
 

 
 
Instalace služby Mzdy Optimum 
 

Instalační balíček služby Mzdy Optimum je ke stažení na www.mzdyoptimum.cz . Instalaci je 

možno absolvovat bez nutnosti se obracet na obchodní oddělení nebo Centrum služeb 

Vema.  V případě potřeby je ale možné prostřednictvím formuláře na www.mzdyoptimum.cz 

požádat o úvodní nastavení a základní zaškolení  

Nutné předpoklady 

Technické předpoklady pro provozování služby Mzdy Optimum bývají obvykle splněny. 

Pouze kdyby v průběhu instalace došlo k technickým problémům, požádejte svého IT 

správce o prověření následujících bodů:  

Parametry připojení k Internetu 

Pro připojení do systému Vema V4 Cloud je nutné internetové připojení o rychlosti min. 64  kb/s. Při přístupu více 
klientů je třeba přiměřeně vyšší přenosová rychlost. 

Konfigurace firewallu 

V případě použití firewallu na straně uživatele je nutno mít pro provoz Vema V4 Cloud povolena odchozí spojení 
na tyto síťové adresy a porty: 

• Rozsah adres 213.151.65.193 - 213.151.65.254 (DNS 

názvy cloud1.vema.cz, cloud2.vema.cz, cloud3.vema.cz, ..., ir.cloud.vema.cz) - porty TCP 4147, 443 

a  4112 (Vema V4 server, Vema Portál, aktualizační server Vema, služba "Insolvenční rejstřík"), 

• 212.24.129.227 (support.vema.cz) - port TCP 4112 (aktualizační server Vema), 

• 212.24.140.212 (zakaznik.vema.cz) - port TCP 443 (Zákaznický web Vema), 

• 213.151.65.208 (dok.vema.cz) - port TCP 443 (online dokumentace Vema). 

Dále je nutnou podmínkou správně fungující služba DNS na straně uživatele (pro překlad DNS 
záznamů \.vema.cz* na IP adresy). 

Pro Mzdy Optimum je navíc nutno zajistit přístup na následující adresy: 

• xxxxx.optimum.vema.cz:4147, kde xxxxx je přidělené číslo zákazníka 

• asv.vema.cz:6100 

Instalace 

Instalační balíček stáhnete z http://www.mzdyoptimum.cz. 
Po vyplnění stručného registračního formuláře se do vašeho počítače stáhne instalační balíček 
PAMo.msi, poklepáním myší na něj se spustí instalace. 

http://www.mzdyoptimum.cz/
http://www.mzdyoptimum.cz/


 

Instalační balíček spustíte pod uživatelským účtem s právy k instalaci programů: 

 
  

Po potvrzení, že chcete danou verzi produktu instalovat, se nabídne výběr režimu instalace:  

 

 
 



 

Pokud nemáme závažný důvod měnit adresáře instalace, zvolíme Typická a průvodce si vyžádá 
potvrzení pro spuštění vlastní instalace: 

 
 

Po nainstalování úvodního balíčku se začnou instalovat produkty nutné pro spuštění 
registračního průvodce:  

 

 
 

  



 

Po úspěšné instalaci se automaticky založí tzv. svět Vema (adresář s technickou konfigurací 
služby) v cestě C:\VemaV4. Dále se na ploše vytvoří ikona Mzdy Optimum, která je určena pro 
registraci, konfiguraci a spuštění služby Mzdy Optimum. Ikona v případě přerušení tohoto 
procesu vyvolává poslední nedokončený krok. 

 

Registrace služby Mzdy Optimum 

Pokud není instalační proces přerušen, vyvolá se automaticky Průvodce registrací služby Mzdy 
Optimum. Tento průvodce má za úkol zaregistrovat nového uživatele Mzdy Optimum v databázi 
zákazníků Vema a.s., vytvořit mu na Cloudu jeho datové prostředí a zaregistrovat jeho 
přihlašovací údaje, kterými bude přistupovat k datům, k dokumentaci a do zákaznického webu 
Vema. Opět se jedná o intuitivní proces, v případě nejasnosti jsou nad vstupními poli uvedeny 
tooltipy s nápovědním textem.  

Registrační průvodce se standardně spouští jako součást Instalace služby Mzdy Optimum. Pokud 
jej z nějakého důvodu nedokončíte, je možno jej znovu vyvolat z plochy prostřednictvím zástupce 
Mzdy Optimum. V registračním průvodci se zadávají údaje potřebné pro registraci uživatele, 
sestavení smlouvy, a nastavení parametrů služby Mzdy Optimum podle jeho potřeb. 

  



 

Úvod 

První obrazovka průvodce vyžaduje volbu, zda půjde o ČR nebo SR legislativu a dále zadání IČ 
zpracovávaného subjektu a první období zpracování mezd. Pokud dojde k zadání již dříve 
registrovaného IČ, předpokládá se, že zákazník má zájem přistupovat ke službě Mzdy Optimum z 
nového stroje. Registrační průvodce se v takovém případě ukončí a nabídne se přihlášení ke 
stávajícímu datovému prostředí zadané organizace.  

Tip: Pokud chcete Mzdy Optimum nejprve vyzkoušet, zadejte do období začátek zkušebního 
zpracování. Když budete chtít později přejít na ostrý provoz, kontaktujte Centrum služeb Vema 
a bude Vám bezplatně nastaveno nové období začátku zpracování. Po přepnutí na ostrý provoz 
zůstane zachována konfigurace prostředí i data pracovníků, pouze se vymažou výsledky 
zkušebního zpracování 

 

 
  

Poté je nutno zadat kontaktní údaje zpracovatele a přihlašovací jméno. Zejména je nutno pečlivě 
vyplnit emailovou adresu, protože právně na ni bude odeslána uzavřená smlouva a aktivační kód 
pro zprovoznění služby.  

  



 

Zpracovatel 

První částí přihlašovacího jména je automaticky přidělené zákaznické číslo a zpětné lomítko. 
Přihlašovací údaje jsou shodné pro přístup k datům, k online dokumentaci (neboli nápovědě) a na 
zákaznický web společnosti Vema 

 

 
 

  



 

Organizace 

Základní údaje o organizaci se nahrají automaticky z registru podnikatelských subjektů Ares, na 
následující obrazovce je třeba je pouze zkontrolovat. Obec se vyplňuje pouze tehdy, pokud 
je odlišná od obce dodací pošty. 

  

 
 

  



 

Smlouva 

Následně se na základě zadaných údajů vygeneruje návrh smlouvy, který je rovněž možno 
vytisknout. Pokud se smlouvou souhlasíte, zaškrtněte příslušné políčko a pokračujte dále. 
V návrhu smlouvy je uvedeno i Vaše zákaznické číslo, které bude součástí přihlašovacího jména: 

  

 
 

  



 

Aktivace 

Ihned po odsouhlasení smlouvy je Vám odeslán email s aktivačním klíčem a se smlouvou v pdf 
formátu v příloze. Přidělený aktivační klíč zkopírujete do následující obrazovky a rovněž zvolíte 
heslo pro přístup ke službě Mzdy Optimum.  

 

 
 

  



 

Vytváření dat 

Po zadání aktivačního klíče a hesla se na serveru aktivuje služba Mzdy Optimum, to může 
několik minut trvat. Pokud v tuto chvíli průvodce uzavřete, při příštím spuštění se spustí buď ve 
stejném místě, pokud ještě nedošlo k aktivaci služby, nebo v případě dokončené aktivace se již 
nabídne přímo Průvodce konfigurace služby Mzdy Optimum 

  

 
 

Po dokončení registrace a úspěšné aktivaci služby se objeví rekapitulace registrace. Pokud dojde 
k zadání již registrovaného IČ, předpokládá se, že zákazník má zájem přistupovat ke službě 
Mzdy Optimum z nového stroje. Registrační průvodce se v takovém případě ukončí a nabídne se 
přihlášení ke stávajícímu datovému prostředí zadané organizace. K tomu je samozřejmě nutno 
správně vyplnit v nabídnutém dialogu přihlašovací údaje. 

  



 

Konfigurace služby Mzdy Optimum 

Nově vytvořené prostředí je třeba nakonfigurovat, aby obsahovalo všechna nastavení nutná pro 
úspěšné zpracování mezd. K tomu slouží Konfigurace služby Mzdy Optimum. Část údajů je již 
předvyplněna hodnotami zadanými při registraci nebo obvykle používanými hodnotami. Průvodce 
konfigurací lze vyvolat i později odkazem Konfigurační průvodce z Centra a provést v něm 
případná doplnění či změny. Pokud si tedy nejste nastavením některé položky jisti, můžete ji 
přeskočit a vrátit se k ní kdykoliv později. 

Organizace 

Údaje z této obrazovky jsou většinou převzaty z registračního průvodce. Je možno upravit krátký 
a dlouhý název organizace. Dále je potřeba vybrat příslušné Územní finanční pracoviště a 
příslušnou jednotku OSSZ: 

  

 
 

  

https://dok.vema.cz/?v=#dok.app$lang=cs;ns=doc/oblasth/hx/pamo/konfigurace_sluby_mzdy_optimum;


 

Kontakty 

Kontakty na zpracovatele a ředitele společnosti se zadávají, aby mohly být použity v sestavách, 
které je vyžadují. Kontakty na zpracovatele se automaticky převezmou z registračního průvodce: 

  

 

 

  



 

Banka 

Konfigurace bankovního spojení slouží pro definici čísla účtu organizace, z něhož bude probíhat 
výplata převodních příkazů. Aplikace Mzdy Optimum umožňuje posílat převodní příkazy pouze z 
jednoho účtu organizace. 

Dále je možno zvolit a nakonfigurovat formát exportu převodních příkazů. 

K dispozici jsou formáty: 

• ABO 

• BEST 

• GEMINI 

• MULTICASH 

Po vybrání příslušného formátu se objeví doplňující parametry pro zvolený typ exportu. Zejména 
jde o zadání výstupního adresáře pro uložení exportního souboru pro elektronické bankovnictví. 

  

 
  



 

Střediska 

Střediska slouží pro nákladové, rozborové a organizační členění organizace na menší celky. 
Průvodce automaticky založí jedno středisko s názvem organizace. Pokud není další členění 
potřeba, můžeme ponechat toto výchozí nastavení. V případě, že chceme sledovat například 
náklady odděleně pro střediska výrobu, sklad, obchod, založíme tato střediska a později na ně 
budeme moci obsadit příslušné zaměstnance. Pro založení dalších středisek slouží tlačítko 
Přidat. Výchozí hlavní středisko lze pouze přejmenovat, nelze jej smazat. 

 Podle středisek (v programu označených převážně jako pracoviště) lze rovněž provádět rovněž 
filtrování v datech a v tiskových sestavách. Ve Mzdách Optimum středisko = pracoviště = útvar = 
nákladové hledisko = rozborové hledisko.  

 

 

 

  



 

Odvody 

Obrazovka slouží pro konfiguraci příjemců plateb od organizace, zejména finančních úřadů, 
ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Měly by zde být všichni příjemci, jimž organizace platí nějaké 
platby. Bankovní účty zaměstnanců jsou pak definovány v programu ve formuláři Bankovní účty 
pracovníka, sem je tedy neuvádíme. Pokud chceme doplnit nebo upravit bankovní spojení, 
volíme tlačítko přidat nebo upravit a objeví se detail bankovního spojení se všemi potřebnými 
údaji: 

  

 
  



 

El. komunikace 

Obrazovka slouží pro nastavení elektronické komunikace.  

Pole proxy serveru necháváme prázdné, v drtivé většině případů není potřeba je vyplňovat.  

Elektronická komunikace s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami probíhá prostřednictvím 
komunikačního rozhraní VREP a prostřednictvím portálu zdravotních pojišťoven. Nejde tedy o 
prosté odesílání do datové schránky. Pokročilé elektronické rozhraní umožňuje získat zpětnou 
vazbu k proběhlým podáním a aplikace umožňuje přehlednou evidenci historie podání. 
Předpokladem pro úspěšné elektronické podání je mít nainstalovány certifikáty dle aktuálně 
platné specifikace používaného rozhraní. Tlačítky testů je pak možno ověřit, zda komunikace s 
uvedenými institucemi probíhá úspěšně. 

  

 
  



 

Další nastavení 

Následující parametry upřesňují konfiguraci zpracování mezd v dané organizaci: 

Sazba zákonného pojištění - dle přílohy vyhlášky MFČR č. 125/1993 Sb. - většinou platí výchozí 
hodnota  

Den vyúčtování mezd - pořadové číslo dne v měsíci, kdy jsou splatné mzdy  

Výpočet upraví plat dle úvazku - pokud zvolíme ano, zadáme-li v programu zaměstnanci tarif 
20000 a úvazek 50 %, zaměstnanec dostane 10000 Kč. Pokud zvolíme ne, dostane částku 
uvedenou v tarifu bez ohledu na zkrácený úvazek.  

Počet týdnů prodloužení dovolené - pokud uvedeme 1, standardní nárok 4 týdnů se pro celou 
organizaci zvýší na 5 týdnů.  

Krácení dovolené - neoml. absence - pokud ponecháme výchozí hodnotu 1, za každý den 
absence se zaměstnanci pokrátí jeden den dovolené. Lze nastavit i více dní nebo dovolenou 
naopak nekrátit vůbec.  

 

 

 

Po úspěšném dokončení konfigurace se automaticky spustí Vema Centrum a zobrazí se 
dokument Začínáme se základními informacemi a postupy k používání Mezd Optimum. 

 


