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Skryté výplatnice 

Vzhledem k GDPR a s tím spojenou 
ochranou osobních údajů nabízíme 
možnost používat chráněné výplatní lístky. 
K dispozic jsou tyto možnosti: 

1. Výplatnice se vytiskne na speciální 
papír s černou neprůhlednou vrstvou a ten 
se pak automaticky složí a zalepí na dalším 
stroji – informace vidíte po rozlepení.  
2. Stejný princip jak v předchozím 
bodě, jen uzavření výplatnice je možné 
udělat ručně např. sešívačkou. 
3. Zasílání výplatnice elektronickou 
podobou ve formátu PDF v zaheslovaném 
ZIP souboru. 

PORS zajistil další valné hromady 

S využitím programu PORS proběhly 
nedávno 2 valné hromady Severočeských 
vodovodů a kanalizací. Průběh valné 
hromady sledovala i Česká televize, 
v jejímž příspěvku jste mohli zahlédnout 
při akci naše programové vybavení, které 
je využíváno k řádnému zabezpečení valné 
hromady. Jedná se zejména o prezenci 
účastníků a řízení a vyhodnocení 
hlasování. Tento program lze použít i na 
členské schůze družstev. 

Zákaz prodeje na stravenky 

Pokladní systém PORS hlídá možnost 
platit stravenkou pouze zboží, které je 

možné tímto způsobem uhradit. V praxi to 
vypadá tak, že pokladní má na okně 
„mezisoučet“ k dispozici informaci, jak 
vysokou částku z celkové sumy je možné 
uhradit stravenkami. Jestliže by pokladní 
zadala vyšší částku k úhradě stravenkami, 
než má povoleno, zobrazí se chybové 
hlášení, že stravenku nelze přijmout,  
a úhrada stravenkou bude odmítnuta. 

Omezení prodeje 

Pokladní systém PORS hlídá a upozorní 
prodavačku v okamžiku prodeje 
„nebezpečné položky“ na to, že položka se 
smí prodat s určitým omezením. Například 
alkohol až od 18ti let. 

Pokud se na pokladně sejme položka 
s omezeným prodejem, zobrazí se 
chybové hlášení s informací o daném 
omezení. 

Přihlašování k CIS 

V souvislosti se zavedení směrnice GDPR 
je znovu akcentována nutnost zajištění 
autorizace přístupu k datům. Po technické 
stránce je v CIS vše připravené, avšak 
slabým článkem by mohlo být chování 
uživatelů. Jde především o  ponechávání 
svých přístupových kódů napsaných na 
lístečku pod sklem na stole nebo 
zapsaných v kalendáři a na podobných 
místech. Aby byla zaručena zodpovědnost 
za zacházení s osobními daty  
a dohledatelnost při případné kontrole na 
dodržování zásad GDPR, je nutné 
používat osobní přihlašovací jméno a není 
možné se přihlašovat pod jménem 
spolupracovníka nebo dokonce pod 
anonymními obecnými přístupovými 
jmény, používanými více pracovníky.  


