
Informace 02.2017  Mzdy, docházka  
 

1. Automatická reinstalace 
- Pod kódem 0_R_259 Mzdy 93 Vám bylo dne 09.02.2017 nahráno 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017 – 
srážková daň 

 Potvrzení se nachází v modulu MS/sestavy/MZPT Potvrzení o 
příjmech – srážková daň 

 Na potvrzení se nachází nový údaj  „Daňový nerezident ČR a 
zároveň rezident členského státu EU nebo EHP“ 

- Pod kódem 0_R_258 Mzdy 92 Vám bylo dne 07.02.2017 nahráno 
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017 – 
zálohová daň 

 Potvrzení se nachází v modulu MS/sestavy/MZPP Potvrzení o 
příjmech – zálohová daň 

 
2. Modul Osoby/záložka srážky 
- Nový údaj „vydal“při pořízení srážky Exekuce/Insolvence 

 
- Doplňte si ze svých exekučních a insolvenčních rozhodnutí k jednotlivým 

osobám, kdo toto rozhodnutí VYDAL do nového údaje 
- Povinnou náležitostí zápočtového listu bude i tento údaj a to od 

1.7.2017. Odsud se bude údaj do zápočtového listu doplňovat. 
 

3. Modul Osoby/záložka Všeobecná 
-  doplněny 3 nové údaje, dle platné legislativy, ve vztahu k daňovým 

nerezidentům ČR 



 
 Daňový rezident – stát: obsluha doplní stát, kde je osoba daňovým 

rezidentem 

 DIČ pro cizí: obsluha doplní DIČ osoby státu, kde je daňovým 
rezidentem 

 Pas – stát: obsluha doplní kód státu, který vydal osobě PAS 
 

- Povinnou náležitostí mzdového listu v roce 2017 jsou výše uvedené 
údaje, aktualizaci mzdového listu budeme posílat automatickou 
reinstalací 

- Je třeba si u daňových nerezidentů ČR doplnit tyto povinné údaje do 
Modulu Osoby/záložky Všeob 

 

4. Postup při vzniku chyby v IMES 
- Vznikne- li Vám v programu chyba, 

 prosíme o její odeslání přes tlačítko ODESLAT, abychom chybu 
odstranili 

 ukončete IMES a znovu do něj vstupte 
 

5. Upozornění  - změna názvu u kódů srážek  v číselníku srážek (C5401)  

 Kód srážky 1 nebo 800001, původní název Výživné, stálá částka – 
nový název Výživné dohodou (ne exekucí), použije se v případě, že 
se manželé domluví mezi s sebou na srážce ze mzdy (nejedná se o 
exekuci) 

 Kód srážky 500 nebo 800002, původní název Výživné, vypočtené 
z ČM – nový název Výživné, na základě exekuce, vypočítává se v 
ČM, vstupuje do celkového výpočtu spolu s exekucí 

 

6. Odměna z dohody o provedení práce – Odvod ZP z minimálního základu 
11 000 Kč 

- Se zvýšením minimální mzdy na hodnotu 11 000 Kč chceme upozornit na 
možnou situaci, která dříve u DPP nemohla nastat 



 Pokud zaměstnanec na dohodu o provedení práce: 

  nemá souběžný pracovní poměr 

  není sám přihlášený na ZP 

 jeho měsíční odměna přesáhne 10 000 Kč 
- je povinnost odvést ZP z minimálního základu 11 000 Kč. 
- Odvod zajistíte tak, že na první záložce Všeob zatrhnete Hlídat minimální 

základ u pojištění. Poté bude program dopočítávat odvod ZP z 11 000 Kč 
a z rozdílu do 11 0000 hradí vše zaměstnanec.  
Dopočet proběhne při výpočtu čistých mezd – vytvoří se DM 94XX/30 - 
Odvod XX - Dop. min. mzdy (% Osoba)  - XX je příslušná pojišťovna. 

 

 


