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Metodicky pokyn – import mzdových údajov. 

 
Nasledujúci postup spracovania miezd je určený pre firmy, ktoré podklady pre výpočet miezd majú 
vyhotovované v iných programoch a má urýchliť a zjednodušiť zadanie údajov pre výpočet miezd 
zamestnancov, ktoré vznikajú na inom mieste, ako je mzdová učtáreň (napr. prémie, úkolové mzdy, 
odmeny a podobne) a sú spracované v elektronickej podobe. 
 
Postup: 
 

1. Služby – Konfigurácia programu – Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky  
-  na tejto záložke musí používateľ označiť zaškrtávacie políčko „Importovať mzdové údaje“ 
a vybrať adresár, kde budú uložené dáta pre import do miezd. 

 

 
 
 

 V tomto adresári sa má nachádzať súbor  s označením Mmm_rrrr.xls. kde M je trvalé 
označenie, mm je mesiac, za ktorý sú importované údaje, rrrr je rok výpočtu (napr. v mesiaci 
august 2008 bude názov súboru nasledovný M08_2008). Štruktúra súboru musí byť 
nasledovná: 
 
 
Typ súboru:  Microsoft Excel verzia 5.0/95 

 
Štruktúra vety: 

 
Osobné číslo  Text  max. na 5 znakov 

   Kód prvku  Text max. na 5 znakov 
 Hodnota prvku  Číslo max. na 8 znakov, z toho 2 desatinné miesta. 
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Príklad: 
 

1 V12K 12589,00 

1 V41K 200,00 

1 V43K 100,00 

1 V78PK 500,00 

2 V12K 13000,00 

2 V77K -19000,00 
 

 
 

Položka “Kód prvku“ môže obsahovať a môže byť importovaná pre typ zamestnanca: 
 

Kód Popis prvku HPP Dohoda 

V12K Úkolová mzda Sk     áno  nie  

V30K Odstupné     áno  nie  

V31K Odchodné áno   nie  

V32K Príspevok na stravovanie áno   áno  

V41K Prémie Sk áno   nie  

V42K Odmeny áno   nie  

V44K Sociálny fond áno       nie 

V45K Odmeny štatutárov áno   nie  

V46K Bez poistného áno   áno  

V49K Podiely na zisku bez účasti na základnom imaní áno   áno  

V62X Naturálny príjem áno   áno  

V73X Sociálny fond - nepeňažný áno   nie  

V70K Ostatné nezdanené áno   áno  

V75K Cestovné náhrady    áno  áno  

V77K Ročné zúčtovanie dane   áno   áno  

V78PK RZZP - preplatok áno  áno 

V78NK RZZP - nedoplatok  áno  áno  

V79K Bonus z ročného zúčtovania dane   áno   áno  

V14K Mzda - dohoda Sk nie   áno  

V14H Mzda - dohoda Hodiny nie áno  
 
 
 

2. Evidencia – Zamestnanci – Mzdy – v základnom zobrazení pribudlo tlačidlo „Import údajov“, 
ktoré slúži na import mzdových údajov. Ak niektorý zamestnanec má v čase importu mzdu 
vypočítanú, import mzdových údajov sa pre tohto zamestnanca nevykoná. To platí aj pri 
opakovaní importu mzdových údajov. Pri opakovaní importu sa pôvodne importované údaje 
vymažú. 
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3. Evidencia – Zamestnanci – Mzdy – Výpočet mzdy – ak boli vo výpočte mzdy použité 

importované mzdové údaje, je používateľ o tejto skutočnosti informovaný zobrazením sivej 
ikony v ľavom dolnom rohu obrazovky. 

 

 
 

  
 

 
 


