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Obecné 

 Přidána podpora pro Acrobat Reader DC. Používá se pro otevírání helpů a různých formulářů.  

Základní číselníky 

 Číselník podniků byl přejmenován na „Organizace“. Číselník závodů byl přejmenován na 
„Organizační složka“. 

Mzdy 

 Periodika-Měsíc-Předplnění hrubých doplňků – zatím pouze při uplatnění měsíční mzdy se 
podle odpracovaných hodin a vyplněné měsíční výše různých příplatků (na pracovních 
poměrech) doplní automaticky hodiny pro příplatky do hrubých doplňků na záložku Příplatky I. 
Opraven výběr zaměstnanců pro předplnění, kde byla chyba, že se tam nedostávali lidé, kteří 
měli na matrici zadán libovolný druh vynětí (i když podle data návratu byl z minulosti, takže 
v aktuálním období ten dotyčný vyňat nebyl). 

 Pokud smlouva na DPČ byla uzavřena, jako že není „malého rozsahu“, pak i při výdělku nižším 
než 2.500,- Kč musí být odvod sociálního i zdravotního pojištění. 

 Opraven výstupní soubor pro penzijní fondy dle změn uzákoněných k 1.10.2015. 
Upozornění: Penzijní fond České spořitelny nově od 1.10.2015 provedl změny v přijímání 
plateb na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Tyto změny rozesílal všem firmám, 
které jim platby za své zaměstnance posílají. Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost, aby 
Vaše platby došly na správné účty!!! 

 Sestavy-Měsíc-Hrubé – Opis hrubých doplňků za zaměstnance a Rozpis součtu hrubých mezd 
byly doplněny dle požadavku COOP Hořovice. 

 Sestavy-Do data – mzdové listy osobní – ve volbě „dle příjmení“ – odstraněn tisk mzdových 
listů ze souběhů, ze kterých zaměstnanci již dříve vystoupili. 

 Sestavy-Do data – Penzijní připojištění – zajištěno, aby se do ní dostávali správně všichni 
zaměstnanci (i ti, kteří jsou nasazeni na prac. poměru různém od nuly). 

 Číselníky-Matrice- na záložku Daně přibyl nový údaj Evidenční číslo pro ZP. Tento údaj je 
automaticky plněn rodným číslem zaměstnance. Má význam pouze u cizinců – pro přihlášení na 
zdrav. pojišťovnu, někdy nastává situace, že cizincům je na OSSZ přiřazeno rodné číslo a ZP jim 
přidělí jiné tzv. evidenční číslo, pod kterým musí být přihlášeni na ZP.  

 Číselníky-Závody – na záložku Limity/volby byla rozepsána cena stravenky na část, kterou 
hradí zaměstnavatel a část, která je srážena zaměstnanci. 

 Číselníky-Pracovní poměry – na záložku Osobní přibyl nový údaj Zkušební doba – do. 

 Na sestavu zdravotního pojištění za závod (varianta bez RČ) – byl přidán sloupek Kód ZP (aby 
bylo vidět i u těch zaměstnanců, kteří v aktuálním měsíci jsou bez odvodu pojistného, u jaké 
zdrav. pojišťovny jsou pojištěni – význam hlavně u DPČ malého rozsahu). 

 Úprava výpočtů mezd pro ZKD Sušice- na prac. poměrech přidány měsíční platy III a IV, k nim 
přibyly na hrubých doplňcích odprac. hodiny III a IV + odprac. hodiny přesčas pro základ III. 

 


