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STEREO 24 – návody a postupy – legislativa 2016

MZDY
Minimální mzda – Skupiny prací

V novém  roce, kdy od 1. 1. 2016 dochází ke změně minimální mzdy (a tarifů z ní vycháze-
jících), bychom měli zkontrolovat, zda naši zaměstnanci, kteří mají vyplněné skupiny prací, 
mají hodinové nebo měsíční tarify v dostatečné výši.

Tyto hodnoty jsou v nabídce Ostatní / Číselníky / (Sdílené) / Mzdy / Skupiny prací.

Minimální mzda – minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
Zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné. Nová minimální měsíční 
mzda(hodnota zdravotního pojištění) je 9 900 Kč. Z toho plyne, že minimální hodinová mzda je stanovena na 58,70 Kč. Tyto hodnoty jsou 
nastaveny v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Pojištění / Zdravotní pojištění.

Stejně tak je v parametrech zdravotního pojištění možnost nastavení snížení vyměřovacího základu pro invalidy, pokud firma zaměstnává 
vice než 50 % ZTP.  Od 1.1.2016 je možno uplatnit snížení ve výši 6 444 Kč.

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění
Zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění. Stále je toto 
maximum stanoveno jako 48násobek průměrné mzdy, jejíž výše je pro rok 2016 stanovena na hodnotu 27 006 Kč. Maximální roční 
vyměřovací základ je tedy 1 279 288 Kč. Zároveň pro rok 2016 byl zrušen druhý pilíř důchodového spoření, s čímž souvisí nutnost 
vynulování hodnot pro sazby pojistného za pracovníka ve sloupcích Saz2 a Důch.

Změna se promítá v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Pojištění / Sociální pojištění.



2    |   OSTNÁČ 1 / 2016 – LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA ZPRAVODAJE

Upozornění   Pro zaměstnance, kteří byli účastni druhého pilíře důchodového spoření bude ve verzi 24 automaticky  doplněno datum do 
31.12.15. Tuto skutečnost lze ověřit v nabídce Zaměstnanci / Formulář / Další evidenční údaje / II.pilíř-důch.spoř.

Po úpravě parametrů sociálního pojištění program zobrazí varování, že je nutno provést změny I v rámci parametrů exekucí.

Je tedy zapotřebí přejít do nabídky Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Exekuce. Pro rok 2016 nedochází ke změně Životního 
minima, ale navyšují se normativní náklady na bydlení a to na částku 5 858 Kč.

Zvýšení minimálního příjmu pro nárok na daňový bonus
Dle zákona o dani z příjmů 586/1992 a jeho paragrafu  35c je podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň 
poloviny minimální mzdy platné k 1. lednu. Z tohoto vyplývá, že se zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2016 z původních 9 200 Kč na 9 900 Kč 
projeví ve zvýšení hranic minimálního přijmu pro uplatnění bonusu v roce 2016. 

Minimální měsíční příjem pro získání daňového bonusu je od roku 2016 ve výši 4 950 Kč, roční je pak 59 400 Kč.

Výše zmiňované naleznete v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Daň z příjmů / Daňový bonus.

Po provedení změn v parametrech daňového bonusu dojde k upozornění, že je nutno zkontrolovat ještě nastavení dalších souvisejicích 
parametrů.

V principu se hodnoty mění pouze v rámci parametrů pro sociální daň, kde se navyšuje roční a měsíční limit pro tuto daň. Upravit je tedy 
nutno částky v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Daň z příjmů / Solidární daň.

V ostatních zmiňovaných parametrech je dostačující nedochází ke změnám částek ani jiných hodnot a je tedy možno opsat do nového 
řádku s datem 01.01.2016 hodnoty předchozího období 01.01.2015.
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Redukční hranice pro náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Výši tří redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve 
Sbírce zákonů.

Výše redukčních hranic pro rok 2016 činí (po vynásobení koeficientem  0,175 můžeme stanovit hodinové redukční hranice):

 1. pásmo 901 Kč 157,68 Kč / hodinu

 2. pásmo 1 351 Kč 236,43 Kč / hodinu

 3. pásmo 2 701 Kč 472,68 Kč / hodinu

Výši redukčních hranic naleznete v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Nemoc (náhrady, dávky) / Náhrady mzdy za DPN 
od 2009.

KANCELÁŘ
Průměrné ceny paliv a sazby náhrad

Od 1. 1. 2016 se zvyšuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a take dochází ke změnám v cenách paliv. 
Tyto skutečnosti se projevují v programu STEREO v modulu Kancelář v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Kanceláře / Ceny 
Paliv resp. Sazby náhrad.

 

ÚČETNICTVÍ
Kontrolní hlášení

Prostřednictvím zákona č. 360/2014 Sb. je od 1. 1. 2016 novelizován zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), v § 101c je 
plátcům daně nově ukládána povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Hlášení nenahrazuje Přiznání k DPH, ale dále již nebude třeba 
Výpis z evidence pro daňové účely dle §92 zákona  o DPH. Podrobný postup práce v program STEREO naleznete na našich www 
stránkách na adrese  www.jezeksw.cz/soubory-ke-stazeni/dokumenty/navody/stereo-kontrolni-hlaseni-od-2016.pdf.
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Výkazy a jejich členění podle kategorie účetní jednotky
Rozdělení účetních jednotek

Účetní jednotka Aktiva celkem Roční úhrn obratu  Průměrný počet zaměstnanců

Mikro  Do 9 mil.   Do 18 mil.  Do 10

Malá   Do 100 mil. Do 200 mil.  Do 50

Střední  Do 500 mil. Do 1 mld.  Do 250

Velká   Nad 500 mil. Nad 1 mld.  Nad 250

V souvislosti s výše zmíněnou kategorizací účetních jednotek byly  
v programu STEREO 24 doplněny typy výkazů pro jednotlivé kategorie 
účetních jednotek. 

První polovina souvisí s již zmíněnou kategorizací, druhá část se 
změnou účtové osnovy v roce 2016. 

Změna účtové osnovy a postup při uzávěrce a tvorbě výkazu zisků a ztráty – výsledovky 
Jak již bylo naznačeno v krátké informaci o novele zákona o účetnictví, došlo ke změně vyhlášky 500/2002 Sb., která řeší účtování 
profitních organizací. Zásadní dopad na účetní závěrku a související práce má právě přesunutí Změny stavu zásob vlastní činnosti  
z výnosů do nákladů. Dříve použitá skupina 61 zaniká a nově jsou Změny stavu zásob vlastní činnosti pod skupinou 58. Původní význam 
skupiny 58 (mimořádné náklady) je zrušen. 

Jak v takové situaci tvořit výsledovku? Program nově disponuje algoritmy, které umožňují vytvářet tři 
varianty výkazů (bez ohledu na kategorizaci jednotek a typy výkazu): 

1. Výkaz zisku a ztráty pro rok 2015 s účty z původní účtové osnovy – v nabídce je k dispozici pod volbou Staré algoritmy do roku 2015. 

2. Přechodný výkaz zisku a ztráty, již v podobě výkazu pro rok 2016, ale s účty a významem roku 2015. Tuto výsledovku použijte pro 
výpočet a nastavení sloupce Minulé období pro nový výkaz. Dále ji lze použít například v situaci, kdy ještě není provedena účetní 
závěrka a vznikne potřeba prezentovat (například v bance) výkaz zisku a ztráty v aktuální podobě, ale dosud nebyla provedena 
závěrka a význam účtů odpovídá roku 2015. V nabídce je k dispozici pod volbou Přechodné algoritmy za rok 2015. 

3. Výkaz zisku a ztráty v podobě platné pro rok 2016 včetně aktualizované účtové osnovy. Tento výkaz používejte až po provedení účetní 
závěrky za rok 2015 a po úpravě účtové osnovy. V nabídce je k dispozici pod volbou Nové algoritmy od roku 2016. 

Postup při provádění uzávěrky: 

1. Vytiskněte Výkaz zisku a ztráty volbou Staré algoritmy do roku 2015. Rozsah výkazu zvolte podle potřeby. 

2. Pomocí volby Přechodné algoritmy za rok 2015 zpracujte znovu Výkaz zisku a ztráty a nechte naplnit sloupec Minule. 

3. Proveďte uzávěrku roku 2015 (nezapomeňte vytisknout sestavy uzavření účtů na konečný účet rozvážný a otevření účtů 
z počátečního účtu rozvážného).

4. Aktualizaci účtového rozvrhu pro rok 2016 je třeba provést manuálně takto (platí pro doklady účetně spadající do roku 2016):

a. Účty skupiny 58 přeúčtujte na skupinu 54.

b. Účty skupiny 68 přeúčtujte na skupinu 64.

c. Zrušte účty skupiny 68.

d. Upravte a doplňte účty slupiny 58 (z původních 4 na 8 účtů).

e. Přeúčtujte vše z účtů skupiny 61 na skupinu 58.

f. Přeúčtujte vše z účtů skupiny 62 na skupinu 58.

g. Zrušte účty skupin 61 a 62.

5. Teprve po změnách popsaných v bodu 4 bude možné používat nové algoritmy.
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Upozornění   Uvedený postup se soustředí pouze na činnosti spojené s Výkazem zisku a ztráty a se změnou účtového rozvrhu. Další 
kroky běžně prováděné při účetní závěrce postup záměrně ignoruje!

Změna účtové osnovy a její vliv na rozvahu
Novela zákona o účetnictví zasahuje samozřejmě také účty rozvažné, které vstupují do výkazu Rozvaha. Na rozdíl od nákladových 
a výnosových účtů zde došlo pouze k upřesnění významu, případně k jejich zrušení. Roční uzávěrka tedy z pohledu Rozvahy nebude 
oproti předchozím rokům nijak výjimečná.

Nová firma ve STEREO 24 s rozvrhem ve variantě 2015
Pokud by vyvstala nutnost založení nové firmy ve verzi 24, s účtovým rozvrhem platným do roku 2015, pak je připraven soubor pro 
obnovu této varianty.

Obnovu rozvrhu podle roku 2015 můžete provést, pokud přejdete do nabídky Ostatní / Číselníky / Účetnictví a společné / Účtový rozvrh. 

Zde po stisku klávesy F10 a zvolte možnost Export a import číselníku / Importovat z DISUSR/GROZ. 

Ve zobrazeném seznamu vyberete klávesou Enter soubor GROZ.U15 a následný dotaz je nutno potvrdit A.

 

V případě založení firmy, která má povinnost ověření auditem se bude jednat o soubor GROZAUD.


