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Zvýšení minimální mzdy 

Od 1.1.2020 se zvyšuje minimální mzda na z 13 350 Kč na 14 600 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti pro rok 2020 

(nemění se, je stejné jako v roce 2019) 

První Dítě 1267 korun měsíčně (15204 ročně) 

Druhé dítě 1617 Kč měsíčně (19404 ročně) 

Třetí a každé další dítě 2017 Kč měsíčně (24204 ročně)  

Maximální vyměřovací základ pojistného 

Maximální VZ sociálního pojistného se zvýší z částky 1 569 552  Kč na  1 672 080 Kč 

Redukční hranice pro výpočet nemocenské 

První redukční hranice se zvýší z částky   1090 Kč na 1162 Kč 

Druhá redukční hranice se zvýší z částky 1635 Kč na  1742 Kč 

Třetí redukční hranice se zvýší z částky   3270 Kč na  3484 Kč 

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost 

Stanoví se z redukčních hranic pro nemocenské dávky vynásobením koeficientem 0,175 a 

zaokrouhlené na celé haléře. 

 

První redukční hranice se zvýší z částky    190,75  Kč na 203,35 Kč 

Druhá redukční hranice se zvýší z částky   286,13 Kč na  304,85 Kč 

Třetí redukční hranice se zvýší z částky     572,25 Kč na  609,70 Kč 

Oznámení zaměstnanců ZPS 

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 činí 33 429,- Kč. 

Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této 

částky, tj. 83 572,5- Kč. 

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 

vyhl. č. 518/2004 Sb. tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo 

zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 tj. částkou 234 003,- Kč. 

Exekuce –úprava hranic pro výpočet 

Částka životní minimum pro rok 2020 zůstává nezměněna 3 410,- Kč. 

Částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2020 se zvyšuje z částky 6233 na částku 

6502,- Kč. 
 



Chráněná dílna 

Chráněná dílna – organizace, která zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním 

postižením. U takové organizace se bude u pracovníků, kteří pobírají částečný nebo plný 

invalidní důchod, počítat vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění z částky, která 

přesáhne vyměřovací základ osob za které je plátcem pojistného stát. Od 01.01.2020 se 

pojistné odvede pouze z části, která přesáhne 7 903 Kč. (dříve 7 540 Kč) 

Daňové formuláře 

Do programu byly doplněny aktualizace všech dostupných daňových formulářů platných pro 

rok 2020 

 

 

Elektronické neschopenky 

Od 1.1.2020 se zavádí používání elektronických neschopenek na místo stávajících papírových 

formulářů.  

Zcela mimo náš program se firma může zaregistrovat na ČSSZ a zdarma potom bude dostávat  

cestou, kterou si při registraci určí,(emailem, datovou schránkou) notifikace o změnách 

v registru elektronických neschopenek. 

Tím získá přístup ke konkrétní neschopence pracovníka, kde si přečte příslušné informace, 

jako když pracovník přinesl papírovou neschopenku. 

 

Z pohledu programu PAMWIN se zavedení elektronických neschopenek dotkne dvou 

formulářů 

1. Nový vzor formuláře „Příloha k žádosti o nemocenskou dávku“ 

2. Zcela nový formulář „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“ 

 

Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pro rok 2020 
Do tohoto formuláře byly doplněné nové informace o způsobu vyplácení mzdy. Tyto 

informace se tisknou na druhé straně přílohy k žádosti.  

Při založení přílohy k žádosti se informace o způsobu výplaty mzdy automaticky převezmou z 

aktuální mzdy, ke které se tato příloha váže. 

Pokud bude pracovník požadovat vyplácení nemocenské dávky jiným způsobem, je možné 

tyto informace na příslušné příloze libovolně upravit, bez ohledu na to, jak je aktuální mzdy 

vyplácena. 

1. Otevřete si příslušnou nepřítomnost k editaci a stisknete tlačítko „Příloha k žádosti“ 



 
2. Zpřístupní se informace pro úpravu informací na druhé straně přílohy. Pro úpravu 

způsobu výplaty stiskněte tlačítko „Způsob výplaty“ 

  

3. V novém formuláři se zobrazí předvyplněný požadovaný způsob výplaty nemocenské 

dávky 



 
 

 

Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti 
Tento nový formulář se bude zakládat k příslušné pracovní neschopnosti pomocí tlačítka 

„Hlášení při ukončení“ 

 
Po založení se zobrazí jeho obsah, kde je možné doplnit potřebné údaje. 



 
 

Tisk a odeslání těchto formulářů je možné dělat z hlavní obrazovky programu tlačítko 

„Sociální poj.“ 



Způsob odeslání Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti je obdobný jako u přílohy 

k žádosti o nemocenskou dávku.  
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Vyúčtování náhrad mzdy – podklad pro program MPSV „Antivirus“ 

Do programu PAMwin byla doplněna možnost tisknout podkladu pro měsíční vyúčtování 

vyplacených náhrad mezd. 

Dále je zde i možnost přímo z programu PAMwin automaticky vyplnit požadované XLS 

tabulky, které se odesílají na MPSV. 

 

Postup zpracování výkazu vyúčtování vyplacených náhrad: 

 

Doplnění definice do číselníku „Náhrady“ 
Z hlavní obrazovky tlačítko „Číselníky“ – volba „Náhrady“ 

Do číselníku doplníte definice náhrad, které se budou pracovníkům vyplácet 

- Kód náhrady si zvolíte jako další v pořadí 

- Název – text, který se dostane do mzdy a do výplatní pásky 

- Paragraf ZP – pro výkaz typu „A“ zde bude číslo 192 nebo 208 

- Způsob výpočtu konkrétní náhrady 



 
 

 

Doplnění náhrady v konkrétní mzdě pracovníka 
Ve mzdě pracovníka doplníte běžným způsobem požadovanou náhradu a vyplníte za kolik 

hodin, případně dnů se vyplácí. Pokud je v definici náhrad zvolen způsob výpočtu 

„%z průměru“, tak se podle aktuálního průměru pro náhrady dopočte i konkrétní výše 

náhrady 



 
 

 

Podklad pro vyúčtování vyplacených náhrad mezd 
Z hlavní obrazovky tlačítko „Složky mzdy“ 



 
 

Tisk podkladu pro vyúčtování náhrad 
Typ tisku nastavíte na (.) Vyúčtování náhrad 

Ve volbě „Náhrady“ pomocí tlačítka „F1“ vyberete seznam náhrad, které chcete do tisku 

vyúčtování zařadit. 

 

Do vyúčtování se automaticky zařadí náhrady mzdy vyplacené na základě evidence 

nepřitomností, za nepřítomnost s kóden „X01“ a typem „R“ – „Karanténa“ 

 

Do vyúčtování se automaticky nedostanou náhrady vyplacené pracovníkům zaměstnaným na 

DPP a DPČ 

 

V horní části je možné nastavit filtrovací podmínky pro případné omezení tisku např. pouze 

pro seznam vybraných pracovníků 

 
Export do tabulek XLS 
Pro přímé vyplnění tabulek XLS je možné použít tlačítka 



 
Aby export fungoval je nezbytné mít na vašem PC nainstalovaný program Microsoft Excel 

Po stisku příslušného tlačítka dojde k automatickému spuštění programu Microsoft Excel. 

Automaticky se otevře příslušná vzorová tabulka pro typ „A“ nebo pro typ“B“ 

Automaticky se do ní naplní seznam pracovníků a jejich vyplacených náhrad 

Otevřený Excel se objeví na spodní spouštěcí liště Windows!!! 
Když kliknete na tuto ikonu dojde k zobrazení předvyplněné tabulky. 

Následně zde doplníte do hlavičky údaje o vaší firmě a čísle žádosti. 

Tabulka je vytvořená ve složce „C:\e_podani“ a již má připravený název požadovaný MPVS 

Po uložení vyplněných údajů je možné tuto tabulku odeslat jedním ze způsobů, které MPVS 

požaduje. 
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Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele 

V programu byla doplněna možnost uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. 

Snížení základu sociálního pojištění za zaměstnavatele je možné uplatnit pouze za období 

06/2020, 07/2020 a 08/2020 

Popis použití této možnosti ve mzdovém programu: 
1.  Založení mezd za příslušné období proběhne běžným způsobem. Vlastního výpočtu 

mzdy se uplatnění prominutí pojistného nijak nedotkne. 

2. V tiskovém formuláři „Sociální poj. – „Přehled plateb sociálního pojištění“ je nově 

možnost vybrat pracovníky pro které chcete uplatnit snížení vyměřovacího základu 

zaměstnavatele 



 

 
 



3. Následně je možné vytisknour seznam pracovníků s informací, u kterého pracovníka je 

uplatněný snížený základ s vyčíslením jednotlivých snížených základů, ze kterých se 

následně odvede sociální pojištění za podnik 

 
4. Informace o sníženém vyměřovacím zakladu se automaticky promítne také do 

tiskových výstupů 

- Souhrnný přehled 

- Souhrnný přehled po střediscích 

- Podrobný rozpis 

- Formulář – Přehled o vyměřovacích základech 

 

 



 
 

5. Skutečně odvedené pojistné, případně snížené o prominuté pojistné za podnik se také 

automaticky přenese do platby sociálního pojištění generované v příkazu k úhradě 

6. Skutečně odvedené pojistné za podnik se také automaticky zohlední při generování 

účetního dokladu ve všech jeho variantách 

 

Chráněná dílna 

Chráněná dílna – organizace, která zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním 

postižením. U takové organizace se bude u pracovníků, kteří pobírají částečný nebo plný 

invalidní důchod, počítat vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění z částky, která 

přesáhne vyměřovací základ osob za které je plátcem pojistného stát. Od 01.06.2020 se 

pojistné odvede pouze z části, která přesáhne 11 607 Kč. (dříve 7 903 Kč) 

 
PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 592/1992 SB., O POJISTNÉM NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Znění účinné od 1. 

června 2020: * * * § 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního 

předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7903 Kč 11 607 Kč na kalendářní měsíc. (2) Částku vyměřovacího 

základu uvedenou v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku 

následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního 



rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění. * * * Znění účinné od 1. ledna 2021 § 3c (1) 

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem 

pojistného stát, se stanoví ve výši 11 607 Kč 13 088 Kč na kalendářní měsíc. (2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v 

odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží 

přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji 

finanční bilance veřejného zdravotního pojištění. * * * 
 

Exekuce – zvýšení nezabavitelných částek 

S účinností od 1.7.2020 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky na jednotlivce i na 

vyživovanou osobu. 

Ke zvýšení dochází z důvodu úpravy způsobu výpočtu těchto částek. 

Nezabavitelná částka jednotlivce bude nově počítat jako 3/4 součtu životního minima 

jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (do 30.6.2020 se počítá jako 2/3 součtu) dojde 

k jejímu zvýšení o 1.164 Kč na konečnou částku 7.772 Kč. 

Nově se taktéž počítá nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, a to jako 1/3 nezabavitelné 

částky jednotlivce (do 30.6.2020 se počítá jako 1/4). Dojde tak ke zvýšení o 864 Kč na 

konečnou částku 2.591 Kč. 

 

Příjmy osvobozené od daně – Osvobozená plnění 

Do programu byla doplněná možnost evidovat v jednotlivých měsících pro jednotlivé 

zaměstnance příjmy osvobozené od daně a následně tyto příjmy i tisknout na mzdový list. 

Evidenci je možné prohlížet a doplňovat na dvou místech. 

Tlačítkem ze základní obrazovky – komplexní náhled do evidence 

Z konkrétní založené mzdy, ze záložky Typ mzdy – náhled na plnění jednoho pracovníka 

v jednom měsíci 

 
Pomocí tlačítka „Definice kódů“ je možné připravit seznam jednotlivých druhů plnění, který 

se následně bude vužívat při naplňování pro jednotlivé pracovníky. 

 



Na mzdový list pracovníka se seznam osvobozených plnění dostane automaticky pro všechny 

pracovníky, kteří v průběhu roku nějaké plnění mají evidované. Seznam se bude tisknout na 

konec mzdového listu obdobně jako seznam nepřítomností. 

 

Z evidence osvobozených plnění je možné udělat tisk přehledu plnění v návaznosti na 

jednotlivé založené mzdy. 

Důchodový věk – aktualizace podle zákona 155/1995 

V programu byla provedena aktualizace výpočtu předpokládaného věku pracovníka při 

odchodu do důchodu. Příslušné informace je možné zobrazit v personalistice na záložce 

„Důchod“ 
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Vyloučené doby – ošetřovné (kovid) 
Pokud pracovník čerpá ošetřovné z důvodů „kovid“, tak se nárok na vyloučené doby řídí 

podle následujících pravidel 

1. Pokud v měsíci ve kterém čerpá ošetřovné má nenulovou mzdu (vydělá si alespoň 1 

Kč) tak pro účely evidenčního listu nesmí vykázat za ošetřovné žádné vyloučené doby 

2. Pokud v měsíci ve kterém čerpá ošetřovné má nulovou mzdu,  tak se pro účely 

evidenčního listu vykážou za ošetřovné vyloučené doby 
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Příspěvek pro zaměstnávání lidí s handicapem 
Příspěvek od státu na mzdu lidí s handicapem se od října zvýší z 12 800 korun o 800 korun.  

Změna tohoto příspěvku se projeví v tisku „Statistické výkazy“ - „Osoby se zdravotním 

postižením (čtvrtletní výkazy)“ 

 

 

Vyúčtování náhrad mzdy – podklad pro program MPSV „Antivirus A plus“ 

V programu PAMwin je možnost tisknout podkladu pro měsíční vyúčtování 

vyplacených náhrad mezd. Tento tisk  je obecný bez ohledu na konečnou volbu režimu 

podpory . 

Je zde možnost přímo z programu PAMwin automaticky vyplnit požadované XLS tabulky, 

které se odesílají na MPSV.  Nově je zde zařazen nový vzor XLS tabulky, který je vyžadován 

jako jmenný seznam pro podání žádosti pro režim „Antivirus A plus“ 

 

Postup zpracování výkazu vyúčtování vyplacených náhrad je stejný jako u již dříve 

zavedených režimů „A“ a „B“ 

 

Aby export fungoval je nezbytné mít na vašem PC nainstalovaný program Microsoft Excel 

Po stisku příslušného tlačítka  Export do XLS – režim „A plus“ dojde k automatickému 

spuštění programu Microsoft Excel. 

Automaticky se otevře příslušná vzorová tabulka pro typ „Aplus“ 

Automaticky se do ní naplní seznam pracovníků a jejich vyplacených náhrad 

Otevřený Excel se objeví na spodní spouštěcí liště Windows!!! 
Když kliknete na tuto ikonu dojde k zobrazení předvyplněné tabulky. 



Následně zde doplníte do hlavičky údaje o vaší firmě a čísle žádosti. 

Tabulka je vytvořená ve složce „C:\e_podani“ a již má připravený název požadovaný MPVS 

Po uložení vyplněných údajů je možné tuto tabulku odeslat jedním ze způsobů, které MPVS 

požaduje. 

 

 
 


