Legislatívne zmeny:

13. plat , 14. plat
Novela Zákonníka práce §118 ods.4 písm. a), b)
Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za
prácu pri príležitosti:
Obdobia letných dovoleniek = 13. plat
Vianočných sviatkov = 14. plat
V roku 2018 je 13. plat oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur.
V ďalších rokoch pribudne oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 eur - platné v roku 2019.
Oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie do výšky 500 eur je platné v roku 2021.
Podmienky vyplatenia 13. platu :
• trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj
• aby sa uplatnilo oslobodenie od ZP vo výške 500 Eur, musí byť vyplatený najmenej vo výške
priemerného mesačného zárobku zamestnanca
• pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24
mesiacov.
V systéme NorisNext sú pre účely 13. a 14. platu pridané 2 nové mzdové zložky:

Zadávať MZ 021 – 13. plat môžete z Hrubých miezd, HM_C, Predspracovania.
Základ pre výpočet = Priemerná mes. mzda / Funkčný plat
Doplnili sme automatický výpočet priemernej mesačnej mzdy podľa vzorca:
Priemerná mesačná mzda = aktuálny hodinový priemer na náhrady * týždenný úväzok * 4,348
Funkčný plat = aktuálny platný funkčný plat zo Zaradenia zamestnanca.
Po zadaní mzdovej zložky program doplní do sadzby priemerný mesačný zárobok – ak má ZC na KZ
uvedenú skupinu odmeňovania = 0 a Funkčný plat - ak má ZC na KZ uvedenú skupinu odmeňovania
=4
Vyplnená skupina odmeňovania je podmienkou - ak nemáte na KZ uvedenú skupinu odmeňovania
– kontaktujte Vášho konzultanta.

Program pri výpočte kontroluje výšku 13. platu – ak je nižšia, program mzdu nevypočíta.
MZ 021 – 13. plat musí byť vyplatená najmenej vo výške priemernej mesačnej mzdy / funkčného
platu.
Ak chcete poskytnúť zamestnancom príspevok na dovolenku v nižšej sume, použite inú mzdovú
zložku (napr. typ odmena), ktorá nebude znižovať výšku základu pre odvod do ZP.
Upozornenie: MZ 021 – má nastavený počet kvartálov = 4 (pri výpočte priemeru na náhradu). Podľa
potreby nastavenie upravte v konfigurácii mzdovej zložky.

Nastavenie „základ pre výpočet“ = Priemerná mes. mzda / Funkčný plat
v konfigurácii mzdovej zložky je možné použiť aj pri MZ odchodné a odstupné, kde program dopočíta
priemernú mesačnú mzdu.
Zadaním hodnoty „počet“ – zadávate vlastne počet mesiacov pre vyplatenie odstupného,
odchodného.

Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov = 14. plat - funkcionalita bude doplnená
v nasledujúcej aktualizácii modulu miezd.

Úprava výšky minimálneho mzdového zvýhodnenia, vznik nových mzdových
zvýhodnení.
Keďže v Noris.Next nie je jednotný číselník mzdových zložiek, je potrebné nové mzdové zložky –
týkajúce sa mzdových zvýhodnení pridať ručne (prípadne za pomoci konzultanta).
Pre mzdové zvýhodnenia dohodárov vytvorte samostatné mzdové zložky kopírovaním z MZ 271 –
274 a úpravou nastavení. Takýmto spôsobom sa nové MZ nakopírujú do správnych položiek v triede
„Sumy mzdových zložiek“- kvôli štatistike Práca 2-04.

Nové mzdové zvýhodnenia a zvýšenie základných sadzieb už existujúcich mzdových zvýhodnení –
platných od 1.5.2018- do 30.4.2019

Mzdové zvýhodnenie
Mzdové zvýhodnenie
za prácu vo sviatok
Mzdové zvýhodnenie
za prácu vo sviatok
Mzdové zvýhodnenie
za prácu v sobotu
Mzdové zvýhodnenie
za prácu v nedeľu
Mzdové zvýhodnenie
za prácu v noci
Mzdové zvýhodnenie
za sťažený výkon
práce
Mzdové zvýhodnenie
za sťažený výkon
práce

Pôvodná min. sadzba
50 % priemerného
zárobku

Nová sadzba
100 % priemerného
zárobku
Najmenej vo výške
hodinovej min. mzdy
2,759
25% (20% osobitný
predpis) minimálnej
mzdy
50% (40% osobitný
predpis) minimálnej
mzdy
30% (35% osobitný
predpis) minimálnej
mzdy

Poznámka
zamestnanec
Dohodár (VP, PČ, BČŠ)

Zamestnanec
Dohodár (VP, PČ, BČŠ)
zamestnanec
Dohodár (VP, PČ, BČŠ)
Zamestnanec
Dohodár (VP, PČ, BČŠ)
zamestnanec

20 % nim. Hodinovej
mzdy = 0,5518 Eur

Dohodár (VP, PČ, BČŠ)

Čerpanie rezervy na dovolenku – nová funkcionalita
Doteraz bolo sledovanie čerpania rezervy na dovolenku zabezpečené zostavou nad triedou „Výpočet
mzdy“ – Čerpanie rezervy na dovolenku.
Zostava zobrazila čerpanie za celý podnik, čo nevyhovovalo užívateľom, ktorí čerpanie rezervy účtujú
mesačne podľa analytických hľadísk (útvar, obor činnosti, nákladové stredisko..)

Vo verzii 14 je do triedy „Rezervy a povinné zrážky“ je pridaná funkcia čerpania rezervy na dovolenku,
ktorá vypočíta čerpanie podľa analytických hľadísk - a to samostatne sumu za dovolenku (Čiastka),
odvody do ZP (čiastka 2) a odvody do SP (čiastka 3).
V prípade, že funkciu začnete využívať, formulár vyplňte nasledovne:
Typ: Čerpanie rezervy na dovolenku
MZ konfigurácia, MZ účtovanie: 551 - Čerpanie rezervy na dovolenku
Typ zoskupenia : vyberte podľa potreby, ostatné nepoužité typy musia mať nastavené „žiadne“,
nezabudnite zadať dĺžku
Uložiť a spustiť funkciu „Vytvorenie dokladu“
Funkciou Schváliť doklad

Obr. 3 – Nastavený formulár pre čerpanie rezervy na dovolenku s vygenerovanými záznamami.
Poznámka: ak sa stĺpce „Čiastka 2“, „Čiastka 3“ zobrazujú na konci formulára, presuňte stĺpce ťahom
myši a pravým klikom uložte nastavenie.

Funkcia tvorby mzdového interného dokladu je upravená tak, že do MID vytvorí záznamy o čerpaní
rezervy podľa analytických hľadísk (podobne ako pri tvorbe sociálneho fondu).
V konfigurácii triedy „Rezervy a povinné zrážky“ zakliknite atribút „čerpanie rezervy na dovolenku“,
čím sa zabezpečí kontrola pred vytvorením MID.

V číselníku MZ sú MZ 551, 552, 553

Doplňte kontácie a prideľte mzdovým zložkám v triede „Predpisy pre účtovanie miezd“
2 – funkcia tvorby mzdového interného dokladu automaticky čerpanie rezervy zaúčtuje.

Úprava zobrazovania výplatného dňa vo výkazoch preddavkov pre SP, ZP
Vo výkazoch preddavkov poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sme upravili
zobrazovanie výplatného dňa na zostavách.
Ak je v konfigurácii vypočítanej mzdy zadaný dátum výplaty – ten sa v zostave použije vždy, bez
ohľadu na to, či v aktuálnom mesiaci ide o pracovný, alebo nepracovný deň.

Prepočet dátumu odchodu do dôchodku – úprava funkcie.
Označením zamestnancov v triede Karta zamestnanca a spustením funkcie „prepočet dátumu nároku
na dôchodok“ - sa upraví dátum odchodu do dôchodku na záložke „odbory“.

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.
Podľa opatrenia (č. 269/2016 Z. z.) v roku 2017 bol dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní.
Podľa opatrenia (č. 227/2017 Z. z.) v roku 2018 je dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní.

Úprava základu pre výpočet – odvody do odborov
Úprava základu pre výpočet „HM-F-D+DNP“ - do základu sa pripočítava náhrada za dočasnú
práceneschopnosť (MZ 341, 343, 344,348,349).

Úkolová mzda a dopočet do minimálnej mzdy.
Pri úkolových mzdách sme upravili kartu zamestnanca tak, že je možné zadať dopočet do minimálnej
mzdy a stupeň náročnosti práce.
Funkcia výpočtu sleduje minimálnu výšku mzdy ako pri hodinových mzdách a v prípade potreby
dopočíta sumu do min. mzdy dopočíta.

Úprava obdobia pre použitie pravdepodobného zárobku pre pracovnoprávne
účely.
Pravdepodobný zárobok sa použije, ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21
dní , alebo 168 hodín.

MAX VZ pri náhrade počas dočasnej práceneschopnosti.
V konfigurácii miezd sme opravili hodnotu max. denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti na hodnotu 59,9671.

Nová výplatné pásky
Do zoznamu zostáv v triede Výpočet mzdy je pridané nové zostavy:
Výplatný lístok jednotlivo - 212613
Výplatný lístok XML – 212612
Oba výplatné lístky obsahujú v záhlaví okrem sledovania čerpania dovolenky aj sledovanie
vyčerpaných hodín pri prekážkach v práci z dôvodu ošetrenia, alebo sprevádzania rodinného
príslušníka.
Výplatné pásky sú vo vývoji. Vaše pripomienky zapracujeme v nasledujúcich aktualizáciách.
Výplatný lístok jednotlivo zobrazí vypočítanú mzdu označeného zamestnanca, alebo viacerých
označených zamestnancov - každú výplatu na samostatnú A4.
Výplatný lístok XML - vytlačí všetky výplatné pásky naraz – je zoradený podľa útvaru a priezviska
zamestnanca.

Úprava spôsobu zobrazovania informácií o zmenách v moduloch.
Informácia uložená do systému sa po krátkom čase zobrazí v ľavom dolnom roku obrazovky - viď obr.

Kliknutím na „Viac informácií“ sa otvorí okno, kde je podrobnejší popis zmeny, alebo oznamu.

Kliknutím na „Označiť ako prečítané“ sa informácia nebude ďalej zobrazovať.

