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Výpočet priemerov
Program pre výpočet miezd podporuje samostatný spôsob výpočtu priemerov pre zamestnancov
odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme (VS), Zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov a Zákonníka práce (ZP). Spôsob výpočtu jednotlivých priemerov
je závislý na nastavenom spôsobe odmeňovania zamestnanca.

Každý zo spomenutých zákonov stanovuje odlišné pravidlá pre výpočet priemeru pre náhradu mzdy alebo platu.
Nezávislý od spôsobu odmeňovania je len výpočet denného priemeru pre náhradu pri DPN (dočasnej pracovnej
neschopnosti). Vypočítané priemery sú zobrazené v karte pracovného pomeru v časti Priemery pre náhrady.

Zamestnanec VS
Priemery sú určené pre zamestnancov verejnej služby a pedagogických zamestnancoch. Priemer pre
náhradu za vyčerpanú dovolenku sa počíta podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Hodinový priemer
pre náhradu za vyčerpanú dovolenku sa vypočítava z funkčného platu a časového fondu v hodinách pre aktuálne
obdobie. Program prepočítava tento priemer v každom mesiaci.
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Ak ide o zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok (MZ kód 20.2), program do funkčného platu
zamestnanca automaticky započítava sumu priemerného výkonnostného príplatku. Priemerný výkonnostný
príplatok je suma rovnajúca sa mesačnému priemeru výkonnostných príplatkov vyplatených za predchádzajúci
kalendárny štvrťrok. Program prepočítava tento priemer pri presune miezd do archívu na konci každého štvrťroka
(03.,06.,09.,12.mesiac).
Poznámka: V číselníku mzdových zložiek je pri výkonnostnom príplatku vypnutý nápočet mzdovej zložky do
funkčného platu. Program vytvára priemerný výkonnostný príplatok. Ak sa v číselníku mzdových zložiek nastaví
nápočet mzdovej zložky pre výkonnostný príplatok do funkčného platu, priemer sa nevytvára a mzdová zložka je v
celej sume napočítavaná do funkčného platu.
Zamestnanec odmeňovaný podľa ZP
Štvrťročné priemery sú určené pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce. Priemer pre
náhradu za vyčerpanú dovolenku sa počíta podľa Zákonníka práce. Hodinový priemer pre náhradu za vyčerpanú
dovolenku je vypočítavaný z hrubej mzdy a počtu odpracovaných hodín za daný štvrťrok. Pri mzdových zložkách
vyplatených za viacej období sa do hrubej mzdy za daný štvrťrok započítava ¼ sumy. Zostávajúca suma sa
rozpočítava do ďalších štvrťrokov. Tento spôsob výpočtu je použitý pri skupine MZ kódy 040 až 049. Údaj „Prenos“
(minulé obdobia) potom obsahuje rozpočítané sumy, t.j. (1/4) mzdových zložiek vyplatených za viacej období.
Ostatné mzdové zložky sa napočítavajú do hrubej mzdy podľa nastavenia v číselníku mzdových zložiek celou
sumou. Program prepočítava štvrťročné priemery každý mesiac pri presune miezd do archívu.

Starosta – primátor
Priemery sú určené pre starostu alebo primátora. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov rozlišuje priemer použitý pre náhradu za nevyčerpanú dovolenku a hodinový priemer pre
náhradu za vyčerpanú dovolenku. Priemerným mesačným platom na účely náhrady za nevyčerpanú dovolenku je
jedna dvanástina súčtu platov za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Hodinový primer je
priemerný mesačný plat vydelený počtom hodín z časového fondu pre aktuálne obdobie.

Hodinový priemer pre náhradu za vyčerpanú dovolenku sa počíta podľa Zákonníka práce (štvrťročné priemery).
Program prepočítava priemery každý mesiac pri presune miezd do archívu.
Náhrada príjmu pri DPN
Výpočet denného priemeru pre náhradu pri DPN (dočasnej pracovnej neschopnosti) je nezávislý od
nastaveného spôsobu odmeňovania zamestnanca. „Vymeriavací základ Suma“ je súčet vymeriavacích základov
na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. „Dni“ je údaj o trvaní poistného vzťahu v rozhodujúcom období.
„Denný vymeriavací základ“ je denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri DPN. „Prepočítavať
mesačne“ je zapnutie/vypnutie mesačného prepočítavania denného VZ.
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Ak je zapnutá táto voľba, prebieha výpočet priemeru (DennýVZ) zamestnanca automaticky každý mesiac. Do údaja
„Suma“ sa napočítajú sumy z mzdových zložiek kód „121“ (vymeriavací základ na nemocenské poistenie) za
rozhodujúce obdobie. Do údaja „Dni“ sa napočítajú kalendárne dni z mzdových zložiek kód „121“ za rozhodujúce
obdobie. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.
Poznámka: Rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu stanovuje zákon o sociálnom
poistení. Ak archív miezd pre daného zamestnanca neobsahuje za toto obdobie všetky informácie o vymeriavacích
základoch na nemocenské poistenie a o vylúčiteľných dobách, je potrebné vypnúť automatický prepočet priemeru,
manuálne doplniť tieto hodnoty a prepočítať denný VZ.

