
Vážení uživatelé, 

Dnes vydáváme novou verzi IR-IS, která řeší úpravu výpočtu 

nezabavitelné pro zaměstnance v červnu 2019. 
 

Po diskuzích jsme dospěli k jednoznačnému výkladu, že v rámci června bude změna nezabavitelné 

pouze u dlužníků pobírajících důchod. U ostatních dlužníků „nedůchodců“ se změna projeví až od 

července. 

Jak na to v IR-ISu! 
Jelikož se nezobrazovala volba, nešlo to ve verzi 3.5.9 změnit. Když jsme se rozhodli to upravit, došli 

jsme k názoru, že bude lepší, aby IR-IS poznal sám, zda se jedná o důchodce a nemuseli jste to 

vyklikávat, navíc je nutné, aby se to v případě manželů počítalo u každého zvlášť, protože jedem 

může být důchodce a druhý ne, což se dosud řešilo ručním zadáním nezabavitelné. Nyní už to umí IR-

IS nastavit sám. 

Jak IR-IS pozná, že se jedná o důchodce? 
Na kartě dlužníka (na kterou se dostanete ze spisu klikem na tlačítko „…“ v záhlaví u dlužníka) je na 

druhé záložce podrobností kolonka pro zápis výše důchodu. Pokud do této kolonky zadáte částku 

větší než nula, bude IR-IS považovat dlužníka za důchodce, a tedy použije konstanty již v červnu. 

Pokud tam nebude nic, nebo 0, bude považovat dlužníka za „nedůchodce“ a konstanty se projeví až 

od července. Obdobně se bude chovat IR-IS na přelomu roku 2019/2010 a dále, kdy již nebude třeba 

určovat, zda je dlužník důchodce či nikoliv. 

Jak to tedy nastavit a přepočítat? 
Jednoduše tedy otevřete spis, jděte na záložku nastavení oddlužení a podívejte se na měsíční 

parametry, zda jsou správně. Pokud ne, nastavte u dlužník v jeho kartě výši důchodu, podle výše 

uvedeného návodu. Pak se vraťte do měsíčních parametrů a výpočet se automaticky provede při 

otevření okna. 

Jak u společného oddlužení manželů? 
V tomto případě je třeba nastavit u každého dlužníka částku důchodu, IR-IS vypočítá nezabavitelnou 

pro každého zvlášť a sečte ji až pro výpočet celkové rozpočtené částky. Stejně tak se to promítne do 

ZOPO (od verze IR-IS 4.0.). 

Musím pokaždé rozkliknout měsíční parametry, aby se to přepočetlo? 
Ano! IR-IS při uzavření měsíce prostě zkopíruje výpočet z předchozího měsíce a v okamžiku uzavírání 

neřeší přepočet. Je třeba vždy, když dojde ke změně, nebo když vám jsou doručeny mzdové listy, 

každý měsíc otevřít a nastavit parametry. Jakmile okno otevřete, nezabavitelná se automaticky 

přepočte do správné výše. 

 


