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Mzdy
 Příloha k žádosti o… soubor NEMPRI.XML – pokud jste na 2.straně přílohy vyplnili bod f) v době

vzniku DPN má zaměstnanec prac.volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené, od –
do, pak se tato informace nedostávala do XML souboru.  V inovované verzi  tiskopisu,která se
připojovala v období 3/2016, se ztrácela informace z bodu c) , d) - ohledně pobírání důchodu a
info o tom, zda-li je či není zaměstnanec žákem. Nyní je toto vše napraveno. V bodě h) přibyl
nový datum převedení na jinou práci, tento musí být vyplněn, pokud zaškrtnete, že pojištěnka
byla  převedena  na  jinou  práci.  Program  sám plní  další  nový  údaj,  zda  je  žadatel  o  dávku
zahraniční  (mimo  Slovenska).  Pro  Vaši  informaci –  datovou  větu  NEMPRI16  bude  možno
odesílat  přes PVS komunikátor  nejdříve  od 15.4.2016, kdy začne fungovat  tato  nová služba.
Zároveň s ní bude možno zasílat ještě další 3 měsíce soubor ve starším formátu, čili NEMPRI15.

 Číselníky-Pracovní poměry – na záložce Zaměstnání – přibyl údaj Poslední prohl.dne. Pokud
máte vyplněnou v číselníku zdravotních prohlídek periodu opakování a zadáte datum poslední
prohlídky,  tak se automaticky dopočítá  a doplní  datum platnosti  prohlídky.  Byla  též vytvořena
nová sestava do menu Personalistika-Sestavy Končící platnost zdravotní prohlídky a doplněna
stávající volitelná sestava M25 Zdravotní prohlídky.

 Roční vyúčtování daně – v sestavě Roční daň za minulý rok a Výpočet daně a daň. zvýhodnění
byla opravena záležitost ohledně tisku přiznaného bonusu v případě, že úhrn příjmů za rok 2015
byl menší než 55.200,- Kč. Při ukládání dat z ročního vyúčtování daně do databáze to již bylo
ošetřeno správně, takže při  zápisu přeplatku do čistých doplňků se zapsala již  správná výše
přeplatku.

 Číselníky-Matrice –  při  ukládání  srážky  na  exekuci  se  provádí  kontrola,  zda  na  zadaném
pořadovém čísle nebyla někdy předtím uložena jiná exekuce. V případě, že ano, tak se vypíše
upozornění, abyste ji přehodili na jiné číslo. Je to důležité kvůli výpisům historie, aby se do sebe
nemotaly různé srážky.

 Periodika-Měsíc-OSSZ- NEMPRI-prohlížení a opravy – při změnách výše započítat. příjmů a
počtu vyloučených dnů se automaticky opraví součty celkem za všechny zadané měsíce. 

 Číselníky-Matrice –  záložka  Osobní  -  při  zakliknutí  Ano  u  položky  Podnikové  spoření  byla
opravena chyba při zjišťování duplicitního záznamu v tabulce klientů Podnikové spořitelny. 
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