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Mzdy 
 Vytváření pracovních smluv do Wordu  – do Personalistika – Sestavy – Pracovní smlouva a

Pracovní  smlouva II.  (pro  SD) přidáno nové tlačítko,  které umožňuje vytvořit  danou pracovní
smlouvu ve Wordu. Existují dvě varianty – první otevře aktuální prac. smlouvu a druhá vytvoří doc
soubor pro všechny vybrané osoby. Smlouvy lze před a potom upravit. Šablony prac. smluv jsou
v adresáři Cis\EXPORT\prac_smlouvy, kde jsou také podrobnější pokyny.

 Odesílání PDF výplatnic emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s výplatnicemi
místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.

 Úprava tisku výplatnice – ostatní složky mzdy úkol (pro COOP Hořovice), další úprava se týká
tisku odměny za volby, pokud je zadaná na hrubých doplňcích na záložce OON v údaji „Odměny
a doplatky“, tak se na výplatnici tiskne Odměna-volby.

 Úprava sestavy Rekapit. Kreditů-ošatné – pro Jednotu Toužim (nutno na závodové větě vybrat,
že se ošatné počítá přes sazbu za směnu, pokud se takto počítá!!!)

 Sestavy-za období - Přehled příplatků II. dle měsíců a středisek – nová dle požadavku COOP HB
 Ze zápočtového listu – odstraněn tisk zdravotní pojišťovny (z hlediska GDPR není oprávněný).
 Úprava pro ZKD Sušice (ohledně GDPR) – při tisku hromadných příkazů ve mzdové účtárně se

vpravo místo  jména zaměstnance tiskne strojově generovaný kód,  tento  kód se pro kontrolu
tiskne v sestavě Rozpis spoření ve sloupku Specifický symbol.

 Mzdový list osobní – v sekci údajů o pracovním poměru přidána informace o tom, zda se jedná
o zaměstnání malého rozsahu.

 Číselníky-Pracovní poměry-  záložka Mzdy1 – údaj Zastupitel přejmenován na Výkon funkce
s možnostmi  –  uvolněný  a  neuvolněný  zastupitel,  volební  komise  a  není.  V případě  výběru
volební komise se zviditelní další pole pro výběr funkce – člen, zapisovatel, místopředseda nebo
předseda.

 Periodika-Měsíc-Hrubé  doplňky –  na  záložce  OON  se  u  prac.  poměru  označeného  jako
„volební komise“ zviditelní další pole Funkční odměna s tlačítkem otazník. Když na něj klikněte,
tak se Vám do pole Odměny a doplatky doplní výše odměny dle výkonu funkce ve volbách. Tuto
pak lze libovolně změnit. Také na výplatnici se v tomto případě dotahuje text „Odměna – volby“,
jinak je tam „OON – odměny a doplatky“.

 Sestavy-Kontroly dat – do menu přibyla sestava  Kontrola fondu PD,  aby ji  šlo samostatně
vytisknout, pokud byste ji po celkových výpočtech mezd, kdy se automaticky zobrazuje, nevytiskli.
Přes toto menu lze sestavu tisknout jen tehdy, pokud jste již předtím pouštěli celkové výpočty
mezd.
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