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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE:

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk
Od updatu 9.05 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky:
03.05.2019, Zmena v daňovom bonuse od apríla 2019
10.05.2019, K 23. aprílu 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov naďalej 20 okresov
17.05.2019 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I.
24.05.2019 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť II.

2 Legislatívne zmeny
2.1 Zmena sadzby príplatkov od 1.5.2019
S platnosťou od 1.5.2019 sa zvyšujú sadzby príplatkov za prácu v sobotu (§ 122a Zákonníka práce), za prácu
v nedeľu (§ 122b Zákonníka práce) a za nočnú prácu (§ 123 Zákonníka práce). Sadzby boli upravené ako
v položkách určených pre pracovné pomery, tak v položkách určených pre dohody.
Zvýšené sadzby vyššie uvedených príplatkov sa týkajú aj zamestnancov odmeňovaných podľa zákona
č. 553/2003. Podľa zákona tieto príplatky patria zamestnancovi najmenej v sume ustanovenej príslušnými
paragrafmi Zákonníka práce. V položkách určených zamestnancom odmeňovaným podľa zákona č. 553/2003
bola od 1.5.2019 sadzba zvýšená v časti Minimálna hodnota.

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu
Názov položky

Sadzby platné pre obdobie
od 1.5.2019

1.5.2018 – 30.4.2019

SPF1032101 Príplatok – soboty- vyšší
SPF1032107 Príplatok - soboty – vyšší – pre dohody
SPF1032105 Príplatok VS – soboty (min. hodnota)
SPF1032102 Príplatok – soboty - nižší*
SPF1032108 Príplatok - soboty – nižší – pre dohody
SPF1032103 Príplatok – nedele – vyšší
SPF1032109 Príplatok – nedele – vyšší – pre dohody
SPF1032106 Príplatok VS – nedele (min. hodnota)
SPF1032104 Príplatok – nedele - nižší**
SPF1032110 Príplatok - nedele – nižší – pre dohody

25 % minimálnej
mzdy/hod

50 % minimálnej
mzdy/hod

20 % minimálnej
mzdy/hod

45 % minimálnej
mzdy/hod

50 % minimálnej
mzdy/hod

100 % minimálnej
mzdy/hod

40 % minimálnej
mzdy/hod

90 % minimálnej
mzdy/hod

* Ak sú splnené podmienky § 122a ods. 2 Zákonníka práce
**Ak sú splnené podmienky § 122b ods. 2 Zákonníka práce
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Príplatok za prácu v noci
Názov položky

Sadzby platné pre obdobie
Od 1.5.2019

1.5.2018 – 30.4.2019

SPF1032301 Príplatok – nočné zmeny – vyšší
SPF1032306 Príplatok – noč. zm. – vyšší – pre
dohody
SPF1032304 Príplatok VS - nočné zmeny (min.
hodnota)
SPF1032302 Príplatok – nočné zmeny – rizik. práca*
SPF1032307 Príplatok – noč. zm. – rizik. práca – pre
dohody
SPF1032305 Príplatok VS - nočné zmeny - rizik.
práca (min. hodnota)
SPF1032303 Príplatok – nočné zmeny – nižší**
SPF1032308 Príplatok – noč. zm. – nižší – pre
dohody

30 % minimálnej
mzdy/hod

40 % minimálnej
mzdy/hod

35 % minimálnej
mzdy/hod

50 % minimálnej
mzdy/hod

25 % minimálnej
mzdy/hod

35 % minimálnej
mzdy/hod

*Ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu
**Ak sú splnené podmienky § 123 ods. 2 Zákonníka práce

3 Zavedenie histórie do zoznamu PAM položiek
V súvislosti s potrebami legislatívnych zmien sme museli do tabuľky so zoznamom PAM položiek vo voľbe
Pomocné dáta PAM/ PAM položky zaviesť históriu zmien. To nám umožní zachovať sumy príplatkov platné
do 30.4.2018, a zároveň zapracovať sumy platné od 1.5.2019, a to predovšetkým sumy zadané v časti
definície PAM položky Ďalšie nastavenia výpočtu u položiek, ktoré majú v definícii označené políčko Používať
vždy predvolenú hodnotu. História PAM položiek sa správa rovnako, ako každá iná historická položka.

Príplatok za prácu vo sviatok - UPOZORNENIE
UPOZORNENIE: Vzhľadom na skutočnosť, že v systéme Humanet sa pre príplatok za prácu vo sviatok
používa spoločná položka SPF10322 Príplatok – sviatok, ktorej hodnotu sme museli z dôvodu zavedenia
historických tabuliek obnoviť, upozorňujeme zamestnávateľov, aby venovali pozornosť tomuto upozorneniu:
Ak ste pred updatom 9.06 mali v PAM položke SPF10322 Príplatok – sviatok nastavenú hodnotu vyššiu ako
1 (napr. podľa kolektívnej zmluvy sa poskytuje príplatok za prácu vo sviatok v sume vyššej ako 100 %), po
update 9.06 nastavte do PAM položky túto hodnotu znova.

4 Oprava chýb
4.1 Oprava chyby percentuálneho rozúčtovania položky SMF10226 Osobné ohodnotenie %
Bola opravená chyba nesprávneho rozpočítania mzdovej položky SMF10226 Osobné ohodnotenie % na
čiastkové výplatné pásky, ak mal zamestnanec na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie zadaný
vedľajší úväzok.
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4.2 Oprava chyby percentuálneho rozúčtovania položky SMF80521 Daň zo mzdy - preddavok - pre
účtovníctvo pri zadaní nepeňažného zdaniteľného príjmu SMF80315 DDS – zamestnávateľ
Bola opravená chyba rozúčtovania položky SMF80521 Daň zo mzdy - preddavok - pre účtovníctvo na
čiastkové výplatné pásky pri zadaní vedľajšieho úväzku na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie a
pri zadaní nepeňažného zdaniteľného príjmu SMF80315 DDS – zamestnávateľ.
4.3 Oprava chyby pri výpočte zrážok Exekúcia 1/3, Exekúcia 2/3 v prípade nulového zostatku, ak sa
zrážka zráža pevnou sumou
V spracovaní nových typov zrážok (Exekúcia 1/3, Exekúcia 2/3) bola chyba, že sa do výpočtu zahrnuli aj tie
zrážky zrážané pevnou sumou, ktoré už mali nulový zostatok. Chyba bola opravená nezaradením takejto
zrážky do výpočtov. Táto chyba mala za následok, že ak sa vo výpočte stretli dva rovnaké typy exekúcie,
pričom obe zrážky mali zostatok 0, tak sa spustil výpočet prerozdelenia sumy zrážky, a keďže suma zrážky sa
rozpočítava pomerne podľa sumy v políčku Zostatok, došlo k deleniu nulou, kedy program padol na chybe.
4.4 Oprava chyby v spracovaní Oznámenia o zrážkovej dani a prílohy k oznámeniu do tlačovej
podoby v roku 2019
Bola opravená chyba pádu spracovania oznámenia o zrážkovej dani a prílohy k oznámeniu do tlačovej podoby
v roku 2019.
4.5 Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365 – dopracovanie kontroly na duplicitné
položky v číselníkoch
Boli ošetrené situácie, kedy systém kvôli duplicitným záznamom v číselníkoch účtovníctva Profit365 padol pri
prenose účtovného dokladu na chybe. Kontroluje sa duplicita záznamov v číselníkoch Osoby, Nákladové
jednotky, Hospodárske strediská a Projekty. V číselníku Osoby sa kontrolujú oba reťazce v mene aj
v priezvisku (číselník nemá kód, do ktorého by sa zadávalo osobné číslo zamestnanca), v ostatných
číselníkoch sa kontroluje kód.

Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r. o.
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