
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.08.00 k 29.6.2017

Mzdy 
 Statistika ISPV (Trexima) – výstupní věta byla rozšířena o 2 nové položky – Oborvzd a Nazpoz. –

položka  Oborvzd  se  zatím  neplní,  nebyl  ještě  vypracován  číselník  oborů  vzdělání.  Položka
Nazpoz (název pracovní pozice) se plní z názvu interní funkce, která se přebrala z názvů funkcí
vypracovaných statistikou. Pokud jsou názvy pracovních pozic odlišné, měli byste si je v číselníku
upravit.

 S platností od 1.7.2017 byly zrušeny platové tabulky č.1,2 a 5. Je platná nová tabulka platových
tarifů  ve státní  správě – z tab.č.3  přečíslovaná na tab.č.1.  Tabulka č.4.  byla  přečíslovaná na
tab.č.2 – týká se obecních úřadů, kde bude potřeba na prac.poměrech na Mzdy1 v údaji Platový
tarif změnit „4“ na „2“, aby se pak přebíral správný údaj do statistiky ISP. Všichni, kdo odesílají
statistiku ISP by měli dát pozor na správné vyplnění údaje Platový tarif  !!!  Od 1.7.2017 bude
v platnosti jen 6 platových tabulek místo původních 9! 
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