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Základní číselníky
Rozšířen číselník Kódy DPH  (menu Ostatní – Kódy DPH) o parametry pro kontrolní hlášení DPH: 

- Oddíl (A1, A2, A4, B1, B2, MA2)
- Sloupec (5, 6, 7, 8, 9, 10)
- Znak strany (1 = MD – Dal; 2 =Dal – MD)

Příslušné hodnoty jsou do těchto parametrů doplněny podle matričních dat výkazu DPH.  

Mzdy
• Sestavy-M ěsíc-Hrubé – Čtvrtletní a m ěsíční prémie  – provedena úprava pro COOP Hořovice.
• Personalistika-Sestavy  –  přibyla  nová  sestava  Seznam  zam ěstnanc ů  dle  konce  zkušební

doby .

Legislativní zm ěny pro modul Mzdy od 1.1.2016

• Roční vyúčtování daně -  za rok 2015 je nárok na bonus při min. výdělku 55.200 (6*9.200,-). 
Minimální výše daňového bonusu 100,- Kč i maximální výše 60.300,- Kč zůstává beze změny. 
Stejně jako vloni platí, že vyúčtování lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň 
v průběhu roku 2015 zvýšeny o solidární zvýšení daně, avšak jeho daň za zdaň. období 2015 se 
nezvyšuje o solidární zvýšení daně.

• K 1.1.2016 se ruší zákon o důchodovém spoření. Za měsíc leden 2016 platí pro všechny 
zaměstnance jednotná sazba pojistného na důch. pojištění ve výši 6,5 %, sazba 3,5 % se ruší.

• Upozornění na nové formuláře –
Potvrzení o zdanit. příjmech – za rok 2015 (MFin 5460 - vzor 23)
Potvrzení o zdanit. příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení 
práce …(MFin 5460/A – vzor č.2)
Přehled o výši pojistného

• min. mzda –z 9200 na 9900,- Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní
dobu 40 hodin), v souladu se záměrem dorovnání min. mzdy u zaměstnanců s inval. důchodem a
využívání jediné sazby min. mzdy pro všechny zaměstnance, dochází od 1.1.2016 ke zvýšení
měsíční min. mzdy u zaměstnanců s invaliditou z 8000 na 9300,- Kč a hodinové min. mzdy ze
48,10 na 55,10 Kč  

• průměrná mzda pro rok 2016 – 27.006,- Kč

• max. strop pro SP – 1.296.288,- (48 násobek průměrné mzdy)
• rozhodný příjem pro účast na nemoc. pojištění nadále zůstává 2.500,- Kč 
• Pro rok 2016 jsou nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění :

1.RH -901,- Kč denně, 2.RH – 1351,- Kč, 3.RH – 2701,- Kč
Nové jsou i redukční hranice pro úpravu prům. výdělku z nich odvozené převodem na hodinu

(násobením koef. 0,175) využívané pro účely výpočtu náhrady mzdy
1.RH – 157,68 Kč,   2.RH – 236,43 Kč,  3. RH – 472,68 Kč

• Fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2024 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1897,5 hodiny.

Údržba
• Do ročních výmazů je přidána i možnost výmazu akcí PD a VO (jedna dávka, využívají společné

knihovny). Odmazávají se vždy akce, které končí v uvedeném roce.


