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Základní číselníky
• Účtový rozvrh  – zvýšen počet znaků polí zkráceného nazvu účtu na 40 znaků a plného názvu

účtu na 80 znaků.

Mzdy
• Platový  tarif  v číselníku  Pracovních  pom ěrů  na  Mzdy1  –  při  poslední  změně  podle  NV

č.564/2006  došlo  k tomu,  že  stávající  příloha  3  byla  využita  pro  platové  tarify  zaměstnanců
v sociálních  službách  a  všechny  vyšší  přílohy  včetně  původní  příl.  č.3  (pro  úředníky
samosprávných celků), příl. č.8 (pro pedagogické pracovníky) byly zvýšeny o 1. Proveďte si toto
přečíslování, aby Vám to nehlásilo chyby ve statistice ISP!!! 

• Číselníky-Opravy panel ů – byly  přidány 2 nové položky,  a to Počet pracovních dnů  DPN a
Neodpracované  hodiny  při  DPN  za  zprac.  měsíc  –  zobrazené  položky  lze  v mimořádných
situacích zpětně opravovat a tyto opravy se promítají do čistých doplňků, např. mzdových listů. 

• Číselníky-Matrice – na záložku Adresa  byl do trvalé adresy přidán údaj o státu. Tímto řešíme
problém s evidenčními listy,  kdy u cizinců  s trvalým pobytem u  nás,  se v údaji  kód státu pro
trvalou adresu musí předávat „CZ“, kdežto my jsme v tomto případě předávali kód státu, kde se
dotyčný narodil.(dle sdělení naší OSSZ lze do místa narození nakonec vepsat zkratku státu, kde
se narodil, např. u Ukrajince by to vypadalo takto: xxxmistonarxxx UA)

• Číselníky-Matrice – záložka D ěti  – byla doplněna kontrola u nových vět, že pokud je označeno
dítě pro slevu na dani, musí být vybráno nenulové pořadí dítěte pro slevu na dani. 

• Provedeny úpravy do programu pro p řenos dat z docházk . systému ETEND do mezd.
• Periodika-M ěsíc-OSSZ- PVPOJ  Export do XML – v případě, že jste vytvářeli opravný  soubor, je

nutné pak přes opravy doplnit do odkazu na původní přehled jeho korelační číslo přiřazené v PVS
komunikátoru. Nyní bylo zajištěno, aby se toto korelační číslo přenášelo i do XML souboru.

• Periodika-M ěsíc- Export pro PS Sušice  – program byl přepsán na nové rodičovské okno, aby
byl  zajištěn  export  výstupního  souboru  kamkoliv  dle  výb ěru  uživatele .  Dříve  byl  výstup
napevno na disketu a uživatel to nemohl změnit!!!

• Periodika-Rok-RELDP  –  EL  u  d ůchodc ů  - v době  po  dovršení  důchodového  věku  se
vykřížkované  měsíce,  kdy nebyla  splněna  podmínka účasti  na  pojištění  (§  7  odst.  2  zákona
č.187/2006 Sb.) uvádějí ve sloupci Doba odečtená, ale do sloupečku Dny se nezapočítávájí.

• Změna třídění ve volit.  Sestavách PC-62 a PC-69 Přesčasy po měsících, nyní dle stat. činnosti,
v rámci ní dle výplatních míst, v rámci nich dle čísel zaměstnanců. Předtím bylo tříděno dle stat.
činností a v rámci nich dle čísel zaměstnanců.

• Sestavy-Matrice- Seznam zam. s kon čící platností PP vztahu  – ze sestavy jsem vyloučila lidi,
kteří vystoupili ještě před tím, než nastal datum platnosti PP vztahu.

• Originální formulá ře pro ZP (hrom. oznámení, p řehledy) – zobrazované programem Acrobat –
do čísla orientačního v adrese zaměstnavatele se přenášelo číslo popisné z matrice, takže vedle
sebe bylo totéž číslo 2x oddělené lomítkem. Zřejmě to zdravotním pojišťovnám nevadilo, ale pro
zajištění přesného předávání dat jsme toto opravili.

• UPOZORNĚNÍ: v základním matričním číselníku na záložce osobní se vyplňují druhy a datumy
vynětí a návratu z evid. stavu (jako PPM, rodičovská,žák(student),…). Doposud program fungoval
tak, že pokud se tam všechny tyto údaje ponechají, i když už pozbyly platnost, při zjišťování, zda
se má udělat dopočet 13,5% ZP z doplatku do minimální mzdy jej neudělal. Mnozí uživatelé, aby
tomu předešli, si po pozbytí platnosti, rušili alespoň druh vynětí nebo i údaje datumové o vynětí a
návratu. Nyní je upraven program tak, aby dopočet ZP z doplatku do MM fungoval správně, i když
data o vynětí z ES zůstanou na matrici i po pozbytí platnosti. 


