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NOVINKY V PROGRAMU V ROCE 2022 
 

1 Kontrola, zda máte aktuální verzi programu 
Program provádí automaticky kontrolu aktuálnosti programu. Chrání tak uživatele před 

zpracováním dat starou verzí programu ALFA MDZY AVENSIO.  

 
Obrázek 1: Informace, že nemáte aktuální verzi programu 

 Program kontroluje verzi před závěrkou měsíce a před provedením odvodu.  

 
Obrázek 2: Kontrola platnosti verze 

 
Obrázek 3: Informace, že z důvodu zastaralé verze programu nelze v akci pokračovat 

 

2 Zamykání zaměstnanců 
Další z novinek programu ALFA MZDY AVENSIO. Zámek zaměstnanců pro editaci/změny je 

mechanismus, který slouží k uzamčení dat zaměstnanců tak, aby nebylo možné provádět změny, které 

ovlivní výpočet mezd v již zkontrolovaném a případně vyplaceném stavu. Znamená to, že si uzamknete 

zaměstnance pro editaci/změny ovlivňující výpočet mezd v aktuálně zpracovávaném období ještě před 

provedením závěrky měsíce, ale zároveň máte možnost tento krok vrátit zpět, což u závěrky měsíce 
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není možné. Smyslem této funkce je zabránit tomu, abyste si zasáhli do již vyplaceného, avšak 

neuzavřeného měsíce.  

Pokud před vytvořením odvodu do banky provedete závěrku měsíce a odvod provádíte z již zavřeného 

měsíce, tato funkce se Vás týkat nebude.  

Při zamknutí zaměstnance lze měnit/editovat ty údaje, které nemají vliv na výpočet mzdy/platu 

zaměstnance v aktuálně zpracovávaném období. Je možné: 

 

 Měnit údaje na kmenových obrazovkách na záložkách: 

 Kontakty  

 Vzdělání (kromě nejvyššího dosaženého vzdělání) 

 Zdravotní stav 

 Znalosti 

 Zápůjčky 

 Zdravotnictví  

 Foto 

 Vzdělávání 

 Další údaje 

 Dokumenty 
 

 Měnit rozúčtování a nákladové členění mzdových položek, náhrad a nemocenských 
 Zadávat, měnit a mazat nemocenské z příštích období 
 Vytvořit/smazat přílohu k DPN a hlášení při ukončení nemocenské 
 Měnit plán směn v budoucích obdobích (ne v období zpracování) 
 Z neschopenek lze zapisovat pouze změny, které neovlivní stav období zpracování, lze 

zapisovat a stornovat neschopenky z příštích měsíců, lze zapisovat potvrzení trvání a 
ukončení neschopenky v případě, že nezasahuje do období zpracování 
 

Při zamknutí zaměstnance není možné měnit/editovat údaje, které mají vliv na výpočet 

mzdy/platu v aktuálně zpracovávaném období.  

2.1 . Režimy zamknutí zaměstnanců 
Zamknutí všech zaměstnanců je vynuceno při provedení odvodu z otevřeného měsíce. Jsou dva 

režimy, ve kterých dochází k zamykání zaměstnanců před provedením odvodu. K nastavení tohoto 

režimu slouží parametr číslo 83 – Způsob zamknutí zaměstnanců před odvodem. V tomto parametru 

nastavíte, zda chcete provádět zamknutí zaměstnanců: 

1) Automaticky 
2) Ručně 
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Obrázek 4: Parametr 83 - Způsob zamknutí zaměstnanců před odvodem 

 

2.1.1. Zamknutí zaměstnanců automaticky 
Tento způsob zamknutí zaměstnanců je v parametru č. 83 – Způsob zamknutí zaměstnanců 

před odvodem nastaven jako výchozí. Program automaticky provede zamknutí všech zaměstnanců 

před tím, než se vytvoří soubor s odvodem do banky. V menu programu Hlavní nabídka – Tiskové 

sestavy – Odvody zvolíte příkaz k úhradě, který chcete vytvořit, zvolíte období pro vytvoření odvodu, 

stisknete klávesu  . Otevře se náhled sestavy příkazu a stisknutím tlačítka  se 

program zeptá, zda si přejete vytvořit výstupní soubor s odvodem pro zadané období. Potvrdíte 

tlačítkem . 
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Obrázek 5: Vytvoření odvodu 

Před samotným vytvořením odvodu se provede kontrola dat před zamknutím a v případě, že 

je u některého ze zaměstnanců závažná chyba nebo nepotvrzené upozornění, odvod se nevytvoří. 

Program to oznámí zobrazením okna Kontrola dat před zamknutím. V tomto okně je nutné zjistit, u 

kterých zaměstnanců jsou závažné chyby nebo nepotvrzená upozornění. U závažných chyb je nutné 

provést jejich odstranění. Nepotvrzená upozornění je buď nutné odstranit opravením (odstraněním 

chyby) nebo potvrdit takové upozornění v okně Výsledky kontroly dat (Hlavní nabídka – Zpracování – 

Provedení kontroly dat) vložením „zatržítka“.  

 
Obrázek 6: Okno Výsledek kontroly dat před zamknutím zaměstnanců 

Jakmile je vytvořen odvod do banky, program automaticky zamkne všechny zaměstnance a 

v seznamu osob je u každého zaměstnance ikona zámku. V této fázi není možné provádět 

editaci/změny, které by ovlivnily výpočet mezd v aktuálně zpracovávaném období.  
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Obrázek 7: Zamknutí zaměstnanců – Seznam osob 

 

2.1.2 Zamknutí zaměstnanců ručně 
Druhý režim zamykání zaměstnanců. Nastavuje se v parametru č. 83 – Způsob zamknutí 

zaměstnanců před odvodem. Při nastavení tohoto režimu program před provedením odvodu 

požaduje, aby uživatel ručně zamknul všechny neukončené, to znamená aktivní zaměstnance. Pokud 

některý z aktivních zaměstnanců není zamknutý, odvod se neprovede.  

 

2.1.2.1.  Způsoby ručního zamknutí zaměstnanců 

Ruční zamykání zaměstnanců lze provádět dvěma způsoby: 

1) jednotlivě na kmenových obrazovkách  
2) hromadně 

 

2.1.2.1.1. Zamknutí zaměstnanců jednotlivě na kmenových obrazovkách 

Na kartě zaměstnance je ikona zámku. Kliknutím na tuto ikonu se program zeptá, zda si přejete 

zaměstnance zamknout. Potvrdíte stisknutím tlačítka , dojde k zamknutí zaměstnance a 
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není u něho možné již provádět editaci/změny, které by měly vliv na výpočet mzdy tohoto 

zaměstnance.  

 
Obrázek 8: Zamknutí zaměstnance ručně na kmenových obrazovkách 

 
Obrázek 9: Zamknutá Karta zaměstnance 
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Obrázek 10: Zamčení zaměstnanci v Seznamu osob 

2.1.2.1.2. Zamknutí zaměstnanců hromadně 

Hromadné ruční zamknutí zaměstnanců se provedete přes menu programu Hlavní nabídka – 

Zpracování – Zamknutí zaměstnanců. 

 
Obrázek 11: Možnost Zamknutí zaměstnanců v uzlu Zpracování 
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Kliknutím na možnost Zamknutí zaměstnanců se otevře okno Zamknutí zaměstnanců, ve 

kterém zvolíte, zda chcete zamknout všechny zaměstnance, nebo zaměstnance za určité roviny 

nákladového členění.  

 
Obrázek 12: Okno Zamknutí zaměstnanců 

Pokud zvolíte možnost zamknout všechny zaměstnance a kliknete na tlačítko 

, program se zeptá, zda si opravdu přejete zaměstnance zamknout. Potvrzením 

pomocí tlačítka   dojde k hromadnému zamčení všech zaměstnanců. V případě, že máte 

některá Upozornění s potvrzením nepotvrzená, otevře se okno Kontrola dat před zamknutím, ve 

kterém zjistíte, u kterých upozornění není vložené „zatržítko“. Tyto upozornění je nutné odstranit 

opravením nebo potvrzením pomocí vložení „zatržítka“ přes menu programu Hlavní nabídka – 

Zpracování – Provedení kontroly dat. Po potvrzení upozornění s potvrzením a upozornění 

s opakovaným potvrzením program provede hromadné zamknutí všech zaměstnanců.  

Upozornění: Toto se netýká upozornění s potvrzením vztahující se k neodeslaným e-podáním. Takové 

potvrzení není nutné potvrdit před zamykáním zaměstnanců a je to z toho důvodu, že neodeslané e-

podání neovlivňuje výpočet mzdy v aktuálně zpracovávaném období a vy máte prostor si i během 

období, kdy jsou zaměstnanci zamčeni vyřešit a odeslat tyto e-podání.  

 
Obrázek 13: Okno Kontrola dat před zamknutím 
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Obrázek 14: Okno Zamknutí zaměstnanců 

Další možností je zamknutí zaměstnanců podle zvolené roviny nákladového členění.  

 
Obrázek 15: Zamknutí zaměstnanců za vybrané roviny 

Po zvolení nákladové roviny volíte výběr zaměstnanců podle roviny a stisknete tlačítko 

. 
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Obrázek 16: Zamknutí zaměstnanců podle roviny nákladového členění 

I při zamykání zaměstnanců za jednotlivé roviny nákladového členění je nutné mít provedenou 

kontrolu dat a zatržené, případně vyřešené upozornění s potvrzením a upozornění s opakovaným 

potvrzením (které se netýkají neodeslaných e-podání).  

 
Obrázek 17: Seznam osob se zamčenými zaměstnanci za vybraná pracoviště 
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Po závěrce měsíce jsou aktivní zaměstnanci v novém období automaticky odemknutí. Ukončení 

zaměstnanci zůstanou v takovém stavu, v jakém byli předchozím zpracovávaném období a je možné je 

odemknout individuálně.  

 

3 Odemykání zaměstnanců 
Odemknutí zaměstnanců slouží k tomu, abyste mohli provádět editaci/změny, ovlivňující výpočet 

mezd u zaměstnanců v aktuálně zpracovávaném období. Je však nutné si uvědomit, že odemykáte 

zaměstnance, ještě před provedením odvodu a odeslání mezd/platů a odvodů. Je to akce, kterou 

provádíte s vědomím, že v případě editace/změny v datech, můžete změnit již vyplacený stav.  

Způsoby odemknutí zaměstnanců: 

1) ručně 
2) hromadně 

 

3.1. Odemknutí zaměstnanců ručně 
Prvním způsobem ručního odemknutí na kartě zaměstnance je pomocí ikony zámku. Kliknete 

na ikonu zámku a program se zeptá, zda si opravdu přejete odemknout zaměstnance. Zároveň upozorní 

na to, že odemknutím zaměstnance je možné měnit u zaměstnance podklady pro výplatu mzdy a může 

změnit stav, který jste již mohli vyplatit. Tlačítkem  zaměstnance odemknete. Druhým 

způsobem ručního odemknutí na kartě zaměstnance je pomocí tlačítka ve spodní části 

okna. Odemknutí potvrdíte tlačítkem . 

 

 
Obrázek 18: Odemknutí Karty zaměstnance 
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3.2. Odemknutí zaměstnanců hromadně 
Hromadné odemknutí zaměstnanců se provede přes menu programu Hlavní nabídka – 

Zpracování – Odemknutí zaměstnanců. 

 
Obrázek 19: Hlavní nabídka - Odemknutí zaměstnanců 

Hromadné odemknutí zaměstnanců je možné provést buď za všechny zaměstnance najednou, 

nebo za zaměstnance z vybraných rovin nákladového členění, stejně jako je tomu u zamknutí.  

 
Obrázek 20: Okno pro hromadné odemknutí zaměstnanců 

Zvolením možnosti všechny zaměstnance, se odemknou všichni zamčení zaměstnanci. 

Zvolením možnosti odemknutí za vybrané roviny nákladového členění, se odemknou pouze zamčení 

zaměstnanci z vybraných rovin nákladového členění (např. za vybraná pracoviště).  
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Obrázek 21: Výběr pracovišť k odemknutí zaměstnanců 

Odemknutím zaměstnanců zmizí ikony zámku ze seznamu osob.  

Další tipy pro využití nástroje zamknutí zaměstnanců 
Nástroj je možné využít i v jiných případech, nejenom při provádění odvodu z otevřeného měsíce. 

Slouží také jako „bezpečnostní pojistka“ v následujících situacích:  

 V případě, že si nastavíte režim ručního zamknutí zaměstnanců, program Vás ochrání před 
nechtěným provedením odvodu z otevřeného a rozpracovaného měsíce. Při tomto režimu je totiž 
nutné mít všechny zaměstnance zamknuté ručně. Princip této „pojistky“ je, že pokud nebudou všichni 
zaměstnanci ručně zamknuti, odvod se neprovede (to znamená, ani omylem ne).  
 

 
Obrázek 22: Okno odvodu - všichni zaměstnanci nejsou zamknuti 
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4 Dávkové zadání 
Nové typy údajů, které lze importovat: 

 

 
Obrázek 23: Dávkové zadání 

5 Úprava sestav Rekapitulace zdravotního pojištění (010600) a 

Rekapitulace sociálního pojištění (010700) 
 

 
Obrázek 24: Rekapitulace sociálního pojištění 

6 Sestava Výběry dat 
V sestavě Výběry dat došlo k rozšíření nabídky položek. 

 
Obrázek 25: Sestava Výběry dat 
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7 Obsluha při aktualizaci sestav a skriptů 
 

 
Obrázek 26: Obsluha aktualizace sestav a skriptů 

8 Historie odeslaných Příloh DPN a Hlášení při ukončení PN 
 Všechny odeslané přílohy zůstávají v evidenci (původní i opravná podání). K jednomu dokladu 

nemocenské může existovat více příloh, pracuje se s poslední (nejmladší) přílohou.  

 
Obrázek 27: Historie odeslaných příloh DPN a Hlášení při ukončení PN 
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DŮLEŽITÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A NOVINKY V ROCE 2023 

9 Legislativní změny v roce 2023 
 

 Vyhlášená průměrná mzda pro výpočty 40.324,- Kč 

 Redukční hranice pro náhrady za DPN 

o 235,38 Kč 

o 352,98 Kč 

o 705,78 Kč 

 Limit maximálního vyměřovacího základu na sociální pojistné 

o 1.935.552,- Kč 

 Hranice pro zaměstnání malého rozsahu 

o 4.000,- Kč 

 Hranice pro daň zvláštní sazbou daně (srážkou) 

o 4.000,- Kč 

 Minimální mzda a zaručené mzdy 

o skupina 17.300,- Kč 

o skupina 17.900,- Kč 

o skupina 19.700,- Kč 

o skupina 21.800,- Kč 

o skupina 24.100,- Kč 

o skupina 26.600,- Kč 

o skupina 29.400,- Kč 

o skupina 34.600,- Kč 

 

 Rozšíření platové tabulky pedagogických pracovníků 

o Rozšířena o platové třídy 15 a 16 pro akademické pracovníky 

o  

 U zaměstnanců, kteří mají jen vyšší odborné vzdělání 

o A jsou zařazeni do 10. platové třídy se ruší krácení praxe (bylo jeden rok) 

o Při zařazení do vyšší třídy (11. – 16.) se snižuje krácení praxe na dva roky 

změna platí od ledna 2023, takže se těmto zaměstnancům „přiblíží“ platový postup, nebo 

se jim přímo změní od ledna 2023 plat 

10 Nezabavitelná částka 
 Vlivem legislativních změn dochází od 1.1.2023 ke změně výpočtu nezabavitelné částky a 

dílčích částek, ze kterých se nezabavitelná částka vypočítá.  

Nezabavitelná částka na osobu povinného: 2/3 součtu ŽMJ + NNB + částka navýšení NNB – 13.638 Kč 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu: ¼ z nezabavitelné částky na osobu povinného –  

3.409,50 Kč 

Plně zabavitelná částka – 1,5násobek součtu ŽMJ + NNB + částky navýšení NNB – 30.686 Kč 
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Obrázek 28: Nezabavitelná částka 

11 Zadávání praxe 
 Nové zadávání praxe (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – oblast Praxe). 

 
Obrázek 29: Oblast zadávání praxe 

 

12 Věk zaměstnance 
 Na záložce Osobní údaje doplněno políčko Věk zaměstnance na konci měsíce. 

 
Obrázek 30: Věk zaměstnance na konci měsíce 

 

13 Souhlas GDPR 
Při poskytování vzdálené správy pomocí nástroje TeamViewer se v případech, kdy nahlížíme do 

zákaznické databáze, stáváme dočasnými zpracovateli osobních údajů ve smyslu evropské směrnice 
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GDPR. Abychom zákazníkům zjednodušili způsob poskytování časově omezeného souhlasu 

s nahlížením do databáze a současně zdokonalili náš interní systém evidence souhlasů, vytvořili jsme 

nově možnost souhlas udělit přímo v Zákaznické zóně MOJE ALFA.  

 

 Potvrzením tlačítka Udělit souhlas dáváte zaměstnancům společnosti Alfa Software, s.r.o. a 

jejím smluvním obchodním zástupcům dočasný souhlas s jednorázovým krátkodobým nahlížením do 

databáze. Udělený souhlas se výslovně týká pouze poskytování služby Vzdálená správa, kdy po 

nezbytně nutnou dobu během probíhajícího telefonického hovoru máme zpřístupněný náhled do 

databáze. Udělený souhlas je platný pro opakované poskytování služby Vzdálená správa na dobu 

jednoho roku a je možné jej kdykoliv odvolat.  

 

Po udělení souhlasu v zákaznické zóně MOJE ALFA je na naší straně evidováno jméno a příjmení 

osoby, která souhlas udělila + datum a čas udělení souhlasu.  

 

Zaměstnanci Alfa Software, s.r.o. a její smluvní obchodní zástupci mají povinnost před 

zahájením služby Vzdálená správa ověřit, zda máme/nemáme k dočasnému zpracování osobních 

údajů přidělený souhlas. Upozorňujeme naše zákazníky, že přidělení souhlasu budeme ověřovat vždy 

před zahájením služby Vzdálená správa. Bez platného souhlasu nebude poskytnutí služby možné. 

Děkujeme za pochopení.  

 

POSKYTNUTÍ SOUHLASU: 

Zákaznická zóna MOJE ALFA, sekce Vzdálená správa, tlačítko Udělit souhlas.  

 

 
Obrázek 31: Udělení souhlasu 

Po stisknutí tlačítka Udělit souhlas se otevře okno Udělení souhlasu se vzdáleným připojováním. 
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Obrázek 32: Udělení souhlasu 

 

 

PRODLOUŽENÍ/ODVOLÁNÍ SOUHLASU: 

 

 
Obrázek 33: Prodloužení/Odvolání souhlasu 
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Obrázek 34: Prodloužení souhlasu 

 

 
Obrázek 35: Odvolání souhlasu 

 

14 Národní plán obnovy 
• Nový zdroj financování sledovaný ve statistice P1-04 

• Prostředky z národního plánu obnovy 

• Lze vytvořit libovolné rozlišení pro potřeby organizace, důležité je nastavení 

zdroje financování 62- národní plán obnovy vpravo 

 
Obrázek 36: Národní plán obnovy 
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15 Otcovská 
Od 1.12.2022 došlo ke změnám v otcovské. První změnou je poskytování dávky otcovské 

poporodní péče v případech, kdy dojde k úmrtí dítěte v období 6 týdnů ode dne jeho narození nebo 

v případech, kdy se dítě narodí již mrtvé. Důvodem je, aby se rodina mohla vyrovnat s touto náročnou 

životní situací. 

Pokud bylo období pro nástup na otcovskou v případě úmrtí dítěte kratší než dva týdny, 

otcovská náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.  

Nárok na otcovskou má zaměstnanec i v případě, že si již otcovskou vyčerpal na péči o „živé“ 

dítě, jehož je otcem a které v období 6 týdnů ode dne narození zemře. V případě, že se narodí více 

mrtvých dětí současně, nárok na otcovskou náleží pouze jednou.  

Podpůrčí doba u otcovské činí 2 týdny. Čerpá-li zaměstnanec otcovskou na péči o dítě, které 

během čerpání této otcovské zemře, končí podpůrčí doba dnem úmrtí dítěte. Dojde-li k úmrtí dítěte 

po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou 

podpůrčí dobu. Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se vyplácí otcovská, vznikne nárok na další 

otcovskou ze stejného pojištění, nevyplácí se další otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí 

otcovskou. Podpůrčí doba u další otcovské se stanoví ode dne nástupu na otcovskou.  

Druhá změna u otcovské souvisí s novelou zákoníku práce. S účinností od 1.12.2022 je na 

základě § 195a zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci v souvislosti s narozením dítěte a péčí 

o něj otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená náleží zaměstnanci po dobu, po kterou je mu 

poskytována dávka otcovské poporodní péče.  

Od 1.12. 2022 se otcovská zadává jako typ vynětí č. 11 – Otcovská dovolená (jako rodičovská). 

Vynětí zadáte na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry), do políčka Vynětí ze 

stavu pomocí tlačítka se třemi tečkami.  

 
Obrázek 37: Zadání otcovské 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


