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Číselníky-závody-Limity/volby – přibyla nová položka Srážky dle dohody o srážkách respektovat OSŘ: Ano/Ne . Tato možnost byla doplněna z důvodu negativního postoje mnoha
uživatelů ke změně při zpracování srážek na základě dohod o srážkách, hlavně nemožnost
vymáhání pohledávek za stravné od lidí z různých míst a též od lidí málo solventních, pokud se
srážka neprovede z důvodu ponechání nezabavitelné částky. Proto je Vám dána možnost, abyste
se sami rozhodli, jakým způsobem chcete srážky provádět.
Oprava v algoritmu při zpracování srážek ve smyslu § 148 odst.2 ZP.(nově to bylo zavedeno
v minulé verzi, ale bez parametru v závodové větě)
Sestavy-Matrice-Zaměstnanci dle kmen. středisek – do sestavy přidány nové sloupky Datum
narození, individuální úvazek a číslo a název interní funkce, pokud je vyplněno.
V příkazech k úhradě do financí – zvýšen počet položek v 1 dokladu z 15 na 30. Tím se sníží
počet vytvářených řádek dokladů na polovinu a zvýší se přehlednost.
Číselníky-Matrice zaměstnance – znovu připomínám novou sestavu Poskytnutí součinnosti
k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři a která byla zařazena jako novinka již ve
verzi 5.05.00. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba
určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob
výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly
doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí).
Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou
schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou
adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí
přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu
2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech
exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi
srážet.

