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Obecné
 Systém - Písemnosti – změna implicitního třídění od nejnovější písemnosti po nejstarší.
 U webové služby pro stahování informací z registru plátců DPH (kontrola nespolehlivých plátců

a registrovaných účtů) došlo ke změně certifikátu. CIS na to reaguje a dodává nový certifikát pro
HTTPS komunikaci.  

 

Mzdy
 Číselníky-Závody – opravena možnost zadání, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu.
 Při opakovaných nástupech 1 zaměstnance – původní průměr pracovně právní nahrazen buď

„1“ nebo 0 (dle požadavku uživatelů)
 Volitelná sestava M09  Průměry pro PP – doplnění „!“ u zaměstnanců, kteří v daném čtvrtletí

neodpracují 21 dní.
 Sestava  Potvrzení  zaměstnavatele  pro  účely  posouzení  nároku  na  podporu

v nezaměstnanosti – do bodu III. byly přidány další 2 možnosti ukončení zaměstnání (§ 65 a 66
Zákoníku práce)

 Pro Jednotu Benešov – doplněn výstupní soubor el. stravenek pro fa SODEXO
 Pro COOP HB – úprava prg na tvorbu hrom. příkazů z mezd do financí, úprava výpočtu fondu

PD a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.
 Sestavy-Matrice- Platy,plat.třídy a plat.stupně – rozšířena o sloupek Měs.výše přípl. – zástup.
 Nová sestava Čerpání osobního volna v Sestavy – Měsíc – Čisté.
 Po  celkových  výpočtech  čistých  mezd  doplněno  upozornění  na  odvod  pojistného  z DPP  i

v případech,  kdy  příjem  vyšší  než  10000,-  Kč  vznikl  součtem  2  a  více  DPP  u  jednoho
zaměstnance. 

 Při Odesílání výplatnic emailem přidána volba dalšího omezení tisku a odesílání výplatnic.
 Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidán nový údaj Obor vzdělání – jedná se o 30-ti znakový kód

oboru nejvyššího dosaženého vzdělání,  který  je  nutno od 1.1.2019 předávat  do statistického
šetření prováděného firmou TREXIMA. Nová položka je připravena pro ruční plnění s pomocí
webové aplikace pro podporu zařazování respondentů do číselníku oboru vzdělání. Tuto i celý
nový číselník najdete na webové adrese www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-
vzdelani.aspx. Tam na základě zadání několika povinných údajů (místo studia – zahraničí včetně
Slovenska, tuzemsko), rok ukončení studia, pak je-li před rokem 1991, stačí zadat typ školy a
obor, je-li to po r.1991 vyžaduje to podrobnější zadání – město, název školy a oboru. Poté je
vygenerován na obrazovku 30-ti znakový kód, který lze kopií přenést a pomocí stisku Ctrl+V vložit
do nové položky. U osob jen se základním vzděláním nebo bez vzdělání se údaj nechá prázdný.

 V souvislosti s novou položkou OBORVZD  – upraven i program pro tvorbu statistických dat
(ISPV) – zajištěno plnění položky OBORVZD do věty MP.

 Pro COOP Velmez – vypracována nová čtvrtletní sestava Podklady pro motivační příspěvek –
verze pro prvotní kontrolu, případné připomínky. 
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