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Príplatok za prácu v noci
Aktualizované: 23.8.2014
Dotaz: Ako mám nastaviť príplatok za nočné zmeny, keď mám v databáze Humanetu zamestnancov
odmeňovaných podľa zákona o verejnom záujme aj zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka
práce.
1. Odmeňovanie zamestnancov podľa zákona o verejnom záujme
1.1. Legislatíva

Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
§ 16 Príplatok za prácu v noci
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu.
1.2. Nastavenie PAM položky
U zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnom záujme sa bude pre výpočet nočného
príplatku používať PAM položka SPF10323 Príplatok – nočné zmeny.
PAM položka SPF10323 Príplatok – nočné zmeny bude vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky
nastavená podľa obrázku:

Políčko Používať vždy predvolenú hodnotu nebude označené, aby bolo možné do tejto PAM položky
zamestnancovi odmeňovanému podľa Zákonníka práce zadať hodnotu 0 - tým sa zabezpečí, že sa do
mzdy vypočíta len nočný príplatok z PAM položky SPF10381 Príplatok – za nočné zmeny – paušál.
V políčku Prednastavená hodnota bude zadaná suma 0,25, čo znamená 25 %.
V políčku Algoritmus výpočtu bude zadaný algoritmus SALG2020 Príplatok – hodinový platený
priemerom, ktorý zabezpečí, že sa priemer (u zamestnanca odmeňovaného podľa zákona o verejnom
záujme hodinová sadzba funkčného platu; u zamestnanca odmeňovaného podľa Zákonník práce
priemerný zárobok; v oboch prípadoch hodnota z políčka Priemer na PPÚ / hodinová sadzba FP na
záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku) vynásobí počtom hodín a následne hodnotou
v políčku Prednastavená hodnota, t.j. 0,25.
V políčku Smer výpočtu bude zadaná položka SMF10323 Príplatok – nočné zmeny.
Ak bolo nastavenie PAM položky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky upravované, je potrebné
PAM položku na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy aktualizovať. Pre tento účel je najlepšie PAM
položku odstrániť a znova ju pridať. Nedostatkom tohto riešenia je, že sa tým stratí história zmien
tejto položky zadávaných v minulosti.
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1.3. Spracovanie miezd
Na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy sa zadá mzdová položka SMH10323 Príplatok – nočné zmeny
a do mzdy sa vypočíta mzdová položka SMF10323 Príplatok – nočné zmeny, ktorá sa vypočíta
z položky SMF30170 Priemer na dovolenku, ktorá je súčasťou algoritmu výpočtu SALG2020 Príplatok –
hodinový platený priemerom. Suma položky SMF30170 Priemer na dovolenku sa číta s políčka Priemer
na PPÚ / hodinová sadzba FP na záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku.
Výpočet mzdovej položky SMF10323 Príplatok – nočné zmeny:

SMH10323 Príplatok – nočné zmeny x SMF30170 Priemer na dovolenku x SPF10323 Príplatok – nočné
zmeny
napr. 10 h x 5,3252 € x 0,25 = 13,313 = 13,32 €

2. Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce
2.1. Legislatíva

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce
§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce
mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.
2.2. Nastavenie PAM položky
U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce sa bude pre výpočet nočného príplatku
používať PAM položka SPF10381 Príplatok – za nočné zmeny - paušál.
PAM položka SPF10381 Príplatok – za nočné zmeny - paušál bude vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM
položky nastavená podľa obrázku:

Políčko Používať vždy predvolenú hodnotu nebude označené, aby užívateľ mohol v prípade potreby
zadať jednotlivcovi aj inú sumu ako 20 % minimálnej hodinovej mzdy.
V políčku Prednastavená hodnota bude zadaná suma 0,2, čo je 20 %.
V políčku Algoritmus výpočtu bude zadaný algoritmus SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy,
ktorý zabezpečí, že sa počet hodín zadaný do položky SMH10323 Príplatok – nočné zmeny vynásobí
20 % aktuálne platnej sumy minimálnej hodinovej mzdy.
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Do políčka Smer výpočtu sa zadá položka SMF10381 Príplatok – za nočné zmeny – paušál.
Ak bolo nastavenie PAM položky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky upravované, je potrebné
PAM položku na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy pridať, alebo ak položka na tejto záložke už
bola zadaná, tak PAM položku aktualizovať a to odstránením a jej znovu pridaním.
UPOZORNENIE: Aby systém nepočítal nočný príplatok aj z PAM položky SPF10323 aj z PAM položky
SPF10381, je potrebné PAM položku SPF10323 „vynulovať“.

2.3. Spracovanie miezd
Na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy sa zadá mzdová položka SMH10323 Príplatok – nočné zmeny
a do mzdy sa vypočíta mzdová položka SMF10381 Príplatok – za nočné zmeny - paušál, ktorá sa
vypočíta ako súčin:

SMH10323 Príplatok – nočné zmeny x SPF10381 Príplatok – za nočné zmeny – paušál x platná suma
systémovej konštanty MIN_WG_H Minimálna mzda hodinová.
napr. v júli 2014 = 10 h x 0,2 x 2,023 = 4,046 = 4,05 €
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