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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nová mzdová položka SMF80227 RZZP – nedopl. uhr. zdrav. poisťovni 

Do mzdových položiek bola dopracovaná nová mzdová položka SMF80227 RZZP - nedopl. uhr. zdrav. 
poisťovni, ktorá je určená na výpočet základu dane zamestnanca, ktorý zaplatil nedoplatok zdravotnej 
poisťovni sám (NIE prostredníctvom zamestnávateľa), a zamestnávateľovi priniesol doklady o nedoplatku 
a o jeho uhradení, aby si uplatnil nedoplatok pri výpočte preddavkovej dane. Tento postup zverejnila vo 
svojom metodickom usmernení Finančná správa SR. 

Zaplatené poistné sa zahrnie do sumy poistného v potvrdení o zdaniteľnom príjme, v ročnom zúčtovaní dane 
a v ročnom daňovom hlásení. 

1.1 Uplatnenie nedoplatku z RZZP zaplateného zamestnancom zdravotnej poisťovni v mzde podľa 
metodického pokynu FS SR 

Finančná správa SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky vo svojom Metodickom pokyne k § 5 ods. 8 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane z júla 2014 
v oddiele 4 Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania na zdravotnom poistení informuje o tom, že „Ak 
nedoplatok zaplatí zamestnanec zdravotnej poisťovni sám, t. j. nie prostredníctvom svojho zamestnávateľa, 
môže si preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť u zamestnávateľa buď v mesiaci, v ktorom ho zaplatil 
alebo po skončení zdaňovacieho obdobia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej 
činnosti alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.“ 

Zisťovali sme na Finančnej správe SR podrobnosti k tejto téme. Podľa vyjadrenia FS SR „podľa § 5 ods. 8 
zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov základom dane (čiastkovým základom dane) sú 
zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, 
alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie 
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rovnakého druhu. Tzn., že v uvedenom prípade zamestnávateľ pri výpočte čiastkového základu dane 
prihliadne aj na zamestnancom preukázateľne zaplatený nedoplatok (tento však neodvedie s poistným, ktoré 
zrazí zamestnancovi z úhrnu zdaniteľného príjmu, nakoľko ho zamestnanec uhradil sám) v mesiaci, v ktorom 
ho zamestnanec zaplatil. Ak tento zamestnancom zaplatený nedoplatok pri výpočte mesačného základu 
dane zohľadní, uvedená suma nedoplatku bude uvedená aj v potvrdení. Ak zamestnávateľ na základe 
žiadosti zamestnanca vykoná ročné zúčtovanie a zaplatený nedoplatok bol už pri výpočte mesačného 
základu dane zohľadnený, bude zahrnutý v úhrne poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec v ročnom 
zúčtovaní. V prípade, že si zamestnanec tento v roku 2016 uhradený nedoplatok uplatní až v žiadosti o 
vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 (v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2015 to bolo v 
časti IV.), suma zamestnancom  uhradeného nedoplatku sa zahrnie do úhrnu poistného, ktoré je povinný 
platiť zamestnanec. Na preukázanie nároku v obidvoch prípadoch predkladá príslušné doklady, ktorými sú 
výkaz nedoplatku poistného súvisiaceho s príjmami podľa § 5 a potvrdenie o jeho zaplatení - ústrižok z 
pošty, výpis z účtu, potvrdenie poisťovne.“ 

Ak vás teda osloví zamestnanec, že si chce uplatniť nedoplatok RZZP, ktorý sám uhradil zdravotnej 
poisťovni, musí vám doložiť sumu uhradeného nedoplatku a vy mu tento nedoplatok uplatníte v mzde. V 
tomto prípade suma zaplateného nedoplatku RZZP nevstupuje do poistného, ktoré sa zrazí zamestnancovi, 
len sa toto poistné uplatní pri výpočte čiastkového základu dane. Následne sa toto poistné započíta do 
riadku 05 Poistné a príspevky celkom a do riadku 05b z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie 
potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za zdaňovacie 
obdobie. Uplatnená suma nedoplatku RZZP sa započíta do obdobných riadkov ročného zúčtovania dane a 
ročného daňového hlásenia. 

2 Vylepšenia užívateľského rozhrania 

2.1 Aktualizácia kalendára už pri pridaní mimoevidenčného stavu a dátumu ukončenia role do 
mzdového kalendára 

Do systému bol dopracovaný automatický zápis obdobia mimoevidenčného stavu a obdobia 
NEZAMESTNANÝ po skončení platnosti role. 

Kým zápis nemoci je zapracovaný tak, že sa zapisuje aj do prázdneho (ešte nenačítaného) kalendára, 
u mimoevidenčného stavu a u ukončenia platnosti role sme automatický zápis zapracovali tak, že sa 
obdobie zapíše len do naplneného (načítaného) kalendára. Je to preto, že ak sa na záložky Osobné/ 
Ostatné/ ME stav a Rola/ Identifikácia/ Dochádzka zapíšu údaje ešte pred spustením inicializácie kalendára, 
tak stačí, ak sa do kalendára zapíšu pri inicializácii miezd (pri prvom prepočte po prechode do nového 
mesiaca). 

UPOZORNENIE: Ak ste OMYLOM zadali mimoevidenčný stav alebo dochádzkovú odchýlku na obdobie, 
v ktorom nebola ukončená nemoc, v kalendári sa zobrazí len nemoc. Ak túto následne odstránite, odstránia 
sa z kalendára aj dni, ktoré sa prekrývali s mimoevidenčným stavom a dochádzkovou odchýlkou. Vtedy 
MUSÍTE SPUSTIŤ INICIALIZÁCIU kalendára, aby sa tieto obdobia načítali späť do kalendára. 

Postup zápisu kalendárnych zmien ak sa zadané obdobia prekrývajú, zapracovaný do metódy inicializácie 
kalendára:  

- najvyššiu prioritu má obdobie dochádzkovej odchýlky Rehabilitácie a Rehabilitácie – ďalšie voľno ak 
sa zadajú cez záložku Dochádzka,  (zrejme požiadavka ZVJS) – tá prekryje aj obdobie nemoci, ktoré 
má hneď druhú najvyššiu prioritu. Zistila som však, že stačí spustiť inicializáciu a táto kalendárna 
odchýlka sa opäť prekryje nemocou. Navyše sa táto kalendárna zmena zapisuje len na dni, ktoré sú 
podľa plánu pracovné, teda nie na dni voľna a na dni sviatku. Prečo je to takto zapracované som 
nezisťovala; 

- druhú najvyššiu prioritu má obdobie nemoci – tá prekryje záznamy zo záložky ME stavy, Dochádzka 
aj obdobie NEZAMESTNANÝ kedy je rola neplatná (pred začiatkom platnosti role a po jej ukončení); 

- v poradí tretiu prioritu majú záznamy zo záložky Dochádzka, resp. záznamy zadané priamo cez 
kalendár – tie prekryjú záznamy zo záložky ME stavy aj obdobie NEZAMESTNANÝ. Toto riešenie je 
zjavne chybné, pretože umožňuje zadať na obdobie ME stavu resp. na obdobie mimo platnosti 
pracovného pomeru dochádzkové odchýlky ako dovolenka, či lekár; 

- v poradí štvrtú prioritu má obdobie NEZAMESTNANÝ kedy je rola neplatná – tá prekryje záznamy zo 
záložky ME stavy; 

- najnižšiu prioritu pri zápise do kalendára má obdobie mimoevidenčného stavu. 
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2.2 Spracovanie rekapitulácie aj do csv formátu 

Zostavy typu Mzdové rekapitulácie s nastaveným štýlom Riadková alebo Stĺpcová bolo možné doteraz 
spracovať do formátu pdf a xlsx. Do spracovania bola doplnená možnosť spracovať zostavu do formátu csv 
(údaje sú oddelené bodkočiarkou). 

 

2.3 Záložka Ručná úprava mzdy – možnosť zobrazovať údaje aj za staré mesiace 

Na záložku Ručná úprava mzdy bol dopracovaný výberový zoznam Obdobie spracovania, ktorý umožní 
užívateľovi zobraziť si údaje zadané na záložku aj za minulé obdobia, podobne ako si vie za tieto obdobia 
zobraziť položky na záložke Vypočítané mzdy. 

Pri zobrazení údajov za niektorý z minulých mesiacov sú tlačidlá Pridať, Odstrániť nedostupné. 

 

2.4 Záložka Ručná úprava mzdy – zobrazovanie histórie zmien zadávania položiek 

Na záložku Ručná úprava mzdy bola dopracovaná možnosť zobraziť históriu zmien zadávania položiek, 
ktoré majú v zdroji typ ručne zadané. 
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História zobrazuje zmeny vykonané na všetkých položkách v rámci kmeňového alebo nákladového 
mzdového záznamu. Históriu je možné zobraziť aj pri zobrazení údajov zadaných za minulé mesiace.  
História sa však zobrazí len na tých záznamoch, pri pridávaní/odstraňovaní/zmene ktorých už bola funkcia 
zaznamenávania histórie zapracovaná. 

Kým v tabuľke Mzdové položky užívateľ vidí položky a ich hodnoty, ktoré sa použijú pri výpočte mzdy, 

 

v tabuľke História mzdového záznamu užívateľ vidí ako sa položky postupne na záložku pridávali, 
menili, prípadne sa odstraňovali, a kto a kedy tieto zmeny vykonal. Záznamy sú radené od najstaršieho po 
najmladší. 

 

Ako už bolo povedané, história zmien sa týka len záznamov so zdrojom typu ručná úprava. To znamená, že 
ak časť položiek bola na záložku Ručná úprava mzdy zapísaná napr. importom mzdových položiek, tieto 
záznamy sa v histórii nezobrazia. 
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2.5 Záložka Kalendár – starý kalendár – rozšírenie funkcie zobrazovania údajov aj za staré mesiace 

Do pôvodného vzhľadu mzdového kalendára (starý kalendár) bola dopracovaná možnosť prepínať obdobia 
cez výberový zoznam Obdobie spracovania. Funkčnosť zobrazovania údajov zostala zachovaná ako pri 
prepínaní sa do starých mesiacov šípkami pravo/vľavo v hlavičke kalendára. 

 

3 Výpočet základného platu za nadčas a príplatku za nadčas s hodnotami platnými 
v mesiaci odpracovania nadčasu 

V update 4.12 z novembra 2014 bola zapracovaná funkcia, pomocou ktorej bolo možné pri výpočte príplatku 
za nadčas použiť priemerný zárobok platný v niektorom z minulých mesiacov. Funkcionalita bola popísaná 
v kapitole Preplácanie len príplatku za nadčas s priemerom platným v mesiaci výkonu práce nadčas. 

Táto funkcionalita bola nahradená vylepšenou novou funkciou, ktorá umožňuje preplácať nielen príplatok za 
nadčas, ale aj základný plat za nadčas s hodnotami platnými v niektorom z minulých mesiacov. Funkcia je 
urobená tak všeobecne, že je možné ju použiť pre všetky PAM položky, ktoré majú nastavený taký 
algoritmus výpočtu, ktorý má v základni nastavenú mzdovú položku. 

Do systému bola dopracovaná funkcia, ktorá umožní užívateľovi použiť pri výpočte údaje z iného mesiaca, 
než za ktorý sa spracováva mzda. 

Táto úprava sa týka PAM položiek, ktoré majú nastavený taký algoritmus výpočtu, v ktorom je základňou 
mzdová položka - napr. položka príplatok za nadčas s algoritmom SALG2020, v ktorom je základňou 
položka SMF30170 Priemer na dovolenku. 

Funkcia má využitie predovšetkým pri preplácaní základného platu za nadčas a príplatku za nadčas, ktorý 
bol odpracovaný v niektorom z minulých mesiacov, a zamestnávateľ ich chce preplácať hodnotami platnými 
v mesiaci odpracovania nadčasu. 

V tomto prípade užívateľ nastaví novú funkciu v položkách: 

SPF10206 Základný plat za nadčas – táto zabezpečí výpočet základného platu za nadčas zadaním počtu 
hodín nadčasu a obdobia do položky SMH10116 Odpracované hodiny za nadčas; 

SPF10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok, resp. SPF10312 Príplatok - nadčas vyšší len príplatok – 
tieto zabezpečia výpočet príplatku za nadčas zadaním počtu hodín nadčasu a obdobia do položky 
SMH10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok (celkom), resp. SMH10312 Príplatok - nadčas vyšší len 
príplatok (celkom). 

 

UPOZORNENIE: Ak chcete využiť novú funkciu na preplácanie základného platu za nadčas a príplatku za 
nadčas s údajmi základného platu a priemerného hodinového zárobku, ktoré platili v mesiaci odpracovaného 
nadčasu, nesmiete použiť PAM položky SPF10301 Príplatok - nadčas nižší, resp. SPF10302 Príplatok - 
nadčas vyšší. Je to preto, že v tomto prípade sa zadané obdobie použije len pre výpočet príplatku. Základný 
plat za nadčas sa vypočíta zo základného platu platného v aktuálnom mesiaci spracovania miezd. 
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Pre spustenie funkcie je potrebné v príslušnej PAM položke označiť políčko Možnosť zadať obdobie. 

 

To umožní pri pridávaní zdrojovej položky PAM položky, napr. hodín základného platu za nadčas, zadať 
okrem počtu hodín aj obdobie, za ktoré sa má do výpočtu vziať základný plat. 

 

V tomto prípade systém pri výpočte základného platu za nadčas použije sumu základného platu platnú 
v zadanom období, v príklade na obrázku teda platnú v mesiaci apríl 2016. 

Ak sa preplácajú nadčasy za rôzne mesiace, je potrebné zadať za každé obdobie samostatne počet hodín 
do príslušných položiek SMH10116 Odpracované hodiny nadčas a SMH10311 Príplatok - nadčas nižší len 
príplatok (celkom), resp. SMH10312 Príplatok - nadčas vyšší len príplatok (celkom) aj s obdobím, ku 
ktorému sa vzťahujú. 

Ak sa do položiek obdobie nezadá, systém skontroluje nastavenie hodnoty v konštante OTMONTH Základňa 
algoritmu PAM položky - počet mesiacov (prednastavená hodnota je 0), a podľa jej hodnoty určí obdobie, za 
ktoré sa zoberú hodnoty do výpočtu. Ak je v konštante hodnota 0, obdobie je aktuálny mesiac spracovania 
miezd. Ak je v konštante hodnota 4, obdobie je 4. mesiac pred mesiacom, za ktorý sa spracováva mzda. 

Príklad: 

Spracováva sa mzda za mesiac august 2016. V mzde za tento mesiac zamestnávateľ preplatí 
zamestnancovi mzdu a príplatok za nadčas za mesiace jún, júl a august 2016. 

Údaje vstupujúce do výpočtu: 

 06/2016 07/2016 08/2016 

SMF30172 Priemer pre základný plat za nadčas (základný plat pripadajúci 
v mesiaci na 1 hodinu fondu pracovného času) 

405/176= 

2,301136 

405/168= 

2,410714 

500/184= 

2,717391 

SMF30170 Priemer na dovolenku (priemerný hodinový zárobok pre výpočet 

príplatku za nadčas) 
2,3280 2,3365 2,3365 

SMH10116 Odpracované hodiny nadčas (hodiny na preplatenie základného 
platu za nadčas) 

15 5 10 

SMH10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok (celkom) (hodiny na 
preplatenie príplatku za nadčas so sadzbou 25 % priemerného zárobku) 

15 5 10 

Za každé obdobie sa zadá počet hodín do položiek SMH10116 a SMH10312. Pri zadaní počtu hodín za 
august 2016 obdobie nie je potrebné zadávať, pretože konštanta OTMONTH má hodnotu 0. 
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Do mzdy sa vypočítajú položky nasledovne: 

 SMF10206 Základný plat za nadčas (celkom) SMF10311 Príplatok – nadčas nižší len príplatok 
(celkom) 

06/2016 15 x 2,301136 = 34,52 15 x 2,3280 x 0,25 = 8,73 

07/2016 5 x 2,410714 = 12,05 5 x 2,3365 x 0,25 = 2,92 

08/2016 10 x 2,717391 = 27,17 10 x 2,3365 x 0,25 = 5,84 

 

3.1 Použitie konštanty OTMONTH Základňa algoritmu PAM položky – počet mesiacov (predtým 
s názvom Príplatok za nadčas – počet mesiacov) 

Ak zamestnávateľ prepláca mzdu a príplatok za prácu nadčas za minulé obdobia s hodnotami platnými v 
období určenom vždy o rovnaký počet mesiacov späť od aktuálneho obdobia, napr. 4 mesiace, postupuje 
nasledovne: 

V konštante OTMONTH Základňa algoritmu PAM položky - počet mesiacov nastaví hodnotu, napr. 4. 

V PAM položkách SPF10206 Základný plat za nadčas a SPF10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok, 
resp. SPF10312 Príplatok - nadčas vyšší len príplatok označí políčko Možnosť zadať obdobie. 

Zároveň v PAM položkách SPF10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok, resp. SPF10312 Príplatok - 
nadčas vyšší len príplatok nastaví algoritmus výpočtu SALG1027, ktorý má tiež nastavenú základňu 
SMF30170 Priemer na dovolenku. 

Pre preplácanie základného platu za nadčas a príplatku za nadčas použije položky SMH10116 Odpracované 
hodiny nadčas a SMH10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok (celkom), resp. SMH10312 Príplatok - 
nadčas vyšší len príplatok (celkom), do ktorých nebude zadávať obdobie, t.j. políčko Minulé obdobie bude 
prázdne. V tomto prípade systém vyhodnotí obdobie podľa nastavenej konštanty. 

 

Pre preplácanie základného platu za nadčas a príplatku za nadčas za aktuálny mesiac spracovania miezd 
použije položku SMH10301 Príplatok - nadčas nižší (celkom) resp. SMH10302 Príplatok - nadčas vyšší 
(celkom). Pre tieto položky zostane nastavenie PAM položky nezmenené. 

Príklad 

Spracováva sa mzda za mesiac august 2016. V mzde za tento mesiac zamestnávateľ preplatí 
zamestnancovi mzdu a príplatok za nadčas za 20 hodín nadčasu za minulé obdobia s údajmi platnými 4 
mesiace dozadu (za mesiac apríl 2016) a mzdu a príplatok za nadčas za 10 hodín nadčasu v auguste 2016. 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 8 

Údaje vstupujúce do výpočtu: 

 04/2016 08/2016 

SMF30172 Priemer pre základný plat za nadčas (základný plat pripadajúci v mesiaci na 
1 hodinu fondu pracovného času) 

500/168= 

2,976190 

550/184= 

2,989130 

SMF30170 Priemer na dovolenku (priemerný hodinový zárobok pre výpočet príplatku 
za nadčas) 

2,8846 2,8995 

SMH10116 Odpracované hodiny nadčas (hodiny na preplatenie základného platu za 

nadčas) 
20 - 

SMH10311 Príplatok - nadčas nižší len príplatok (celkom) (hodiny na preplatenie 
príplatku za nadčas so sadzbou 25 % priemerného zárobku) 

20 - 

SMH10301 Príplatok - nadčas nižší (celkom) (hodiny na preplatenie základné platu za 
nadčas a príplatku za nadčas so sadzbou 25 % priem. zárobku) 

 10 

Do mzdy sa vypočítajú položky nasledovne: 

 SMF10206 Základný plat za 
nadčas (celkom) 

SMF10311 Príplatok – nadčas nižší 
len príplatok (celkom) 

SMF10301 Príplatok – nadčas 
nižší (celkom) 

04/2016 20 x 2,976190 = 59,52 20 x 2,8846 x 0,25 = 14,42 - 

08/2016 10 x 2,989130 = 29,89 - 10 x 2,8995 x 0,25 = 7,25 

 

4 Možnosť počítať príplatky s rôznou sadzbou s väzbou na útvary (strediská) 

Niektorí užívatelia, ktorí sú agentúrami zamestnávania, potrebujú počítať vybrané príplatky s rôznou 
sadzbou za každého partnera, ku ktorému sú jeho zamestnanci vysielaní. Jednou z možností je využiť 
spôsob, ktorý poskytuje modul Agentúrne zamestnávanie, ktorý však vyžaduje zadávanie aktivít (viď. 
príručka k modulu Agentúrne zamestnávanie). 

Ak spracovateľ miezd rieši zaradenie zamestnancov jednotlivým partnerom cez útvary zadané na záložke 
Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie, prípadne cez nákladový mzdový záznam priamo pri zadávaní 
údajov do miezd, má možnosť využiť novú funkciu čítania hodnoty PAM položky cez útvary zapracovanú 
v tomto update. 

Pre použitie novej funkcie je potrebné požiadať hotline o sprístupnenie modulu Agentúrne zamestnávanie vo 
vašej databáze. 

V tomto module sa vo voľbe Partneri pridajú jednotliví partneri – stačí zadať kód, názov a skratku. 
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Následne sa vo voľbe Zmluvy a objednávky pridá pre každého partnera zmluva. Stačí zadať číslo zmluvy 
a vybrať partnera. 

 

 

V každej zmluve sa na záložku PAM položky zadajú tie PAM položky, u ktorých sa má nastaviť iná sadzba, 
než aká je nastavená vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky (hodnota nastavená v PAM položke je 
zobrazená v políčku vpravo). Ak je to potrebné, má užívateľ možnosť nastaviť aj iný algoritmus výpočtu pre 
výpočet vybranej PAM položky. 
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V každej zmluve sa na záložku Zúčtovacie hľadiská zadajú tie útvary, pre ktoré nastavenia PAM položiek na 
záložke PAM položky majú platiť.  

 

Útvary sa čítajú z voľby Pomocné dáta PAM/ Útvary. 

 

Po tomto nastavení sa môžu zadávať hodiny pre jednotlivé príplatky do mzdy na záložku Mzdy/ Ručná 
úprava mzdy. Úprava umožňuje zadávať hodiny príplatku nielen so sadzbou kmeňového útvaru (partnera – 
stredisko zadané na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie), ale aj so sadzbou ktoréhokoľvek iného 
partnera, ak sa hodiny zadajú do nákladového mzdového záznamu na záložke Mzdy/ Ručná úprava mzdy. 

 

Pri prepočte systém skontroluje, či je v zmluve zadaný útvar, ku ktorému sa hodiny príplatku viažu. Ak nájde 
útvar v jedinej zmluve partnera, pre výpočet použije sadzbu nastavenú v zmluve. Ak nenájde útvar ani 
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v jednej zmluve partnera, použije sadzbu nastavenú v PAM položke vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM 
položky. Ak nájde útvar v dvoch a viacerých zmluvách, použije sadzbu z prvej zmluvy, ktorú nájde (zmluva 
s najnižším ID). 

Príklad 

U Partnera 1 je nastavená hodnota PAM položky SPF10301 pre príplatok za nadčas nižší 0,4. U Partnera 2 
je nastavená hodnota rovnakej PAM položky 0,5. Do mzdy sa zadalo 10 hodín príplatku za nadčas nižší za 
Partnera 1 aj za Partnera 2. Zamestnanec má priemerný hodinový zárobok 2,9762. 

Pre Partnera 1 sa vypočíta príplatok za nadčas a zapíše do kmeňovej systémovej výplatnej pásky:  

 

2,9762 x 10 x 0,4 = 11,90 

Pre Partnera 2 sa vypočíta príplatok za nadčas do nákladovej systémovej výplatnej pásky: 

2,9762 x 10 x 0,5 = 14,88 

 

 

UPOZORNENIE: Pri výpočte mzdovej položky z hodnoty PAM položky zadanej v zmluve partnera má vyššiu 
prioritu metóda čítania hodnoty PAM položky cez aktivitu (zapracovanú v minulosti) pred novou metódou 
čítania hodnoty PAM položky cez útvary. 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 


