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Upozornění na vyplnění kódu ZP na matrici na záložce Daně - : pokud vyplácíte odměnu
členům statutárních orgánů v družstvech (ne v a.s. a státních podnicích!!!) ,zadejte do
druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský poměr k družstvu a na
záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q) nebo člen družstva (O).
V měsících, kdy jejich započit.příjem je nižší než 2.500,- Kč se neodvádí pojistné, a proto
nevstupují do počtu pojištěnců pro ZP. Aby toto bylo zajištěno, je třeba na matrici na záložce
Daně mít kód ZP uložen v záloze kódu ZP a ve vlastním kódu ZP pro zpracovávaný měsíc mít
vybráno „nepočítat pojistné“. Program si sám zajistí, že když bude v některém měsíci příjem 2500
Kč a vyšší, přebere si kód ZP ze zálohy a spočítá se zdravotní i soc. pojistné.



Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava MZ-VP2 Podklady pro statistický výkaz P2-04 o
odprac.hodiny, vyplacené odměny a počty osob pracujících na DPP a DPČ.



Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava Podklady pro výpočet prémií - na základě požadavku
COOP Velké Meziříčí.



Personalistika-Sestavy- nová sestava Přiznání osobního ohodnocení - na základě požadavku
COOP Velké Meziříčí



Sestavy-Do data - na základě požadavku SNHK byla vypracována nová sestava Odměny (po
měsících) a odprac. hodiny na DPČ (celkem).



Sestavy-Měsíc-Hrubé – kontrolní sestava zadaných hrubých doplňků MZ_HRUBE Přehled
zákl. položek mezd dle mzd. účetních, činností a úseků – informace na 2. listu papíru
doplněny o číslo a jméno zaměstnance, období a číslo stránky – pro přehlednost. Doplněn tisk 2
sloupků s volitelnými odměnami.



Při výpočtu čistých mezd za všechny zaměstnance se tvoří sestava MZ_ZMP Změna
zdr.pojištění oproti minulému měsíci – tato sestava byla rozšířena z původních dohod o
pracovní činnosti i na dohody o provedení práce.



Periodika-Měsíc-Hrubé – program pro Předplnění hrubých doplňků – provedena oprava, aby při
vyplnění dnů dovolené, kdy dojde k odečtu těchto hodin od odpracované doby, se tyto ponížené
hodiny přenášely i do hodin pro příplatky (pokud je zadána měsíční výše příplatku).

