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Jak to dnes bude probíhat?

Určitě hladce, školení bude jako televizní vysílání. Uvedené časy jsou orientační, přenos si 
během dne můžete zastavit, můžete si odskočit a pak ve sledování pokračovat. Nebo se vrátit 
v čase...

Připojení k vysílání
Pomocí zaslaného odkazu se připojíte 
ke stránce s naším online přenosem. 
Uslyšíte hudbu a uvidíte odpočet.

0845

Legislativa a DUELPokračujeme jak v legislativě, tak 
v ukázkách programu DUEL. 1000

Legislativa a DUELPrvní blok kurzu. Začneme legislativou 
a budeme odskakovat do DUELU. 0900

STEREOIng. Tomáš Ježek představí 
zpracování v programu STEREO. 1100

Přestávka Další oddech. A zbystřit by teď 
měli především stereisté :-)1050

Přestávka Krátké a rychlé občerstvení. 
Nádech a pokračujeme.0950

Závěr Poděkujeme vám 
a rozloučíme se.1200



Příspěvek při karanténě

Zákon č. 121/2021 Sb. „Izolačka“
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• Na to, jak je to jednoduchá záležitost, je neuvěřitelné, jak komplikované to je…

Motto
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• Motivovat lidi, kteří „byli v kontaktu“, aby se z ekonomických důvodů nevyhýbali 
karanténě.

• Zvažované 4 varianty
– Kompletní řešení prostřednictvím ČSSZ (mimo mzdy a zamtele)

– Úprava redukčních hranic (zvýšení redukovaného průměrného výdělku)

– Změna algoritmů výpočtů náhrad 

– Mimořádný příspěvek (ČSSZ nebo zamtel)

• Mimořádný příspěvek počítaný, vyplácený a proúčtováváný zamtelem je z pohledu 
státu nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější řešení.

• Ačkoli toto opatření bylo přijato primárně s ohledem na Covid‐19, platí pro všechny 
karantény a izolace.

Věcný záměr, možnosti, zdůvodnění volby
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• První varianta „izolačky“
– Sněmovní tisk č. 1153

• S přílepkem novely zákona o zaměstnanosti

– Senátní tisk č. 44

 Senátem vráceno, PSP následně nepřijato

• Vládou navrhovaná „nemocenská 100%“
– Ve skutečnosti 100% náhrada průměrného redukovaného výdělku

 Nesystémová rychlovarianta navržená jako důsledek vrácení izolačky

• Druhá varianta „izolačky“
– Sněmovní tisk č. 1171

– Senátní tisk č. 60

 Schváleno PSP i senátem, přijato jako Zákon č. 121/2021 Sb.

• Ještě 2. 3. 2021 byly „ve hře“ 4 možnosti. 3 výše uvedené + nic

Stručná historie

4



• Sněmovna schválila 2. 3. 2021

• Senát schválil dne 4. 3. 2021

• Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno dne 5. 3. 2021

• 12 paragrafů, kompletní znění (včetně poznámek pod čarou) k dispozici jako materiál 
ke školení

• Základní princip – zamtel vypočítá výši příspěvku, ten vyplatí zamci a o vyplacenou 
částku si sníží odvod sociálního pojištění.
– Výpočet nemusí být úplně jednoduchý, navíc se může uplatnit zastropování

– Odvod může vést k přeplatek

• V programu DUEL byly upraveny parametry sociálního pojištění, které umožňují 
nejen příspěvek počítat, ale i parametrizovat. 

Výsledek – Zákon č. 121/2021 Sb.
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• Karanténa
– Oddělení zdravé fyzické osoby, která byla v kontaktu s infekčním onemocněním nebo pobývala 

v ohnisku nákazy s cílem zabránit šíření infekčního onemocnění

• DPN s izolací
– Oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy.

– Podle § 1 odst. 3 je pro účely příspěvku izolace považována za karanténu a proto se o ní speciálně 
nehovoří.

• Poznámka – karanténa s navazující izolací se považuje za jednu sociální událost

• Výjimka – podle § 2 odst. 2 příspěvek nepřísluší, pokud byla karanténa nařízena 
v období do 5 dnů od návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest)
– „Presumpce viny“, nezáleží na destinaci, bez možnosti ovlivnění

– Zamteli je doporučeno vyžadovat a zamci je doporučeno učinit prohlášení, že v průběhu 5 dnů se 
nevrátil ze zahraničí (existuje několik ochranných opatření MZ nařizující informovat zamtele)

– Zamec je povinen zamteli uhradit škody, které mu vznikly na základě jeho nesprávného jednání

Karanténa, izolace a výjimka z nároku na příspěvek
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• § 3 ‐ Výše příspěvku
1. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů 

trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč.
(Hrubý příspěvek)

2. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet 
zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

(Limit )

= Max(0; Min(Náhrady + Hrubý příspěvek; Limit) ‐ Náhrady)

– Co znamená odpovídající počet zameškaných hodin?

• Hodiny, za které přísluší náhrada

• Počítané pouze ve dnech, za které přísluší příspěvek

• Pozor u nepravidelných a nerovnoměrných pracovních dob u nepřítomností, 
které započaly před 1. 3. 2021 !!!

• Pozor na izolace navazující na karantény! V takovém případě je potřeba počet dní příspěvku 
a počet zameškaných hodin řešit ručně!!!

Výpočet a zastropování
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• Počítají se pouze karantény a DPN s izolací

• Začátek

• Kalendářní dny aktuální – Kalendářní dny z Rekapitulace

• Zameškané hodiny
(2. pásmo = 14. dní)

• Náhrady (Dávky)

• Průměrný výdělek 
– bere se z mezd

Odkud se čerpají hodnoty? Klíčová agenda Nepřítomnosti
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• Před 1. 3. 2021
– POZOR na účinnost zákona!!!

– Příspěvek náleží za prvních 14 kalendářních dní, nejdříve ale od 5. 3. 2021

– Fikce odpočtu 4/5 týdenní pracovní doby

• Od 1. 3. 2021 do 4. 3. 2021
– POZOR na přechodné ustanovení!!! 

• Po 4. 3. 2021
– Příspěvek náleží za prvních 14 kalendářních dní, nejdéle ale do 30. 4. 2021

• Po  30.4.2021
– Příspěvek nenáleží vůbec

Kdy začala nepřítomnost?
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• Zákon posuzuje nepřítomnost jako celek a neřeší výpočet v jednom kalendářním 
měsíci (neboli mzdovém období)

• Kalendářní dny se přirozeně rozdělí

• Mezi měsíci březen / duben se ale může měnit průměrný výdělek

• Za každý měsíc se počítá samostatně s odpovídajícím průměrným výdělkem
a odpovídajícími zameškanými hodinami

Jak počítat na přelomu kvartálů?
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• Zamci vs. poměry
– Příspěvek náleží, pokud dle ZP vznikl nárok na náhradu 

• mzdy 

• platu 

• odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr. 

– Nárok se posuzuje z každého zaměstnání samostatně

– Samostatné posouzení platí i v případě více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele 

• Zákon neobsahuje žádnou podmínku na téma „trvání pracovního poměru“

• U zamců, kteří nemají průměrný výdělek, se počítá s předpokládaným výdělkem

Více zaměstnání a souběh poměrů
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• Podle § 8 odst. 1 je příspěvek osvobozen od daně z příjmů
– Nevstupuje do základu pro výpočet ZP

– Nevstupuje do základu pro výpočet SP

– Poznámka: Podle ZP není součástí mzdy, neboť se nejedná o odměnu za vykonanou práci

• Podle odst. 3 nelze příspěvek postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí

• Podle odst. 2 se při zjišťování příjmu pro účely jiných právních předpisů 
(např. podle zákona o státní sociální podpoře nebo o pomoci v hmotné nouzi) 
k příspěvku nepřihlíží 

• Podle odst. 4 je příspěvek považován za příjem podle § 304d odst. 1 občanského 
soudního řádu a tedy bude vykazován na elektronickém formuláři pro soudy
(tento § ale začne platit až od 1. 4. 2021)

Vztah příspěvku ke mzdě, exekucím a výši příjmů
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Formulář agendy Měsíční mzdy
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Aktualizovaný Přehled o platbě pojistného – PVPOJ21
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• Platnost od 3/2021 do konce roku 2021
– Nový oddíl C. Odečty od pojistného

5. Počet zamců (= počet poměrů)

6. Úhrn odečítaných karanténních příspěvků

– Nový oddíl D. Pojistné k úhradě

7. Rozdíl mezi pojistným a karanténními příspěvky

• Pokud se příspěvky neodečítají, do počtu zamců i úhrnu příspěvků se zadává 0

• Pokud bylo na příspěvcích vyplaceno více, než kolik by činil odvod standardního 
pojistného, je příslušný rozdíl považován za přeplatek a podání tiskopisu se 
považuje za žádost o jeho úhradu.

Přehled o platbě pojistného – PVPOJ21
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• § 6 odst. 2 – Zamtel má nárok na odečet příspěvku od SP pouze tehdy, pokud jej 
skutečně vyplatil do konce druhého měsíce následujícím po měsíci, ve kterém si 
příspěvek odečetl od pojistného
– Spočítáno za březen, odečteno v dubnu 

=> vyplaceno nejpozději do 30. 6. 2021

– Pokud nebude splněno, bude odečet považován za dlužné pojistné a bude penalizován

• §6 odst. 3 – Nárok na odečet příspěvku lze uplatnit do 3 měsíců po skončení 
karantény
– Karanténa v dubnu, končí v květnu, navazující izolace až v červnu 

=> odečet na Přehledu až do 30.9.2021

• Poznámka – I toto jsou důvody, proč PVPOJ21 bude platit až do konce roku 2021

Termíny
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• Přenos do ZaP
– Celkový odvod SP je automaticky ponížen o vyplacené příspěvky

– Pokud příspěvky převýší odvod, do ZaP je připraven záporný závazek

• Účtování do deníku
– Účtování SP se příspěvek netýká, náklady jsou účtovány v plné výši

– Připraven samostatný účetní zápis (popř. více) s příspěvky

• Opírá se o nastavení parametrů účtování mezd

– Nově kódy pro příspěvky při karanténě a izolaci ZPKI (zamci) a SPKI (společníci)

• Včetně kompletní podpory rozpadu na AU, zamce nebo SVZ 

• Uzávěrka mezd
– Aktuální nepřítomnosti sklopí do rekapitulací a připraví pro další měsíc

Vazba na účetnictví, uzávěrka mezd
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• TS v agendě Nepřítomnosti doplněné o příznak Izolace

• Zcela nová sestava jako podklady pro výpočet Příspěvku při karanténě

• PDF opis Přehledu PVPOJ (aktuálně bohužel stále s datem od 1. 1. 2016)

• Výplatní pásky

• Mzdové náklady
– Jen evidenčně, nákladů firmu se vyplácení příspěvku netýká (ale vypadá to hezky)

• Mzdové listy

• Rekapitulace pro OSSZ

Dopady na tiskové sestavy
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• eNeschopenky
– Podpora karantén a izolací

• Nepřítomnosti
– Datumy, KalDny, PracHodiny, Náhrady

• Měsíční mzdy
– Výpočet příspěvku (denní výše, KalDny, zameškané hodiny, celková částka)

• Výplaty
– Vyčíslení pro zamce na výplatních páskách, další sestavy

• Přehled za zamtele
– Nový formulář PVPOJ21, XML

• Zaúčtování mezd
– Snížení SP v ZaP, samostatný záznam do ÚD

• Odvod SP 
– Převodní příkaz

• Uzávěrka mezd

Rekapitulace – kompletní kolečko
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Příspěvek ke karanténě

Jak na to v programu STEREO
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1. Úvod

2. Co je v programu nového, informace v nápovědě

3. Rozsah zapracování legislativy, nové parametry 

4. Evidence nepřítomností (NemK, NemI)

5. Evidence příplatku ve mzdě (plný formulář, úsporný, automatické naplnění mzdy)

6. Odvod sociálního pojištění, zaúčtování

7. Zobrazení příspěvku v tiskových sestavách

Obsah
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• Parametry

• Nový povolený typ nepřítomnosti NDIZO, druh NemI pro Nemoc s nařízenou izolací

• Nový povolený typ jiné dávky ke mzdě K pro evidenci příspěvku ke karanténě.

• Změna odvodu sociálního pojistného a zaúčtování příspěvku ke karanténě.

• Nová tisková sestava Jiné dávky ke mzdě / Příspěvek ke karanténě.

• Nápověda k programu.

Co je v programu nového
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• Parametry zpracování / Druh nepřítomnosti pro nemoc s izolací … NemI

• Nemoc / Příspěvek ke karanténě 2021 

• Při případném prodloužení platnosti zákona bude možné uživatelsky upravit. 

• Dopad přechodných ustanovení – pro nepřítomnosti, které začaly po 20. únoru je nárok 
na příplatek až od data účinnosti zákona, tj. od 5. března. Program to sám spočítá. 

Rozsah zapracování legislativy, nové parametry
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• Příspěvek je automaticky poskytován dle nastavených parametrů pro nepřítomnosti.

• Jedinou podmínkou je řádné zaevidování nepřítomností: 
Druh Typ                                                    

NemK NDKAR … karanténa

NemI NDIZO  … nemoc s nařízenou izolací

• eNeschopenky – po načtení eNeschopenek jsou změny typu nepřítomnosti 
zobrazeny a zvýrazněny v sestavě Kontrola změn a je nutné je do nepřítomností 
provést ručně

• Počet kalendářních dnů i zameškaných hodin je vypočten automaticky na pozadí.

Evidence nepřítomností
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• Příplatek ke karanténě je v programu STEREO evidován v části Jiné dávky ke mzdě
a nově jsme pro něj zavedli typ dávky K.

• Pokud má dle evidence nepřítomností zaměstnanec na příplatek ke karanténě nárok, 
doplní jej program automaticky do první dávky ke mzdě s prázdným typem.

• V údaji Text se pak objeví: XXDnyK YY.YYh
– XX je počet kalendářních dní nároku na příplatek 

– YY.YY je počet zameškaných hodin

• Pokud vedete evidenci nepřítomností, bude XX i YY.YY naplněno očekávanými 
hodnotami, které lze upravit.

Evidence příplatku ve mzdě 1/2
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• Pokud evidenci nepřítomnosti nevedete, lze hodnoty zadat ručně 
(dvakrát Insert pro režim přepisování).

• Částku příplatku spočítá program automaticky.

• Funkce je stejná ve formuláři, úsporném formuláři i Automatickém plnění mezd.

• Nově byly doplněny tři kontroly:
– W891 Není zadán příspěvek ke karanténě (typ=K )

– W892 Zkontrolujte DnyK a hod, karanténa začala …..   při začátku karantény před 1. 3.

– W106 Datum je mimo povolené období pro příspěvek ke karanténě

Evidence příplatku ve mzdě 2/2
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• Tiskové sestavy / Pojištění / Sociální pojištění / Přehled o výši pojistného od 
03.2021 – jsou doplněny informace o odečtu pojistného

• Export – Přehled o výši pojistného PDF

• Export ‐ E‐podání přehledu XML 

• Přenos do ZaP – úhrn příspěvků je odečten od odvodu sociálního pojistného, 
v poznámce je rozepsán detail.

• Přenos do převodního příkazu – pouze kladná celková částka.

• Zaúčtování do UD – nejsou nové parametry (na dva měsíce není třeba)
– účet MD se převezme z účtu Dal v parametrech SP podnik

– účet Dal se převezme z účtu MD v parametrech SP zaměstnanec (společník)

– Text se plní napevno „$M Přísp.ke karanténě“

Odvod sociálního pojištění, zaúčtování
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• Rozpisy mezd / Jiné dávky ke mzdě / Příspěvek ke karanténě

• Výplatní pásky 

• Náklady zaměstnavatele

• Souhrnné sestavy/ Mzdové listy, Rekapitulace

Zobrazení příspěvku v tiskových sestavách
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Děkujeme za vaši účast, doufáme, že jste si dnešní den 
užili a načerpali potřebné informace. Pokud si z naší 
nabídky vyberte nějaké další školení, moc rádi se s Vámi 
opět setkáme!

Tým Ježek software
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Čas jsou peníze a myš zdržuje

Činnost Zkratka Nebo Poznámka
Domovská stránka + rychlé hledání agendy Ctrl+H Funguje kdykoli a odkudkoli.
Rychlé hledání agendy bez domovské stránky Ctrl+G Funguje kdykoli a odkudkoli.
Postupné zavírání a návrat na domovskou stránku Esc (opakovaně) Postupně vše uzavře.
Zkratky pro práci se záznamy a údaji
Přidat nový záznam Ctrl+N Insert Insert platí pro tabulku.
Kopie existujícího záznamu Ctrl+Shift+N
Editovat existující záznam resp. údaj F2
Uložit záznam (potvrdit operaci) Ctrl+Enter F9
Opuštění bez uložení Esc Zrušení provedených změn.
Smazat záznam Ctrl+D Del Del platí pro tabulku.
Naplnit implicitní (předpokládanou) hodnotou Ctrl+Num * Hvězdička na numerické klávesnici
Číselníky a podpůrné seznamy
Vyklopení číselníku Alt+šipka dolů
Odskok do číselníku F7 Ctrl+NumPlus + na numerické klávesnici
Převzetí hodnoty Ctrl+Enter Ctrl+Shift+Enter Shift pro připojování poznámek
Opuštění bez převzetí Esc
Označování, hledání a filtrování
Vybrat - označit záznam F8 Ctrl+mezerník
Hledání podle údaje (rychlý filtr) F3 Zapne / vypne hledání.
Složené hledání podle více podmínek Shift+F3 (a) Ctrl+F3 (nebo) Hledá najednou dle více podmínek.
Filtry s podmínkou F4 Nabídne filtry k použití.
Spuštění konkrétní operace Ctrl+číslo na numerické klávesnici Rovnou spustí operaci.
Přepínání záložek v tabulce Ctrl+Tab Alt+číslo
Tisky
Tiskové sestavy Ctrl+P Shift+F6 Ctrl+P v náhledu spustí tisk.
Rychlý opis vět Ctrl+F6

Pro rychlejší práci je DUEL vybaven inteligencí, která dokáže správně interpretovat 
některé zkratky a převést je na kompletní datum. Hodnoty zadávané pomocí znaků 
„plus“ a „mínus“ se vztahují k dnešnímu dni.

d převede na dnešní datum
v převede na včerejší datum
z převede na zítřejší datum
+14  –14 posune datum o zadaný počet dní dopředu resp. dozadu
+t  –t přičte resp. odečte týden
+m  –m přičte resp. odečte měsíc
+r  –r přičte resp. odečte rok
zm  km začátek resp. konec aktuálního měsíce (1. den / poslední den)
zr  kr začátek resp. konec aktuálního roku (1.1. / 31.12.)
po, út, st, čt, pá, 
so, ne

datum konkrétního dne v aktuálním týdnu

Základní klávesové zkratky pro zrychlení práce v DUELU

Ježkova specialita pro práci s datem

DUEL má schopnost konvertovat 
desetinnou čárku na desetinnou 
tečku. Můžeme tedy zadat datum 
ve formátu 10,11,2019 a výsledkem 
je datum 10.11.2019. Nemusíte tedy 
řešit nastavení numerické klávesnice.

Navíc dokáže sám doplňovat, takže 
stačí zadat třeba jen den. Měsíc a rok 
program doplní automaticky.



Videonávody k programu

Videonávody najdete  
i v pravé nápovědě 
k jednotlivým agendám  
přímo v programu DUEL. 

Všechna dosud zveřejněná 
videa najdete na stránce  
www.jezeksw.cz/videonavody 
přehledně rozdělená do 
jednotlivých sekcí.

Je skvělé, že jste využili 
příležitost nechat se proškolit 
v DUELU. 

Vždycky je tu ale prostor pro 
další sebevzdělávání. 

Specializované videonávody, 
které pro Vás pravidelně 
namlouvá kolega Jakub 
Schneider, jsou vynikající 
příležitostí nejen pro 
zopakování naučeného, ale 
i pro seznámení se s něčím 
úplně novým, co DUEL nabízí.

www.jezeksw.cz



Jste s námi spokojeni?

Doporučte DUEL svým kolegům nebo známým a zjednodušte jim práci. 
Za zprostředkování získáte provizi 20 % z ceny prodané licence (průměrná cena licence je 
více než 10 000 Kč). Budou-li mít stejný program vaši známí a partneři, usnadníte si práci díky 
sdílení dat, exportům a importům.

Doporučte DUEL dál a získejte provizi 20 %

Rozhodli se pro koupi? 
Pak je to jednoduché. Stačí, aby při 
objednávce programu nahlásili vaše  
licenční číslo jako zprostředkovatele.  
O zbytek se postaráme.

Váhají s koupí? 
Předejte nám na ně kontakt a pokud dojde 
do 3 měsíců od zkontaktování naším 
pracovníkem k úspěšnému prodeji, pak i vy 
získáváte nárok na vyplacení provize.  

V případě úspěšně zrealizovaného prodeje spolu domluvíme způsob proplacení vaší provize. 
Na provizi mají nárok pouze vlastníci licence programu DUEL nebo STEREO.  
Více na www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

Víte, že... 
...nově vyplácíme 
provize přímo té 
osobě, která prodej 
doporučila?
I když je to řadový 
zaměstnanec 
vlastníka licence!

„Na provizích za zprostředkování programů jsme našim  
uživatelům vyplatili již 5 740 227 korun!“ 



Ozvěte se, těšíme se na vás

Mariánská 3233,  
470 01  Česká Lípa

IČO 27282805
DIČ CZ27282805
Bankovní spojení 198535819/0300

Školení
731 102 712
skoleni@jezeksw.cz

Obchod
487 522 449
obchod@jezeksw.cz

www.jezeksw.cz

Ježek software s.r.o.

Kontakty

Společnost Ježek software s.r.o. je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném u krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
22400.

Jsme registrovanými plátci DPH.

Hotline
487 714 600
podpora@jezeksw.cz

Expresní linka hotline
900 30 4321
Linku využívají i uživatelé starších verzí.
Cena hovoru je 30 Kč včetně DPH za minutu. 
Maximální délka hovoru není omezena. Linku 
provozuje Ježek software s.r.o., Mariánská 3233,  
470 01 Česká Lípa.

www.jezeksw.cz



Ježek software s.r.o.
Mariánská 3233
470 01 Česká Lípa

Školení 731 102 712
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