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Odmena štrnásty plat. 

Po novele zákona 595/2003 Z.z., ktorá vyšla pod číslom 54/2019 Z.z. - čl.V, sa menia podmienky 

pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia peňažných plnení vyplatených pri príležitosti  

vianočných sviatkov, tzv.14. plat. 

Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (14 plat), musí byť vyplatená v decembri 

príslušného roka. Táto vianočná odmena vyplatená v decembri 2019, najviac však suma 500 € 

bude oslobodená od dane a nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne 

poistenie zamestnanca a zamestnávateľa, ak : 

 odmena je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, 

 pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10.2019 trvá 

nepretržite aspoň 48 mesiacov, t.j. aspoň od 1.11.2015,  

 zamestnancovi v príslušnom roku (v júni) bola vyplatená letná odmena, na ktorú sa 

vzťahovala úľava (t.j. najmenej 500 €) 

Pripravili sme pre Vás pomôcku pre výpočet vianočnej odmeny ( 14. Plat ). 

 

 

Pomôcku na výpočet odchýlky Odmeny 14 plat nájdete 

v záložke Odchýlky a neprítomnosti, ako Generovanie 

odmien. 

 

 

 

 

Otvorením záložky Generovanie odmien sa Vám otvorí okno Generovanie odchýlok za 

obdobia, kde si zadáte Nový záznam. 

Zadaním Nového záznamu si určíte parametre pre výpočet Odmeny 14 plat. V parametroch si 

musíte vybrať: 
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 Typ generovanej odmeny – Štrnásty plat,  

 Popis- určíte si sami 

 Odchýlku- vyberieme odchýlku odmena štrnásty plat /číslo 3273/ 

 Hodnota 2- počet kvartálov na rozrátanie odmeny do prac. právneho priemeru 

 Zaokrúhľovanie odmeny- určíte si ako Vám ma program zaokrúhliť odmenu odporúčame 

na dve desatine miesta 

 

Po nadstavení Parametre pre odmeny uložíme. 

 

Pre výpočet odmeny štrnásty plat musíte cez záložku Funkcie kliknúť na Výpočet odmien. 

 

 

Ak Vám program po príkaze Výpočet miezd vypíše Upozornenie, musíte raz kliknúť na záznam , 

v ktorom sme si určili parametre pre výpočet Odmeny 14. Platu a opakovať Funkciu Výpočet 

odmien. 
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Funkciou Výpočet odmien Vám program vypočíta Odmeny štrnásty plat, pre tých 

zamestnancov, ktorý spĺňajú podmienky určené Zákonníkom Práce.  

V spodnej záložke budete mať zoznam zamestnancov, čiastku odmeny/ priemerná mzda 

zamestnanca/, pracovnoprávny priemer, úväzok zamestnanca a počet odpracovaných 

mesiacov. 

Ak by ste chceli odmenu upraviť dvakrát kliknete na daného zamestnanca a upravíte si výšku 

odmeny štrnásty plat a uložíte. 

 

Ak by ste potrebovali ďalej pracovať z údajmi môžete dané vypočítané Odmeny štrnásty plat  

cez funkciu Ďalšie exportovať do Excelu. 
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Generovanie odchýlky Odmena štrnásty plat do spracovania miezd robíme cez záložku Funkcie 

– Generovanie odchýlok. 

 

 


