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 Zprogramování nové nemocenské dávky  - Otcovská poporodní péče. Tuto dávku je možno

čerpat od 1.2.2018, lze na ni nastoupit  nejdéle v době 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho
převzetí do péče. Podpůrčí doba otcovské je 7 po sobě jdoucích kal. dnů. V čistých doplňcích na
záložce Nem.dávky má tato nová dávka kód 41. Dny otcovské se započítávají do vyloučených
dob. Na výplatnici se zobrazuje řádek s čerpáním kal.dnů otcovské. Po založení této dávky lze
přes tlačítko tisk vyvolat sestavu Příloha k žádosti  o …, která byla též aktualizována na vzor
I/2018 – rozšíření  hlavičky  o  Otcovskou,  na  2.  straně tiskopisu rozšíření  na řádku f)  a  dole
doplněn e-mail.  Upraveno též prohlížení  a oprava NEMPRI a zároveň upravena konverze do
NEMPRI.XML pro elektronické odesílání na OSSZ.

 Do sestav ZPS – do odprac. doby započteny též odprac. hodiny pro inventuru jako je tomu na
mzdovém listě.

 Potvrzení o zdanit. příjmech – odstraněn problém s tiskem období  a podepsaného prohlášení
v některých konstelacích dat při souběžných prac.poměrech. Přes dvojklik myší na konkrétním
políčku lze měnit některé údaje na sestavě – pozor, pokud chceme měnit vytvořené potvrzení,
zadejte si do vstupní podmínky osobní číslo jediného konkrétního zaměstnance, neboť změny se
promítají do všech vytvořených formulářů. Lze měnit období v měsících od-do v hlavičce, adresu
bydliště a údaj „podepsal“. Když bychom např. chtěli změnit, že podepsal 1-9 na 1,4-9, musíme
změnu provést natřikrát – „1“ změnit na mezeru, „-„ změnit na mezeru, „9“ změnit na „1,4-9“.

 Zápočtový list – při nezadaném vzdělání na matrici se do zápočt. listu nedotahuje text „Základy
vzdělání“,  ale  zůstane  tam  prázdné  místo  a  je  samozřejmě  možné  údaj  změnit  výběrem
z nabídky.

 Pro ZKD Sušice – oprava , aby se při částečném sražení manka o tuto částku snížil dluh.
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