy nenáleží náhrada.   

   

L Neplac. náhr. 
mzdy za nemoc 
v prac. den 

tyto dny nebudou placeny, protože nebyl 
v měsíci účasten nemocenského pojištění u 
zaměstnání malého rozsahu nebo např. porušil 
léčebný režim a nebude mu tedy náhrada 
placena. Déle se používá v případě, že 
pracovník nedodá včas doklad o nemoci. 
Následující měsíc se provede oprava v 
minulém měsíci a tyto dny se přepíší na 
náhradu za  nemoc placenou a proplatí se. 
Tuto událost (pouze v případě nedodání 
dokladů) není vhodné používat v prosinci, 
protože většinou z důvodu legislativních změn 
není možný v lednu přepočet do minulého 
měsíce. 

   

Y Náhrada mzdy za 
svátek 

tato událost se automaticky vyplní, pokud je 
státní svátek v pracovní den. Za tuto událost 
náleží náhrada mzdy za svátek. 

   

 Karanténa v prac 
den. 

podobné jako náhrada mzdy za nemoc s tím 
rozdílem, že jsou placené i první tři pracovní 
dny karantény. 

   

H Náhrada za prac. 
úraz v prac. den 

stejné jako náhrada mzdy za nemoc s tím 
rozdílem, že se tato událost započítává jinak 
do výkazů (např. Nem Úr.) 
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 události v SoNe a 
události v neprac. 
den 

mají stejný význam, jako události v prac. den, 
jen se rozlišuje, že událost vznikla 
v nepracovní den, což má vliv na některé 
výpočty 
Rozdělení událostí na prac. den a neprac. den 
je od 1.1.2009. 
Do 31.12.2008 se sice v kalendáři zobrazí 
v prac. den, ale je tou použito i v nepracovních 
dnech. 

 
- Přepočty do minulého m ěsíce 

Několik poznámek k p řepočtům do minulého m ěsíce 
V kalendáři je možné se přepnout do minulého měsíce a tam zadat 
opravu docházky. Systém pak minulý měsíc znovu přepočítá, zjistí 
rozdíly a ty pak přičte nebo odečte v současném měsíci. Úspěšný 
přepočet do minula je však možný jen za následujících předpokladů: 
 
- současný i minulý měsíc je počítán podle stejného algoritmu (způsobu 
výpočtu). Pokud byl program měněn (v popisu změn vždy dostanete i 
informaci o tom, zda byl měněn algoritmus výpočtu), není možné 
minulý měsíc správně přepočítat, protože počítač si pamatuje pouze 
současný způsob výpočtu mzdy.  
 
- v současném i minulém měsíci se nesmí měnit ručně položky, které 
systém počítá. Pokud některou takovou položku změníte (je u ní 
značka ruční změny), program ji nemůže za žádných okolností změnit. 
Proto ji ani při přepočtu minulého měsíce nezmění a tím samozřejmě 
nemůže dostat správný výsledek. Proto byly zavedeny speciální 
položky pro ruční opravy. Jsou to Doplatky z min. měs a Doplatky z 
min. roku v základní mzdě, Doplatky náhrad v náhradách, Výkonnostní 
odměna - ručně v odměnách a Ruční opravy v nemocenských 
dávkách. Ostatní položky by se měly ručně měnit jen tam, kde je to 
výslovně uvedeno. 
 
Pokud není některý z těchto předpokladů splněn, přepočet dopadne 
špatně. Nejlepší řešení je přepočty do minula vůbec nedělat. Systém je 
interaktivní, okamžitě vidíte mzdu, která se vypočítá včetně všech 
srážek, a proto je možné v měsíci mzdu správně vypočítat pro všechny 
zaměstnance. Z toho důvodu byste si měli stanovit výplatní termín na 
dobu, kdy již můžete spočítat mzdu na základě všech podkladů (jedná 
se hlavně o dovolenou, nemoci a odměny). 
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- Ruční zásahy do mezd 
Dále pro zaměstnance, kteří mají nějakou odchylku od standardu, který 
je nadefinován ve mzdových údajích kmenové databáze, je nutné 
provést zásah přímo ve mzdových složkách (odměny, přesčasy, 
příplatky atd.). Tyto změny platí pouze v právě zpracovávaném měsíci. 
V měsíci příštím se použijí opět standardní údaje z kmenové databáze. 
Pokud provedete ruční opravu některé položky ve mzdách, pozadí 
políčka zežloutne - to je značka ruční změny. Tuto vámi ručně 
opravenou hodnotu program nikdy nepřepíše. Pokud však chcete, aby 
program do vámi opravené položky zapsal opět původní údaj, stiskněte 

tlačítko   (nebo v menu Akce - Zrušení ruční změny nebo klávesami 
Shift+F4). Tím se značka ruční změny odstraní. Některé položky není 
možné ručně změnit. Jsou to zejména mezisoučty.  
 
Ačkoliv je možné ručně měnit téměř všechny položky, doporučujeme 
však ručně měnit pouze položky, které program nepočítá (u popisu 
jednotlivých položek je to uvedeno). Můžete si tím znemožnit přepočty 
do minulého měsíce. Pokud ručně opravíte např. Základní plat, 
znemožní se jeho přepis programem. Jestliže pak ještě provedete 
změnu do minulého měsíce a program vypočítá, že by se měla výše 
základního platu zvýšit či snížit, bude se snažit Základní plat dopočítat. 
Protože však byl zadán ručně, programu se tato oprava nepodaří. Z 
toho vyplývá, že pokud používáte mechanismu oprav do minulých 
kalendářů, měňte ručně jen ty položky, které se nepočítají. 
 
Pokud chcete přepočet pro aktuálního zaměstnance spustit 

samostatně, stiskněte tlačítko   (nebo v menu Akce - Výpočet 1 
zaměstnance nebo klávesou F11). Přepočet je možný pouze tehdy, 
pokud na tlačítku svítí zelená. 
 

Výpočet mezd 
Funkce provádí přepočet mezd všech aktivních pracovníků. Spouští se 
v menu Akce - Výpočet mezd po zadání docházky a ručních zásazích 
do mezd všem zaměstnancům nejlépe těsně před tisky. Po spuštění 
výpočtu se vás program zeptá, zda chcete spočítat všechny 
zaměstnance. Při prvním výpočtu v měsíci program spočítá všechny 
zaměstnance bez ohledu na vaši odpověď. Pokud spouštíte výpočet 
podruhé a odpovíte, že program nemá spočítat všechny zaměstnance, 
budou spočítáni jen zaměstnanci, u kterých jste provedli změnu a ti, u 
kterých při minulém výpočtu došlo k chybě. Po proběhnutí výpočtu 
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doporučujeme vytisknout si chyby, ke kterým došlo při výpočtu (viz 
Tisky - Hlášení - Po výpočtu dobírek). 
 

Ukončení měsíce 
Ukončení měsíce provede ukončení právě zpracovaného měsíce a 
přepne program na měsíc nový. Ukončení se spouští v menu Akce - 
Ukončení měsíce. Ukončení měsíce smí být provedeno ve 
zpracovávaném měsíci pouze jednou (což si ostatně program sám 
kontroluje a bude vám vícenásobné spuštění znemožňovat), protože 
odečítá vybranou dovolenou od zbytku dovolené a splátky půjček 
FKSP či exekuce od zbytku dluhu. Tyto akce není možné samozřejmě 
provádět v rámci jednoho měsíce vícekrát. Ukončení dále zablokuje 
zpracování mezd v právě zpracovaném měsíci. Generování příkazu 
k úhradě exekucí lze provést až po uzavření měsíce. Po ukončení 
měsíce proveďte archivaci dat. 
 

Ukončení roku 
Ukončení roku nastaví vše potřebné pro zahájení zpracování mezd v 
novém roce. Spouští se v menu Akce - Ukončení roku. Je to zejména 
stanovení nového nároku na dovolenou, přesun zůstatku letošní 
dovolené do loňské dovolené a nastavení zůstatku letošní dovolené. 
Dále se přičte rok v položkách Počet odprac. let a dnů pro dovol, 
Odpracovaná doba v resortu a Celková doba zaměstnání. Ukončení 
roku je možné a nutné spustit pouze po přechodu na měsíc leden, což 
nabízí program automaticky. Ukončení je možné spustit jen jednou, 
program to ani vícekrát nedovolí. Po proběhnutí funkce Ukončení roku 
si vytiskněte chybová hlášení v menu Tisky - Hlášení - Po ukončení 
roku. 
 

Načtení kalendá ře 
Pokud máte vytvořen na zakázku import ze systému pro sledování 
docházky („elektronických píchaček“), který máte nastaven v Nastavení 
– Firma – Parametry – Převod kalendáře, pak tato funkce načte do 
kalendářů všech zaměstnanců údaje podle souboru ze systému pro 
sledování docházky. 
 

Kalendá ř 
Viz. kapitola Inicializace. 
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Výstup do ú četnictví 
Uživatelé, kteří NEMAJÍ účetnictví SYSEL a mzdy zaúčtovávají do 
jiného účetnictví než SYSEL, použijí k zaúčtování mezd tuto funkci. 
Tato funkce vytvoří v datovém adresáři programu speciální soubor 
s vyexportovanými mzdovými složkami. Nejdřív provedete v  Servis-
Nastavení-Firma-Parametry nastavení dle pokynů Vám předaných 
společně s úpravou programu pro účtování do jiného účetnictví 
 
Uživatelé, kteří MAJÍ účetnictví SYSEL, NEZAÚČTOVÁVAJÍ pomocí 
této funkce, ale přímo v SYSLOVI Účtování-Zaúčtování-Zaúčtování 
mezd. 
V Servis-Nastavení-Firma-Parametry nastavte parametry pro účtování 
SYSEL. 
 

Prohlížení pásek 
Potřebujete-li prohlížet výplatní pásky vybraného zaměstnance, pomocí 
voleb v nabídce Měsíc a Rok si vyberete období, za které si chcete 
pásku prohlížet. Možnost prohlížení pásek otevřete buď v nabídce 
Akce-Prohlížení pásek nebo zkráceným povelem Shift+F9. 
 

Prohlížení exportu RELDP 
Prohlížení exportu RELDP09 

Tato funkce slouží k prohlížení a vymazání již vygenerovaného EL do 
souboru RELDP.XML / RELDP09.XML, stejně jako funkce Prohlížení a 
vymazání RELDP z exportu, která je přímo na náhledu EL 
připravovaného k tisku nebo generování do RELDP.XML / 
RELDP09.XML. 
Evidenční listy – viz. Kapitola Tisky-Listy-Evidenční listy 
 

Exportovat do XML a PDF pro PVS a DS 
Přehled o pojistném a dávkách 

Exportovat do XML  - Tato funkce slouží k vygenerování XML souboru 
s Přehledem o pojistném a vyplacených dávkách. 
Odeslat na PVS  - Tato funkce slouží k odeslání dříve vygenerovaného 
souboru na PVS prostřednictvím programu PVS komunikátor. 
 

Hlášení zdravotního pojišt ění 
Export do PDF  - Tato funkce slouží k vygenerování souboru 
s Hlášením zdravotního pojištění do souboru ve formátu PDF. 
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Export do PDF a odeslání DS komunikátorem  - Tato funkce slouží 
k vygenerování souboru s Hlášením zdravotního pojištění do souboru 
ve formátu PDF a jeho odeslání do datové schránky zdravotní 
pojišťovny prostřednictvím programu DS komunikátor. 
 
Exportovat do souboru pro portál ZP  - Tato funkce slouží 
k vygenerování souboru s Hlášením zdravotního pojištění. 
Export a odeslání ZP komunikátorem  - Tato funkce slouží 
k vygenerování souboru s Hlášením zdravotního pojištění a jeho 
odeslání na Portál zdravotních pojišťoven prostřednictvím programu ZP 
komunikátor. 
Export a odeslání DS komunikátorem  - Tato funkce slouží 
k vygenerování souboru s Hlášením zdravotního pojištění a jeho 
odeslání do datové schránky zdravotní pojišťovny prostřednictvím 
programu DS komunikátor. 
 

Inicializace 1 zam ěstnance 
Potřebujete-li v měsíci, který právě počítáte, provést úpravu údajů  
zaměstnance ve Kmenové databázi, který má vliv na výpočet mzdy a 
máte již hotovou Inicializaci, Výpočet mezd a zadání docházky, 
použijete volbu Inicializace 1 zaměstnance.  
Nejprve ve Kmenové databázi upravte údaj, pak se vraťte do Mzdové 
databáze, proveďte Inicializaci 1 zaměstnance, zadejte docházku 
tomuto zaměstnanci a proveďte Výpočet 1 zaměstnance. Tím se  
zavede do mzdové složky zaměstnance změna a přepočítá se výplata. 
Inicializaci 1 zaměstnance provedete buď volbou z nabídky Akce-

Inicializace 1 zaměstnance nebo kliknutím na tlačítko  nebo 
zkráceným povelem Shift+F3. 
 

Výpočet 1 zaměstnance 
Použijte : 
po ručních zásazích do mezd 
po Inicializaci 1 zaměstnance 
Výpočet 1 zaměstnance provedete buď volbou z nabídky Akce-Výpočet 

1 zaměstnance nebo kliknutím na tlačítko  nebo klávesou F11. 
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AKCE  – zaměstnanec  
Kalendá ř  (vyplnění kalendáře) 
Inicializace 1 zam ěstnance 
Výpo čet 1 zaměstnance 

viz. kapitola  AKCE – hlavní přehled 
 
 

Nastavení atribut ů mzdové složky  
Popis složky,   Vlastnosti mzdové složky 

 

 
 

Aby mohl být výpočet mzdy přizpůsobitelný rozličným požadavkům 
uživatelů, má každá mzdová složka nadefinovány vlastnosti - atributy, 
které určují, jakým způsobem se bude se mzdovou složkou zacházet.  
Změnu atributů je možné provádět pouze pod heslem správce. 
Při definici atributů si uvědomte, že špatné nastavení atributů povede 
ke špatným výsledkům (například ke špatnému výpočtu daně), proto je 
provádějte s rozmyslem. Na druhou stranu se není při definici atributů 
čeho bát a pokud víte co děláte a co od programu chcete, můžete si 
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výpočet přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Můžete se rovněž 
obrátit na distributora programu. 
 
Definici atributů mzdové složky vyvoláte tak, že si najedete na 

požadovanou mzdovou složku a stisknete tlačítko   (nebo v menu 
Akce - Editace vlastností mzdové složky). V okně pak můžete změnit 
popis mzdové složky (obdobné jako v kmenové databázi). Dále můžete 
zaškrtnout políčka pro jednotlivé atributy: 
 
Daněno  položka bude daněna zálohovou daní, 

případně srážkovou daní (dle nastavení 
parametrů kmenové databáze a zadání 
ve mzdových složkách mzdové 
databáze) 

Sociální pojištění z položky bude počítáno sociální  
pojištění. 

Zdravotní pojištění z položky bude počítáno zdravotní 
pojištění. 

Průměr dovol. z položky bude vypočítáván průměr na 
dovolenou. 

Průměr nemoc z položky bude vypočítáván průměr na 
nemoc. Týká se pouze období 
v aktuálním roce. 

Sociální dávky položka bude zahrnuta do příjmu pro 
sociální dávky. 

Minimální mzda  položka bude zahrnuta do minimální 
mzdy. 

Exekuce položka bude zahrnuta do příjmu, ze 
kterého se počítá exekuce. 

Výkon. odměna položka bude zahrnuta do základu, ze 
kterého se počítá procento výkonnostní 
odměny. 

Sazba na hodinu přesčasu položka bude zahrnuta do příjmu, ze 
kterého se počítá sazba na hodinu 
přesčasu. 

Odbory položka bude zahrnuta do základu, ze 
kterého se počítá procento odborových 
příspěvků. 

Rozpočet na zakázky položka bude zahrnuta do příjmu, který 
se bude rozpočítávat na zakázky. 

Kráceno neodpr. dobou paušální částka v kmenové databázi 
bude před zápisem položky pokrácena 
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o neodpracovanou dobu zadanou v 
kalendáři. 

Kráceno úvazkem paušální částka v kmenové databázi 
bude před zápisem položky krácena 
úvazkem. V kmenové databázi se 
potom zadávají paušální částky na 
100% úvazek. 

Test ruční změny při přepočtu do minulého měsíce se 
testuje, zda nebyla položka ručně 
změněna. Doporučujeme nastavení 
neměnit. 

Hodiny zakázek tento atribut se může nastavovat pouze 
pro hodiny a určuje, kterými hodinami 
se bude dělit příjem pro rozpočet na 
zakázky při stanovení sazby na jednu 
hodinu zakázek. 

Zaokrouhlovat nahoru při výpočtu se bude výsledek 
zaokrouhlovat nahoru. 

Složka pro pohotovost položka bude zahrnuta do základu, ze 
kterého se počítá pohotovost. 

Nárok na dovolenou (hodiny) NEPOUŽÍVAT, speciální atribut pro 
určité uživatele. Tento atribut se může 
nastavovat pouze pro hodiny a určuje, 
které hodiny se budou počítat pro nárok 
na dovolenou. 

Průměr na nemoc - loni z položky bude vypočítáván průměr na 
nemoc. Týká se pouze období 
v předchozím roce. 

Limit pro zaručenou odměnu součet těchto položek se bude 
porovnávat se zaručenou odměnu a 
pokud bude nižší, tak se dorovná do 
výše zaručené odměny. 

Odpracované Hodiny pro ÚP tento atribut se může nastavovat pouze 
pro hodiny a určuje, které hodiny se 
budou počítat do Oznámení úřadu 
práce. 

 
Příklad: 
Po nainstalování programu je nastaven atribut Výkon. odměna pouze u 
položky Základní mzda. Zadáte-li v kmenové databázi procento 
výkonnostní odměny, bude se odměna počítat pouze ze základního 
platu. Chcete-li odměnu počítat ještě z dalších složek (např. z osobního 
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příplatku), musíte u všech dalších požadovaných mzdových složek 
zaškrtnout tento atribut. 
 
Poslední údaj v atributech Kód složky pro export do účetnictví má 
význam při exportu dat do účetního programu SYSEL nebo 
kompatibilních. Každé exportované mzdové složce je nutné v políčku 
Kód složky pro export do účetnictví zadat číslo mezi 1 až 999. Mzdová 
složka s kódem nula se nebude exportovat. V účetnictví se pro každý 
použitý kód nadefinuje účetní souvztažnost, na kterou se má mzdová 
složka zaúčtovat (viz. manuál k účetnictví). Tlačítkem Seznam je 
možné zobrazit všechny exportované mzdové složky i s jejich kódy. 
Stejný kód je možné zadat více mzdovým složkám - například všem 
daním zvláštní sazbou (když je chcete účtovat na stejnou 
souvztažnost). 
 
Upozorn ění:  
Kódy 999 a 997 mají specifický význam: 

- 999 – sociální pojištění, které platí firma za zaměstnance 
- 997 – polovina náhrady za nemoc, o kterou lze snížit odvod 

sociálního pojištění 
Kódy 950 – 959 a 970 – 979 mohou být vyhrazeny pro speciální 
použití 

- Pokud chcete rozúčtovávat zdravotní pojištění na jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tak je třeba nastavit 950 pro zdravotní 
pojištění placené zaměstnancem a 970 pro zdravotní pojištění 
placené zaměstnavatelem a dále v účtech pro odvody nastavit 
u jednotlivých zdravotních pojišťoven Kód zdravotní pojišťovny 
pro export do účetnictví v rozsahu 0 až 9. Výsledné kódy tedy 
budou 950 – 959 a 970 – 979. 

Pokud nechcete rozúčtovávat zdravotní pojištění na jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tak nastavte jiné kódy než 950 a 970 a potom 
nebudou kódy 951 – 959 a 971 – 979 blokované. 
 

Zrušení p říznaku ru ční změny 
Ruční změnu ve mzdové složce zrušíte buď kliknutím  v nabídce Akce-
Zrušení ruční změny, povelem  stisknutím kláves Shift+F4 nebo 

kliknutím na ikonku   . 
 

Hromadné zadávání dat 
Pokud potřebujete zadat většímu množství zaměstnanců jednu 
mzdovou složku (např. prémie), můžete s výhodou použít tuto funkci. 



                                                Syslík C/S 

 

86

Nejprve si vyberte mzdovou složku, kterou chcete zadávat a umístěte 
na ni kurzor. Pak vyberte v menu tuto akci. Objeví se formulář, ve 
kterém jsou jednotliví zaměstnanci setříděni podle středisek a jmen a v 
posledním políčku můžete zadávat vybranou mzdovou složku. Pokud 
potřebujete zadávat jinou mzdovou složku, musíte nejprve formulář 
zavřít a otevřít jej na nové mzdové složce.  
 
 

ZÁLOŽKY 
Záložka   Přehled 

Osobní číslo   P říjmení a jméno 
Středisko    Ozna čení 
Zde si můžete vybrat zaměstnance, jehož mzdové složky nebo 
kalendář chcete zadat příp. měnit. Pomocí třídícího klíče si můžete 
nechat zaměstnance řadit dle vlastního výběru. 
 

Hodiny  (Hodiny 1, Hodiny 2) 
V části hodin mzdových složek se počítají a zadávají počty hodin, které 
mají vliv na výpočet mzdy. Některé položky systém vypočítá z 
docházky, některé je však nutno zadat ručně. 
 

Záložka   Hodiny 1 

- Hodiny odpracované, pro p říplatky a pro náhrady 
Odpracované dny 
Do této položky se automaticky vypočítá počet odpracovaných dnů 
podle kalendáře.  
 
Odpracované hodiny 
Zde se automaticky vypočítá počet odpracovaných hodin z kalendáře. 
Při nepravidelné pracovní době je možné přímo sem zapsat celkový 
počet odpracovaných hodin - nemusí se docházka nutně vkládat přes 
kalendář. Tímto zásahem si ale znemožníte přepočet do minulého 
měsíce, proto používejte ruční zadání jen v těch případech, kdy se 
neočekává přepočet do minulého měsíce (např. dohody PP). 
 
Dovolená 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin dovolené z údaje v 
kalendáři a z denního úvazku. V odůvodněných případech je možné 
tuto položku ručně změnit. Za tyto hodiny bude placena náhrada za 
dovolenou. 
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Svátek 
Do této položky se automaticky spočítá počet hodin, které pracovník 
neodpracoval z důvodu svátku v jinak pracovní den. Z uvedeného 
údaje se vypočítá náhrada za svátek, pokud se mzda krátila. U platu se 
náhrada nepočítá, protože plat se nekrátí. 
 
Přesčas 1  Přesčas 2  Přesčas 3 
Zde můžete zadávat počty hodin přesčasů tří různých procentních 
sazeb (procenta lze předdefinovat v Servis-Nastavení-Firma-Konstanty 
- standardně přednastavené hodnoty jsou 25%, 50% a 0%). Tyto 
hodiny se připočtou do celkem odpracovaných hodin. Podle těchto 
hodin se vypočítá jednak přesčasový příplatek a jednak základ pro 
přesčas. Bližší informace o výpočtu jsou u jednotlivých složek. 
 

Příplatky hodiny : 
Odpolední 1    Odpolední 2 
Noční 1     Noční 2 
Soboty, ned ěle 1    Soboty, ned ěle 2 
Pohotovost mimo prac. 1  Pohotovost mimo prac. 2 
Pohotovost na pracov. 1  Pohotovost na pracov. 2 
Zde zadávejte počty hodin, za které budou vypláceny příplatky. Sazby 
za hodiny lze zadat opět v Servis-Nastavení-Firma-Konstanty. Způsob 
výpočtu příplatku (procento průměrné nebo základní mzdy nebo částka 
v Kč na hodinu) můžete nastavit tamtéž. Vypočítané částky se zapíší 
do jednotlivých příplatků 
 
Odpracovaný svátek 
Do této položky se ručně zadává počet hodin, které pracovník 
odpracoval ve svátek. Z uvedeného údaje se vypočítá příplatek za 
práci ve svátek. 
 
Počet dělených sm ěn 
Zadává se počet dělených směn, za které náleží zaměstnanci příplatek 
za dělenou směnu (Výši příplatku určuje nastavení v Servis-Nastavení-
Firma-Konstanty). 
 
 

- Hodiny pro DNP a pro náhradu za nemoc 
Zde jsou vypočítané hodiny, za které se platí dávky NP. Hodiny se 
počítají z údajů v kalendáři.  
Sazby jsou platné k 1.1.2012. Od 1.1.2010 vyplácí dávky pouze ČSSZ. 
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Nemoc I Do 21. dne – za tuto dobu se poskytuje náhrada mzdy 
za nemoc) 

Nemoc II Od 22. dne  
Nemoc III V současnosti nevyužito 
Nemoc IV V současnosti nevyužito 
OČR I Od 1. do 9. (16.) dne 
OČR II V současnosti nevyužito 
Úraz I Do 21. dne – za tuto dobu se poskytuje náhrada mzdy 

za nemoc 
Úraz II Od 22. dne  
Úraz III V současnosti nevyužito 
Úraz IV V současnosti nevyužito 
PPM Od 1. dne  
 
Neplacená nemoc 
neplacené dávky celkem součet všech hodin neplacených 

nemocí, OČR a úrazů  
 
Hod. nemoci v prac. dnech, Hodiny O ČR v prac. dnech, Hodiny 
PPM v prac. dnech  
Zde jsou vypočítané hodiny událostí DNP pouze v pracovních dnech. 
Slouží pro některé výkazy. Hodiny se počítají z údajů v kalendáři. 
 

Náhrady mzdy za nemoc 
Zde jsou vypočítané hodiny, za které se platí náhrady mzdy za nemoc. 
Hodiny se počítají z údajů v kalendáři a to pouze v pracovních dnech. 
Náhrada se počítá z průměrného hodinového výdělku (PHV). Ten se 
dále redukuje na redukovaný průměrný hodinový výdělek (RPHV) a to 
následovně: 
Od 1.1.2012 
- do výše 146,65 Kč 90 % 
- od 146,65 Kč do výše 219,98 Kč 60 % 
- od 219,98 Kč do výše 439,95 Kč 30 % 
- nad 439,95 Kč 0% 
 
Od 1.1.2011 
Nemoc I Neplaceno 1.až 3. pracovní den 

max 24 hodin 
Nemoc II Placeno 60%  od 4. pracovního dne až do 21. 

kalendá řního dne, v četně hodin nad rámec 24 
hodin z prvních 3 pracovních dn ů 
z RPHV (max. 142,90 Kč/hodinu) 
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Úraz I Neplaceno 1.až 3. pracovní den 
max 24 hodin 

Úraz II Placeno 60%  od 4. pracovního dne až do 21. 
kalendá řního dne, v četně hodin nad rámec 24 
hodin z prvních 3 pracovních dn ů 
z RPHV (max. 142,90 Kč/hodinu) 

Karanténa I Placeno 60%  od 1. pracovního dne až do 21. 
kalendá řního dne 
z RPHV (max. 142,90 Kč/hodinu) 

Karanténa II Nepoužívá se 
 
Pozn.: Uvedené limitní minimální i maximální hranice denního 
vyměřovacího základu a procentní sazby jsou platné k 1.1.2012. 
 
Neplacená náhr. za nemoc  
Součet všech neplacených náhrad za nemoc. 
 
 

Záložka   Hodiny 2 
Výkon jiné práce 
Zde se zadávají hodiny výkonu jiné práce. Tyto hodiny jsou placeny 
průměrným výdělkem a výsledná částka se zapisuje do složky 
Doplatek při výkonu jiné práce. 
 
 
Placeno pr ůměrem 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin, které jsou placeny 
průměrným hodinovým výdělkem. Počet hodin se počítá podle údajů v 
docházce. Z hodin placených průměrem se vypočítá mzda ve výši 
průměrného výdělku.  
 
Veřejný zájem 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin placených jako 
veřejný zájem. Počítá se opět podle údajů v docházce. Položku je také 
možné ručně měnit. Z hodin veřejného zájmu se počítá náhrada za 
omluvené volno.  
 
Vojenské cvi čení 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin, po které byl 
pracovník na vojenském cvičení. Také obsah této položky se odvodí z 
údajů v docházce. Z této položky se počítá náhrada za vojenské 
cvičení. 
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ZVS (Základní vojenská služba) 
Zde se objeví počet hodin prvních deseti pracovních dnů po nástupu 
ZVS. Počet hodin ZVS se vypočítá z údajů v docházce. Z této položky 
se počítá náhrada za prvních 10 pracovních dnů ZVS.  
 
Placené volno (povolené) 
Zde se automaticky vypočítá podle údajů z docházky počet hodin 
placeného volna. Hodnotu je také možné ručně měnit. Z této položky 
se vypočítá náhrada za omluvené volno. 
 
Neplacené volno (povolené) 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin neplaceného 
volna. Počítá se podle údajů v docházce. I tuto hodnotu je možno 
ručně měnit. Hodiny zde uvedené však nebudou placeny.  
 
Absence (neomluvená) 
V této položce se automaticky vypočítá počet hodin neomluvené 
absence. Počítá se podle údajů v docházce.  
 
Dny vyrovnání v TaM 
Počet dnů pro vyrovnání v TaM se zadávají ručně. Tyto dny se vtahují 
do evidenčních listů do náhradní doby.  
 
Překážka na stran ě zaměstnavatele-hodiny 
Překážka na stran ě zaměstnavatele-náhrada % 
Do políčka hodin zadejte počet hodin, který chcete zaměstnanci 
proplatit jako náhradu, do políčka % se načte výše procent zadaná 
v Servis-Nastavení-Firma-Konstanty. Vypočítaná částka v Kč je 
uvedena na Záložce Náhrady,OON,ostatní. 
Jestliže máte více jak jednu událost v měsíci a pro každou jinou výši 
procent pro náhrady, spočítejte a ručně zadejte do políčka Překážka 
zaměstnavatele na Záložce Náhrady,OON,ostatní. 
 
 

Záložka   Základ, odm ěny 
Základ pro tržby 1  Základ pro tržby 2 
Pokud chcete počítat mzdu jako procento z určitého základu (například 
procento z dosažených tržeb) musíte nejprve v kmenové databázi 
zadat procentní sazby (mohou být dvě různé). Když nyní zadáte 
základ, ze kterého se má procento počítat, program vypočítá složku 
Tržby 1 (popřípadě i Tržby 2). 
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Základní mzda 
V této položce se vypočítá základní měsíční mzda. U pracovníků 
placených měsíčním tarifem se základní mzda ze mzdových údajů 
kmenové databáze krátí podle úvazku a počtu odpracovaných hodin (v 
závislosti na nastavení atributů), u pracovníků placených hodinově se 
základní mzda vypočítá vynásobením počtu odpracovaných hodin 
sazbou na hodinu (tj. též základní mzdou ve mzdových údajích při 
způsobu odměňování hodinovém). Do základní mzdy se nepočítají 
přesčasy. 
 
Tržby 1    Tržby 2 
Částka vypočtená jako procento Základu pro tržby 1 (respektive 
Základu pro tržby 2) 
 
Úkoly 
Do položky Úkoly se zapíše výsledná hodnota z Výpočtu úkolů. 
Výpočet úkolů se vyvolá tlačítkem Úkoly. 
 
Přesčas 
Zde se spočte mzda za přesčasové hodiny (bez příplatků). Sazba na 
hodinu přesčasu se vypočítá tak, že se sečtou všechny mzdové složky 
počítaného zaměstnance, které mají nastaven atribut Sazba na hodinu 
přesčasu. Tento součet se vydělí počtem odpracovaných hodin (bez 
přesčasů) a touto sazbou se vynásobí celkový počet přesčasových 
hodin. Před výpočtem přesčasů musíte nastavit atributy podle vašeho 
interního mzdového předpisu, neboť zákon o mzdě hovoří pouze o 
“dosažené mzdě”, ale již přesně nespecifikuje, co do ní patří. Program 
je však dodáván s nastavením, které ve většině případů vyhoví. 
 
Osobní p říplatek 
V této položce se vypočítá osobní příplatek. U pracovníků placených 
měsíčním tarifem je to údaj z mzdových údajů kmenové databáze 
krácený úvazkem a skutečným počtem odpracovaných hodin (v 
závislosti na nastavení atributů). U pracovníků placených hodinově se 
tato položka počítá ze skutečně odpracovaných hodin a údaje 
z kmenové databáze. 
 
Zástupné 
V této položce se vypočítá zástupné ze dnů vyplněných v kalendáři 
jako zástupné a ze zadané částky (popř. procenta) ve mzdových 
údajích. 
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Placeno pr ůměrem 
V této položce se vypočítá mzda za hodiny placené průměrným 
výdělkem. Položka se vypočítá z počtu hodin placených průměrem a 
průměrné mzdy za hodinu (průměr na dovolenou ve mzdových 
údajích). 
 
Vyrovnání konta 
V současnosti se nepoužívá. 
 
Doplatky z min. m ěsíce  Doplatky z min. roku 
Dopl. do min. mzdy 
Pokud potřebujete ručně upravit nebo opravit základní plat nebo zadat 
doplatek do minimální mzdy, použijte tuto položku. Na minimální mzdu 
systém upozorňuje nápisem na obrazovce nebo při přepočtu v 
chybových hlášeních 
 
Dopl. p ři výk. jiné práce 
Pokud zadáte v hodinách Výkon jiné práce, vypočítá se tento doplatek 
vynásobením hodin a průměrného výdělku. 
 
Ostatní 1   Ostatní 2 
Položky lze využít k jiným ručním úpravám základního platu.  
 
Další plat 
Další plat využívají zejména rozpočtové a příspěvkové organizace. 
Položku je možné zadávat buď ručně nebo použít funkci Tisky - Další 
plat - Zápis do mezd. Při výpočtu průměru na dovolenou, je s touto 
položkou zacházeno jako s půlroční odměnou (nejprve se použije 
pouze polovina a teprve v dalším čtvrtletí další polovina). 
 
Celkem základní mzdy 
Součet položek  
 

Úkoly : 
Název, Sazba, Po čet, Částka 

Program umožňuje vypočítat jednu ze mzdových složek jako součet 
dílčích úkolů. K tomu je nejprve nutné nadefinovat sazebník úkolů v 
menu Servis - Definice - Úkoly. Potom můžete ve mzdách na záložce 
Základ, odměny stisknout tlačítko Úkoly. Do tabulky pak zadejte 
jednotlivé úkoly pro aktuálního pracovníka. Program vždy pronásobí 
sazbu za jednotku úkolu a počet jednotek. Když stisknete tlačítko 
Použít, sečte se celková částka a zapíše se do mzdové složky Úkoly. V 
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tiscích je pak možné vytisknout rekapitulaci nákladů na jednotlivé 
úkoly. 
 
TIP Tento mechanismus můžete použít vždy, když je potřeba složit 

mzdu zaměstnance z několika dílčích plateb. Např. řidiči 
mohou být odměňováni za ujeté kilometry a za čekání. Do 
seznamu úkolu si zadáte sazbu za kilometr a za hodinu 
čekání. Při výpočtu mzdy pak jen zadáte pro tyto dva úkoly 
kolik kilometrů řidič odjezdil a kolik hodin pročekal. V tisku pak 
můžete zjistit kolik kilometrů najezdili všichni řidiči a kolik hodin 
pročekali. 

 
Evidenci úkolů je možné používat například i k výpočtu mzdy u 
zaměstnanců, kteří mají více hodinových sazeb v měsíci. V tomto 
případě zadáte v kmenové databázi v základní mzdě nulu. Ve 
mzdových složkách se musí v počtu odpracovaných hodin objevit 
skutečný celkový počet odpracovaných hodin (kvůli průměrům na 
nemoc a dovolenou). V úkolech si v sazebníku úkolů zadáte všechny 
hodinové sazby, které používáte a u jednotlivých zaměstnanců budete 
zadávat vždy počty hodin podle příslušných sazeb. Program sazby s 
hodinami pronásobí, výsledné částky sečte a vše zapíše do evidence a 
konečný součet do mezd.  
 

Zakázky : 
Název zakázky, Sazba, Po čet hodin, Částka 

 
Rozpo čítáno :   Celkem se mělo rozpočítat, 

Celkem bylo rozpočítáno 
 
Program umožňuje rozpočítat mzdu zaměstnance na jednotlivé 
zakázky a pak vytisknout rekapitulaci nákladů na jednotlivé zakázky. 
Nejprve však musíte mít nadefinovaný seznam zakázek v menu Servis 
- Definice - Zakázky. Potom se musíte rozhodnout, které mzdové 
složky chcete rozpočítávat na zakázky a u nich zaškrtnout atribut 
Rozpočet na zakázky. Nakonec musíte u položek s hodinami nastavit 
atribut Hodiny zakázek u těch hodin, kterými chcete dělit celkovou 
mzdu při stanovení sazby na jednu hodinu zakázky. Standardně je 
nastaven pouze atribut u odpracovaných hodin. Pak již na 
zaměstnanci, jehož mzdu chcete rozpočítat, stiskněte na záložce 
Základ, odměny tlačítko Zakázky. Objeví se tabulka, kde bude vidět 
celková mzda, která se má rozpočítat na zakázky (je to součet všech 
mzdových složek s atributem Zakázky) a celkem hodiny (je to součet 
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hodin s nastaveným atributem Hodiny zakázek). Sazba na hodinu 
zakázky se pak spočítá jako podíl těchto dvou čísel. Pokud tedy 
rozpočítáváte do nákladů na zakázky i náhradu za dovolenou, měli 
byste do hodin označit rovněž hodiny dovolené. 
 
Nyní již zadávejte jednotlivé zakázky a počty odpracovaných hodin. 
Program podobně jako u úkolů vypočítá celkovou částku na zakázku. 
 

Odměny 
Zde je možné prohlížet nebo ručně měnit odměny pracovníka. Většinu 
položek je nutné ručně zadat, některé se přebírají ze mzdových údajů 
kmenové databáze.  
 
Výkonnostní odm ěna 
V této položce se vypočítá výkonnostní odměna a to buď jako pevná 
částka zadaná ve mzdových údajích kmenové databáze krácená podle 
nastavení atributů položky nebo jako určité procento ze základu, který 
se spočítá jako součet všech mzdových složek počítaného 
zaměstnance, které mají nastaven atribut Výkonnostní odměna. 
Program je dodáván pouze s nastaveným atributem u základního platu.  
 
Mimo řádná odm ěna 
V této položce se ručně zadává mimořádná odměna. 
 
Období mim. odm ěny (m ěsíce) 
Zadává se, za jak dlouhé období (v měsících) je odměna. Tato hodnota 
se využívá při výpočtu průměru na dovolenou, aby se odměna rozdělila 
do průměrného výdělku na správný počet kvartálů. Např. při pololetní 
odměně je třeba zadat 6. Pokud zadáte 0 až 3 měsíce, nebude se 
odměna rozpočítávat, ale celá se použije při nejbližším výpočtu 
průměrů na dovolenou. Nejdelší období může být 12 měsíců. 
 
Výkonnostní odm. ru čně 
Zde se zadává výkonnostní odměna ručně. Pokud totiž zadáte ručně 
výkonnostní odměnu do počítaného pole, znemožníte si přepočet do 
minulých měsíců. 
 
Prémie 
Odměny z fondu odm ěn 
Položky se zadávají ručně. 
 
Období prémie (m ěsíce) 
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Období odm ěn FO (měsíce) 
Zadává se období, za které jsou prémie či odměny. O zadaných 
hodnotách platí totéž, co je uvedeno u období mimořádné odměny.  
 
Limit pro zaru čenou odm ěnu 
Zadává se ručně. Je to maximální částka, jakou může zaručená 
odměna nabývat. 
 
Zaručená odm ěna 
Automaticky se spočte částka jako rozdíl mezi součtem hodnot 
s atributem Limit pro zaručenou odměnu a limitem pro zaručenou 
odměnu. Pokud je součet hodnot s atributem vyšší, je zaručená 
odměna nulová. 
 
Podíly na zisku 
Zadává se ručně. Jako období při výpočtu průměru se bude počítat 
celý rok. 
 
Ostatní odm ěny 
Zadává se ručně.  
 
Celkem odm ěny 
Součet položek 
 

Záložka   Příplatky 
Zde je možné prohlížet (případně ručně měnit) spočítané příplatky. 
Příplatky mohou být buď paušální (zadané v mzdových údajích 
kmenové databáze) nebo vypočítané podle zadaných hodin pro 
příplatky. Paušální příplatky se krátí nebo nekrátí podle počtu 
odpracovaných hodin a úvazku v závislosti na nastavení atributů 
jednotlivých příplatků. Některé příplatky se zadávají též ručně. 
Program umožňuje zadat následující příplatky : 
 
Za vedení     Za škodlivé prost ředí 
Jazykový p říplatek   Za preference 
Za směnný provoz 
Možno zadat ve kmenové databázi nebo až přímo ve mzdových 
složkách. 
 
Za práci p řesčas 
se počítá vždy jako procento průměrného výdělku z přesčasových 
hodin.  
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Příplatky 

Za odpolední sm ěny   Za no ční sm ěny 
Za soboty, ned ěle    Za pohotovost 
se počítají ze skutečně zadaných hodin. Způsob výpočtu těchto 
příplatků je dán nastavením v Servis-Nastavení-Firma-Konstanty a to 
buď pevnou sazbou v Kč na hodinu nebo jako procento průměrného 
výdělku nebo základu.  
 
Za odpracovaný svátek 
se spočítá z hodin odpracovaných ve svátek a zadaného procenta 
průměrného výdělku. 
 
Za dělené sm ěny 
se počítá jako součin počtu dělených směn a sazby na dělenou směnu. 
 
Ostatní 1 až Ostatní 6 
Ostatní 7   !!!!!!! 
Zvláštní p říplatek 
Možno zadat ve kmenové databázi nebo až přímo ve mzdových 
složkách. 
Názvy příplatků Ostatní 1 až Ostatní 7 si můžete předefinovat podle 
vašich konkrétních požadavků. 
 
POZOR :   Výjimka pro školství u Ostatní 7   
Do tohoto políčka se počítá pedagogickému pracovníkovi příplatek za 
přespočetnou hodinu ve výši 200% průměrného hodinového výdělku , 
na který má nárok dle Zákona 563/2004 Sb., § 8a, Příplatek za přímou 
pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 
Zadejte ve Kmenové databázi na Záložce Zaměstnání,dovolená do 
políčka Druh zaměstnance „UČITEL“ a počet přespočetných hodin do 
políčka Přesčas 3 (Záložka Hodiny ve Mzdové databázi), do políčka 
Ostatní 7 se pak vypočítá výše příplatku. 
Pro ostatní druhy zam ěstnanc ů zůstává význam polí ček Přesčas 3 a 
Ostatní 7  nezměněn. 
 
 
Celkem p říplatky 
Součtová položka – součet všech příplatků. 
 
 

Záložka   Náhrady, OON, ostatní 
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- Podzáložka : Náhrady  
Náhrady 
Zde je možné prohlížet (popřípadě ručně měnit) náhrady. Náhrady se 
počítají podle počtu hodin, za které náhrady pracovníkovi náleží. 
Program zpracovává následující náhrady: 
 
Dovolená 
Počítá se z hodin dovolené a průměru na dovolenou. 
 
Proplacená dovolená 
Ručně se vyplňuje částka proplacené nevyčerpané dovolené. 
 
Dovolená p řed nástupem 
V současnosti se nepoužívá. 
 
Svátky 
U pracovníků placených hodinově se zde vypočítá náhrada ušlé mzdy 
za svátky, u zaměstnanců placených měsíčním paušálem zde zůstane 
nula (neboť jim ve svátek neujde výdělek - den se bere jako 
odpracovaný a nekrátí se o něj měsíční paušál). 
 
Omluvené volno 
Počítá se z hodin Volno povolené placené a Veřejný zájem 
vynásobených průměrem na dovolenou. 
 
ZVS 
Jde o náhradu za prvních 10 pracovních dnů po nástupu ZVS, které 
jsou placeny průměrným výdělkem. 
 
Překážka zam ěstnavatele 
Do tohoto políčka se počítá celková částka náhrad zaměstnavatele. 
Počet hodin a výši procent se zadává na Záložce Hodiny 2. 
V případě potřeby možno zadávat i ručně, důvod viz. Záložka Hodiny 2. 
 
Náhrada za nemoc do limitu 
Počítá se z hodin náhrady za nemoc, náhrady za úraz a karanténa. 
Tato položka se nepočítá ani do základu daně, ani do pojištění. 
 
Náhrada za nemoc nad limit 
Nutno zadat ručně. Částka může být až do výše průměrného 
hodinového výdělku. Tato položka se počítá do základu daně a je z ní i 
odváděno pojištění. 
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Vojenské cvi čení 
Počítá se z hodin vojenského cvičení. Náhrada je ve výši průměrného 
výdělku pokráceného v závislosti na položce mzdových údajů kmenové 
databáze Počty osob - pro vojenské cvičení. 
 
Doplatky náhrad 
Ostatní náhrady 
Ručně se zadávají doplatky a přeplatky náhrad z minulého měsíce 
případné další náhrady. 
 
Celkem náhrady 
Součtová položka. 
 
 

- Podzáložka : OON, Ostatní mzdové náklady 

Ostatní osobní náklady 
Zde je možno prohlížet (popřípadě ručně měnit) položky ostatních 
osobních nákladů. Některé hodnoty se přebírají z mzdových údajů 
kmenové databáze, některé je nutné ručně zadat.  
 
Odstupné 
Zadává se ručně hodnota odstupného. 
 
Výkon funkce 
Přebírá se hodnota ze mzdových údajů nebo se zadává ručně. 
 
Zlepšovací návrhy 
Zadává se ručně. 
 
Dohoda o prac. čin. 
Přebírá se hodnota ze mzdových údajů z položky Dohoda mimo 
pracovní poměr, pokud je Druh pracovního poměru v kmenové 
databázi Dohoda o p.č., popřípadě je možné tuto položku zadat ručně 
přímo zde ve mzdové databázi.  
 
Dohoda o pr. práce 
Přebírá se hodnota ze mzdových údajů z položky Dohoda mimo 
pracovní poměr, pokud je Druh pracovního poměru v kmenové 
databázi Dohoda o p.p., popřípadě je možné tuto položku zadat ručně 
přímo zde ve mzdové databázi. 
 
Literárn ě umělecká činnost 
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Přebírá se hodnota ze mzdových údajů nebo se zadává ručně. 
 
Služné v civil. služb ě 
Pokud má zaměstnanec v kmenové databázi zadáno jako Druh 
pracovního poměru Civilní služba, zapíše se zde součet konstantní 
částky zadané v Servis-Nastavení-Firma-Konstanty jako Služné v civil. 
službě a částky zadané v kmenové databázi na záložce Paušály - 
Přípl. ke služ. v civ. službě. 
 
Odměny za VHČ    Odm. žákům ve výcv. 
Ostatní OON 
Částku je třeba zadat ručně. 
 
Celkem OON 
Součet položek. 
 
 

Ostatní mzdové složky 
Zde je možné prohlížet (popřípadě ručně měnit) ostatní mzdové složky. 
 
Odměny stat.org.a.s. 
Odměny stat.org.s.r.o. 
Částku je nutno zadat ručně. Daň se počítá podle aktuálního způsobu 
zdanění odměn členů statutárních orgánů. 
 
Podíly na zisku 
Hodnota se vyplňuje ručně. Daň se počítá podle aktuálního způsobu 
zdanění podílů společníků a členů družstev. 
 
Příspěvky do novin 
Vyplňuje se ručně. Daní se podle aktuálního způsobu zdaněné 
příspěvků do novin a časopisů. 
 
Odchod do d ůchodu 
Ručně zadaná částka se pouze daní a nepočítá se z ní sociální a 
zdravotní pojištění (výročí 50 let, první odchod do důchodu). 
 
Další výro čí 
Odměny z FKSP 
Do těchto položek se zadává ručně.  
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Zaměstnanecký úrok 
Ručně zadaná částka se daní podle aktuálního způsobu zdanění 
zaměstnaneckých úroků. 
 
Celkem ostatní 
Součet položek.  
 
Hrubý p říjem 
Automaticky spočtená položka. 
 
 

Záložka   Nemocenská, mimomzdové 
Nepeněžní pln ění a další 

Naturální požitky 
Hodnota se přebírá ze mzdových údajů nebo ji lze upravovat ručně. 
Složka se používá zejména k zadání 1% ceny automobilu 
poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům. 
 
Odchod do d ůchodu  Další výro čí 
Zahrani ční rekreace  Ostatní nepen ěžní 
Naturální mzda   Refundace 
Tyto položky se zadávají ručně a je možné si přizpůsobit výpočet daně, 
pojistného a dalších parametrů nastavením atributů. 
 
Celkem nepen ěžní 
Součtová položka  
 
Celkem vedl. činnost 
Pokud má zaměstnanec založen další pracovní poměr, objeví se ve 
výchozím pracovním poměru celkový příjem ze všech dalších poměrů. 
V dalších pracovních poměrech je položka vždy nulová. 
 
 

Mimomzdové prost ředky 
Zde můžete prohlížet nebo ručně měnit mimomzdové prostředky. 
Některé položky jsou přebírány z mzdových údajů kmenové databáze, 
některé je nutné zadat ručně. Nastavením atributů si můžete u 
jednotlivých položek určit zda budou daněny, zda se z nich bude 
počítat pojistné atd. Jsou to tyto položky : 
 
Cest.náhr.do limitu  Použití vlastní v ěci 
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Příspěvky k civil.sl.  Studijní p říspěvky 
Stipendia    Náhrady škody 
Náhr.ztr.na výd ělku 
Tato políčka se vyplňují ručně. Význam políček vyplývá již z jejich 
názvů. 
 
Ostatní 1 (dan ěno)  Ostatní 2 (dan ěno) 
Ostatní (nedan ěno) 
Políčka, která můžete přejmenovat, příp.upravit nastavení atributů a 
vytvořit si tak vlastní složku mzdy, která není vytvořena tvůrci 
programu. 
 
Celkem mimomz. prost ř. 
Součtová položka. 
 
 

Nemocenské dávky 
V současnosti již vyplácí ČSSZ a program tedy nemocenské dávky 
nepočítá. 
Zde je možné prohlížet nebo ručně měnit nemocenské dávky. Některé 
položky se počítají podle počtů hodin, některé se přebírají ze 
mzdových údajů kmenové databáze, některé je nutno ručně zadat. 
 
Nemoc 
Zde se podle zadání v docházce vypočítá dávka nemoci a úrazů podle 
průměru na nemoc ve mzdových údajích 
 
OČR 
Zde se podle zadání v docházce vypočítá dávka za OČR podle 
průměru na nemoc ve mzdových údajích 
 
PPM 
Zde se vypočítá dávka peněžité pomoci v mateřství podle počtu 
kalendářních dnů zadaných v docházce a průměru na nemoc ve 
mzdových údajích  
 
Vyrovnání v TaM   Ru ční opravy 
Vratka nemocenské 
Vkládají se ručně. 
 
Celkem nemoc.dávky 
Součtová položka. 
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Záložka   Odvody 
- Podzáložka:  Pojišt ění 

Zde jsou údaje související s výpočtem zdravotního a sociálního 
pojištění.  
 
Základ soc. pojišt ění 
Zákl. soc. poj. ELDP 
Zde se vypočítá základ sociálního pojištění jako součet všech 
mzdových složek, které mají nastaven atribut Sociální pojištění. 
V případě dosažení limitu maximálního roční vyměřovacího základu, 
bude v Zákl. soc. poj. ELDP  uveden nepokrácený základ soc. 
pojištění. 
 
Soc.poj.pracovník 
Vypočtené sociální pojištění, které platí zaměstnanec (podle procenta 
zadaného v Servis-Nastavení-Obecné-Sazby) 
 
Slevy na odvodu § 21a 

- Zákl. pro slevu na SP 
- Sleva na SP 

Základ pro slevu na sociálním pojištění z daného pracovního poměru a 
sleva na sociálním pojištění vypočtená přes všechny pracovní poměry 
zaměstnance (včetně dalších PP) 
 
 
Základ zdr. pojišt ění 
Zde se vypočte základ zdravotního pojištění jako součet všech 
mzdových složek, které mají nastaven atribut Zdravotní pojištění. 
 
Zdr.poj.pracovník 
Zde se vypočítá zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec. Vypočte 
se jako jedna třetina z celkového zdravotního pojištění za zaměstnance 
(procento zadané v Servis-Nastavení-Obecné-Sazby ze základu 
zdravotního pojištění). 
 
Zdr.poj.podnik 
Zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. Vypočte 
se jako dvě třetiny z celkového zdravotního pojištění za zaměstnance. 
 
  z toho nepl.volna 
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Částka placená zaměstnavatelem za zaměstnance v případě 
neplaceného volna. Tuto částku může zaměstnavatel po zaměstnanci 
na základě písemné smlouvy požadovat zpět 
 
Fiktivní soc. poj. 
Fiktivní zdr. poj. 
Fiktivní pojišt ění 
Fiktivní pojištění je částka, o kterou se navýší základ daně. Až na 
výjimky je shodná s částkou, co odvádí zaměstnavatel.  
 
Superhrubá mzda 
Hrubá mzda navýšená o fiktivní pojištění  
 
Poj.z vedl. činností 
Fiktivní pojišt ění z vedlejších činností 
Základy pro slevu na SP z vedlejších činností 
Pokud má zaměstnanec další pracovní poměry, objeví se v hlavním 
pracovním poměru součet vypočítaného pojistného, fiktivního 
pojistného a základů pro slevu na sociálním pojištění ze všech dalších 
pracovních poměrů.  
 
Pojistné celkem 
Součet položek. 
 
 

Poznámka k výpo čtu sociálního a zdravotního 
pojišt ění: 

 
V položkách sociální pojištění pracovník a zdrav. pojištění pracovník se 
spočítá srážka pojistného, které platí ze své mzdy zaměstnanec. 
Pokud poskytne zaměstnavatel neplacené volno, připočte se částka za 
neplacené volno, kterou by normálně platil zaměstnanec, do položky 
zdrav. pojištění podnik (tato hodnota se objeví též samostatně na řádku 
- z toho za neplacená volna). Částky sociálního pojištění, které platí za 
své zaměstnance zaměstnavatel (počítají se ze součtu vyměřovacích 
základů sociálního pojištění), se spočítají a vytisknou až na rekapitulaci 
sumy středisek (dříve totiž neznáme součet vyměřovacích základů). 
Správná hodnota odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele je 
pouze na rekapitulaci sumy všech  středisek (neboť musí být nasčítány 
základy sociálního pojištění všech zaměstnanců podniku), údaje o 
částce sociálního pojištění za zaměstnavatele a celkovém sociálním 
pojištění u rekapitulace sumy středisek, kde nejsou označena všechna 
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střediska, mají pouze informativní charakter (mohou být zaokrouhlením 
zkresleny). 
 
 
Penzijní pojišt ění podnik do limitu 
Penzijní pojišt ění podnik nad limit 
Zde se zobrazí částky příspěvku na penzijní pojištění, které přispívá 
podnik svým zaměstnancům. V políčku ...do limitu se zobrazí částka, 
kterou je možno zahrnout do daňově uznatelných nákladů firmy, v 
políčku ...nad limit je zbývající částka příspěvku (od 1.1.2008 je celá 
částka příspěvku penzijního pojištění daňově uznatelným nákladem).  
 
Penzijní pojišt ění podnik - da ň 
Zde se zobrazí částka příspěvku na penzijní pojištění, která přesahuje 
roční limit na penzijní a životní pojištění a vstupuje tedy do základu 
daně. 
 
Životní pojišt ění podnik 
Zde se zobrazí částky příspěvku na životní pojištění, které přispívá 
podnik svým zaměstnancům. 
 
Životní pojišt ění podnik - da ň 
Zde se zobrazí částka příspěvku na životní pojištění, která přesahuje 
roční limit na penzijní a životní pojištění a vstupuje tedy do základu 
daně. 
 
 

- Podzáložka: Dan ě 
Zde je možné prohlížet veškeré údaje potřebné pro stanovení záloh na 
daň a daň zvláštní sazbou.  
 
První skupinu položek tvoří celkové příjmy rozdělené podle toho, jakým 
způsobem se daní. 
 

Příjem dan ěný zálohou  
Příjem dan ěný z.s. 10% P říjem dan ěný z.s. 15% 
Příjem dan ěný z.s. 20% P říjem dan ěný z.s. 25% 

 
Druhou skupinu tvoří základy daní: 
 

Základ – záloha 
Základ zvl. sazba 10% Základ zvl. sazba 15% 
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Základ zvl. sazba 20% Základ zvl. sazba 25% 
 
Další položky se týkají již přímo záloh na daň a odváděných daní: 
 
Daň zálohová základ 
Záloha na daň z příjmu z měsíční mzdy. 
 
Sleva na dani §35ba 
Výše slevy na dani podle § 35ba Zákona o daních z příjmů 586/1992 
ve znění dalších novel a pokynů. Maximální částka odečtené slevy 
může být ve výši vypočtené daně. 
 
Daň před slevou 
Záloha na daň po odečtu položky Sleva na dani §35ba . 
 
Daňové zvýhodn ění 
Nárok zaměstnance na Daňové zvýhodnění na děti 
 
Daň zálohová 
Daň po odečtu Daňového zvýhodnění  Tuto daň zaměstnanec odvádí. 
 
Záloha-ru ční opravy 
Položka slouží k ručnímu zadání doplatků a přeplatků zálohy na daň z 
příjmu v běžném roce 
 
Dodatečně dom ěř.daň 
Zadává se ručně. 
 
Roční zúčtování daní 
Zadává se ručně nebo je sem možné údaj zapsat přímo z výpočtu 
ročního zúčtování daní (Tisky - Daně - Zúčtování záloh na daň). 
 
Částky jednotlivých daní zvláštní sazbou. 

Daň zvl.sazba 10%  Da ň zvl.sazba 15% 
Daň zvl.sazba 20%  Da ň zvl.sazba 25% 

 
Srážka-ru ční opravy 
Položka slouží k ručnímu zadání doplatků a přeplatků daně zvláštní 
sazbou. 
 
Daň celkem 
Součet všech daní. 
Od 1.1.2008 je pouze 15% daň zvláštní sazbou. 
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Záložka   Srážky 
Srážky 

Zde můžete prohlížet srážky a část z nich ručně měnit. Některé položky 
se přebírají ze mzdových složek kmenové databáze při přepočtu 
dobírek, některé vkládá výpočet záloh, jiné se zadávají ručně.  
Nepeněžní pln ění 
V této položce se objeví částka nepeněžního plnění. Jedná se o 
zopakování položky Nepeněžní plnění, která se dříve přičetla (kvůli 
dani). Položku není možno ručně měnit. 
 
Daň celkem 
Zde se objeví částka, která je součtem všech daní a záloh na daň. 
Položku není možno měnit ručně. 
Pojistné celkem 
Suma sociálního a zdravotního pojištění, kterou zaměstnanec odvádí. 
Položku není možno měnit ručně. 
 
Exekuce 
Zde se vypočítá velikost exekuce podle údajů zadaných ve mzdových 
údajích. Základ, ze kterého se pak exekuce počítá se spočítá jako 
součet všech mzdových složek, které mají nastaven atribut Exekuce. 
 
Výživné 
Do této položky se přebírá hodnota zadaná ve mzdových údajích. 
 
Podnikové pohledávky 
Zadávají se ručně. 
 
Půjčky 
Součet splátek všech půjček od bank zadaných ve mzdových údajích 
kmenové databáze. Položku není možné ručně měnit. 
 
Půjčky FKSP 
Součet splátek půjček FKSP zadaných ve mzdových údajích kmenové 
databáze. 
 
Spoření 
Součet všech spoření ze mzdových údajů. Pokud má zaměstnanec 
zadán způsob výplaty do banky, připočítává se dobírka také k této 
položce. Položku není možné ručně měnit. 
 
Pojišt ění 
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Součet všech pojištění ze mzdových údajů. Položku není možné ručně 
měnit. 
 
Odbory 
Pokud je zaměstnanec člen odborů a má zadáno, že se mu má srážet 
příspěvek (ve mzdových údajích), bude v této položce vypočítaná 
částka odborářských příspěvků. Příspěvek může být buď pevná částka 
nebo procento ze základu, který se stanoví jako součet mzdových 
složek s nastaveným atributem Odbory, od kterého se odečte daň a 
pojistné. 
 
Záloha na mzdu 
Tuto položku vyplňuje výpočet záloh. Je v ní výše vyplacené zálohy. Je 
možné zadat ji i ručně. 
 
Záloha mimo výplatní termín  Mimo řádná záloha 
Zadává se ručně. 
 
Naturální mzda 
Zadává se ve mzdových údajích nebo ručně. 
 
Penzijní pojišt ění 
Částka penzijního připojištění, kterou si platí zaměstnanec sám ze své 
čisté mzdy. 
 
Životní pojišt ění 
Částka životního připojištění, kterou si platí zaměstnanec sám ze své 
čisté mzdy. 
 
Ostatní srážky 
Do této položky se sečtou srážky uvedené v podtabulce srážek, do 
které se dostanete stiskem tlačítka Detail. V podtabulce se přebírá 
hodnota ze mzdových údajů nebo se sem zadává hodnota ručně. 
 
Přeplatek-sraženo 
Zde systém vkládá případný přeplatek z minulého měsíce. Hodnota 
uvedená v této položce se odečítá od doplatku mzdy v současném 
měsíci. Tuto položku je možné zadat i ručně. 
 
 
 
 
 



                                                Syslík C/S 

 

108

Slevy na dani (Nezdanitelné částky) 
Minimum   D ěti   Invalidita 
ZTP    Student   Úroky z hypoték 
Zde jsou zadány od 1.1.2006 částky slev na dani (přepnete-li se do 
minulých období, můžete prohlížet nezdanitelné částky základu daně). 
Vyplňují se podle zadání ze mzdových údajů kmenové databáze. 
Sazby nezdanitelných částek se zadávají v Servis-Nastavení-Obecné, 
kromě úroků z hypoték ,které se zadávaly přímo ve kmenové databázi 
a od 1.1.2006 se nezadávají. 
Pozn.: 
Od roku 2005 je políčko Děti nulové, zůstává v programu, abyste se 
mohli podívat do starých měsíců. 
 
Daňový bonus 
Nárok na Daňový bonus. (Na základě Zákona o daních, Daňové 
zvýhodnění na děti) 
 
 

Vyúčtování 
Přeplatek mzdy 
V této položce se vypočítá případný přeplatek mzdy. Přeplatek mzdy 
vzniká, když jsou celkové srážky větší než celkové příjmy. Tato 
skutečnost je hlášena nápisem na obrazovce. Položku nelze ručně 
měnit. Pokud není možné přeplatek zlikvidovat (například ubráním 
spoření), zapamatuje si systém tuto hodnotu a příští měsíc se ji snaží 
srazit (pokud má z čeho) v položce Přeplatek - sraženo a od mzdy 
odečíst. Pokud chceme přeplatek zlikvidovat nebo alespoň snížit 
ubráním spoření, je nutno tuto změnu provést nejprve ve mzdových 
údajích kmenové databáze (spoření ve mzdách musí souhlasit se 
spořením ve mzdových údajích, a proto ve mzdách nejde měnit ručně) 

a pak provést přepočet ve mzdách zaměstnance stiskem tlačítka .   
 
Doplatek poštou 
V této položce se vypočítá doplatek mzdy posílaný pracovníkovi 
poštou. Ve mzdových údajích kmenové databáze musí být zadáno 
Způsob výplaty  Poštou. Tuto položku neumožní systém ručně měnit. 
 
Doplatek hotov ě 
V této položce se vypočítá doplatek mzdy vyplácený v hotovosti. Ve 
mzdových údajích musí být Způsob výplaty Hotově. Položku není 
možné ručně měnit. 
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Celkem srážky 
V této  položce se objeví celkem srážky  
 
Celkem p říjem 
V této položce se objeví celkový příjem (včetně nemocenských dávek, 
mimomzdových prostředků atd.) zaměstnance. 
 
 

TISKY – hlavní p řehled  
Hlášení 

Při zpracování jednotlivých fází mezd program zjišťuje údaje, které by 
měl znát uživatel. Proto po téměř každé fázi je k dispozici jeden nebo 
více tisků hlášení, které doporučujeme alespoň prohlédnout na 
obrazovce. 
Po přechodu do další fáze se k hlášením fáze předchozí program 
nevrací, tj. zpětně nelze získat informace, které hlášení v jednotlivých 
předchozích fázích poskytly. 
 
Po výpo čtu záloh 
Tisknou se nevyplacené zálohy. 
 
Po inicializaci mezd 
Tisknou se zásadní chyby a další hlášení zjištěné při kontrole dat v 
kmenové databázi. Před dalším zpracováním mezd byste měli tyto 
chyby odstranit. 
 
Po výpo čtu pr ůměrů na nemoc 
Vždy na začátku každého měsíce se počítají průměry. 
 
Po výpo čtu pr ůměrů na dovolenou 
Vždy na začátku každého čtvrtletí se počítají průměry. 
Po výpočtu průměrů vřele doporučujeme tyto přehledy si vytisknout .  
Z přehledů o průměrech  při případných sporech zjistíte z jakých částek 
a hodin či dnů program vycházel a proč zaměstnanci vyšel průměr 
takový, jaký mu vyšel. Pokud si jej nevytisknete, těžko budete později 
dohledávat proč program zrovna takhle vypočítal průměr. 
 
Po výpo čtu dobírek 
Tisk chybových hlášení po výpočtu dobírek (přeplatky, přečerpání 
dovolené, minimální mzdy atd.). 
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Po ukon čení roku 
Tisk zaměstnanců, kteří měli ještě loňskou dovolenou (nyní již vlastně 
předloňskou) a kterým program tuto dovolenou vymazal. 
 
 

Rekapitulace dobírek 
Mzdovou rekapitulací rozumíme součet jednotlivých mzdových složek 
pro určitou skupinu zaměstnanců. Skupinou zaměstnanců může být 
jedno středisko, výplatní místo nebo nákladové středisko, ale také 
několik středisek společně.  
 
Celkem  Za vybraná st řediska  

   Za vybraná výplatní místa 
   Za vybraná nákladová st řediska 
   Za zúčtovací hledisko 1 
   Za zúčtovací hledisko 2 
Tento příkaz vytiskne stránkovou rekapitulaci pro všechna označená 
střediska (respektive výplatní místa, nákladová střediska nebo 
zúčtovací hlediska) dohromady. V případě označení všech středisek 
(výplatních míst, nákladových středisek) hodnota sociální pojištění 
zaměstnavatel, vyjadřuje správnou hodnotu odvodu sociálního pojištění 
(neboť se tato hodnota počítá jako určité procento ze sumy základů 
všech zaměstnanců celého podniku). Všechny ostatní údaje sociální 
pojištění zaměstnavatel (a tedy i sociální pojištění celkem), ve kterém 
chybí alespoň jeden zaměstnanec, jsou zaokrouhlováním zkreslená a 
mají pouze informativní charakter. Stránkový tisk rekapitulací obsahuje 
všechny informace o mzdových složkách. 
 
Jednotliv ě  Po st řediscích jednotliv ě 
   Po výplatních místech jednotliv ě 
   Podle nákladových st ředisek jednotliv ě 
   Po zúčtovacím hledisku 1 jednotliv ě 
   Po zúčtovacím hledisku 2 jednotliv ě 
   Po st řediscích+nákladových st řediscích 
Tento příkaz počítá rekapitulaci postupně pro jednotlivá vybraná 
střediska (výplatní místa, nákladová střediska, zúčtovací hlediska) 
každé na zvláštní stránku. Poslední tisk rozdělí zaměstnance na 
střediska a v rámci jednoho střediska ještě na nákladová střediska. 
 
Řádková rekapitulace Po st řediscích  
    Po výplatních místech 

   Po nákladových st řediscích 
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    Po zúčtovacím hledisku 1 
    Po zúčtovacím hledisku 2 
    Po st řediscích+nákladových st řediscích 
Tato funkce vytiskne zkrácenou rekapitulaci středisek (respektive 
výplatních míst, nákladových středisek, zúčtovacích hledisek). Každé 
středisko (výplatní místo, nákladové středisko) se vytiskne na jeden 
řádek a pro něj se vytisknou vybrané položky. 
 
Posunuté ú četní období 
Tato funkce obsahuje všechny výše uvedené rekapitulace. Ale s tím 
rozdílem, že lze nastavit souvislé období i přes více let. 
 
 
Pásky  Tisk po st řediscích 
  Tisk po výplatních místech 
  Tisk podle jmen zam ěstnanc ů 
  Tisk jednotlivce 
  Zúčtovací a výplatní listina 
Zde se vytisknou výplatní pásky pro označená střediska nebo výplatní 
místa. Tisk jednotlivce vytiskne pásku pouze pro právě aktuálního 
zaměstnance. Připomeňme si zde, že pomocí generátoru výstupních 
sestav je možné si pásku upravit přesně podle vašich představ.  
Tisk zúčtovací a výplatní listiny vytiskne řádkový přehled zaměstnanců 
s jejich vyplacenými mzdovými složkami. 
 
 
Výplatnice   Tisk po st řediscích 
   Tisk po výplatních místech 
   Rekapitulace podle st ředisek 
   Rekapitulace podle výplatních míst 
Tato funkce umožní vytisknout výplatnice pro vybraná střediska nebo 
výplatní místa. Výplatnice se tisknou v závislosti na tom, ve které fázi 
zpracování mzdy je tisknete. Tisknete-li je ve fázi záloh, vytiskne se 
výplatnice záloh, tisknete-li je ve fázi dobírek, vytiskne se výplatnice 
dobírek. V Servis-Nastavení-Firma-Parametry je možno navolit, zda se 
mají nebo nemají tisknout částky nevyplácené v hotovosti (tj. poštou a 
do banky). Pokud zvolíte Částky poštou/sporožiro - hvězdičky, nebude 
se na výplatnici tisknout částka, ale pouze hvězdičky. 
 
Dále je možné tisknout rekapitulaci výplatnic setříděnou buď podle 
středisek nebo výplatních míst. 
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Nemocenské dávky 
Funkce slouží ke zpracování a tisku dávek nemocenského pojištění 
pracovníků.  
 
Přehled placených DNP 
Vytiskne se přehled dávek NP pro jednotlivé zaměstnance v počítaném 
měsíci. Zde jsou zahrnuty všechny dávky NP obsažené v zadání 
docházky, tj. nemoc, OČR, pracovní úraz, nepracovní úraz, peněžitá 
pomoc v mateřství a jednorázové dávky NP zadané sumou tj. 
vyrovnání v těhotenství a mateřství. 
 
Přehled neplacených DNP 
Výpis představuje souhrn neplacených dávek obsažených v kalendáři 
na příslušný měsíc. 
 

- Přehled o pojistném a dávkách 
Přehled o pojistném a dávkách 
Přehled o pojistném a dávkách – tisk do originálního formulá ře 
Vyplníte den platby rozdílu a den odeslání výkazu, následně vyberete 
banku, ze které budete odvod platit, po stisku tlačítka použít vytisknete 
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách buď do originálního 
formuláře, nebo do námi připravené šablony. 
 
Přehled o pojistném a dávkách – P říloha – Mimo řádná sleva 
Příloha k výše uvedenému tiskopisu, která se uváděla pouze za měsíc 
srpen roku 2009. 
 
Náhradní doklady pro PPM 
Touto volbou lze tisknout náhradní doklady pro jednotlivé 
zaměstnance, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství. 
 
Přehled DNP za období 
Pro právě aktuálního zaměstnance můžete vytisknout roční přehled o 
jeho dávkách NP. Pokud na záložce Přehled označíte více 
zaměstnanců, přehled se bude tisknout pro všechny označené 
zaměstnance. 
 
Výkaz o pracovní neschopnosti 
Touto volbou vytisknete Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a 
úraz. 
 
Přehled DNP za rok po lidech 
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Tato volba slouží k tisku přehledu DNP zaměstnanců. U každého 
zaměstnance je uvedeno středisko, období za které je poskytnuta 
náhrada, počet dní a výše náhrady v jednotlivých pásmech výpočtu 
DNP a o jaký druh DNP se jedná (Nemoc, OČR, PPM, doplatek atd.). 
 

- DNP – Příloha k žádosti 
DNP – Příloha k žádosti 
Touto volbou vytisknete přílohu k žádosti o nemocenské dávky, 
ošetřovné, PPM nebo vyrovnávací příspěvek v TaM. Pozor, pro 
stanovení správného rozhodného období musíte tisk provést 
s nastavením měsíce, ve kterém vznikla příslušná sociální událost. 
Dále je třeba  zkontrolovat  a případně upravit vyloučené doby, neboť 
všechny vyloučené doby evidované pro důchodové pojištění nejsou 
vyloučenou dobou pro nem. pojištění (např. neplacené volno). 
 
 

Sociální pojišt ění  
Přehled o vym ěřovacích základech – do 2008 
Příkaz umožní vytisknout Přehled o vyměřovacích základech a 
pojistném malé organizace. Vzhledem k tomu, že formulář má dvě 
naprosto odlišné stránky, bylo nutné nadefinovat dva tisky, které se 
automaticky spouští hned po sobě. 
 
Výkaz sociálního pojišt ění – do 2008 
Výkaz sociálního pojištění obsahuje výpis všech zaměstnanců s jejich 
rodnými čísly, vyměřovacím základem sociálního pojištění a odvodem 
v aktuálním měsíci. Zaměstnanci se tisknou podle abecedy, na konci 
výpisu jsou uvedeny celkové odvody sociálního pojištění. 
 
Výkaz sociálního pojišt ění-neplátci – do 2008 
Výkaz zaměstnanců, který nezakládá na sociálním pojištění.  
 
Přehled sociálního pojišt ění od 2009 
Jedná se o tisk pro evidenci ve mzdové účtárně, najdete zde přehled 
vyměřovacích základů, odvodů na SP a vypočtených slev na SP. 
 
Přehled sociálního pojišt ění – neplátci od 2009 
Přehled osob, které nejsou účastny SP (např. dohody o PP). 
 
Nově k přihlášení – zam ěstnanci malého rozsahu 
Vytiskne přehled zaměstnanců, které je nutno nově přihlásit 
k nemocenskému pojištění. 
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Přehled o pojistném a dávkách 
Přehled o pojistném a dávkách – tisk do originálního formulá ře 
Přehled o pojistném a dávkách – P říloha – Mimo řádná sleva 
Tyto sestavy jsou popsány v sekci Nemocenské dávky. 
 
 

Zdravotní pojišt ění 
Výkaz zdravotního pojišt ění 

- Všechny pojiš ťovny 
- Jedna pojiš ťovna 

Výkaz pojistného je obdobný jako Výkaz sociálního pojištění. Výpis 
základů zdravotního pojištění a odvodů se však tiskne po jednotlivých 
zdravotních pojišťovnách nebo pro jednu vybranou ZP. 
 

- Hlášení zdravotního pojišt ění 
- Všechny pojiš ťovny – starý formulá ř 

Vytiskne se formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatele pro všechny zdravotní pojišťovny. 

- Jedna pojiš ťovna – starý formulá ř 
Vytiskne se formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatele pro vybranou zdravotní pojišťovnu. 

- Jedna pojiš ťovna – nový formulá ř 
Vytiskne se formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatele pro vybranou zdravotní pojišťovnu do formuláře v PDF. 
Můžete si vybrat mezi tiskem řádného a opravného podání. 
 
Rekapitulace podle pojiš ťoven 
Funkce vypíše seznam jednotlivých pojišťoven s odvody za 
zaměstnance, zaměstnavatele i celkovými částkami pojistného v 
daném měsíci. 
 
 

Srážky 
Přehled srážek  Srážky 1  
    Srážky 2 
Volba slouží k prohlížení a tisku všech srážek pro jednotlivé 
zaměstnance za zpracovávaný měsíc pro vybraná střediska. Vzhledem 
k tomu, že srážek je poměrně velké množství, byl tisk rozdělen na dvě 
části - Srážky 1 a Srážky 2. 
 
Spoření Všechna  

Výběr banky 
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Disketa pro spo řitelnu 
Tato volba slouží k tisku měsíčního přehledu o sráženém spoření. Je 
zde možné rovněž generovat disketu pro Českou spořitelnu. Na disketu 
se však kromě spoření nahrají rovněž splátky půjček pro Českou 
spořitelnu. Volba Všechna vytiskne přehled všech zaměstnanců a 
všechna jejich spoření zadaná v kmenové databázi. Volba Výběr banky 
vytiskne pouze spoření vybrané banky zadané v kmenové databázi u 
jednotlivých spoření. Hromadný příkaz k úhradě, popřípadě generování 
diskety pro jinou banku než je ČS je ve funkci Hromadné příkazy. 
 
Půjčky 
Funkce tiskne přehled půjček. Její použití je zcela shodné jako u tisku 
spoření. 
 
Půjčky FKSP   Cizí p ůjčky FKSP 
Výživné    Pojišt ění 
Ostatní 
Tyto funkce vytisknou přehledy dalších srážek pro jednotlivé 
zaměstnance, které jsou zadány v kmenové databázi. 
 
Penzijní pojišt ění   Podle zam ěstnanc ů 
     Podle fond ů 
     Disketa pro fond 
Tato volba slouží k tisku přehledů srážek a příspěvků na penzijní 
připojištění. Podle zaměstnanců vytiskne přehled srážek zaměstnanců 
seřazených abecedně. Zde se netiskne příspěvek zaměstnavatele. 
Podle fondů tiskne seznamy setříděné podle jednotlivých fondů včetně 
příspěvku zaměstnavatele. Disketa pro fond generuje soubor se 
seznamem zaměstnanců a částkami jejich plateb a příspěvky 
zaměstnavatele. Pro každý z podporovaných fondů se vytváří soubor s 
jiným jménem a v jiném formátu. Tento soubor (pro některé fondy jsou 
soubory dva) se odesílá příslušnému fondu. 
 
Životní pojišt ění  Podle zam ěstnanc ů 
    Podle pojiš ťoven 
Tato volba slouží k tisku přehledů srážek a příspěvků na životní 
pojištění. Podle zaměstnanců vytiskne přehled srážek zaměstnanců 
seřazených abecedně. Zde se netiskne příspěvek zaměstnavatele. 
Podle pojišťoven tiskne seznamy setříděné podle jednotlivých 
pojišťoven včetně příspěvku zaměstnavatele. 
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Odborové p říspěvky  Přehled  
     Rekapitulace 
Tato funkce slouží k tisku přehledu odborových příspěvků. V kmenové 
databázi jsou dva výběry: Odborová organizace a Odborový úsek. Do 
těchto výběrů si založte vaše organizace a úseky. V případě, že máte 
jen jednu organizaci, nemusíte ji vyplňovat. Přehled vytiskne pro 
vybranou odborovou organizaci přehled výše odborových příspěvků 
jednotlivých zaměstnanců roztříděných na odborové úseky. 
Rekapitulace vytiskne rekapitulaci jednotlivých odborových úseků v 
jednotlivých odborových organizacích. 
 
Exekuce    Měsíční přehled  
Tato funkce slouží k tisku přehledu provedených exekucí. 
 
 

Daně 

- Potvrzení o mzd ě a dani 

 
 
Pro aktuálního zaměstnance a zadaný rok můžete vytisknout potvrzení 
o zdanitelných příjmech a sražené dani (při odchodu pracovníka). 
Výpočet samozřejmě vychází pouze z údajů spočítaných z mezd za 
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zdaňovací období, případně od měsíce data nástupu či do měsíce data 
výstupu. Výpočet zahrne samozřejmě jen ty mzdy, které byly 
programem počítány. Po zadání jména a roku se objeví okno, ve 
kterém jsou zobrazeny vypočítané hodnoty. Období pro odpočet na 
děti a invaliditu se zjišťují z právě aktuálních údajů v personálních 
údajích, údaje do položky Student-žák ze mzdových údajů. To 
znamená, že výpočet nabídne odpočet buď na celé zdaňovací období, 
nebo vůbec. Uplatňování odpočtu jen na část zdaňovacího období 
(např. pokud končí nárok na odpočet dítěte) je nutno opravit ručně. 
Pokud má zaměstnanec ve zdaňovacím období více než jeden druh 
invalidity, je nutno tisk opravit až přímo na vytištěném potvrzení na 
papíře. Pokud některé dítě nechcete na potvrzení tisknout, musíte jej z 
tabulky odstranit. Nechcete-li tisknout invaliditu nebo student-žák, 
zadejte do polí Od a Do nuly. Vlastní tisk se spouští tlačítkem Tisk. 
 
 

- Zúčtování záloh na da ň 

 
 
Tato volba programu umožňuje vypočítat a vytisknout formulář Výpočet 
daně z příjmů fyzických osob pro aktuálního zaměstnance a zadaný 
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rok. Po spuštění funkce se objeví okno se spočítanými údaji. Program 
samozřejmě může přiznání spočítat jen z údajů, které jsou uloženy v 
počítači. Nezdanitelné částky jsou na rozdíl od potvrzení o mzdě a dani 
(předešlá volba) brány přímo z mezd započítaných měsíců. Má-li 
zaměstnanec více příjmů, musíte mu je přičíst k dílčímu základu daně, 
sraženou zálohu na daň přičíst k úhrnu sražených záloh na daň, 
popřípadě upravit nezdanitelné částky. Částky upravujte přímo v okně 
na obrazovce Program ze zadaných údajů průběžně počítá roční daň a 
porovná ji se součtem sražených záloh. Rozdíl se objeví na posledním 
řádku. Zúčtování záloh můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk. 
Vypočítaný rozdíl můžete zapsat do mezd právě počítaného měsíce 
stiskem tlačítka Zapiš. Přeplatek se zapíše se záporným znaménkem, 
nedoplatek se znaménkem kladným. 
 
Přehled zálohové dan ě 
Přehled srážkové dan ě 
Funkce vytiskne přehled zaměstnanců vybraných středisek, kteří byli 
zdaněni zálohovou, respektive srážkovou daní. 
 
Vyúčtování zálohové a srážkové dan ě 
Pomocí této funkce můžete vytisknout roční vyúčtování zálohové a 
srážkové daně, která se předávají finančnímu úřadu. Formulář pro 
příslušnou daň si volíte přepínáním na záložce v dolní části formuláře 
(tabulky). Při tisku vyúčtování zálohové daně nebo srážkové daně se 
nejprve objeví okno, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé stránky 
formuláře. Program bohužel nemůže zjistit veškeré údaje, které se 
tisknou na formulář, protože nemá k dispozici potřebné údaje. Pokud je 
zde doplníte, můžete pak vytištěný formulář rovnou použít k odeslání 
finančnímu úřadu. V menu tabulky můžete zvolit v sekci Doplňky export 
do XML – provede se export včetně příloh 1 a 2. Takto vytvořené XML 
je možno načíst na portále daňové správy a případně doplnit další 
údaje či přílohy. 
 
Příloha 1 - P řehled o po čtu zam ěstnanc ů 
Tento tiskopis je přílohou tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmu fyzických 
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ za zdaňovací období. 
 
Příloha 2 - P řehled souhrnných údaj ů 
Tento tiskopis je přílohou tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmu fyzických 
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ za zdaňovací období a 
obsahuje údaje o zaměstnancích cizí státní příslušnosti. 
 
Žádost o vyplacení da ňového bonusu - m ěsíční 
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Žádost o vyplacení da ňového bonusu - ro ční 
Tyto tiskopisy jsou Žádost dle Zákona o daních o poukázání chybějící 
částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových 
bonusech nebo v ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění  
Vychází z daňové úlevy na děti platné od ledna 2005 a změn od ledna 
2006. 
 
 

Listy 

- Mzdový list 
Pro aktuálního zaměstnance a zadaný rok se vytiskne mzdový list. 
Pokud chcete tisknout mzdový list pro neaktivního zaměstnance, 
musíte se přepnout na zobrazení neaktivních zaměstnanců (tlačítkem 
N). Pokud označíte na záložce Přehled více zaměstnanců, vytisknou 
se mzdové listy pro všechny označené. 
Definici mzdových složek, které se budou tisknout na mzdový list se 
provádí pomocí textového souboru MZDLDEF9.TXT (do roku 2004 
MZDLDEF.TXT, mezi lety 2005 a 2007 MZDLDEFN.TXT a v roce 2008 
MZDLDEF8.TXT). Každý řádek definičního souboru určuje jeden řádek 
na tisku. Řádek je rozdělen na čtyři části, které jsou odděleny 
středníkem. V první části je text, který se vytiskne na mzdový list, dále 
je minimální počet míst tištěného čísla, třetí údaj je počet desetinných 
míst a jako poslední je výraz nad mzdovými složkami. Seznam 
mzdových složek je uveden v příloze. Před název mzdové složky je 
však nutné připojit ještě ML_. 
 
Příklad: 
Základ; 2 ; 0 ;ML_Zaklad+ML_Podily+ML_Ukoly+ML_Zastupne 
 
 

- Eviden ční list 
Pro aktuálního zaměstnance a zadaný rok se vytiskne evidenční list 
důchodového pojištění (ELDP). 
Volbou Tisk vytisknete ELDP na formulář CSH, který je identický 
s formulářem Správy sociálního pojištění. Volbou Tisk do originálního 
formuláře můžete tisknout údaje přímo do originálního formuláře 
Správy sociálního zabezpečení. 
ELDP lze odesílat i elektronickou formu přes komunikátor PVS, který 
firma CSH dodává jako samostatný software. 
Funkce Export vytvoří soubor RELDP.XML pro odeslání ELDP elektr. 
formou přes komunikátor PVS a pokud soubor nesmažete, můžete do 
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něho buď jednotlivě nebo hromadně dle vaší volby přidávat další ELDP  
zaměstnanců. Funkcí Vymazání exportu tento soubor celý smažete. 
Funkce Prohlížení a vymazání RELDP z exportu slouží k prohlížení a 
vymazání již vygenerovaného EL zaměstnance do souboru 
RELDP.XML. 
Např. vygenerujete-li Evidenční listy např. pro 100 lidí a zjistíte, že některého 
zaměstnance posílat z nějakého důvodu nechcete nebo potřebujete opravit 
odesílané údaje, touto funkcí tohoto zaměstnance můžete vymazat a do 
souboru znovu přidat s opravenými daty pomocí funkce Export.  
 
Odeslání RELDP na PVS 
Odeslání ELDP09 na PVS 
Tato funkce slouží pro přímé odesílání RELP / ELDP09 ze Syslíka přes 
komunikátor PVS. 
 
Odeslání souboru RELDP / ELDP09 ze Syslíka : 
Po vytvoření souboru evidenčních listů, můžete přímo ze Syslíka 
spustit PVS komunikátor. Po spuštění musíte zadat jméno uživatele 
přesně tak, jak ho máte založeného v PVS komunikátoru (stejné háčky, 
čárky, velikost písmen) a typ odesílaného dokumentu – zde se však 
předvyplní RELDP, takže nemusíte nic měnit. Nakonec zadejte heslo 
pro přístup na PVS. Po stisku OK se spustí komunikátor, soubor 
vytvořený v Syslíkovi zašifruje, podepíše a odešle. Dál probíhá 
komunikace podle návodu k PVS komunikátoru. Samozřejmě můžete 
také spustit PVS komunikátor samostatně a v něm načíst soubor. 
 
Generování RELDP / ELDP09 pro odeslání pomocí Komunikátoru PVS : 
Jméno musí být zadáno ve formátu Příjmení mezera Jméno (např. 
Novák Jan) nebo Jméno zam. a Příjmení zam. 
Ulice musí být ve formátu Ulice mezera Číslo popisné (např. Dlouhá 
1825). Pokud neexistují názvy ulic, zapište do pole Ulice pouze Číslo 
popisné bez jakýchkoliv mezer (např. 48). Číslo popisné musí být 
poslední údaj v poli Ulice. 
Obec – zde musí být jen název obce. Chybou je zadávat číslo popisné 
k obci (např. Dolní Lhota 24). Číslo popisné musí být vždy v poli Ulice! 
PSČ musí být ve formátu NNN NN, tzn. první trojice musí být oddělena 
mezerou. To je proto, že do pole Pošta na RELDP se zapisuje prvních 
pět znaků dodací pošty. Ta nemusí být totožná s názvem obce 
bydliště, proto ji program hledá podle PSČ v tabulce poštovních 
směrovacích čísel (Servis – Definice – Obce). Nezadáte-li PSČ ve 
formátu NNN NN, program poštu v tabulce PSČ nenajde a do pole 
Pošta na RELDP zapíše prvních pět písmen z pole Obec, což nemusí 
být vždy správně. 
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Postup generování RELDP / ELDP09 pro odeslání pomocí Komunikátoru PVS: 
V Servis – Nastavení – Firma – Adresáře – Adresář pro DBF a XML 
export si nastavte adresář, do kterého chcete zapisovat výstupní 
soubor. Výstupní soubor se bude jmenovat vždy RELDP.XML / 
ELDP09.XML a toto jméno nejde změnit. 
Ve mzdách si označte zaměstnance, pro které chcete generovat EL. 
Můžete například vyfiltrovat jedno středisko a pomocí Úpravy – Vybrat 
vše toto středisko označit nebo můžete označovat jednotlivě tak, že 
stisknete Ctrl, držíte jej a myší označujete požadované zaměstnance. 
Spusťte funkci Tisky – Listy – Evidenční list. Před generováním prvního 
zaměstnance stiskněte tlačítko Vymazání exportu. Tím se vyprázdní 
výstupní soubor. Pokud byste jej nevyprázdnili, přidávaly by se další EL 
ke starým. Potom zkontrolujte, popřípadě ručně upravte údaje EL 
zpracovávaného zaměstnance a stiskněte tlačítko Export. Tím se do 
výstupního souboru nahraje EL a program se přesune na dalšího 
označeného zaměstnance. Opět zkontrolujte údaje a stiskněte Export. 
To provádějte pro všechny označené zaměstnance. Pokud do 
výstupního souboru potřebujete přidat další EL, použijte stejný postup 
jen s tím rozdílem, že nebudete na začátku mazat výstupní soubor. 
Jinými slovy funkce Export vždy přidá zpracovávaného zaměstnance 
do výstupního souboru (pokud neoznačíte více zaměstnanců, přidá se 
do výstupního souboru jen jeden EL). 
 

- Zápočtový list 
Aktuálnímu zaměstnanci, který má zadáno datum výstupu, je možné 
vytisknout zápočtový list. Po spuštění funkce se objeví okno, kde jsou 
zobrazeny zjištěné údaje. Veškeré údaje můžete opravit a potom 
stiskněte tlačítko Tisk. Úpravy tabulek se provádějí pomocí navigátorů. 
 
Potvrzení pro ÚP – pr ůměrný výd ělek 
Otevře se formulář, který můžete ještě před tiskem tohoto potvrzení 
upravit. Tato sestava se vydává na základě žádosti zaměstnance jako 
příloha k zápočtovému listu. 
 
 

Přehledy  
Příjem za období pro sociální dávky  Tisk jednotlivce  
       Tisk po st řediscích 
Volba slouží k tisku přehledu příjmů za zadané období pro 
zaměstnance vybraných středisek nebo pro právě aktuálního 
zaměstnance. Před tiskem budete muset vybrat období, pro které 



                                                Syslík C/S 

 

122

chcete přehled tisknout. Údaje z něj jsou použitelné pro vyplňování 
žádostí o sociální dávky. 
 
Dny z kalendá ře 
Funkce vytiskne přehled dnů, které vyšetří z kalendářů jednotlivých 
zaměstnanců (jedná se o odpracované dny, nemoci, dovolené, 
neplacená volna atd). Tisk je tříděn podle středisek a probíhá pouze 
pro vybraná střediska. 
 
Zakázky – od 2009  Úkoly 
Vytisknou se přehledy zadaných úkolů a zakázek. Pomocí tohoto tisku 
zjistíte náklady na jednotlivé zakázky nebo úkoly. Zadávání zakázek a 
úkolů je popsáno v kapitole o zpracování mezd. 
 
Hodiny dohod 
Vytiskne se seznam zaměstnanců, kteří mají zadánu dohodu o 
pracovní činnosti s počtem odpracovaných hodin v zadaném období. 
Tiskem je možné sledovat maximální počet hodin pro pracovníky na 
dohody. 
 
Příjmy d ůchodc ů 
Vytiskne se přehled důchodců a výše jejich příjmu. Tisk slouží ke 
sledování maximálního příjmu pracujících důchodců. 
(Od 1.1.2004 není nutno sledovat, sestavu lze využít jako informativní 
přehled o výdělcích důchodců v organizaci.) 
 
Dny nemocí d ůchodc ů 
Tento tisk vytiskne přehled důchodců a počet dnů jejich nemocí. Tisk 
slouží ke sledování maximálního počtu dnů pro proplácení 
nemocenských dávek u důchodců (v současné době 84 dnů). Tisk 
samozřejmě nemůže brát do úvahy nemocenské dávky placené u 
jiného zaměstnavatele, ty je nutné vyčíst z evidenčního listu a přičíst. 
 
Přehled nep řítomnosti 
Tato sestava je přehledem docházky vybraného zaměstnance. 
Vykazuje přehled nepřítomnosti za vybraný rok po měsících a dnech. 
 
Oznámení ú řadu práce 
Formulář Oznámení úřadu práce  o plnění povinného podílu občanů se 
změněnou pracovní schopností na  celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele podle Zákona o zaměstnanosti. 
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Statistické výkazy  Uživatelský výkaz 
    Šetření ISPV 
    Rozpo čet 
    Škol (MŠMT) P1-04 
    ISP-export dat do XML 
 
 
Funkce slouží k tisku výkazů o mzdách a pracovnících. Definici výkazů 
si může uživatel provést sám. S programem jsou dodávány některé 
často používané výkazy a některé si uživatel může dokoupit 
samostatně. Výkaz se tiskne vždy jako výkaz za určité období (při 
volbě tisku budete dotázáni na požadované období). Pokud potřebujete 
výkaz jen za určitý měsíc, zvolíte jako období pouze požadovaný 
měsíc. 
 
Výkazy jsou zpravidla tříděny podle Zařazení, Rozborového hlediska, 
Nákladového střediska, Zúčtovacího hlediska 1 nebo Zúčtovacího 
hlediska 2 v personálních údajích. Proto je nutné mít příslušné třídicí 
hledisko zadáno u VŠECH zaměstnanců. Pokud tisknete výkaz za 
delší období než je jeden měsíc, je opět NUTNÉ, aby bylo třídicí 
hledisko zadáno po celé období u všech zaměstnanců. Nejčastější 
chybou, proč vám výkazy nevyjdou, je to, že u některého zaměstnance 
není zadáno příslušné třídicí hledisko nebo jsou údaje opravované 
v personálních složkách až před tiskem výkazu! Některé speciální 
výkazy jsou tříděny i podle jiných kritérií. Některá třídící kritéria a další 
údaje z personálních složek musí být zadána přesně dle číselníků 
vydaných příslušnými úřady, kterým je výkaz na základě jejich 
požadavku předáván. 
 
Výkaz je nutné tisknout až po přepočtu mezd, protože si program 
ukládá potřebné údaje právě při přepočtu.  
 
Po spuštění funkce Uživatelský výkaz se načte definice výkazu, jejíž 
název je zadán v Servis-Nastavení-Firma-parametry a ihned se spustí 
tisk. Nechcete-li tisknout tento výkaz, stiskněte ve výběru období 
tlačítko Storno. Zůstaňte v nabídce okna Definice výkazu a v menu 
Soubor-Načíst definici vyberte definici výkazu, jenž chcete tisknout. Po 
jejím načtení stiskněte tlačítko Tisk. 
 
 
Definice nového výkazu 
V menu Soubor zvolte Nová definice. Do pole Popis výkazu můžete 
zapsat libovolný text, který bude identifikovat výkaz (nejlépe jeho 
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označení). V dalším poli se zapisuje podmínka, kteří zaměstnanci se 
mají zahrnout do výkazu. Je tak možné odfiltrovat například dohody o 
provedení práce a pracovní činnosti. V polích Údaj A až Údaj Z se 
mohou zapsat libovolné výrazy, které určují hodnoty tištěné na výkazu. 
Jména mzdových složek jsou uvedena v příloze. Před jméno mzdové 
složky je však nutno doplnit ML_ (jako u definice mzdového listu). Po 
stisku Ctrl+T je možné použít tvůrce výrazů. Chcete-li tisknout výkaz za 
vybraná střediska, zaškrtněte pole Tisk jen pro vybraná střediska. 
Nezaškrtnete-li toto pole, bude se výkaz tisknout vždy pro všechna 
střediska. Nadefinovanou sestavu si pak uložte na disk. Po 
nadefinování jednotlivých polí budete muset pomocí generátoru 
tiskových sestav nadefinovat ještě výstupní sestavu. V ní máte k 
dispozici právě nadefinovaná pole Údaj A až Údaj Z. Stiskněte tlačítko 
Tisk, vyberte období a pak zvolte Návrh sestavy. 
 

 
 
Další plat   Tisk p řehledu 
   Zápis do mezd 
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V příspěvkových a rozpočtových organizacích se dvakrát do roka 
vyplácí další plat (dále jen DP). Program hlídá všechny podmínky k 
přidělení DP a počítá ho v souladu s nařízením vlády, tj. spočítá 
odpracované dny pro DP i pro pracovní dobu individuální nebo 
turnusovou a v květnu (listopadu) DP přidělí těm, co již dosáhli 65 
odpracovaných dní, a v červnu (prosinci) pak zbylým, kteří požadované 
dny dosáhnou až v červnu (prosinci). Další plat se zapisuje ve mzdách 
do položky Další plat. Do této položky se bude DP automaticky 
zapisovat (je to možné i ručně). Průměr na dovolenou z DP bude 
počítán automaticky na pololetí, tj. na dvě čtvrtletí. 
 
Postup p ři zpracovávání 
DP lze počítat pouze v květnu, červnu, listopadu a prosinci a to až po 
výpočtu mezd, aby se zaměstnancům započetly odpracované dny z 
posledního měsíce - POZOR pokud provedete pozdější změny 
docházky, musíte DP znovu přepočítat, aby se do výpočtu zahrnuly 
veškeré změny a stanovil se správný nárok na DP. 
 

1) Nejprve si vytiskněte přehled DP v příslušném měsíci pomocí 
položky Tisk přehledu. Vytisknou se zde všichni zaměstnanci 
označených středisek, zda mají na DP nárok, podklady k nároku a výši 
DP a případně vypočtený DP. Tento tisk vám slouží jako přehled toho, 
co bude jednotlivým zaměstnancům připsáno do mezd. 
 
2) Vytištěné DP můžete najednou zapsat všem zaměstnancům, kterých 
se týkají, do mezd do položky Další plat (projeví se v odchylkách) 
pomocí položky Zápis do mezd a poté je nutno ještě jednou provést 
hromadný výpočet mezd kvůli jejich zdanění, vypočítání sociálního a 
zdravotního pojištění atd. 
 
 

Úrazové pojišt ění 
Vyberte si příslušné čtvrtletí a po stisku tlačítka spočítat se zobrazí 
informace o výši úrazového pojištění za sledované čtvrtletí 
 
 

Tisky - zam ěstnanec 
Mzdové složky  
Tato sestava vám zobrazí přehled vybrané mzdové složky po 
zaměstnancích. Dle potřeby si můžete vybrat středisko a období, za 
které přehled potřebujete. 
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3.1.3. Hromadné p říkazy 
Tato funkce slouží k tisku hromadných příkazů k úhradě. Do databáze 
si můžete založit čísla účtů, variabilní a konstantní symboly, kam 
provádíte často platby. Pak stačí jen vyplnit částky a hromadný příkaz 
vytisknout. Druhá část funkce slouží k vytištění hromadného příkazu 
pro mzdy posílané do bank jako spoření, splátky půjček, popřípadě pro 
příkaz k úhradě na odvody daní a pojistného. 
 

 
 

Název libovolný text popisující kam půjde platba. Text 
se objeví pouze na obrazovce. 

Číslo účtu 
Variabilní symbol 
Konstantní symbol 
Specifický symbol  parametry platby. 
Částka  proplácená částka. Pokud necháte částku 

nulovou, nevytiskne se tento řádek na 
příkazu k úhradě. 

 
Po zadání všech požadovaných řádků příkazu stiskněte tlačítko Tisk. 
Tisknou se částky větší než nula. Dalšími tlačítky můžete hromadně 
vynulovat všechny částky nebo vybrat z definice bankovních účtů ten, 
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ze kterého se má platba provést. Na nástrojové liště rovněž můžete 
zadat datum splatnosti. 
 
Převod částek mezd a odvod ů 
Vyberete-li v menu Akce funkci Načtení mezd vyplní se do tabulky 
jednotlivé řádky, které se budou tisknout na příkaz k úhradě. Pokud 
chcete na jeden příkaz zapsat více skupin z Načtení mezd, spusťte 
načtení vícekrát. K dříve vygenerovaným řádkům se přidají další. Po 
této akci máte tabulku hromadných příkazů přepnutu na automaticky 
generované řádky. Pokud se potřebujete přepnout na ručně zadávané 
položky, zvolte v menu Akce - Ruční zadání. 
 
Pro platby penzijním fondům se generují hromadné platby po 
jednotlivých fondech – vždy dva řádky pro každý fond. V jednom je 
částka, kterou si platí sami zaměstnanci a ve druhém je příspěvek 
firmy. 
 
Generování souboru pro banku 
Program umí vygenerovat soubor typu .KPC, který je možné použít pro 
elektronický přenos dat do Komerční banky, eBanky, České spořitelny 
a Expandia banky. Dále program umí speciální formáty pro ČSOB, City 
banku, GE (Capital) Money Bank, Raiffeisenbank, Deutche Bank a 
Calyon Bank. Další podporované formáty jsou MultiCash (ČSOB, HVB, 
ING), Giro Direct, GEMINI, CITY Direct, KM KB. V definici bankovního 
účtu nejprve musíte zadat parametry, které vám sdělí banka při 
uzavření smlouvy. V hromadných příkazech připravte data shodně, 
jako pro papírový příkaz k úhradě. Ten však netiskněte a místo toho 
stiskněte tlačítko s ikonou diskety. Tím se vygeneruje soubor .KPC. 
Ten pak můžete pomocí modemu odeslat do banky podle instrukcí, 
které vám opět sdělí banka (každá banka používá jiný systém 
přenosu).  
 
 

3.1.4. Konec 
Ukončení práce se Syslíkem. 
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3.2. PŘEHLEDY 
3.2.1. Volitelný p řehled 

Tato funkce slouží k zobrazení dotazu SQL, který si můžete 
nadefinovat v menu Přehledy - Definice. Nejprve ve výběrovém poli 
zvolte, který dotaz chcete provést. Potom stiskněte tlačítko Otevři 
přehled. Z databáze se vyberou záznamy, vyhovující dotazu, 
popřípadě se provedou další akce a tabulka se zobrazí. Pokud si 
chcete výsledek prohlédnout nebo vytisknout, stiskněte tlačítko Náhled 
respektive Tisk. 
 
 

3.2.2. Definice 
Definice p řehledu SQL 

Program umožňuje nadefinovat si vlastní dotaz SQL nad jakoukoliv 
tabulkou. Dotazy se ukládají do této databáze a pomocí funkce 
Volitelný přehled je možné zobrazit výsledek dotazu. Ke psaní dotazů 
je nutná znalost jazyka SQL, takže nepředpokládáme, že by si je 
definoval každý uživatel. Naše firma je však připravena nadefinovat 
případným zájemcům libovolný možný dotaz. 
 
Při definování dotazu postupujte následovně: 
 
1.  Na záložce Přehled založte nový záznam a zadejte název  

dotazu. 
2.  Pak se přepněte na záložku Definice SQL. Do políčka Poznámka 

můžete zapsat libovolný text popisující dotaz. 
3. Nyní zbývá již jenom definovat vlastní dotaz. Zájemcům 

poskytneme popis struktury jednotlivých databází s názvy polí. 
Bez znalosti názvů polí není možné SQL dotazy psát. 

Po stisku tlačítka   (žluté nebo zelené dle typu Akce) se objeví 
tabulka odpovídající dotazu. 
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AKCE 
Připojit externí definice 
Pokud dostanete definice SQL vyexportované předchozí funkcí, 
můžete je touto funkcí připojit. 
 
Export definic SQL 
Pomocí této funkce je možné vyexportovat označené záznamy 
s definicemi SQL. Pokud chcete někomu předat svoje definice, můžete 
použít tuto funkci. 
 
Spustit dotaz SELECT 

Po stisku tlačítka  (žluté)  se objeví tabulka odpovídající dotazu. 
 
Provést p říkaz 

Po stisku tlačítka  (zelené) se provede SQL příkaz. 
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3.3. SERVIS 
Dříve než začnete počítat, musíte si nastavit program a založit některé 
pomocné databáze, ze kterých pak vybíráte údaje. Veškeré 
nastavovací práce se provádějí v Servisu. Nastavení programu 
nepodceňujte.  
 

3.3.1. Nastavení 
Počáteční nastavení 

Počáteční nastavení je průvodce, který vás provede nastavením všech 
základních údajů, které musí být v programu nastaveny. Pomocí 
tlačítek Další a Zpět můžete listovat mezi jednotlivými stránkami. Na 
nich se řiďte pokyny a pomocí tlačítek si otevírejte jednotlivé databáze 
a zadávejte do nich příslušné údaje. Počáteční nastavení měsíce a 
roku zpracování mezd (před zahájením vlastní práce s programem) 
doporučujeme provést právě odtud, neboť si program sám nastaví vše 
potřebné k dalšímu bezproblémovému běhu. Podrobné popisy 
jednotlivých tabulek jsou popsány v dalším textu. 
 
 

Výběr firmy 
Zde si vybíráte firmu, kterou chcete zpracovávat. 
Při přepínání mezi firmami označte požadovanou firmu a stiskněte 
Enter nebo tlačítko OK. 
 

Firma 
V tomto rozsáhlém dialogovém okně nastavujete všechny parametry, 
které charakterizují chování programu. V multiverzi je okno nastavení 
pro každou firmu jiné (na rozdíl od společných nastavení, která jsou 
společná pro celý program). Před zahájením práce s programem, je 
nutné pečlivě nastavit všechny údaje o vaší firmě a další parametry. 
 
Záložka   Firma 
Na první záložce vyplňte údaje o firmě : 
Název, Jméno FO, Příjmení FO, Právní forma, Ulice, Obec, PSČ, Stát, 
Okres, IČ , Stát který IČ vydal, DIČ, kód a název Finančního úřadu, 
název Správy sociálního zabezpečení, Variabilní symbol pro soc. 
pojištění a Číslo okresu Správy soc. zabezpečení, Fyzická osoba. 
Pozn.: Stát, Okres a Číslo SSZ doplňujte dle jednotných číselníků. 
Záložka   Logo 
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Na druhé záložce si můžete načíst vaše logo, které může být vkládáno 
do tisků. Logo (obrázek) může být jak ve formátu BMP (bitmapa), tak i 
v jiných formátech, např. JPG. Stiskem tlačítka Zrušit logo můžete 
načtené logo vymazat. 
 
Záložka   Parametry 
Třetí záložka nese informace o důležitých parametrech pro běh 
programu. 
 
Den výplaty  
Den výplatního termínu. Používá se při tisku do některých formulářů. 
 
Měsíc zpracování mezd 
Rok zpracování mezd 
Definuje, pro který měsíc a rok právě zpracováváte mzdy (nemusí být a 
ani nemůže být totožný s kalendářním měsícem, neboť mzdy se 
počítají vždy pro minulý měsíc). Při normálním způsobu výpočtu je 
zpracovávaný měsíc a rok automaticky aktualizován při ukončení 
měsíce. Pokud se však potřebujete přepnout do některého již 
spočítaného měsíce (například se chcete podívat na staré vypočítané 
mzdy), můžete zde nastavení měsíce a roku zpracování mezd změnit. 
Nezapomeňte zde potom opět nastavit měsíc a rok, který byl nastaven 
původně. 
 
Převod kalendáře 
Určuje, ze kterého systému pro evidenci docházky budete provádět 
automatický převod údajů. 
 
Výstup do účetnictví 
Určuje v jakém formátu (do jakého účetnictví) se bude generovat 
výstupní soubor.  
 
Částky Poštou/Banka 
Určuje, co se bude tisknout jako částka na výplatnici při způsobu 
výplaty Poštou nebo Do banky:  
 
číslo   vždy se bude tisknout částka 
hvězdičky  místo částky se budou tisknout hvězdičky  
hvězdičky vždy  hvězdičky se budou tisknout tisknout u všech 

zaměstnanců, tedy i u těch, kdo mají výplatu 
v hotovosti. 

Vybraný účet 
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Počítat srážky ME stavům 
Při zaškrtnutí se budou počítat srážky (spoření, půjčky atd.) i těm 
zaměstnancům, kteří jsou na mimoevidenčním stavu. Je tak možné 
např. pro pracovnici na mateřské dovolené srážet např. splátku půjčky 
nebo ji peníze posílat na účet. Pokud však u někoho nebudete chtít 
srážku počítat (například je dlouhodobě v cizině a tudíž nemá z čeho 
srážky platit), budete ji muset v kmenové databázi vynulovat. Tato 
funkce platí pro celý program, nelze zadat, že u jednoho zaměstnance 
se bude srážka počítat a u druhého ne, proto se rozhodněte, který typ 
zaměstnanců u vás převažuje 
 
Rozp./přísp. organizace 
Zaškrtněte pokud počítáte podle pravidel rozpočtových nebo 
příspěvkových organizací. V jednotlivých menu programu se vám pak 
objeví další funkce použitelné právě pro rozpočtové nebo příspěvkové 
organizace … Počet zam.rozp., Objem prostř. na platy, Mimoroz. 
zdr.na platy. 
 
Vyšší nemocenské pojištění 
Zaškrtněte, pokud jste si vybrali možnost platit sociální pojištění za 
firmu o 1% vyšší a mít tedy nárok na proplacení poloviny částky 
z náhrad za nemoc. 
 
Přispívat penzijní pojištění pouze do 3% 
Pokud je toto pole zaškrtnuto, bude se testovat příspěvek 
zaměstnavatele na maximální výšku 3%. Pokud zaškrtnuto není, 
dostane zaměstnanec vždy celou částku zapsanou v kmenové 
databázi. 
 
Malá organizace 
Zaškrtněte, pokud jste do roku 2008 byli malá organizace (do 25 
zaměstnanců). Nebudou se vám pak počítat nemocenské dávky v roce 
2009 pro události přecházející z roku 2008. 
 
Nepočítat průměr na nemoc 
Výpočet průměru na nemoc již není potřeba. V současnosti je jeho 
hodnoto jen informativní pro zaměstnance, z jaké částky budou 
placeny jeho DNP. Nepočítáním této položky se zrychlí inicializace asi 
5x, pokud není zrovna nové čtvrtletí, kdy se počítají průměry na nemoc. 
 
Kontrola stavu mzdy pro jednotlivé mzdové věty 
Program si nyní pamatuje stav jednotlivých mzdových vět (dosud si 
pamatoval stav celé firmy). To umožňuje například provést inicializaci 
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hned na začátku měsíce a okamžitě zadávat docházku do kalendáře. 
Pokud zapíšete nové zaměstnance, můžete později provést 
hromadnou inicializaci ještě neinicializovaných. Dosud jste museli nově 
zadané zaměstnance inicializovat jednotlivě, neboť hromadná 
inicializace by vám smazala kalendáře. Při spuštění jakékoliv 
hromadné akce (výpočet mzdy, ukončení měsíce) si program 
kontroluje, zda všichni zaměstnanci prošli předchozí fází (při výpočtu 
musí být všichni inicializováni, při ukončení měsíce všichni přepočteni 
apod.). Případný nesoulad hlásí.  
Stav mzdové věty popisuje, jaká akce byla provedena a může nabývat 
následujících hodnot: 
 
prázdná hodnota -Ještě nebyla založená mzdová věta pro daný  

měsíc. 
Nedefinováno - Výchozí stav (po založení mzdové věty nebo pro 

staré záznamy, kdy se stav mzdové věty 
nepoužíval). 

Neinicializováno - Proběhl výpočet záloh. 
Inicializováno - Proběhla inicializace zaměstnance = spočetly se 

nové průměry a nastavila se docházka na výchozí 
stav. 

Přepočteno - Mzda byla přepočtena. 
Uzavřeno - Mzdová věta byla uzavřena. 

 
Pokud se stav mzdové věty rozchází s aktuální fází mezd, bude v 
přehledu tato mzdová v ěta zobrazena tu čně a podtržena . 
 
Tuto funkce lze zapnout pouze ve fázi po zavření měsíce. 
 
Statistický výkaz 
Zde zadejte název definičního souboru pro tisk statistického výkazu. Při 
spuštění tisku statistických výkazů se tato definice automaticky načte a 
vygeneruje se tisk. Zadávejte sem proto ten výkaz, který tisknete 
nejčastěji. Ve vlastních statistických výkazech si budete samozřejmě 
moci vybrat i z ostatních definičních souborů. 
 
Hlavní stanice 
Hlavní stanicí je buď uživatel nebo počítač a její funkcí je řízení 
vlastního výpočtu. Změna je přístupná pouze pokud jste přihlášeni jako 
správce (SYSTEM). Pokud je (jméno) nevyplněno, tak se automaticky 
při přihlášení uživatele SYSTEM nastaví na aktuální počítač nebo 
uživatele podle položky Je určena. Hlavní stanicí může být maximálně 
jeden uživatel nebo jeden počítač. 
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Fáze mezd 
Zde je zobrazeno, ve které fázi zpracování mezd se právě nacházíte. 
Při normálním běhu programu se fáze mezd aktualizuje automaticky. 
Zásahy zde dělejte pouze v případě, že se z nějakého důvodu 
potřebujete vrátit do dřívější fáze - například provedete inicializaci 
mezd a tím se vám zablokují zálohy. Pokud však ještě potřebujete 
provést zásah do záloh, přesuňte si fázi na zálohy. 
 
Nastavit minulé období  
Program si pamatuje naposled uzavřený měsíc a rok. Pokud se 
přepnete do některého z dřívějších měsíců, nebudete moci do něj dělat 
žádné zásahy (měsíc je již uzavřený a tudíž zablokovaný). Pokud však 
z nějakého důvodu potřebujete zásah udělat, stiskněte po nastavení 
příslušného měsíce a roku (v políčku Měsíc a Rok zpracování mezd) 
toto tlačítko. Tím se nastaví jako naposled uzavřený měsíc měsíc 
předcházející nastavenému. Nezapomeňte po návratu do aktuálního 
měsíce opět stisknout toto tlačítko. VAROVÁNÍ:  Tuto funkci používejte 
pouze v nejnutnějších případech a s rozmyslem! Pokud v této situaci 
provedete přepočítání mezd a případné uzavření měsíce, zcela jistě si 
narušíte aktuální mzdy (průměry na nemoc, znovuodečtení čerpané 
dovolené apod.). Funkce je přístupná pouze pokud jste přihlášeni jako 
správce. 
 
 
Záložka   Konstanty 
Zde zadávejte různé sazby, které se budou používat při vlastním 
výpočtu: 
 
Nárok na dovolenou  
Zde zadejte sazby nároku na dovolenou platnou pro vaši firmu. Pokud 
máte stanoven týden dovolené navíc, připočítejte jej k době nároku. 
Patrně budete zadávat 20/25 dnů. 
 
Služné v civilní službě  
Zde zadejte konstantní částku služného v civilní službě. U 
zaměstnance, který bude mít zadaný druh pracovního poměru Civilní 
služba, se tato částka přenese do mzdových složek. 
 
Mateřská - studentky  
Částka mateřské dovolené na kalendářní den pro studentky na 
mateřské dovolené. 
 
Další příplatky 
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Dále následují sazby příplatků. Příplatky za přesčas a za svátky se 
vždy počítají jako procento průměrného výdělku. Příplatek za dělené 
směny je částka v Kč, která připadá na každou dělenou směnu. U 
ostatních sazeb (vždy pro určitou skupinu příplatků) si můžete zvolit, 
zda se bude příplatek počítat jako procento z průměrného výdělku 
nebo základní mzdy nebo jako pevná částka v Kč na hodinu. 
 
Úrazové pojištění  
Zde zadejte promile úrazového pojištění, které je platné pro vaši 
organizaci. 
 
 
Záložka   Zástupce 
Zde zadávejte zástupce firmy pro daňové tiskopisy. 
 
 
Záložka   Adresá ře 
Na poslední záložce jsou cesty k adresářům. 
 
Databáze pro firemní 
data 

zde program hledá data právě aktuální firmy 

Adresář pro lokální data v současnosti nepoužíváno 
sem bude program ukládat archivní soubor 
- Výchozí formát archívu – zde se volí 
kompresní metoda archivace. Doporučujeme 
rychlejší .FAR. 

Adresář pro archivaci 
tiskových sestav 

- Povinně vyžadovat archivaci … – pokud je 
políčko zaškrtnuto, bude po zavření měsíce 
vyžadována archivace. A dokud se nepro-
vede, tak nebude možné spustit inicializaci 
ani zálohy v následujícím měsíci. 

Adresář pro DBF a XML 
export 

zde se ukládají převedené nebo převáděné 
soubory ve formátu DBF či exportovaná data 
v XML 
zde jsou uloženy všechny definiční soubory 
pro tiskové sestavy 

Adresář pro definice 
výstupních sestav 

- Jazyk sestav – zde se volí výchozí jazyk 
tiskových sestav. Cizojazyčné sestavy mají 
za názvem příponu (_EN, _DE, _IT, _ES, 
_FR). Při tisku sestavy je toto možné změnit 
jen v případě, že nějaká cizojazyčná sestava 
existuje. 
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Nastavení Databáze pro firemní data a cesty k jednotlivým adresářům 
měňte pouze po důkladném uvážení, protože pokud nastavíte např. 
jinou firemní databázi, nebo špatný adresář pro definici tiskových 
sestav, budete mít v účetnictví jiná data, nebo vám program bude 
rezignovaně odmítat tisknout vaše data.  
 
Nastavit adresáře jako výchozí pro nové profily 
Tato funkce nastaví aktuální hodnoty adresářů jako výchozí pro nově 
založené profily na tomto počítači. 
 
Záložku Adresáře můžete otevírat i před přihlášením k SYSEL – 
serveru v servisním menu SYSLÍK – klienta. 
Nastavení adresářů 
Účetní programy při startu očekávají, že budou mít data v adresáři, 
kam si je nainstalovaly. Toto nastavení je uloženo v registrační 
databázi Windows. Protože se může jednak porušit tato databáze nebo 
můžete přesunout vlastním zásahem data do jiného adresáře, 
dodáváme programy k nastavení cest, kde jsou uložena data. Jedná se 
vlastně o poslední záložku, kterou v programech najdete v Nastavení – 
Firma. Programy se spouští v menu Start – Programy – Programy CSH 
- Sysel (resp. Syslíček nebo Syslík) – konfigurace. Na záložce 
Možnosti je možné zadat další údaje, které jsou zapsány v registrační 
databázi. 
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Obecné 
 
Společná nastavení 
V tomto okně definujete společné parametry pro celé účetnictví. V 
případě multiverze toto nastavení platí pro všechny firmy.  
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Záložka   Daně 
Na první záložce se nastavují sazby daně z příjmu fyzických osob, 
sazby slev na dani (kromě částky na manželku se zadávají v měsíční 
sazbě) a nárok na částku daňového zvýhodnění na dítě (políčko Děti a 
políčko Invalidní děti). 
 
Záložka   Sazby 
Záložka   Sazby - pojišt ění 
Záložka   Životní minimum do 2006 
Záložka   Životní minimum od 2007 
Zde jsou další důležité konstanty používané při běhu programu. 
Význam konstant je patrný z popisek políček  na formuláři 
 
Záložka   Další 
Zde můžete nastavit šířku automaticky generovaného osobního čísla. 
Číslo se bude vždy zleva doplňovat nulami na požadovanou šířku. 
Např. nastavíte-li šířku na 4 znaky, vygeneruje se jako první číslo 0001. 
 
Ve dvou výběrových polích určujete, zda chcete třídit tisk přehledu 
nemocenských dávek a přehledů sociálního a zdravotního pojištění 
podle jména nebo podle střediska a pak podle jména. 
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Pokud zaškrtnete pole Platové postupy pro církve, bude program 
počítat s jinými intervaly platových postupů, než mají ostatní 
příspěvkové a rozpočtové organizace. 
 
Zaškrtnutí pole Úřad má za následek, že se při výpočtu průměru na 
dovolenou bude dělit na poloviny Další plat pro uvolněné poslance, 
který se zadává v ostatních osobních nákladech. 
 
Při zaškrtnutí pole Automatické vyhledávání se při přepínání mezi okny 
kmenové a mzdové databáze bude hledat v okně, do kterého 
vstupujete, vždy ten zaměstnanec, který je zobrazen v okně, které 
právě opouštíte. 
 
 

Uživatelé programu 
Osobní oddělení 
 
Tato databáze slouží k uchování údajů o pracovnících, kteří jsou 
oprávněni pracovat s programem (je to seznam mzdových účetních, 
personalistek atd.). Tyto údaje může program používat např. při tisku 
různých sestav (jméno a telefon do zaměstnání se například používá 
při tisku daňových potvrzení - v patičce se pak objeví jméno toho 
zaměstnance, který je v programu právě přihlášený). U každého 
záznamu je rovněž uvedeno jeho uživatelské jméno, které definuje jeho 
přístupová práva k programu. 
 

Údaje o zaměstnanci : 
Jméno     Příjmení 
Titul      Bydliště 
Rodné číslo     Telefon domů 
Telefon do zaměstnání   Stát  
Uživatelské jméno  při přihlašování do programu zadáváte uživatelské 

jméno a heslo. Pokud k údajům o zaměstnanci 
zapíšete jeho uživatelské jméno, pod kterým se 
do programu přihlašuje, program při startu najde 
jeho údaje (jméno, telefon atd.) a v případě 
potřeby je bude používat. Jestliže dvěma nebo 
více různým konkrétním osobám přiřadíte stejné 
uživatelské jméno, budete muset při startu 
programu vybrat konkrétního zaměstnance, jehož 
údaje se mají používat (viz. příklad níže). 
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Nejjednodušší proto je přiřadit každému 
uživatelskému jménu právě jednoho konkrétního 
zaměstnance. V případě, že nepřiřadíte 
některému uživatelskému jménu konkrétního 
zaměstnance, program se při startu zeptá na jeho 
skutečné jméno. Rozdíl mezi uživatelským 
jménem a skutečným jménem je vysvětlen v 
kapitole Přístupová práva. 

 
Údaje k profilu v DS komunikátoru 
Elektronický podpis 
Údaje pro formuláře  
Další údaje o uživatelovi programu pro elektronickou komunikaci.  
 
 

Sjednotit s hlavní stanicí 
Pomocí této funkce sjednotíte nastavení fáze mezd a měsíce a roku 
zpracování mezd s hlavní stanicí. Pokud totiž hlavní stanice posune 
pomocí některé funkce v menu Mzdy - Akce zpracování mezd dopředu, 
vedlejší stanice se to nedozví. Je nutné vyvolat tuto funkci (která se 
spouští automaticky rovněž při startu programu), aby se sjednotil stav s 
hlavní stanicí. Viz též Síťová verze. 
 

Odpojit od serveru 
Použitím této funkce odpojíte stanici od serveru 
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3.3.2. Definice 
Bankovní ú čty 

Do této databáze zapište údaje o vašem bankovním účtu (účtech). Z 
databáze bankovních účtů můžete vybírat vždy, kdy je požadován 
bankovní účet - zpravidla při některých tiscích nebo při generování 
příkazů k úhradě. 
 
 
Jestliže chcete posílat příkazy do banky pomocí modemu, internetu 
nebo na disketě, je nutné vyplnit další údaje. Stiskněte tlačítko Home 
banking a v okně vyplňte údaje, které vám sdělí banka při uzavření 
smlouvy.  
V současné verzi je možné generovat několik typů souborů, viz. 
kapitola 3.1.3. Hromadné příkazy, Generování souboru pro banku. 
 

Parametry pro Home Banking 
V tomto okně zadejte parametry nutné pro správné vygenerování 
souboru pro elektronický přenos dat do banky. 
Název klienta 
Zkrácená identifikace klienta 
Číslo klienta 
Číslo pobočky 
Kód pevný   tyto údaje vám sdělí banka při uzavření 

smlouvy 
 
Interval souborů počátek 
Interval souborů konec 
Číslo souboru každý soubor zasílaný do banky musí mít 

pořadové číslo. Banka Vám sdělí počátek a 
konec číselného intervalu, ve kterém se 
číslo souboru může pohybovat. Jako číslo 
prvního souboru zadejte číslo shodné s 
číslem Interval souborů - počátek. Program 
po každém vygenerování souboru zvýší 
hodnotu Čísla souboru o 1. Až se dosáhne 
hodnoty Interval souborů - konec, nastaví 
se znovu automaticky jako Číslo souboru 
Interval souborů počátek. 

 
Doba doručení v každém vygenerovaném souboru je 

datum,kdy soubor vznikl. V tento den byste 
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jej měli rovněž předat bance. Pokud však 
generujete soubor v předstihu a budete jej 
předávat bance např. až příští den, je nutné 
zde zadat o kolik dnů se doručení souboru 
do banky pozdrží. Pokud budete soubor 
posílat modemem v den jeho vytvoření, 
zadejte jako dob doručení nulu. Budete-li jej 
posílat až následující den, zadejte jedničku 
atd. 

 
Cesta pro výstupní soubor zde zadejte cestu, kam se má vygenerovat  

soubor, který budete předávat bance. 
 
Pro přenos do některých bank není nutné vyplnit všechny údaje, 
některé banky vyžadují v některých polích určitou konstantu. Ve své 
bance proto žádejte o popis hodnot těchto polí (bohužel ne v každé 
pobočce mají takové specialisty, kteří to vědí). 
 
Pro generování diskety pro Českou spořitelnu je třeba vyplnit údaje po 
stisknutí tlačítka Česká spořitelna. Údaje, které máte do jednotlivých 
oken vyplnit vám sdělí (nebo by alespoň měli sdělit) v České spořitelně. 
 

Obce 
Databáze slouží k uchování názvů obcí, jejich poštovních směrovacích 
čísel a telefonních předvoleb.  
 

Střediska 
Protože u každého zaměstnance je jako povinný údaj středisko, musíte 
předem vytvořit jejích seznam. Podstatný je pouze název střediska, 
ostatní údaje jsou pouze informativní a možná budou použity v dalších 
verzích programu. 
 
Pro výkaz ISPV (TREXIMA) je nutno u každého střediska zadávat kód 
NUTS. Tento kód zadejte v políčku Obec ve formátu : prvních 6 znaků 
NUTS obce, pak mezera a název obce. 
 

Výplatní místa 
Chcete-li tisknout pásky a výplatnice tříděné podle výplatních míst, 
musíte si zde předem vytvořit jejich seznam. Podstatný je pouze název 
střediska, ostatní údaje jsou pouze informativní a možná budou použity 
v dalších verzích programu. 
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Účty pro odvody 
Pro generování příkazu k úhradě pro odvody pojistného, daní a plateb 
na penzijní připojištění, musí program znát čísla účtů a variabilní a 
konstantní symboly jednotlivých bankovních účtů. 
 
Název  zde můžete zapsat libovolný popis pro vaši 

orientaci. 
Účet 
Variabilní symbol 
Konstantní symbol 
Specifický symbol   parametry platby. 
Sloučit penz. poj. pro HPP pouze pro penz. pojištění. V případě 

zatržení bude na hromadném příkazu 
sloučeno penzijní pojištění za zaměstnance i 
firmu do jedné částky. 

Název souboru pro PF Název souboru (část názvu) pro soubor 
s rozpisem hromadné platby penzijního 
pojištění. 

Kód  v případě zdravotní pojišťovny zde zadávejte 
její číselný kód (např. VZP má 111). V 
případě ostatních odvodů zde zadávejte 
následující kódy. Podle nich pak program 
rozhoduje kam kterou částku poslat. 

 *SP   sociální pojištění 
 *ZD   zálohová daň 
 *SD   srážková daň (daň zvláštní sazbou) 
 *UP   úrazové pojištění 
 *OD   odborové příspěvky 
 *ZP   životní pojištění 
  
V případě plateb na penzijní připojištění zde zadávejte kód příslušného 
penzijního fondu. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole o penzijních 
fondech. 
 
 

Penzijní p řipojišt ění 
V programu je zabudována funkce pro zasílání plateb penzijním 
fondům. Je možné jednak srážet formou srážek ze mzdy vlastní 
příspěvky zaměstnanců a zasílat rovněž příspěvky zaměstnavatele. 
Příspěvek zaměstnavatele je možné hlídat na stanovený nedaněný 
limit (viz Servis-Nastavení-Firma-Parametry). Vzhledem k tomu, že 
každý fond identifikuje svoje platby jiným způsobem, bylo nutno napsat 
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pro každý fond zvláštní sekci programu pro správné vygenerování 
příkazu k úhradě a pro vygenerování výstupního souboru ve formátu, 
který fond zadal. Díky odlišnostem fondů musíte provést jiné zadání 
parametrů fondu v definicích účtů pro odvody a i v kmenové databázi u 
jednotlivých zaměstnanců.  
 
 
Zadání v ú čtech pro odvody  
V účtech pro odvody zadejte následující parametry (obdobně jako když 
definujete zdravotní pojišťovny): Číslo účtu a kód banky je vždy číslo 
účtu, na který platíte příspěvky (sdělí vám fond). U Spořitelního fondu 
je to číslo účtu, na který platí příspěvky zaměstnavatel. Kód začíná 
vždy *PF a dalšími dvěma písmeny se specifikuje příslušný fond. 
Pokud je u pole poznámka prázdný, v žádném případě toto pole 
nevyplňujte. 
 
Axa PF (dříve Winterthur, Vojenský PF) 
variabilní symbol vaše IČO 
konstantní symbol konstantní symbol pro platby (sdělí fond) 
specifický symbol specifický symbol pro platby zaměstnavatelů(sdělí 

fond) 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFWI 
 
Spořitelní penzijní fond 
variabilní symbol vaše IČO 
konstantní symbol 3552 
specifický symbol 0000999900 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFSP 
 
Penzijní fond Komerční banky  
variabilní symbol přidělené kódy VVVZZ (sdělí fond) 
konstantní symbol konstantní symbol pro platby zaměstnavatelů (3550 

nebo 0968 – podle údajů fondu můžete použít 
jakýkoliv z těchto symbolů, ale jsou radši, když 
použijete 3550) 

specifický symbol Prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFKB 
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ING PF (nový formát) 
variabilní symbol přidělený kód hromadného plátce QQPPPP (sdělí 

fond) – kdo má pouze čtyřmístný kód PPPP, tak ho 
doplní zleva 00 

konstantní symbol konstantní symbol pro platby zaměstnavatelů 
(podle údajů fondu 0558) 

specifický symbol Prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFIN 
 
ING PF (dříve Průmyslový penzijní fond – starý formát – nepodporuje 6 
znakový kód plátce) 
variabilní symbol přidělený kód hromadného plátce PPPP (sdělí 

fond) 
konstantní symbol konstantní symbol pro platby zaměstnavatelů 

(podle údajů fondu 3558) 
specifický symbol prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFPR 
 
Penzijní fond České pojišťovny 
variabilní symbol XXXXX - kód podniku, přidělený fondem 
konstantní symbol konstantní symbol přidělený fondem 
specifický symbol vaše IČO 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFCP 
 
Českomoravský penzijní fond – nyní Penzijní fond ČSOB - Stabilita  
variabilní symbol IČO 
konstantní symbol konstantní symbol přidělený fondem (podle údajů 

fondu 3558) 
specifický symbol buď prázdný nebo vaše IČO 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFCM 
 
Vojenský penzijní fond – nyní AXA PF  
variabilní symbol přidělený VVVZZ 
konstantní symbol symbol pro platby zaměstnavatelů (podle údajů 

fondu 3558) 
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specifický symbol vaše IČO 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFVO 
 
Penzijní fond Jistota Koruna – nyní AXA PF  
variabilní symbol vaše IČO 
konstantní symbol konstantní symbol přidělený fondem (podle údajů 

fondu 3558) 
specifický symbol 9999 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFWI 
 
Penzijní fond Allianz 
variabilní symbol vaše IČO + 2 další místa pobočka. Pokud je 

zasílána platba z jednoho místa doplní se dvěma 
nulami 

konstantní symbol 3558 
specifický symbol Prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

Sloučit penz. poj. 
pro HPP 

Ano 

Kód *PFAZ 
 
Penzijní fond Allianz Živnobanka 
variabilní symbol vaše IČO + 2 další místa pobočka. Pokud je 

zasílána platba z jednoho místa doplní se dvěma 
nulami 

konstantní symbol konstantní symbol přidělený fondem (podle údajů 
fondu 3558) 

specifický symbol Prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFAL 
 
Penzijní fond ČSOB - Stabilita 
variabilní symbol IČ zaměstnavatele (včetně rozlišení divizí, pokud 

jednotlivé divize zaměstnavatele zasílají platby 
samostatně) 

konstantní symbol 3552 
specifický symbol Prázdný 



Syslík C/S   

 

147 

Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFST 
 
Penzijní fond ČSOB - Progres 
variabilní symbol IČ zaměstnavatele (včetně rozlišení divizí, pokud 

jednotlivé divize zaměstnavatele zasílají platby 
samostatně) 

konstantní symbol 3552 
specifický symbol Prázdný 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFPG 
 
Penzijní fond AEGON 
variabilní symbol XXXXX – kód organizace přidělený fondem 
konstantní symbol symbol pro platby zaměstnavatelů (podle údajů 

fondu 3550) 
specifický symbol vaše IČO 
Název soub. pro 
PF 

Nepoužívá se 

kód *PFAE 
 
Penzijní fond Generali 
variabilní symbol číslo přidělené penzijním fondem 
konstantní symbol symbol pro platby zaměstnavatelů (podle údajů 

fondu 3552) 
specifický symbol 777 
Název soub. pro 
PF 

Zkratka názvu organizace přidělená ze strany PF (3 
znaky) 

kód *PFGE 
 
 
Zadání parametr ů v kmenové databázi 
Pro každého zaměstnance, který si platí penzijní připojištění, je nutné 
zadat v kmenové databázi následující údaje. Pro každý fond se 
zadávají jiné údaje, proto si dejte při vyplňování dobrý pozor. Opět je 
důležité, aby pole s poznámkou prázdný zůstaly nevyplněné. 
Zaměstnanci založte na záložce Srážky I další záznam a vyplňte : 
 
Typ srážky vždy Penzijní fond 
Částka částka, kterou si platí zaměstnanec ze své 

mzdy 
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Zůstatek, Banka, Pořadové číslo nemají pro další zpracování vliv, 
doporučujeme je nechat prázdné 

Účet kromě Spořitelního fondu vždy prázdný. U 
Spořitelního fondu se zadává číslo účtu s 
příspěvky zaměstnanců. POZOR!! U všech 
zaměstnanců u Spořitelního fondu musí být 
uvedeno stejné číslo účtu a kód banky. 

Variabilní symbol vždy číslo smlouvy 
 
Další údaje se liší podle fondů: 
 
Axa PF (dříve Winterthur, Vojenský PF) 
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol specifický symbol pro platby zaměstnanců(sdělí 

fond) 
 
Spořitelní penzijní fond 
Konstantní symbol 3558 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond Komerční banky 
Konstantní symbol 3550 
Specifický symbol Prázdný 
 
ING PF (dříve Průmyslový penzijní fond) – nový i starý formát 
Konstantní symbol 0558 
Specifický symbol Prázdný 
 
Penzijní fond České pojišťovny 
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Českomoravský penzijní fond – nyní Penzijní fond ČSOB - Stabilita  
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Vojenský penzijní fond – nyní AXA PF  
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond Jistota Koruna – nyní AXA PF  
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
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Penzijní fond Allianz 
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond Allianz Živnobanka 
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond ČSOB Stabilita 
Konstantní symbol 3558 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond ČSOB Progres 
Konstantní symbol 3558 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond AEGON 
Konstantní symbol prázdný 
Specifický symbol prázdný 
 
Penzijní fond Generali 
Konstantní symbol 3558 
Specifický symbol prázdný 
 
 
Dále na záložce Srážky II zadejte částku, kterou bude přispívat podnik 
a vyberte fond u kterého je zaměstnanec připojištěn. V Servis-
Nastavení-Firma-Parametry můžete zaškrtnutím pole Přispívat 
penz.poj.pouze do limitu zajistit, aby zaměstnanec nikdy nedostal větší 
příspěvek než jsou 3% jeho vyměřovacího základu sociálního pojištění. 
Pokud pole nezaškrtnete, dostane vždy plnou částku. Nyní máte 
počáteční zadání penzijního připojištění hotové. 
 
Výpo čet mezd 
Při výpočtu mezd se srážka penzijního pojištění zapíše do nové 
položky ve srážkách u zaměstnance. Na záložce Odvody jsou nyní dvě 
pole pro příspěvek zaměstnavatele – jedno pole je pro příspěvek do 
limitu 3% základu sociálního pojištění a druhé pole pro částku tento 
limit přesahující. Pokud v Servis-Nastavení-Firma-Parametry 
zaškrtnete Přispívat penz.poj.pouze do limitu, bude druhé pole vždy 
nulové. 
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Vygenerování p říkazu k úhrad ě  
provedete v okně Hromadné příkazy – Akce – Načtení mezd – Penzijní 
pojištění. Pro každý použitý fond se musí vygenerovat vždy dva řádky 
– jeden s platbami zaměstnanců a druhý s platbami zaměstnavatele. 
Pokud se vygeneruje pro fond jiný počet řádků než dva, máte u 
některého zaměstnance špatné zadání v kmenové databázi na záložce 
Srážky I. 
 
Tisk p řehledu pojišt ění a generování souboru pro fond 
provedete v okně Mzdy – Tisky – Srážky – Penzijní pojištění – Tisk 
přehledu. Odtud také můžete generovat soubor (soubory) pro vybraný 
fond (Mzdy – Tisky – Srážky – Penzijní pojištění – Disketa pro fond). 
Program vždy nabídne jméno souboru podle požadavku fondu a vy jen 
musíte vybrat, do kterého adresáře se má soubor zapsat. Pokud se 
generují dva soubory, bude učiněn dotaz dvakrát. Pro generování pro 
fond Komerční banky musíte ještě v případě, že máte více bankovních 
účtů vybrat ten, ze kterého šla platba, neboť se nahrává do souboru.  
 
Po vygenerování souboru se program zeptá, zda má přímo poslat e-
mail s vygenerovanými soubory příslušnému fondu. Pokud odpovíte 
Ano, objeví se okno, které bylo popsáno v části 1 v kapitole Tisky. Před 
prvním posíláním mailu pro daný fond musíte vyplnit všechny 
požadované údaje. Tyto údaje se zapamatují a při příštím posíláním 
souborů fondu se použijí stejné (včetně e-mailové adresy fondu). 
 

Svátky 
Zde je nutné vždy na začátku roku před zahájením zpracování 
lednových mezd (nejpozději před inicializací lednových dobírek) zadat 
seznam svátků. Zadávají se pouze svátky, které nepřipadají na soboty 
nebo neděle (tzn. placené svátky). Do pole Název svátku můžete zadat 
jakýkoliv popisný text, důležité je pouze vlastní datum svátku. 
 

Turnusy 
V této tabulce si můžete založit používané turnusy, které pak vybíráte u 
příslušných zaměstnanců v personálních údajích. 
 
Název turnusu text, podle kterého pak budete turnus vybírat. 
Počet dnů celkový počet dnů turnusu. 
Den 1 až Den 30 délky  pracovních dob v jednotlivých dnech 

turnusu. Do výpočtů se berou pouze dny od 
prvního dne do dříve zadaného počtu dnů 
turnusu. 
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Úkoly 
Pokud budete počítat mzdu pracovníka podle počtu splněných úkolů, 
musíte nejdříve nadefinovat seznam úkolů s jejich sazbami. Tato 
databáze se bude rovněž používat při tisku rozpisu mezd podle úkolů. 
Pro každý úkol zadejte jeho název a sazbu v Kč za jednotku úkolu.  
 
Příklad: 
Řidič je odměňován podle počtu ujetých kilometrů. Pak jako sazbu 
zadáte odměnu za jeden ujetý kilometr. 
 

Zakázky 
Databáze slouží jako seznam zakázek. Z tohoto seznamu je možné 
jednak vybírat (všude tam, kde je zapotřebí název zakázky) a jednak 
slouží pro rozdělení zakázek při tisku rozpisu mezd podle zakázek. 
 
Zařazení     Nákladová st řediska 
Třídicí kritérium 1    T řídicí kritérium 2 
Zúčtovací hledisko 1   Zú čtovací hledisko 2 
Tabulky slouží k zadání třídicích kritérií, podle nichž se generují 
především statistické výkazy. Program při tisku třídí zaměstnance do 
zadaných skupin a tiskne pro ně nadefinované údaje. Vzhledem 
k tomu, že statistických výkazů je velké množství, je zadání třídicích 
kritérií velmi individuální a záleží na aktuální definici výkazu.  
 
Odborové organizace 
Odborové úseky 
Do tabulky Odborových úseků zadejte názvy odborových úseků ve vaší 
firmě. Pokud jsou ve vaší firmě odboráři z více odborových organizací, 
založte názvy organizací v tabulce Odborových organizací. Odboráři 
pak budou při tisku roztříděni nejprve podle odborových organizací (je-li 
jich více než jedna) a v každé organizaci podle úseků. 
 

Způsoby plateb srážek 
V této tabulce si vytvořte seznam bank podle kterého budou tříděny 
platby srážek. Při tisku příkazu k úhradě nebo při generování diskety 
pro banku se program bude ptát na banku. Do výstupu se pak zahrnou 
pouze srážky, které mají zadanou příslušnou banku. 
 

Druhy vzd ělání 
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V této tabulce si vytvořte seznam vzdělání, která se budou vybírat do 
personálních údajů. Můžete si tak vytvořit vlastní seznam pro různá 
statistická šetření i pro vlastní potřebu. 
 

Důvod ukon čení PP 
V této tabulce si zadejte důvody ukončení pracovního poměru, které 
použijete ve Kmenové databázi při zadávání dat k ukončení PP. 
 
 

Číselné řady 
V programu je zabudován generátor 254 číselných řad. Generované 
číslo se skládá z předčíslí, vlastního čísla a záčíslí. Vlastní číslo musí 
mít vždy numerickou hodnotu, předčíslí a záčíslí mohou být jakékoliv 
znaky. Číselné řady se mohou používat pro automatické vygenerování 
příštího osobního čísla. Každá číselná řada má svoje číslo a název.  
 
Při zakládání nové číselné řady zadejte její číslo a název, dále můžete 
specifikovat (zápisem ANO nebo NE), zda chcete tuto řadu používat - 
to znamená, že bude generovat nová čísla a nakonec můžete 
specifikovat předčíslí a záčíslí - chcete-li je používat. Pro každou řadu 
můžete nastavit novou příští hodnotu (stiskem tlačítka Příští hodnota). 
Definujete-li nové číselné řady musíte po jejich definici stisknout 
tlačítko Přijmout změny, aby vzal program nově nadefinované řady na 
vědomí. V opačném případě by se nové řady začaly používat až po 
novém spuštění programu. Vzhledem k tomu, že se zatím používá 
pouze první číselná řada, nemá cenu zakládat další číselné řady. 
 
Kódy za řízení bez vlastního I Č 
Okres výkonu práce 
Postavení v zam ěstnání - ISP 
Z těchto číselníků budete čerpat údaje při vyplňování údajů ve 
Kmenové databázi. Údaje pro výkaz (ISP). 
 
Kód zem ě 
Do tohoto číselníku si zadejte kódy států, které budete doplňovat ve 
Kmenové databázi u zaměstnanců a v Servisu u nastavení firem.  
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3.3.2. Archivace 
Zobrazit log archivace 

Tatu funkce zobrazí v textovém editoru výpis z logu archivování. 
 
Uložení firemních dat 
Uložení všech firemních databází 
Uložení spole čných nastavení 
Uložení tiskových sestav 
Obnova tiskových sestav 

 
Archivace je jednou z nejdůležitějších činností. I když jsou data 
chráněna vysoce bezpečným SQL serverem, jedná se pouze o 
technické zařízení, kde přesto může dojít k porušení dat. Nehledě na 
to, že vám mohou počítač ukrást, počítač může vzplanout jasným 
plamenem či dojít k nějaké přírodní katastrofě. Pokud přijdete o vlastní 
program, v nejhorším případě si jej vyžádáte od dodavatelské firmy, ale 
vaše data vám nikdo nevrátí. Doufáme, že jsme vás předchozími 
větami dostatečně vyděsili a budete provádět archivaci často. 
 
Archivovat byste měli na výměnné médium, které si pečlivě uschováte 
(nejlépe do nehořlavého trezoru). Archivaci na pevný disk je možné 
považovat pouze za pracovní archivaci, ale v žádném případě za 
bezpečnostní (počítač zpravidla shoří i s diskem). 
 
Můžete volit mezi uložením databáze firemních dat, či uložením 
databáze společných nastavení. Jako firemní data se archivuje vše co 
je v databázi firmy. Jako společná nastavení se archivuje vše 
z databáze společných nastavení (tj. přístupová práva, hesla,  jména a 
kódy jednotlivých firem apod.) - tedy vše, co je společné pro všechny 
firmy. Archivaci doporučujeme provádět vždy, když provádíte větší 
zásah do databází. Nastavení media, kam se bude archivovat (USB 
disk, pevný disk), se provádí na serveru v Nastavení – Server 
v položce Adresář pro archivaci dat. 
 
Archivace všech firemních databází nenastavuje  příznak, že byla 
provedena povinná archivace po ukončení měsíce. 
 
Archivace tiskových sestav 
Archivace se provede do cesty v Servis – Nastavení – Firma na 
záložce Adresáře v položce Adresář pro archivaci tiskových sestav ve 
zvoleném formátu (FAR nebo LZH). 
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V případě zničení dat na počítači můžete provést obnovu dat. Tuto 
operaci však lze provést pouze na straně aplikačního serveru. 
 
 

3.3.3. Tabulkové tisky 
Funkce tabulkové tisky spustí program Tabulka , ve kterém se můžou 
vytvářet přehledy pomocí funkcí Syslíka. 
 
 

3.3.4. Stahování z internetu 
Pomocí této funkce můžete stahovat nové verze Syslíka z našich 
internetových stránek. 
Než začnete zpracovávat mzdy, stačí kliknout na tlačítko k této funkci. 
Tak rychle a snadno zjistíte, zda je k Syslíkovi nová verze či ne. 
V operačních systémech Vista a 7 je pro tuto funkci nutné s pustit 
program jako Správce. 
 
 

3.4. OKNA 
Pomocí této funkce se můžete přepínat mezi otevřenými okny, tj. např. 
Kmenovou databází a Mzdovou databází. 
 
 

3.5. NÁPOVĚDA 
3.5.1. Témata nápov ědy 

Přehled témat Nápovědy k programu zpracované v elektronické 
podobě. 
 

3.5.2. Tip dne 
Tip dne vám připomene triky, jak si některou operací usnadníte práci 
na PC, co kde nastavíte nebo najdete. 
 

3.5.3. O programu 
V této nápovědě najdete verzi programu včetně buildu. 
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4.  OSTATNÍ 
4.1. Problémy s programem a jejich řešení 

Problémy s tiskárnami 
Laserová tiskárna netiskne česká písmena: Je nutno nastavit v 
nastavení tiskárny volbu Tisknout True Typová písma jako grafiku 
(nebo jako bitmapu apod.). 
 
Při použití tiskárny HP 1100 program při pokusu o tisk skončí s 
chybovým hlášením: Opatřete si nový ovladač pro tuto tiskárnu (např. 
stažením z Internetu), neboť v tom, který je dodáván k tiskárně je 
chyba. 
 
Problémy s nastavením Windows 
Nelze zadat nebo tisknout číslo větší než 999. Není nastaven 
oddělovač tisíců v nastavení Windows na mezeru. To, co tam je sice 
vypadá jako mezera, ale není to mezera. Bohužel jsme se setkali s 
několika instalacemi Windows, které takto oddělovač tisíců nastavily. 
Je nutné ji přepsat opravdovou mezerou a restartovat počítač. 
(Nastavení - Ovládací panely - Místní nastavení - Čísla(Měna)). 
POZOR! Oddělovač tisíců se definuje na dvou místech Čísla a Měna. 
 
Nastavte si v Ovládacích panelech Windows pokud možno jako 
oddělovač data tečky.  
 
V nové verzi programů 5.XX se nezobrazuje lišta s tlačítky v hlavním 
panelu: Nainstalujte si z CD update ComCtl32.DLL, což je systémová 
knihovna Windows, která zajišťuje správné vykreslení ovládacích 
prvků. Na svém počítači máte zřejmě starou verzi. 
Pokud se vám program při otevírání databázového okna zasekne, 
máte pravděpodobně nastaveno barevné rozlišení obrazovky na 16 
barev. Program potřebuje minimální rozlišení 256 barev. 
 
Další problémy p ři práci s našimi programy 
Pokud se např. po havárii programu zablokují číselné řady, nejde 
nastavit žádná nová hodnota řady (je tam stále -1). Nejde ani nastavit 
všechny řady na 1. Je nutné ukončit program, znovu spustit a pak hned 
(aniž byste dělali cokoliv jiného) spustit nastavení všech číselných řad 
na 1. 
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4.2. Funkce mezd a personalistiky SYSLÍK 

 
@ADRESAR 
Funkce vrací adresář uvedený v nastavení programu (záložka 
adresáře). Argument Id – celé  číslo - může mít hodnotu 0 až 4 a 
určuje, o který adresář máte zájem: 
   Id=0 : vrácena bude složka pro data firmy 
   Id=1 : vrácena bude složka pro společná nastavení 
   Id=2 : vrácena bude složka pro archivaci 
   Id=3 : vrácena bude složka pro export do DBF nebo XML 
   Id=4 : vrácena bude složka s definicemi reportů 
Výsledek je typu text. 
 
@CASTKAPOBA 
Funkce vrací nastavenou hodnotu Částka Poštou/Banka v dialogu  
Nastavení (Servis - Nastavení - Firma). Výsledek je typu číslo. 
 
@CISELNIKY(paramtetr_1, parametr_2) 
Funkce vrací položku číselníku podle zadaných parametrů. Parametr_1 
určuje číselník a parametr_2 určuje pozici v daném číselníku (číslováno 
od 0). Výsledek je typu text. 
Parametr_1 Číselník Poznámka 

0 Druh zaměstnance pro sociální 
pojištění 

 

1 Typ sociálního pojištění  
2 Kategorie zdravotního pojištění  
3 Typ důchodu řetězec je oříznut 

o úvodní kód důchodu 
4 Druh invalidity řetězec je oříznut 

o úvodní kód stavu 
5 Stav  
6 Způsob výplaty  
7 Způsob zdanění  

  
@CPZULICE 
Funkce vrací část textu od poslední mezery do konce, který byl zapsán 
v dialogu Nastavení (Servis – Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako 
ulice sídla firmy. Pokud text neobsahuje žádnou mezeru, vrátí celý text. 
Výsledek je typu text. 
 
@CPZULICE(sss) 
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Funkce vrací část textu sss  od poslední mezery do konce. Pokud text 
neobsahuje žádnou mezeru, vrátí celý text. Výsledek je typu text. 
 
@DANBONUS (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky daňový bonus, v zadaném měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANDATE (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací den výplaty pro zadaný měsíc. 
Výsledek je typu datum. 
 
@DANDITE (rok, typ) 
Funkce vrací výši daňového bonusu na dítě v zadaném roce. Parametr 
typ určuje druh daňového zvýhodnění (0-žádné, 1-základní, 2-
invalidní). 
Funkce vrací výši slevy na dani v zadaném roce. Parametr typ určuje 
druh slevy na dani (3-na poplatníka, 4-na manželku, 5-invalidita 1. a 2. 
stupně, 6- invalidita 3. stupně, 7-ZTP, 8-na studenta). 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANDODAT (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky Dodatečně doměřená daň  v zadaném 
měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANFO(Rok,částka základu dan ě) 
Funkce vrací částku daně pro zadanou částku základu daně 
dosaženou jako příjem v roce rok. Částka je spočítána podle údajů 
zadaných v tabulce daňových sazeb pro fyzické osoby pro příslušný 
rok (viz Servis – Nastavení - Obecné - Záložka daně). Výsledek je typu 
číslo. 
 
Příklad: @DANFO(1997,289000) 
 
@DANRZAL (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky Záloha-ruční opravy v zadaném měsíci a 
roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANRZS (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky doplatku srážkové daně v zadaném 
měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
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@DANRZUCT (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky roční zúčtování v zadaném měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANRZUCTDOPLBONUS (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky doplatku bonusu na dítě z ročního 
zúčtování v zadaném měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANRZUCTP1 (řádek, sloupec) 
Funkce vrací obsah položky na daném řádku a v daném sloupci 
v příloze č. 1 – Počet zaměstnanců (příloha k Vyúčtování daně z příjmů 
ze závislé činnosti). Před zavoláním této funkce musí být tato příloha 
inicializována, což proběhne automaticky při volání tisku Vyúčtování 
zálohové a srážkové daně. 
Výsledek je typu text. 
 
@DANRZUCTP2 (řádek, sloupec) 
Funkce vrací obsah položky na daném řádku a v daném sloupci 
v příloze č. 2 – Přehled souhrnných údajů … (příloha k Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti). Před zavoláním této funkce musí být 
tato příloha inicializována, což proběhne automaticky při volání tisku 
Vyúčtování zálohové a srážkové daně. 
Výsledek je typu text. 
 
@DANRZUCTPREPLDAN (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky přeplatek na dani z ročního zúčtování 
v zadaném měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANZAL (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položky zálohové daně po slevě, v zadaném 
měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANZAROK 
Interní funkce, využívaná v sestavě Vyúčtování zálohové a srážkové 
daně. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DANZS (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací součet položek Dan10+Dan15+Dan20+Dan25, 
v zadaném měsíci a roce. 
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Výsledek je typu číslo. 
 
@DENODESLANI 
Používá se ve funkcích, které se ptají na den odeslání formuláře. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@DENPLSOC 
Používá se ve funkcích, které se ptají na den platby sociálního 
pojištění. Výsledek je typu číslo. 
 
@DENVYPLATY 
Funkce vrací nastavenou hodnotu v dialogu Nastavení (Servis - 
Nastavení - Firma). Výsledek je typu číslo. 
 
@DIC 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení --Firma) v záložce FIRMA jako DIČ firmy. Výsledek je typu 
text. 
 
@EXEKUCENEW 
Funkce vrací Typ exekuce podle zadaného parametru (0 - 
Nepřednostní, 1 - Přednostní, 2 - Výživné doplatek, 3 - Výživné běžné). 
Výsledek je typu text. 
 
@FAZEMEZD 
Funkce vrací fázi mezd v dialogu Nastavení (Servis - Nastavení - 
Firma). Výsledek je typu číslo. 
 
@FINURAD 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) do pole “Finanční úřad”. Výsledek je typu text. 
 
@FIRMA 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis - 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako první řádek názvu firmy. 
Výsledek je typu text. 
 
@FIRMA2 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis - 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako druhý řádek názvu firmy. 
Výsledek je typu text. 
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@FYZOSOBA 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako jméno fyzické osoby. 
Výsledek je typu text. 
 
@ICO 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení -Firma) v záložce FIRMA jako IČO firmy. Výsledek je typu 
text. 
 
@JMENOFYZOSOBA 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako jméno fyzické osoby. 
Výsledek je typu text. 
 
@KRACDP 
Funkce vrací koeficient dalšího platu (Servis-Nastavení-Firma-
Konstanty). 
Výsledek je typu číslo. 
 
@MESICMEZD 
Funkce vrací číslo zpracovávaného měsíce. Výsledek je typu celé 
číslo. 
 
@OBEC 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako obec sídla firmy. Výsledek je 
typu text. 
 
@PLATPOSTUP (parametr) 
Funkce zobrazí termín příštího platového postupu Rozp./přísp. 
organizací. 
Zadáte-li parametr 0, zobrazí se „Nejbližší platový postup bude 
v měsíci MM/RRRR“ 
Zadáte-li parametr 1, zobrazí se „Nejbližší platový postup bude 
v měsíci MM/RRRR“.   „Praxe k poslednímu dni bude R/DDD“. 
 
@PRIJMENIFYZOSOBA 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako příjmení fyzické osoby. 
Výsledek je typu text. 
 
@PSC 
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Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako PSČ sídla firmy. Výsledek je 
typu text. 
 
@PZAMZAL (rok, m ěsíc) 
Funkce vrací počet lidí, který mají nenulový příjem daněný zálohovou 
daní v daném měsíci a roce. 
Výsledek je typu číslo 
 
@ROKMEZD 
Funkce vrací číslo zpracovávaného roku. Výsledek je typu celé číslo. 
 
@SOCPOD 
Výsledek je typu číslo a rovná se nule. Je nahrazeno funkcema 
SOCPODALL a SOCPODDUCH. 
 
@SOCPODALL 
Funkce vrací procento sociálního pojištění na důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění a příspěvek na zaměstnanost, které platí podnik. 
Výsledek je typu číslo 
 
@SOCPODDUCH 
Funkce vrací procento sociálního pojištění pouze na důchodové 
pojištění, které platí podnik. Výsledek je typu číslo 
 
@SOCPRAC 
Funkce vrací procento sociálního pojištění,které platí zaměstnanec 
Výsledek je typu číslo 
 
@SOCSPRAVA 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) do pole “Správa sociálního zabezpečení”. Výsledek 
je typu text. 
 
@SOCSPRAVACISLO 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) do pole “Číslo okresu Správy soc. zabezpeč.”. 
Výsledek je typu číslo. 
 
@TEXT 
Interní funkce, využívaná v tiskových sestavách. 
Výsledek je typu text. 
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@UCETSOC 
Používá se ve funkcích, které se ptají na účet, ze kterého bylo placeno 
pojistné. Výsledek je typu text. 
 
@ULICE 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) v záložce FIRMA jako ulice sídla firmy. Výsledek je 
typu text. 
 
@ULICEBEZCP 
Funkce vrací část textu od začátku do poslední mezery, který byl 
zapsán v dialogu Nastavení (Servis – Nastavení - Firma) v záložce 
FIRMA jako ulice sídla firmy. Pokud text neobsahuje žádnou mezeru, 
vrátí prázdný text. Výsledek je typu text. 
 
@ULICEBEZCP(sss) 
Funkce vrací část textu sss  od začátku do poslední mezery. Pokud text 
neobsahuje žádnou mezeru, vrátí prázdný text. Výsledek je typu text. 
 
@URAZPOJ 
Funkce vrací výši úrazového pojištění v aktuálním měsíci. Pokud se 
nejedná o měsíc, kdy má být odváděno, je výsledkem nula. 
Výsledek je typu číslo 
 
@VARSOC 
Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení (Servis – 
Nastavení - Firma) do pole “Variabilní symbol pro soc. poj.”. Výsledek 
je typu text. 
 
@VO_COUNT 
Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací počet 
označených měsíců. Výsledek je typu celé číslo. 
 
@VO_POSL 
Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací poslední 
označený měsíc. Výsledek je typu celé číslo. 
 
@VO_PRVNI 
Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací první 
označený měsíc. Výsledek je typu celé číslo. 
 
@VO_ROK 
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Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací 
označený rok. Výsledek je typu celé číslo. 
 
@VO_TEXT 
Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací textově 
seznam označených měsíců a označený rok. Používá se v hlavičkách 
tisků. Výsledek je typu text. 
 
@VO_VYBR(měsíc) 
Používá se ve funkcích, které se ptají na období. Funkce vrací zda 
zadaný měsíc byl označený. Výsledek je typu Boolean. 
 
@VYPLATAUCET (parametr) 
Funkce vrací číslo účtu, včetně variabilního a specifického symbolu, 
pokud jsou zadány. Parametrem je IdPersonal. Číslo účtu se vybere ze 
srážek v kmenové databázi, kde je nastaven typ Spoření a částka je 0. 
 
@VYRIZUJE 
Funkce vrací jméno zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak 
byl zadán v dialogu Přihlášený zaměstnanec. Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEDSHESLO 
Funkce vrací heslo k profilu v DS komunikátoru pro zaměstnance 
přihlášeného do programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení 
(Servis – Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEDSPROFIL 
Funkce vrací jméno k profilu v DS komunikátoru pro zaměstnance 
přihlášeného do programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení 
(Servis – Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEDSSCHRANKA 
Funkce vrací název databoxu v DS komunikátoru, který byl zapsán v 
dialogu Nastavení (Servis/Nastavení/Firma) v záložce ZÁSTUPCE. 
Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEEMAIL 
Funkce vrací emailovou adresu pro zaměstnance přihlášeného do 
programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis – 
Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
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@VYRIZUJEJMENO 
Funkce vrací jméno zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak je 
zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEOBEC 
Funkce vrací obec bydliště zaměstnance přihlášeného do programu 
tak, jak je zadána v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - 
Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEPODANOV 
Funkce vrací obec v 6. pádu, která se vyplňuje na formuláře (uvádějte 
bez předložky „V“). Zadává se v tabulce osobní oddělení (Servis – 
Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEPRIJMENI 
Funkce vrací stát bydliště zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadán v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEPSC 
Funkce vrací PSČ bydliště zaměstnance přihlášeného do programu 
tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - 
Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJERODNECISLO 
Funkce vrací rodné číslo zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJESTAT 
Funkce vrací stát bydliště zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadán v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text.  
 
@VYRIZUJETELDOMU 
Funkce vrací domácí telefonní číslo zaměstnance přihlášeného do 
programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis – 
Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJETELPRACE 
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Funkce vrací telefonní číslo do zaměstnání pro zaměstnance 
přihlášeného do programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení 
(Servis – Nastavení - Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJETITUL 
Funkce vrací titul zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak je 
zadán v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJEULICE 
Funkce vrací ulici bydliště zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadána v tabulce osobní oddělení (Servis – Nastavení - Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYSSINEMPOJ 
Funkce vrací sazbu nemocenského pojištění (Servis-Nastavení-Firma-
Parametry). 
Pokud je zaškrtnuta vyšší sazba nemocenského pojištění, tak se vrátí 
hodnota 2, jinak se vrátí hodnota 1. 
 
@VYSTAVENODNE 
Funkce vrací datum, které je nastaveno v záhlaví kmenové části 
v položce Vystaveno. Výsledek je typu datum. 
 
@ZDRAVPOJ 
Funkce vrací procentní sazbu zdravotního pojištění 
(zaměstnanec+podnik). 
Výsledek je typu číslo. 
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4.3. Názvy polí v kmenové databázi 
 
 IdPersonal integer  Identifikátor 
 OsCislo text  Osobní číslo 
 Jmeno text  Příjmení a jídlo 
 Stredisko integer  Id střediska 
 Aktivni Ano/Ne  Aktivní-neaktivní zaměstnanec 
 RodCislo text  Rodné číslo 
 RodPrijmeni text  Rodné příjmení 
 PoslPrijmeni1 text  Poslední příjmení 1 
 PoslPrijmeni2 text  Poslední příjmení 2 
 PoslPrijmeni3 text  Poslední příjmení 3 
 Titul text  Titul 
 DatNaroz datum  Datum narození 
 MistoNaroz text  Místo narození 
 Narodnost text  Národnost 
 StPrisl text  Státní příslušnost 
 Prukaz text  Číslo OP / pasu 
 Ulice text  Trvalé bydliště - ulice 
 Obec text  Trvalé bydliště - obec 
 PSC text  Trvalé bydliště - PSČ 
 Telefon text  Telefon bydliště - telefon 
 UlicePrech text  Přechodné bydliště - ulice 
 ObecPrech text  Přechodné bydliště - obec 
 PSCPrech text  Přechodné bydliště - PSČ 
 TelefonPrech text  Přechodné bydliště - telefon 
 Dvere text  Číslo dveří 
 Linka text  Linka 
 TelefonPrac text  Přímý telefon 
 Stav smallint  Stav 
 SpolDom Ano/Ne  Společná domácnost 
 DatumZmenySt datum  Datum poslední změny stavu 
 ManzelJm text  Jméno manžela (ky) 
 ManzelRC text  Rodné číslo manžela (ky) 
 ManzelDatNar datum  Datum narození manžela (ky) 
 ManzelOdecDan Ano/Ne  Odčitatelná položka manžela (ky) 
 Duchod smallint  Druh důchodu 
 DuchVznik datum  Datum vzniku důchodu 
 DuchDeti smallint  Počet dětí pro přiznání důchodu 
 DuchVymer text  Číslo výměru na důchod 
 Invalidita smallint  Druh invalidity 
 InvalVznik datum  Datum vzniku invalidity 
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 ZPS Ano/Ne  Změněná pracovní schopnost 
 Vzdelani integer  Id druhu vzdělání 
 Jazyky text  Jazyková znalost 
 OborVzdel text  Obor vzdělání 
 DokoncVzdel datum  Datum dokončení vzdělání 
 DnyProDovol double  Roky a dny pro dovolenou 
 DobaVResortu double  Roky a dny v resortu 
 CelkZam double  Roky a dny celkem zaměstnání 
 VyplMisto integer  Id výplatního místa 
 Poznamka text  Poznámka 
 OsobyVoj integer  Osoby pro vojenské cvičení 
 OsobyExek integer  Osoby pro exekuci 
 ZpZdaneni smallint  Způsob zdanění 
 NezdZakl Ano/Ne  Nezdanitelný základ 
 NezdDeti smallint  Počet dětí s nárokem na daňové

  zvýhodnění 
 NezdInvDeti smallint  Počet dětí z toho invalidních 
 NezdInval Ano/Ne  Nezdanitelná položka invalidita 
 NezdZTP Ano/Ne  Nezdanitelná položka ZTP 
 NezdStudent Ano/Ne  Nezdanitelná položka student 
 NezdUvery měna  Nezdanitelné úvěry 
 ZdrPoj integer  Id zdravotní pojišťovny 
 ZpVyplaty smallint  Způsob výplaty 
 ZpVyplatyZal smallint  Způsob výplaty zálohy 
 DobUlice text  Dobírka poštou - ulice 
 DobObec text  Dobírka poštou - obec 
 DobPSC text  Dobírka poštou - PSČ 
 Oznaceni text  Označení pracovního poměru 
 Vznik datum  Vznik pracovního poměru 
 Druh smallint  Druh pracovního poměru 
 Ukonceni datum  Ukončení pracovního poměru 
 Duvod text  Důvod ukončení pracovního poměru 
 DruhZam smallint  Druh zaměstnance 
 MEDuvod smallint  Důvod mimoevidenčního stavu 
 MEOd datum  Vznik ME stavu 
 MEDo datum  Ukončení ME stavu 
 NakladS integer  Id nákladového střediska 
 Zuct1 integer  Id zúčtovacího hlediska 1 
 Zuct2 integer  Id zúčtovacího hlediska 2 
 Zarazeni integer  Id zařazení 
 Rozbor integer  Id rozborového hlediska 
 JKZ integer  Číslo platové tabulky 
 Okres integer  Id okresu-zatím se nepoužívá 
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 Cinnost integer  Činnost-zatím se nepoužívá 
 NarokDovol double  Nárok na dovolenou 
 ZustatekLetos double  Zůstatek letošní dovolené 
 ZustatekLon double  Zůstatek loňské dovolené 
 NarokDodat double  Nárok na dodatkovou dovolenou 
 ZustatekDodat double  Zůstatek dodatkové dovolené 
 KraceniDovol double  Krácení dovolené 
 ZpZdrPoj smallint  Způsob zdravotního pojištění 
 ZdrPojAutDopl Ano/Ne  Automatický doplatek do min. mzdy 
 ZdrPojZCastky měna  Zdravotní pojištění z částky 
 DruhZamSoc smallint  Druh zaměstnance pro soc. pojištění 
 Odmenovani smallint  Způsob odměňování 
 Uvazek100 double  Úvazek 100% 
 UvazekProc double  Úvazek procento 
 UvazekHod double  Úvazek hod / týden 
 RozvrhPracDoby smallint  Rozvrh pracovní doby 
 Pondeli double  Individuální pracovní doba 
 Utery double  Individuální pracovní doba 
 Streda double  Individuální pracovní doba 
 Ctvrtek double  Individuální pracovní doba 
 Patek double  Individuální pracovní doba 
 Sobota double  Individuální pracovní doba 
 Nedele double  Individuální pracovní doba 
 TypTurnusu integer  Id typu turnusu 
 Zapadavka smallint  Zapadávka 
 PredepsKval smallint  Předepsaná kvalifikace 
 SplnKval Ano/Ne  Splnění kvalifikace 
 DatumVyjimky datum  Datum výjimky ze vzdělání 
 ProcPripl smallint  Procento příplatku 
 Praxe double  Roky a dny praxe 
 KraceniPraxe smallint  Krácení praxe 
 Trida smallint  Platová třída 
 Stupen smallint  Platový stupeň 
 ZacRozhObd datum  Začátek rozhodného období 
 PrumerDovol měna  Průměr na dovolenou 
 PrumerNemoc měna  Průměr na nemoc 
 PrumerNemocMin měna  Průměr na nemoc min. období 
 Zaloha měna  Záloha 
 Zaklad měna  Základní mzda 
 OsobniPripl měna  Osobní příplatek 
 Procento1 integer  Procento tržeb 1 
 Procento2 integer  Procento tržeb 2 
 PriplVedeni měna  Příplatek za vedení 
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 PriplProstr měna  Příplatek za škodlivé prostředí 
 PriplVedec měna  Příplatek speciální 1 
 PriplAkad měna  Příplatek speciální 2 
 PriplVedeni2 měna  Příplatek za vedení čety 
 PriplOdpov měna  Příplatek za odpovědnost 
 PriplPrefer měna  Preferenční příplatek 
 PriplPsych měna  Příplatek speciální 3 
 PriplZachr měna  Příplatek speciální 4 
 PriplSmennost měna  Příplatek za směnnost 
 PriplJazyk měna  Jazykový příplatek 
 PriplOstatni měna  Ostatní příplatek 
 ZastupneKc měna  Zástupné Kč 
 ZastupnePr smallint  Zástupné procento 
 ZastupneOd datum  Zástupné od 
 ZastupneDo datum  Zástupné do 
 VykonKc měna  Výkonnostní odměna Kč 
 VykonPr smallint  Výkonnostní odměna procento 
 Dohody měna  Odměna za dohody mimo prac. 

  poměr 
 LiterUm měna  Literárně umělecká činnost 
 OdmUvolneni měna  Odměny uvolnění zaměstnanci 
 OdmNeuvolneni měna  Odměny neuvolnění zaměstnanci 
 SluzneCivSluz měna  Služné v civilní službě 
 VykonFunkce měna  Výkon funkce 
 NaturPoz měna  Naturální požitky 
 NaturPozII měna  Naturální požitky II 
 Stipendia měna  Stipendia 
 StudPripl měna  Studijní příplatky 
 NahradyCest měna  Náhrady cestovného 
 NahradyVlVec měna  Náhrady za použití vl. věci 
 NahradySkod měna  Náhrady škody 
 SluzneCivSl měna  Příplatky k služnému v civil. službě 
 NahradyZtrVyd měna  Náhrady za ztrátu na výdělku 
 OstatMimomz měna  Ostatní mimomzdové prostředky 
 NaturMzda měna  Naturální mzda 
 Exekuce smallint  Druh exekuce 
 ExekuceCastka měna  Exekuce Kč 
 Odbory smallint  Druh odborových příspěvků 
 OdborOrg integer  Id odborové organizace 
 OdborUsek integer  Id odborového úseku 
 OdborCastka měna  Odborové příspěvky částka/pro-

  cento 
 Sporeni měna  Celková částka spoření 
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 Pujcky měna  Celková částka půjček 
 FKSP měna  Celková částka FKSP 
 CiziFKSP měna  Celková částka cizích FKSP 
 Vyzivne měna  Celková částka výživného 
 Pojisteni měna  Celková částka pojištění 
 CastkaPF měna  Částka příspěvku podniku na PF 
 CastkaZP měna  Částka příspěvku podniku na ŽP 
 OstatniSr měna  Celková částka ostatních srážek 
 PenzPoj měna  Částka penz. pojištění zaměstnanec 
 ZivPoj měna  Částka živ. pojištění zaměstnanec 
 Preplatek měna  Přeplatek mzdy 
 Odmeny1 měna  Odměny 1 pro rozpočet průměru  
    na dovolenou 
 Odmeny2 měna  Odměny 2 pro rozpočet průměru  
    na dovolenou 
 Odmeny3 měna  Odměny 3 pro rozpočet průměru  
    na dovolenou 
 Odmeny4 měna  Odměny 4 pro rozpočet průměru  
    na dovolenou 
 DalsiPP smallint  Číslo dalšího pracovního poměru 
 PevnaDobirka měna  Pevná dobírka 
 DalPlatF smallint  Příznak vyplaceného dalšího platu 
 PracPDobaUrcDo datum  Pracovní doba určitá do 
 ZkusDobaDo datum  Zkušební doba do 
 Fond integer  Id penzijního fondu 
 ZPojistovna integer  Id Zdravotní pojišťovna 
 StatniSpr Ano/Ne  Pracovník státní správy 
 KodZarizeni integer  Id Kód zařízení 
 Trideni2 integer  Id Postavení v zaměstnání 
 Vedouci Ano/Ne  Vedoucí pracovník 
 OkresVykonuPrace integer  Id Okres Výkonu práce 
 PostaveniVZam integer  Id Postavení v zaměstnání 
 JmenoZam text  Jméno zaměstnance 
 PrijmeniZam text  Příjmení zaměstnance 
 KodStatuNerezident integer  Id Kód státu daňového nerezidenta 
 AdrTrvCrUlice text  Ulice trvalého bydliště v ČR 
 AdrTrvCrCp text  Číslo popisné trvalého bydliště v ČR 
 AdrTrvCrPsc text  PSČ trvalého bydliště v ČR 
 AdrTrvCrObec text  Obec trvalého bydliště v ČR 
 StatTrv integer  Stát trvalého bydliště 
 MistoVykonuCinnosti integer  Id Místo výkonu činnosti 
 Pohlavi smallint  Pohlaví 
 DatumPrihlSoc datum  Datum přihlášení na SSZ 
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 CizPojNazev  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - Název 

 CizPojUlice  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - Ulice 

 CizPojCp  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění – Číslo popisné 

 CizPojPsc  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - PSČ 

 CizPojObec  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - Obec 

 CizPojStat  integer  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - Stát 

 CizPojCislo  text  Poslední nositel cizozemského 
   pojištění - Název 

 CizPojPrvni  Ano/Ne  První zaměstnavatel po  
   cizozemském pojištění 

 StPrislKod integer  Id Státní příslušnost 
 VznikSocPoj datum  Datum vzniku soc. pojištění 
 PlatTarifUK integer  Speciální políčko pro UK 
 DuchodNarok datum  Datum nároku na důchod 
 DuchodNastup datum  Datum nástupu do důchodu 
 DICNerezident text  DIČ daňového nerezidenta v ČR 
 RCNerezident text  RČ daňového nerezidenta v ČR 
 ZPOdpocet Ano/Ne  Odpočet zdr. pojištění 
 ProkazaniNarokuStudent   text  Prokázání nároku na slevu na 
    dani pro studenta 
 ProkazaniNarokuInvalidita   text  Prokázání nároku na slevu na 
    dani pro invalidu 
 ProkazaniNarokuZTP   text  Prokázání nároku na slevu na 
    dani pro držitele ZTP 
 ProkazaniNarokuManzel   text  Prokázání nároku na slevu na 
    dani pro manžela/manželku 
 ManzelZTP Ano/Ne  Manžel(ka) je držitelem ZTP 
 HodNarokDov .. double  speciální políčko 
 SoucOrgNemPoj  text  zatím nevyužito 
 PredOrgNemPoj text  zatím nevyužito 
 ZamMalRozsah  Ano/Ne  zatím nevyužito 
 StatPrech integer  stát přechodného bydliště 
 Konto integer  zatím nevyužito 
 KontoZaklad měna  zatím nevyužito 
 ZaklSocPojRok měna  kumulovaná hodnota základu 
    soc. pojištění v roce 
 ZaklZdrPojRok měna  Kumulovaná hodnota základu 
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    zdr. pojištění v roce 
 PenzZivPojRok měna  Kumulovaná hodntota penzijního 
    a životního pojištění v roce 
 PenzPojProcento double  Procento penzijního pojištění ze 
    základu (na zakázku) 
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4.4. Názvy polí ve mzdové databázi 

Mzdy   
 IdPersonal integer  Identifikátor 
 Rok smallint  Rok 
 Mesic smallint  Měsíc 
 HOdprDny double  Odpracované dny 
 HOdprHod double  Odpracované hodiny 
 HPrescas1 double  Přesčasové hodiny 1 
 HPrescas2 double  Přesčasové hodiny 2 
 HPrescas3 double  Přesčasové hodiny 3 
 HSoNe1 double  Hodiny pro příplatek za So Ne 1 
 HSoNe2 double  Hodiny pro příplatek za So Ne 2 
 HNoc1 double  Hodiny pro přípl.za práci v noci 1 
 HNoc2 double  Hodiny pro přípl.za práci v noci 2 
 HOdpol1 double  Hodiny pro příplatek za práci  

  odpoledne 1 
 HOdpol2 double  Hodiny pro příplatek za práci  

  odpoledne 2 
 HPohotMimo1 double  Pohotovost mimo pracoviště 1 
 HPohotMimo2 double  Pohotovost mimo pracoviště 2 
 HPohotNa1 double  Pohotovost na pracovišti 1 
 HPohotNa2 double  Pohotovost na pracovišti 2 
 HDeleneSm double  Počet dělených směn 
 HJinaPrace double  Hodiny výkonu jiné práce 
 HProstoje double  Hodiny prostojů 
 HDnyTaM double  Dny T a M 
 HDovolena double  Hodiny dovolené 
 HNemoc50 double  Hodiny nemoci I 
 HNemoc69 double  Hodiny nemoci II 
 HOCR double  Hodiny OČR 
 HUraz50 double  Hodiny úrazu I 
 HUraz69 double  Hodiny úrazu II 
 HPPM double  Hodiny PPM 
 HNeplacNem double  Hodiny neplacených nemocí 
 HOdprSvatek double  Hodiny odpracovaných svátků 
 HPrumer double  Hodiny placené průměrnou mzdou 
 HPlacVolno double  Hodiny placeného volna 
 HVerejZajem double  Hodiny veřejného zájmu 
 HNeplacVolno double  Hodiny neplaceného volna 
 HVojCvic double  Hodiny vojenského cvičení 
 HZVS double  Hodiny placené části ZVS 
 HAbsence double  Hodiny absence 
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 ZakladPodily měna  Základ pro tržby 1 
 ZakladPohled měna  Základ pro tržby 2 
 Zaklad měna  Základní mzda 
 Podily měna  Tržby 1 
 Pohled měna  Tržby 2 
 Ukoly měna  Úkolová mzda 
 Prescas měna  Základní mzda pro přesčas 
 OsobPripl měna  Osobní příplatek 
 DoplMinMes měna  Doplatky z minulých měsíců 
 DoplMinRok měna  Doplatky z minulých let 
 DoplMinMzda měna  Doplatky do minimální mzdy 
 DoplJinaPrace měna  Doplatky při výkonu jiné práce 
 Zastupne měna  Zástupné 
 OstatniZakl měna  Ostatní základní mzdy 1 
 OstatniZakl2 měna  Ostatní základní mzdy 2 
 VykonOdmen měna  Výkonnostní odměna 
 MimOdmena měna  Mimořádná odměna 
 ObdMimOdm smallint  Období mimořádné odměny v měs. 
 VykonOdmen2 měna  Výkonnostní odměna-ručně 
 Premie měna  Prémie 
 ObdPremie smallint  Období prémie v měs. 
 OdmenyFO měna  Odměny z fondu odměn 
 ObdOdmFO smallint  Období odměny z FO v měs. 
 PodilyZsk měna  Podíly na zisku 
 OstatniOdm měna  Ostatní odněny 
 PrumerVydel měna  Placeno průměrným výdělkem 
 DalsiPlat měna  Další plat 
 CelkemZakl měna  Celkem základ 
 CelkemOdm měna  Celkem odměny 
 Vedeni měna  Příplatek za vedení 
 PPrescas měna  Příplatek za přesčas 
 Vedeni2 měna  Příplatek ostatní 1 
 SoNe měna  Příplatek za práci v So Ne 
 Nocni měna  Příplatek za práci v noci 
 Odpoledni měna  Příplatek za práci odpoledne 
 DeleneSm měna  Příplatek za dělené směny 
 Riziko měna  Příplatek za zdraví škodlivé  

  prostředí 
 Svatek měna  Příplatek za práci ve svátek 
 Pohotovost měna  Příplatek za pohotovost 
 Jazykove měna  Příplatek za jazyky 
 Preference měna  Příplatek za preference 
 Vedecky měna  Příplatek ostatní 4 
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 Akademicky měna  Příplatek ostatní 3 
 Vedeni3 měna  Příplatek ostatní 2 
 Psychiatr měna  Příplatek ostatní 5 
 ZachrannaSl měna  Příplatek ostatní 6 
 SmennyProv měna  Příplatek za směnný provoz 
 OstatniPripl měna  Příplatek ostatní 7 
 CelkemPripl měna  Celkem příplatky 
 Nemoc měna  Nemocenské dávky 
 OCR měna  Ošetřování člena rodiny 
 PPM měna  Peněžitá pomoc v mateřství 
 TaM měna  Vyrovnání v těhotenství a mateřství 
 Opravy měna  Ruční opravy nemocenských dávek 
 CestNahrDo měna  Cestovní náhrady do limitu 
 NahrVlVec měna  Náhrady za použití vlastní věci 
 SluzneCS měna  Příspěvky k civilní službě 
 StudPrisp měna  Studijní příspěvky 
 Stipendia měna  Stipendia 
 NahrSkody měna  Náhrady škody 
 NahrZtrVydel měna  Náhrady na ztrátu na výdělku 
 Kores měna  Ostatní mimomzdové  
    prostředky 1-daněno 
 OstDaneno měna  Ostatní mimomzdové  
    prostředky 2-daněno 
 OstNedan měna  Ostatní mimomzdové  
    prostředky - nedaněno 
 CelkemVedl měna  Celkový příjem z vedlejší činnosti 
 NaturMzda měna  Vyplaceno v naturální mzdě 
 Natural měna  Naturální požitky 
 Vyroci50Nep měna  Nepeněžní částky za výročí 

  50.let, odch. do důchodu 
 Vyroci měna  Nepeněžní částky za výročí 
 ZahrRekr měna  Nepeněžní příspěvek na  

  zahraniční rekreace 
 OstatniNep měna  Ostatní nepeněžní plnění 
 ZamUroky měna  Zaměstnanecké úroky daněné 20% 
 CelkemNepen měna  Celkem nepeněžní plnění 
 CelkemMimo měna  Celkem mimomzdové prostředky 
 CelkemNemoc měna  Celkem nemocenské dávky 
 HrubaMzda měna  Hrubá mzda 
 Dovolena měna  Náhrada za dovolenou 
 NevycerDov měna  Náhrada za nevyčerpanou 

  dovolenou 
 Svatky měna  Náhrada za svátky 
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 OmlVolno měna  Náhrada za omluvené placené volno 
 ZVS měna  Náhrada za ZVS 
 VojCvic měna  Náhrada za vojenské cvičení 
 Doplatky měna  Doplatky náhrad 
 OstatniNahr měna  Ostatní náhrady 
 Odstupne měna  Odstupné 
 VykonFunkce měna  Výkon funkce 
 ZlepsNavrh měna  Odměny za zlepšovací návrhy 
 DohodaCinnost měna  Odměny za dohody o pracovní 

  činnosti 
 DohodaPrace měna  Odměny za dohody o provedení

  práce 
 LUC měna  Literárně umělecká činnost 
 VHC měna  Odměny za VHČ 
 OdmUvolneni měna  Odměny uvolnění zaměstnanci 
 OdmNeuvolneni měna  Odměny neuvolnění zaměstnanci 
 DovolUvolneni měna  Dovolená uvolnění zaměstnanci 
 Externi měna  Odměny externistům 
 CivilSluzba měna  Služné v civilní službě 
 OstatniOON měna  Ostatní OON 
 Refundace měna  Refundace 
 Statut měna  Odměny statutárním orgánům 
    a členům družstva 
 StatutSRO měna  Odměny statutárním orgánům s.r.o. 
 PodilyZisk měna  Podíly na zisku společníků 
 PrispNoviny měna  Příspěvky do novin a časopisů 
 OdchDuchod měna  Výročí 50 let a odchod do důchodu 
 DalsiVyroci měna  Další výročí 
 OdmenyFKSP měna  Odměny FKSP 
 CelkemNahr měna  Celkem náhrady 
 CelkemOON měna  Celkem OON 
 CelkemOstat měna  Celkem ostatní 
 ZaklSoc měna  Základ sociálního pojištění 
 SocPrac měna  Sociální pojištění pracovník 
 ZaklZdrav měna  Základ zdravotního pojištění 
 ZdravPrac měna  Zdravotní pojištění pracovník 
 ZdravPod měna  Zdravotní pojištění podnik 
 NeplVolna měna  Částka za neplacená volna ze 

  zdravotního pojištění 
 PojistVedl měna  Celkem pojistné z vedlejší činnosti 
 PrijemNorm měna  Celkem příjem daněný normálně 
 Prijem10 měna  Celkem příjem daněný 10% 
 Prijem15 měna  Celkem příjem daněný 15% 
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 Prijem20 měna  Celkem příjem daněný 20% 
 Prijem25 měna  Celkem příjem daněný 25% 
 ZakladNorm měna  Základ zálohové daně 
 Zaklad10 měna  Základ daně 10% 
 Zaklad15 měna  Základ daně 15% 
 Zaklad20 měna  Základ daně 20% 
 Zaklad25 měna  Základ daně 25% 
 DanNorm měna  Zálohová daň 
 Dan10 měna  Srážková daň 10% 
 Dan15 měna  Srážková daň 15% 
 Dan20 měna  Srážková daň 20% 
 Dan25 měna  Srážková daň 25% 
 DoplNorm měna  Doplatky zálohové daně 
 DoplSraz měna  Doplatky srážkové daně 
 RocniZuct měna  Roční zúčtování daně 
 DoplRocni měna  Doplatky daně z minulého roku 
 NepenVedl měna  Nepeněžní plnění z vedlejší činnosti 
 Dane měna  Celkem daně 
 Pojistne měna  Celkem soc. a zdr. pojistné 
 Exekuce měna  Exekuce 
 Vyzivne měna  Výživné 
 PodnikPohl měna  Podnikové pohledávky 
 Pujcky měna  Půjčky u bank 
 FKSP měna  Půjčky FKSP 
 Sporeni měna  Spoření u bank 
 Pojisteni měna  Pojištění 
 Odbory měna  Odborové příspěvky 
 Zaloha měna  Záloha na mzdu 
 ZalohaMimo měna  Záloha mimo výplatní termín 
 ZalohaMimor měna  Mimořádná záloha 
 NaturMzdaS měna  Vyplaceno v naturální mzdě 
 PreplatekSr měna  Sražený přeplatek z minulých 

  měsíců 
 OstatniSr měna  Ostatní srážky 
 Preplatek měna  Přeplatek mzdy 
 DoplPostou měna  Doplatek mzdy poštou 
 DoplHotove měna  Doplatek mzdy hotově 
 CelkemSrazky měna  Celkem srážky 
 CelkemPrijem měna  Celkem příjem 
 PenzPojPrac měna  Penzijní pojištění pracovník 
 PenzPojPodn měna  Penzijní pojištění podnik 
 PenzPojPodnNad měna  Penzijní pojištění podnik nad limit 
 ZivPojPrac měna  Životní pojištění pracovník 
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 ZivPojPodn měna  Životní pojištění podnik 
 NezdMinimum měna  Nezdanitelné minimum 
 NezdDeti měna  Nezdanitelné – děti 
 NezdInval měna  Nezdanitelné - invalidita 
 NezdZTP měna  Nezdanitelné - ZTP 
 NezdStudent měna  Nezdanitelné - student 
 NezdUvery měna  Nezdanitelné - úvěry 
 HNemoc69II double  Hodiny nemoci III 
 HUraz69II double  Hodiny úrazu III 
 HOCRII double  Hodiny OČR II 
 DanPredSlevou měna  Daň před slevou 
 DanZvyhodneni měna  Daňové zvýhodnění 
 DanBonus měna  Daňový bonus 
 DanZalohovaZaklad měna  Zálohová daň před slevou 
 SlevaNaDani35ba měna  Sleva na dani podle §35ba 
 HNarokDov  double  Políčko na zakázku 
 DovPredNast měna  Dovolená před nástupem 
 HprekazkaZam double  Hodiny – překážka na straně 
    zaměstnavatele 
 KracPrekazkaZam double  procento krácení základu při 
    překážce na straně zam. 
 PrekazkaZamestnavatele   měna náhrada při překážce na straně 
    zaměstnavatele 
 Hsvatek double  Hodiny svátků (náhrada) 
 HNahNem30 double  Hodiny náhrady nemoci I 
 HNahNem69I double  Hodiny náhrady nemoci II 
 HNahUr30 double  Hodiny náhrady úrazu I 
 HNahUr69I double  Hodiny náhrady úrazu II 
 NahrNemoc měna  Náhrady za nemoc 
 ZakladK měna  nepoužíváno 
 HrubaMzdaK měna  nepoužíváno 
 VyrovnaniKonta měna  nepoužíváno 
 PenzPojZakl měna  Základ pro penzijní pojištění 
 PenzPojPodnDan měna  Penz. poj. podnik - daň 
 StavMzdy smallint  Stav mzdové věty 
 VratkaNemocenske měna  Vrácená nemocenská 
 ZivPojNad měna  Životní poj. nad limit (daněno) 
 FiktivniPojisteni měna  Fiktivní pojištění (součet) 
 FiktivniSocPoj měna  Fiktivní sociální pojištění 
 FiktivniZdrPoj měna  Fiktivní zdravotní pojištění 
 SuperHrubaMzda měna  Superhrubá mzda 
 FiktPojVedl měna  Fikt. poj. z dalších PP 
 HNemocIV double  Hodiny nemoci IV 
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 HUrazIV double  Hodiny úrazu IV 
 RocniVPreplDan měna  Přepl. na dani z ročního vyúčt. 
 RocniVDoplBonus měna  Dopl. na bonusu z roč. vyúčt. 
 ZaklSocELDP měna  Základ soc. poj. - nepokrácený 
 LimitOdmen měna  Limit pro zaručenou odměnu 
 ZarucenaOdmena měna  Zaručená odměna 
 
Dále následují údaje z Kmenové databáze, se kterými probíhal výpočet 
v daném měsíci : 
 KUvazek double  Úvazek % 
 KUvazekHodDen double  Úvazek hod / den 
 KDenNemoci double  Průměr na nemoc použitý pro  

  výpočet 
 KDenNemocMin double  Průměr na nemoc použitý pro 

  výpočet – minulé období 
 KHodDovol double  Průměr na dovolenou 
 KOdprDny double  Odpracované dny 
 KZaklad měna  Základ 
 KOsobniPripl měna  Osobní příplatek 
 KPriplVedeni měna  Příplatek za vedení 
 KPriplVedeni2 měna  Příplatek za vedení čety 
 KPriplProstr měna  Příplatek za škodlivé prostředí 
 KPriplOdpov měna  Příplatek za odpovědnost 
 KPriplPrefer měna  Příplatek za preference 
 KPriplOstatni měna  Ostatní příplatek 
 KPriplVedec měna  Příplatek speciální 1 
 KPriplAkad měna  Příplatek speciální 2 
 KPriplPsych měna  Příplatek speciální 3 
 KPriplJazyk měna  Příplatek za jazyky 
 KPriplZachr měna  Příplatek speciální 4 
 KPriplSmennost měna  Příplatek za směnnost 
 KZastupneKc měna  Zástupné Kč 
 KZastupnePr měna  Zástupné procento 
 KVykonKc měna  Výkonnostní odměna Kč 
 KVykonPr měna  Výkonnostní odměna procento 
 KPodily měna  Tržby 1 
 KPohled měna  Tržby 2 
 KDohody měna  Odměna za dohody mimo prac. 

  poměr 
 KLiterUm měna  Literárně umělecká činnost 
 KNaturPoz měna  Naturální požitky 
 KStipendia měna  Stipendia 
 KStudPripl měna  Studijní příplatky 
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 KNahradyCest měna  Náhrady cestovného 
 KNahradyVlVec měna  Náhrady za použití vl. věci 
 KNahradySkod měna  Náhrady škody 
 KSluzneCivSl měna  Příplatky k služnému v civilní službě 
 KNahradyZtrVyd měna  Náhrady na ztrátu na výdělku 
 KOstatMimomzd měna  Ostatní mimomzdové prostředky 
 KNaturMzda měna  Naturální mzda 
 KExekuceCastka měna  Exekuce Kč 
 KZuct1 integer  Id z databáze Zúčtovací hledisko 1 
 KZuct2 integer  Id z databáze Zúčtovací hledisko 2 
 KNaklS integer  Id Nákladové středisko 
 KZarazeni integer  Id z databáze Zařazení 
 KRozbor integer  Id z databáze Rozborové hledisko 
 KTrida integer  Zakódované další údaje (viz. dále) 
 KPrFyzPoc double  Průměrný fyzický počet 
 KPrPrepPoc double  Průměrný přepočtený počet 
 KPrMimoevPoc double  Průměrný fyzický počet na ME stavu 
 KStavPoslDen smallint  Ve stavu poslední den v měsíci 
 KOsobyVoj smallint  Osoby pro vojenské cvičení 
 KDoplZP měna  Doplatek zdrav. pojištění z částky 
 KZdrPoj integer  Id zdravotní pojišťovny 
 KMEStav integer  Mimoevidenční stav 
 KZakladSoc měna  Základ sociálního pojištění 
 KPrijemSoc měna  Příjem pro nárok pro soc. dávky 
 KZakazky integer  Mzda rozpočítaná na zakázky 
 KHodZakaz double  Hodiny zakázek 
 KVypocPrum měna  Vypočítaný (neoříznutý) průměr 

  na nemoc 
 KVypocPrumM měna  Vypočítaný (neoříznutý) průměr 

  na nemoc – minulé období 
 KPenzPojPodn měna  Penzijní pojištění podnik 
 KZivPojPodn měna  Životní pojištění podnik 
 KPrepPocP4 double  Průměrný přepočtený počet 

  člověka pro výkaz §4 
 KNormaHod double  (speciální pro záchranky) 
 KZustatekDovol double  Zůstatek dovolené 
 KKodZarizeni integer  Id Kód zařízení 
 KStatniSpr Ano/Ne  Zaměstnanec státní správy 
 KUvazekTyden double  Týdenní úvazek 
 KZakladK  měna  Základ konta (nepoužívá se) 
 KStredisko integer  ID střediska 
 KAktivni Ano/Ne  Aktivní / neaktivní zaměstnanec 
 KDalsiPP smallint  Číslo dalšího prac. poměru 
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Zakódování údajů v položce Trid. Význam bitů je od nejméně 
významného (odprava): 
 
 0 až 3 platová třída 
 4 až 7 platový stupeň 
 8 změněná pracovní schopnost 
 9 ZTP 
 10 až 11 způsob výplaty: 0 - hotově; 1 - přes banku; 2 - 

poštou 
 12 až 15 způsob zdanění: 0 - podepsal; 1 - 

nepodepsal; 2 - nedaněno 
 16 až 17 způsob zdravotního pojištění: 0 - platí; 1 - 

platí stát; 2 –  neplatí; 3 – neplatí i sociální 
 18 způsob odměňování: 0 - pevný; 1 - hodinový 
 20 až 23 druh pracovního poměru: 0 - hlavní; 1 - 

vedlejší; 2 - dohoda o p.č.; 3 - dohoda o p.p.; 
4 - civilní služba; 5 - ostatní 

 24 automatický doplatek zdravotního pojištění 
 25 až 26 účast na nemocenském pojištění: 0 - účasten; 

1 - bez evidence; 2 - neúčasten 
 28 až 31 druh ME stavu (podle pořadí řádku textu ve 

výběrovém poli) 
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5.  ZÁRUKY 
Uživatel, výrobce i distributor berou na vědomí, že všechny programy z 
produkce firmy CSH spol. s r.o. jsou autorským dílem ve smyslu 
zákona č. 35/1965 Sb ve znění novely č. 89/1990 Sb (případně 
dalších).  
 
Výrobce zajistí zdarma opravy vad programů, které uživatel u něj 
písemně reklamuje v době úměrné charakteru vady, maximálně do 
jednoho měsíce od obdržení reklamace s výjimkou vad způsobených: 
 
a) selháním hardwarových vad počítače 
b) živelnou pohromou 
c) neodborným zásahem do systému 
d) nedodržením postupů uvedených v uživatelské příručce 
e) napadením systému počítačovými viry 
f) nesprávnou konfigurací systémů počítače 
g) nesprávnou funkcí komponent jiných výrobců, které programy  

využívají 
 
 
Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení programu – nevztahuje 
se však na vývoj legislativních změn. Po dobu 6ti měsíců od zakoupení 
programu poskytujeme nové verze i při vývoji legislativy. 
 
Autoři dále neručí za chyby a z nich vyplývající škody způsobené 
neznalostí zákonů, vyhlášek a souvisejících předpisů při využívání 
programu. Autoři dále neručí, že program bude řešit všechny specifické 
problémy, které mohou při zpracování dané agendy nastat, ale pouze 
ty, které jsou popsány v uživatelské příručce. 
 
 
 
 
 
Reklamace uplatňujte u výrobce: 
 

CSH spol. s r.o., Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 
tel.: 226 218 080-5, 597 578 698  

e-mail: csh@csh.cz, WWW: http://www.csh.cz 

 


