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Vážení uživatelé, 

 
připravili jsme pro Vás v letošním roce druhé číslo magazínu, který se bude věnovat primárně mzdovému 

systému VEMA HR, ale i dalším informacím, které se mzdovou tématikou souvisejí. Na obsahu magazínu se 

můžete podílet i Vy. Pokud nám zašlete na emailovou adresu vema@softbit.cz Vaše podněty a požadavky, 

budeme se snažit je do magazínu zapracovat. 
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Seminář k verzi PAM 32.03 VEMA HR – září 2016  
 

Seminář k verzi PAM 32.03 se uskuteční dne 29. září 2016. Seminář se bude konat ve Sporthotelu Weldis 

v Dlouhé Vsi. Věříme, že nabídka těchto seminářů je pro Vás zajímavá a budeme se těšit na setkání s Vámi. 

 

 

Mzdový systém VEMA HR – novinky ve verzi 32.02 v modulu PAM   
 

Informace k zadávání PPV, u nichž je pro odvod pojistného rozhodující dosažený příjem 

V dokumentaci i na seminářích PAM opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že nejsou-li vztahy, u 

kterých se vyhodnocuje účast na pojištění ze součtu příjmů za všechny souběžné vztahy (tj. vztahy 

typu ZMR, DPP v sociálním pojištění a DPČ, DPP ve zdravotním pojištění) zadány do systému v 

měsíci, kdy začaly, nelze garantovat korektní výsledky výpočtu pojištění a vytvoření výstupů (ONZ, 

ELDP, HOZ). 

Doporučujeme tedy zadávat tyto PPV do programu v měsíci, kdy začaly bez ohledu na to, zda bude 

vyplacen příjem. 

  

Toto zadání úzce souvisí i se zadáním nového PPV do Čísla činnosti(CICIN), která je již uvolněna 

skončením PPV. Pokud původní PPV byl např. DPP a uživatel zadá nový PPV do této činnosti se 

zpětnou platností, je třeba vždy nastavit přepočet do měsíce vzniku a provést kontrolu výsledku 

zpracování tohoto PPV. 

  

Tato informace byla doplněna do nápovědy nad položkou Číslo činnosti (CICIN), která také obsahuje 

postup jakým způsobem pracovat s činnostmi uvolněnými skončením PPV.  

Činnost uvolněnou skončením PPV lze využít pro další PPV s těmito omezeními: 
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1) pokud nový PPV začíná ve stejném měsíci jako skončil předchozí PPV, musí se jednat o stejný druh 

PPV a z pohledu zdravotního pojištění jsou oba vztahy buď zaměstnáním nebo oba zaměstnáním 

nejsou, 

2) pokud původní PPV byl DPP nebo měl charakter ZMR (tj. vztahy se speciálními pravidly pro účast 

na pojištění) a nelze do budoucna vyloučit, že v době trvání nového PPV bude doplacen příjem ze 

skončeného původního zaměstnání, doporučujeme zadání nového PPV do další činnosti. 

 

Volno nad rámec zákoníku práce 

Byla realizována zásadní úprava ve zpracování zdravotního volna (Sick days) při uživatelském 

nastavení v tabulce TMODVYP VARALG=4, jednak ve výpočtu (výsledek je uložen do souboru 

Výplatní lístek F38) a jednak ve skriptech, které nezávisle na výpočtu evidují stav nároků i čerpání 

volna nad rámec zákoníku práce v souboru JVNAROKX (soubor se plní skripty, které lze spouštět 

libovolně nebo např. naplánovat jejich spuštění v nočních hodinách).  

  

V tabulce Uživatelské úpravy výpočtu nutno vytvořit alespoň jednu větu VARALG=4, kde zadáme 

Druh náhrady (DRUHALGN), 

ve standardu je určen pro výpočet zdravotního volna TNAH.druh 

80,0313,,2,0,0.00,100.00,0,0.00,0.00,1,1,100,100,1,0,51,1,1,1,1,1 5,1,0,0,1,0,0 

,0,1,1,0,0,0,0,'Zdravotní volno','Zdravotní volno',64,'nah6','nah6' 

  

Podmínky čerpání lze nastavit pomocí parametrů jednotlivých algoritmů, dle platné kolektivní 

smlouvy, nebo vnitřního předpisu:  

 výpočet ohlásí, že došlo u zaměstnance k překročení stanoveného limitu pro čerpání sociálního 

nebo zdravotního volna  

 limit pro čerpání zdravotního volna lze individuálně změnit pro jednotlivá osobní čísla ve 

formuláři F29 Dočasné změny ve zpracování zadáním počtu dní limitu čerpání s Druhem 

změny F29.DZMEN=10  

 zobrazuje se na výplatním lístku 

 

Nově lze zadat i několik platných vět, s tím, že v každé větě lze zadat jiné nastavení podmínek pro 

možnost čerpání a jinou hodnotu v položce Počet dní, limit (POCDNIL). Program prochází u 

jednotlivých osobních čísel splnění podmínek nastavených v jednotlivých větách TMODVYP a jsou-li 

u určitého osobního čísla splněny všechny podmínky nastavené ve větě TMODVYP, zapíše do 

souboru Výplatní lístek (F38) hodnotu limitu POCDNIL do položky NAZDRV. Vznikne-li nárok 

podle první věty v TMODVYP, další nároky se již nevytvoří i kdyby osobní číslo splňovalo i 

podmínky nastavené v následující větě. Proto je nově důležité pořadí vět v tabulce TMODVYP a 

hodnota klíčové položky Typ úpravy TYPALG.  

Položka Čerpání od začátku roku F38.DZDRVR se každý měsíc přepočítává znovu z F47.NEOPR. 

Přepočet je nezávislý na plnění "měsíční" položky F38.DZDRVM. 

  

Je-li v intervalu čerpání svátek, tento den svátku se do čerpání nezahrne.  

Pokud v měsíci nástupu je 1. den svátek nebo případně sobota či neděle, postupuje se při stanovení 

nároku na sociální či zdravotní volno jako by byl odpracován celý měsíc. 

Nárok vzniká pouze pro pracovní (případně služební) poměr, nevzniká pro dohody o pracovní činnosti, 

ani pro dohody o provedení práce. 
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Chování při přepočtu: 

  

Při zpětném zadání změn čerpání se aktualizuje F38.DZDRVR v aktuálním měsíci z F47 od začátku 

roku. Počet pracovních dnů se v položce F38.DZDRVM při případných přepočtech nemění. Hodnoty 

zůstávají přechodem do dalšího měsíce zafixovány. Zobrazují skutečnost v daném měsíci. 

  

Při případném snižování počtu dnů čerpání některého druhu volna, nemůže (nesmí) položka 

F38.DZDRVR jít do minusové hodnoty.  

  

Vliv nastavení jednotlivých položek z tabulky TMODVYP na výpočet zdravotního volna: 

  

Počet dní, limit, POCDNIL - zadaná hodnota se při splnění podmínek pro výpočet nároku 
nastavených v dané větě TMODVYP dosadí jako nárok na zdravotní volno do položky 

F38.NAZDRV (Zdravotní volno, nárok). 

  

Úprava nároku výpočtem NAROKUP=1  

 vypočtený počet dní se porovná s trváním PPV a napočítá se za každý celý měsíc 1/12 nároku  

 zdravotní volno nenáleží ve zkušební době  

 nárok se zaokrouhluje na celý den  

 nárok lze upravit zadáním do souboru F29 variantě 10  

 plní se pouze CICIN=0  

 je-li nastaveno ZAPUL=1, vypočtený nárok se zaokrouhlí na půl den  

NAROKUP=0 

úprava vypočteného nároku dle NAROKUP=1 se neuplatní 

NAROKUP=2 - nová úprava, v případě zaměstnance, který má rozdělen úvazek do více činností, je pro 

vznik nároku rozhodný součet úvazků, nárok se ukládá do položky v hlavní činnosti. Náhrada se počítá 

proti rozvrhu, který je platný v den čerpání, z průměrů činností, ve kterých je dle rozvrhu tento den 

pracovním. Je-li čerpáno alespoň z jedné činnosti, je vyčerpán celý den. 

  

Zvláštní úprava limitu KONZTP=1 

náleží osobám zdravotně postiženým (kontroluje se položka F2.ZPSCH) 

KONZTP=0 bez úpravy, náleží osobě, která spadá do režimu zákoníku práce 

KONZTP=2 náleží státnímu zaměstnanci (Zákon o státní službě) 

  

Délka sledovaného období DELOBDB - nárok i čerpání se vyhodnotí za období, zadané v této položce 

(1 = kalendářní rok). 

  

Požadovaný týdenní úvazek (dny) TYDUVD - volno lze čerpat při splnění úvazku nejméně v počtu dní 

v týdnu zadaném do této položky 

  

Minimální délka PPV (měsíce) MINDPPV - minimální délka trvání PPV v měsících (při nesplnění - 

chybové hlášení při čerpání) 

  

Minimální výše úvazku (%) MINUVP - minimální výše úvazku pro vznik nároku (v procentech), při 

zadání NAROKUP=2 se sečtou úvazky za všechny činnosti) 
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Směnný provoz 12 hod. SMPRO - nárok vzniká při rozvržení pracovní doby do 12 hodinových směn 

(vyhodnocuje se splnění týdenního fondu pracovní doby a průměrné délky týdne - musí být menší než 

5 dní v týdnu) 

  

Kontrola vyčerpané loňské dovolené KONDOV - pokud není vyčerpaná loňská a starší dovolená, 

výpočet hlásí pro čerpání zdravotního volna chybu 

 

Výpočet částky náhrady NAHCA=0 - výpočet náhrady je dle rozvhu 

NAHCA=1 - náhrada se počítá pro průměrnou délku dne 

  

Druh plánované nepřítomnosti DRUHNEP - zadává se druh nepřítomnosti (dle nastavení v tabulce 

TDRUHNEP)- 

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě od 1.5.2016 

Novelou zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (zák.č.125/2016 Sb.) byly s účinností od 1.5.2016 

zvýšeny částky daňového zvýhodnění dle ust.§35c následovně:  

jedno dítě: 1.117,-Kč (beze změny) 

druhé dítě: 1.417,-Kč (zvýšení o 100,-Kč) 

třetí a každé další dítě: 1.717,-Kč (zvýšení o 300,-Kč) 

  

Uvedené částky byly do tabulky Platné zákony (TZPR1) dosazeny aktualizací PAM 31.01.03 

(určená pro zpracování období 04.16) a to ve funkci Přechod na nový měsíc (při přechodu do 

období zpracování 05.16). Bližší informace byly uvedeny v novinkách aktualizace. 

  

V případě, že uživatel aktualizaci PAM 31.01.03 nenasadil na data měsíce dubna 2016, přechod 

do nového měsíce aktualizaci částek daňového zvýhodnění neprovedl a pokud uživatel hodnoty 

neupravil ručně, bylo daňové zvýhodnění na druhé resp. třetí a každé další dítě poskytnuto v 

zúčtování mezd za květen 2016 v nesprávné výši. 

  

Doporučujeme tedy uživatelům, aby si částky daňového zvýhodnění v tabulce Platné zákony (TZPR1) 

zkontrolovali a v případě, že výpočet měsíce dubna 2016 neprovedli akceptovanou verzí aplikace 

(PAM 31.01.03), upravili hodnoty v níže uvedených položkách ručně: 

nezdite2=1417 

nezdite3=1717 

Úpravu je třeba provést ve větách pro období 05.16 i 06.16. 

  

V případě, že bylo zaměstnancům vyplaceno v zúčtování mezd za květen 2016 daňové zvýhodnění v 

nesprávné výši, je nutné po aktualizaci částek v tabulce Platné zákony (TZPR1) nastavit u dotčených 

zaměstnanců zpětný přepočet do měsíce května 2016, čímž se neposkytnuté částky daňového 

zvýhodnění zaměstnancům doplatí. 

  

Pro úplnost připomínáme, že u záloh na daň ze závislé činnosti platí i po novele pro období leden až 

duben 2016 původní, nezvýšené částky (t.j. 1.117,-Kč na jedno dítě, 1 317 Kč na druhé dítě resp. 1 417 

Kč na třetí a každé další dítě).  

Zvýšené částky se uplatnili počínaje zálohou za měsíc květen 2016. Příslušný rozdíl z lednové až 

dubnové zálohy bude zaměstnancům dorovnán v rámci ročního zúčtování daně nebo v podaném 

daňovém přiznání za zdaňovací období 2016. 
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Datové struktury, standardy, převody 

Standardní tabulky odměn TODM od 06.2016 - úprava ve variantě Školství ČR 

Ve standardu Školství ČR byla upravena tabulka Odměn (TODM) (změny vyznačeny tučně): 

155,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Odborné posudky - 

dohoda o provedení práce','Odb.posudky - DPP',91,'oon2','dohpp'; 

157,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Přednáš. a výuková 

činnost - DPČ(celk. částka)','Přednáš.činn.DPČ-celk',75,'oon1','doh'; 

158,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Přednáš. a výuková 

činnost - DPP - celk. částka','Přednáš-výuk-DPP-celk',88,'oon2','dohpp'; 

167,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Odměna za Dohodu o 

provedení práce (celk.částka)','Odm.doh.pr.p-celk.',90,'oon2','dohpp'; 

171,0616,,20,0.0000,100.00,4,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0 ,0,1,0,1,,0,,'Přednášková a výuková 

činnost - DPČ (Kč/hod.)','Přednášk.činn. DPČ',82,'oon1','doh'; 

175,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Ostatní platby za práci 

DPČ(celk.částka)','Ost.práce DPČ-celk.',83,'oon5','doh'; 

176,0616,,20,0.0000,100.00,4,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0 ,0,1,0,1,,0,,'Ostatní platby za práci 

DPČ (Kč/hod.)','Ost.práce DPČ(Kč/hod)',84,'oon5','doh'; 

177,0616,,45,0.0000,100.00,10,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0, 0,0,1,0,1,,0,,'Ostatní platby za práci 

DPP (celk.částka)','Ost.práce DPP - celk.',88,'oon6','dohpp'; 

178,0616,,20,0.0000,100.00,4,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0 ,0,1,0,1,,0,,'Ostatní platby za práci 

DPP (Kč/hod.)','Ost.práce DPP-Kč/hod.',89,'oon6','dohpp'; 

251,0616,,60,0.0000,100.00,5,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0 ,0,1,0,1,,0,,'Dohoda o PČ (měs.tarif, 

vypl.nezáv.na době)','DPČ (měs.tarif)',87,'oon1','doh'; 

256,0616,,62,0.0000,100.00,5,,,,,51,1,1,1,1,,,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0 ,0,1,0,1,,0,,'Přednášková a výuková 

činnost - DPČ(měsíční tarif)','Přednáš.činn.(měs.t.)',74,'oon1','doh'; 

 

  

Aktualizace obsahu této tabulky probíhá při převodu na verzi. V případě, že výše uvedené kódy má 

uživatel využit pro jiné účely nebo má tyto kódy již upraveny, při převodu tento druh již upraven 

nebude, na což upozorňujeme v protokolu převodu v části Aktualizace obsahu souborů ze standardu. 

Protokol převodu byl v této verzi upraven viz. popis v kapitole novinek s názvem "Aktualizace obsahu 

souborů ze standardu - úprava protokolu převodu". 



Ma 

 

7 

 

Magazín VEMA HR  
 

 

Číslo 2/2016 

 

Aktualizace obsahu souborů ze standardu - úprava protokolu převodu 
 

Byl upraven protokol o převodu dat v části Aktualizace obsahu souborů ze standardu. V této části jsou 

nově uváděny dlouhé názvy souborů a do závorky za ně akronym souboru velkými písmeny.  

Dále byly přidány tři možné sekce, které se mohou zobrazit a to: 

Nepřidáno - obsahuje klíče těch vět, které nebyly možné přidat do datového souboru. Může obsahovat 

věty, které jsou ve standardu nové, ale v datech již jsou, takže se nepřidají. 

Nezměněno - obsahuje klíče vět, které se měly změnit. Mezi standardy byly změněny některé položky 

dané věty, ale uživatel tuto položku změnil i v datech, nelze ji tedy aktualizovat. Vypíše se klíč dané 

věty a v závorce seznam položek, které nelze aktualizovat (pokud závorka není přítomna, tak věta v 

datech byla smazána). 

Nesmazáno - obsahuje klíče vět, které byly ve standardu zrušeny, ale nebylo je možné smazat 

(uživatel v nich provedl změnu). 

Tipy na ovládání systému 

Historická datová prostředí 

Uživatel si může sám rozhodnout, která z existujících datových prostředí jsou tzv. historická. 

 Nejčastěji to jsou datová prostředí minulých let, ale mohou to být i data testovací, dočasně obnovená, 

čí další. Pokud konkrétní datové prostředí zařadíte do historických, nebude do takového prostředí 

probíhat registrace datových objektů. Tedy krok, který patří k instalacím nových verzí systému. 

Samotná funkce je dostupná ze Správce, v menu Nástroje existuje předposlední volba - Zařazení 

datových prostředí do historických… 
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Po odkliknuti funkce se objeví okno, ve kterém zatržením u jednotlivých datových prostředí vyberete 

ta, která chcete do historických zahrnout.  

 

 
 

 

Legislativní změny v roce 2016 
 

Novela branného zákona (zák.č.47/2016 Sb.) 

Dne 1.7.2016 se stává účinným zákon č.47/2016 Sb., kterým se mění zákon č.585/2004 Sb., o branné 

povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 

V novele branného zákona se mj. upravuje příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil 

formou vojenských cvičení a výkon služby v operačním nasazení vojáka v aktivní záloze. V zákoníku 

práce se provádějí formulační úpravy, kdy se výjimečné vojenské cvičení nahrazuje službou v 

operačním nasazení, v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v zákoně o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoně o důchodovém pojištění, 

zákoně o veřejném zdravotním pojištění, zákoně o nemocenském pojištění a dalších zákonech se 

provádějí formulační úpravy zejména ve vztahu k novému vymezení vojenské činné služby. 

Uvedenou novelou se k 1.7.2016 ruší ustanovení §7 odst. 1) písm. h), zákona č. 48/1997 Sb., (nově již 

tedy není stát plátcem pojistného za osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z 

povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení) což v praxi znamená ukončení hlášení kódů "V" a 

"W" zaměstnavatelem. 

Úprava ve výpočtu odvodu na zdravotní pojištění při plnění výkonu úkolů vojáka v aktivní záloze 

bude řešena v další verzi PAM. 

Limity pro sjednání PPV - pedagogové - úprava 

Do funkce Limity pro sjednání PPV bylo zapracováno přechodné ustanovení zákona o 

pedagogických pracovnících dle něhož platí, že dosavadní sjednaná doba trvání pracovního poměru na 

dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami se započítává do celkové 
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doby trvání pracovního poměru na dobu určitou podle § 23a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., jestliže od 

skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka neuplynula doba 

3 let. 

Co se chystá?  

 

Aplikace Výplatní lístek 
 

S aplikací Výplatní lístek získejte ve svém mobilním zařízení okamžitý přístupu k Vašemu aktuálnímu 

výplatnímu lístku. Kdykoliv můžete zjistit, jakou částku dostanete k výplatě. Uvidíte, z jakého důvodu 

a v jaké výši Vám byly provedeny srážky ze mzdy. Budete mít přehled, kolik dní řádné dovolené 

můžete v letošním roce ještě čerpat. To vše rychle a bezpečně. 

 

 
Hlavní přednosti aplikace: 

 

rychlost - rychlé přihlášení do aplikace, zobrazení souhrnných i detailních informací o Vaší mzdě, 

dovolené, odpracované době 

jednoduchost - vše přehledné, intuitivní 

dostupnost - prostřednictvím aplikace je výplatní lístek dostupný okamžitě po jeho uvolnění mzdovou 

účetní 

bezpečnost - aplikace slouží pouze k nahlížení, neumožňuje provádět žádné operace pro zpracování 

mezd 

 

Aplikace umožňuje zobrazovat: 

- údaje o Vašem zaměstnání (pracoviště, druh zaměstnání, rozvrh pracovní doby, pracovní úvazek atd.) 

- základní mzdu a ostatní trvalé složky mzdy 

- agregovaný nebo detailní pohled na vyplacenou mzdu 

- přehled o všech uskutečněných srážkách ze mzdy 

- odvod pojistného, či vypočtenou daň ze mzdy 

- přehled o odpracované době, přesčasových hodinách, neplaceném volnu, atd. 

- průměry pro výpočet náhrad za dovolenou, při DPN a dalších překážkách v práci 

- informace o ročním nároku a aktuálním zůstatku dovolené 

- užitečné kontakty na Vašeho zaměstnavatele (telefon, e-mail) 

  
K využívání aplikace je potřeba: 

- mzdu zpracovanou aplikací Mzdy od společnosti Vema, a. s. 

- mít aktivovanou službu Mobilní výplatní lístek (mVL)  

Pokud budete mít o nový program Výplatní lístek zájem, můžete ho objednávat přímo u naší 

společnosti Softbit software s.r.o., nejlépe emailem na adresu: vema@softbit.cz

https://itunes.apple.com/cz/app/vyplatni-listek/id1122658747?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.vema.mobile.mvl
mailto:vema@softbit.cz


Ma 

 

10 

 

Magazín VEMA HR  
 

 

Číslo 2/2016 

 

Závěrem 

 

Pevně věřím, že jste si v našem magazínu našli řadu informací, které Vám pomohou při Vaši práci. Další číslo 

magazínu pro Vás připravíme, jakmile bude dostatečné množství novinek a změn. 

Jménem celé naší společnosti Vám přeji hezké letní dny a dostatečnou relaxaci při čerpání dnů dovolené. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                            

                                                                  Bc. Radek Beránek  

vedoucí konzultant Vema HR 
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