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MZD    2040406.1 27082008 27082008 PB    PB   MZD                  5N          Propojení mezd a systému SAP
Zadání : Zapis z 29/7/2008, propojeni IDEA mzdy ? SAP v ELEKTROTRANS a.s.
         p. Bezstarosti ( IDEA ), Klis ( ELEKTROTRANS ), Benda ( Vinci Energies CZ )


         1)	vystupni sestava hodin ( format csv )

         -	doplneni udaje BU ( business unit ) do karty zamestnance
         -	BU bude nabývat hodnot 2001, 2002, 2009
         -	doplneni udaje aktivity type do karty zamestnance
         -	aktivity type bude nabývat hodnot 001, 002, 007, 010
         -	pouziti cisla zamestnance ve formatu 2000XXXX ( XXXX = stavajici cislo zamestnance v IDEA )
         -	vybranym mzdovym slozkam ( radkum ) budou prirazeny nakl. strediska ?neproduktivních? hodin ( dovolena, nemoc, aj. 
         )
         -	dle nastaveni zamestnance se použije dopočet hodin do fondu prac. doby ( u monteru ne, u ostatních ano )
         -	v sestave se ( jako uctovani prijemce ) použije
         a)	nakl. středisko ( počet hodin u mzdove slozky )
         b)	zakazka ( počet hodin na zakazku - 12 mistne cislo )
         c)	interni zakazka ( počet hodin na int. zakazku ? 10 mistne cislo )
         -	do sestavy budou zahrnuta data všech zamestnancu ( i administrativních )
         -	v příloze vzor sestavy

         2)	ucetni doklad mezd

         -	uctovani na rozvahove ucty celkove za všechny zamestnance
         -	uctovani na nakladove ucty ? souhrny za nakl. strediska, která budou urcena:
         1.	u urcitych uctu ( hruba mzda ) jako XXXXYYY ( XXXX je business unit zamestnance a YYY je jeho aktivity type )
         2.	u ostatních uctu ( soc. naklady ) jako XXXX099 ( XXXX je business unit zamestnance a 099 konstantni hodnota )
         -	tzn. bude vlastnosti uctu hl. knihy zda bude pouzito nakl. středisko a pokud ano, jak bude vytvoreno
         -	v pripade uctovani urcitych slozek mezd do nakladu zakazky bude reseno pomoci zvlastni analytiky pro mzdový radek
         -	zmeny uctu v IDEA ( nastaveni mzdových radku ) bude provedeno rucne
         Příloha č. 1     Hours interface ProCS 200108.xls            Příklad exportu hodin
                    2     ucetni_doklad.pdf                           Příklad účetního exportu
Řešení : 1) vytvořeny nové matriční údaje M650-business unit a M651-číselník activity type
         - nové pomocné číselníky v podmenu IDEA-mzdy / speciality / elektrotrans / číselníky
                                                          
                                     číselníky..          
                                                          
                     ^%MZC650 1. číselník business unit   
                     ^%MZC651 2. číselník activity type

         - matriční údaje jsou umístěné v matriční obrazovce %MZM89-různé

          M650 Business unit (Elektrotrans)                                       
                                                                                  
          Předpokládané naplnění tohoto údaje je hodnotami 2001, 2002 a 2009. Ale 
          jeho formát a použití je plně na obsluze.                               

          M651 Activity type (Elektrotrans)                                        
                                                                                   
          Předpokládané naplnění tohoto údaje je hodnotami 001, 002, 007 a 010. Ale
          jeho formát a použití je plně na obsluze.                                

         2) vytvořeno nové podmenu pro propojení Elektotrans a SAP
         - toto podmenu je pod IDEA-mzdy / speciality / elektrotrans / účetnictví Elektotrans&SAP
                                                                            
                             účetnictví Elektotrans&SAP..                   
                                                                            
                ^%MZELT01 1. účetní osnova                                  
                ^%MZELT02 2. účetní předpisy                                
                ^%MZELT03 3. export účetních dat                            
                ^%MZELT04 4. otisk účetních předpisů                        
                             export hodinového rozboru                      
                ^%MZELT11 6. konfigurace exportu hodin do SAP               
                ^%MZELT12 7. export hodin do SAP                            

         3) sada programů pro propojení s účetnictvím
         - dále následuje pro každý program příklad obrazovky a text nápovědy k programu

         3.1) %MZELT01-účetní osnova                                  


            Kód účtu                 : 42001                             
                                                                         
         1. Popis                    : Pohledávky za zaměstnanci - zálohy
         2. Alternativní označení    : 335003                            
         3. Po střediscích           ? Ne                                
         4. Po zakázkách             ? Ne                                
         5. Po nákladovém středisku  ? 0-ne 

            Program definuje seznam účtů, které jsou používané při zaúčtování mezd.  
          Kromě popisu a alternativního označení (česká účetní osnova) je parametrem 
          každého účtu to, jestli se na něm účtuje po střediscích a zakázkách. Podle 
          stávajícího formátu exportu do SAPu se předpokládá u všech účtů nastavení  
          těchto parametrů na Ne.                                                    
                                                                                     
            Na vstupu Po nákladovém středisku  ? se určuje, jestli budou záznamy na  
          daný účet rozúčtovávány podle nákladového střediska a pokud ano, tak jak   
          bude nákladové středisko určeno. Možnosti na vstupu jsou :                 
                                                                                     
               0-ne                                                                  
               1-složením business unit a activity type                              
               2-složením business unit a 099                                                                     

         3.2) %MZELT02-účetní předpisy                                

             Číslo řádku   : 320  HRUBÁ MZDA                                 
                                                                             
          1. Má se účtovat ? Ano                                             
          2. Účet Má dáti  : 42001       Pohledávky za zaměstnanci - zálohy  
          3. - popis       : hrubá MD                                        
          4. Účet Dal      : 61000       Mzdové náklady                      
          5. - popis       : hrubá DAL                                       
          6. Účtovat dle   : <150A-účetní kategorie>                         
          7.             Má dáti    Popis                Dal        Popis    
                                                                             
             Tento program umožňuje  definovat způsob zaúčtovávání mzdových 
          řádků.  Nejjednodušší  použití  je  pro  zadání  obou  stran účtů 
          a zadání  příznaku účtování  na Ano  nebo Ne.  Ne se  použije pro 
          řádky,  které se  neúčtují,  tedy  například pro  součtové řádky. 
          Není-li zadáno, zda se má řádek účtovat, pak program předpokládá, 
          že se  účtovat má (a  později při zaúčtovávání  zjistí, že nejsou 
          zadány  účty a  vypíše varování).  Proto je  nutné u všech řádků, 
          které se nemají účtovat nastavit tento příznak na Ne.             
                                                                            
             Dále je  také možné účtovat  podle některých matričních  údajů 
          (například dle kategorií, zdravotních pojišťoven). Pak mají místo 
          účtů  pro celý  mzdový řádek  přednost účty  uvedené pro zvolenou 
          kategorii. Při  zadávání účtu program  kontroluje, zda daný  účet 
          existuje a zda je něj povoleno účtovat.                           

         3.3) %MZELT03-export účetních dat                            

         Vytvořit soubor pro SAP          : SAP-ucto.csv
         Podmínka                         : Bez podmínky
         Povinné pojištění zaměstnanců    ? Ne          
         Jen mzdové řádky                 > Vše         
                                                        
         Tisknout                         ?      LP=0

            Tímto programem se tvoří soubor určený k zaúčtování v SAPu. Předpokladem
          pro fungování tohoto programu je správné nastavení %MZELT02-účetních      
          předpisů pro všechny používané mzdové řádky.                              
                                                                                    
            Exportovaný soubor je typu CSV (kódování CP1250, oddělovač středník) s  
          následujícími sloupci :                                                   
                                                                                    
          ÚK;Z;Účet;AltÚč;Popis účtu;Částka;Dň;Nákladové středisko;Částka ve FM;Text

         3.4) %MZELT04-otisk účetních předpisů                        

         Jen mzdové řádky     > Vše      
                                         
         Tisknout             ?      LP=0

            Program tiskne pro vybrané mzdové řádky přehled o nastavení jejich účetních předpisů.

         4) sada programů pro export rozboru hodin
         - dále následuje pro každý program příklad obrazovky a text nápovědy k programu

         4.1) %MZELT11-konfigurace exportu hodin do SAP               

             Číslo řádku   : 86   Náhrada mzdy za dovolenou          
                                                                     
          1. Hodiny z řádku rozdělovat na     ? 2-nákladové středisko
          2. SAP část nákladového střediska   : 905                  

            Tímto programem se definují mzdové řádky, které se mají zahrnovat do    
          exportu hodin do SAP a způsob jejich zpracování. Mzdové řádky, které v    
          tomto programu nebudou uvedeny, nebudou do exportu hodin do SAP zahrnuty. 
                                                                                    
            Hodiny vykázané na nějakém mzdovém řádku lze do exportu zahrnovat třemi 
          způsoby podle nastavení vstupu Hodiny z řádku rozdělovat na ? s možnostmi 
          1-zakázku, 2-nákladové středisko a 3-interní zakázku.                     
                                                                                    
          Pro hodnotu 2-nákladové středisko je pak nutné určit SAP část nákladového 
          střediska (pro možnosti 1-zakázku a 3-interní zakázku toto nemá smysl).   
          Nákladové středisko do exportu je pak odvozeno jako složení hodnoty       
          matričního údaje M650-Business unit a této hodnoty.                       

         4.2) %MZELT12-export hodin do SAP                            

         Vytvořit soubor pro SAP          : SAP-hodiny.csv
         Podmínka                         : Bez podmínky  
         Jen mzdové řádky                 > Vše           
                                                          
         Tisknout                         ?      LP=0

            Program prochází všechny zaměstnance a z jednotně získávaných podkladů 
          pro účtování bere rozdělení všech hodin podle nastavení v programu       
          %MZELT11-konfigurace exportu hodin do SAP.                               
                                                                                   
            Exportovaný soubor je typu CSV (kódování CP1250, oddělovač středník) s 
          následujícími sloupci :                                                  
                                                                                   
          year;month;hours;employee number;activity type;project receiving;cost    
          center receiving;internal order receiving                                
MZD    2040407.1 05092008 05092008 PB    PB   MZD                  5R          Elektrotrans chyba v přepočtu zakázkové nadstavby
Zadání : Hlášení paní Hruškové - po zadání "Kč od mistra" se nepočítá správně hodnota Kč do řádku 5.
Řešení : 1) opraven přepočet v programu %MZZAK01-Mzdy po zakázkách
         - byla tam chyba, která způsobovala špatné zpracování "Kč od mistra" - ničil jsem si tam během algoritmu proměnnou,
         takže v důsledku jsem do řádku 5 spočítal nulu, tedy de-facto nic.
          
         2) protože nyní budete mít celou nadstavbu u všech lidí špatně, tak jsem do podmenu "IDEA-mzdy / speciality /
         elektrotrans / mzdy po zakázkách" přidal poslední program, kterým můžete vše nechat přepočítat.
MZD    2040408.1 10092008 10092008 PB    PB   MZD                  5K          Problém s neplaceným volnem
Zadání : Paní Fiurášková, ZPT Vigantice :

         Mám zaměstnance, který u nás končí, má hrubou mzdu 12.300 a má 3 dny neplaceného volna. Potřebuji, aby se do
         vyměřovacího základu dostalo za tyto 3 dny neplaceného volna částka 8000/31*3 = 775. Nedaří se mi zadat přes řádek
         319-neplacené volno. Provizorně jsem to vyřešila použitím řádku 294-korekce vyměřovacího základu ZP.
Řešení : Problém byl v nastevní údaje M133-Druh pojištění, který byl nastavený na hodnotu 2-ze skutečného výdělku.
          
         Je-li v tomto údaji zadáno například 

         1 ? platí i stát, nebo 
         2 ? ze skutečného výdělku,

         , pak to znamená za neplacené volno neplatit nic.

         Jakmile se tam nastaví 0-nejméně z minimální mzdy, tak všechno funguje tak, jak má.

MZD    2040409.1 16092008 16092008 PB    PB   MZD                  5N          Příprava prototypu mezd do IWS
Řešení : 1) vytvořeno nové menu %MZDIWS-IDEA-mzdy pro web
         - vzniklo ze základního menu mezd ořezáním nadbytečné funkčnosti, kterou nemá smysl do IWS portovat

         2) upraveny programy v podmenu Konfigurace/Tisky/Číselníky pro IWS
         - zatím s výjimkami komplikovaných vstupních formulářů na roční zúčtování nebo zadávání ELDP

         3) vytvořen nový program %MZWSEL-výběr zaměstnanců
         - ukazuje seznam zaměstnanců, má možnosti filtrování/třídění, odskoky do matric, výpočtu výplaty

         4) vytvořen nový program %MZWM-matrice
         - nový prototyp programu na pořizování matric
         - obsahuje základní záložky a evidenci dětí (jako první příklad zadávání opakujích se údajů)

         5) vytvořen nový program %MZWD-Detail výplaty
         - program je zamýšlen jako centrum pro správu výpočtu výplat
         - obsahuje tlačítka pro A) přepočítání výplaty B) zrušení výplaty C) odskok do zadání nového řádku
         - obsahuje přehlede základních matričních údajů (stejně jako v terminálu podle sdílené definice)
         - obsahuje tabulkový přehled celé výplaty s možnostmi
           A) odskok do zadání řádku
           B) zrušení jednoho řádku

         - pro zadávání mzdového řádku byl vytvořen nový program %MZWDZ-Zadávání výplaty
           * stejně jako v terminálové verzi je tento program dynamický v tom, že podle zvoleného mzdového řádku sestaví
         celou vstupní obrazovku pro právě potřebné údaje
           * v aktuální verzi není dosud podpora pro zadávání údajů v rolovacích zónách = dávky nemocenského pojištění


          
MZD    2040412.1 18092008 18092008 PB    PB   MZD                  5N          Problém s EDLP za květen při nástupu v červnu
Zadání : mám zase problém s ELDP. Paní nastoupila 5.6.2008 a pracovala do 31.8.2008. 

         1) Proč jsou na ř. 16-25 nulová data za květen 2008 ?
         2) Také jsou špatně dny i vyměř. základ, které jsou jenom za červen+červenec, ale nikoli za srpen
Řešení : 1) příčinou generování chybného řádku za 05/2008 je to, že pracovník byl zadán v době, kdy byl systém v měsíci 05/200
         8 s datem nástupu 5.6.2008 
         - tedy se jedná o naprosto běžnou a známou nešikovnost programu, kdy na přelomu měsíce zadáváte zaměstnance "dopředu"

         => opravil jsem generování ELDP tak, aby ignoroval takové měsíce ve kterým je datum nástupu až příští měsíc (jsou
         zadaní dopředu)
         => do budoucna zvážím úpravu celkového programu tak, aby se nechalo v době, kde se ještě dozpracovává jeden měsíc
         zadávat nové zaměstnance nebo dokonce změny u existujících v měsící následujícím

         2) příčina vygenerování druhého řádku jen za 06-07/2008 je vidět na vstupu "53. Datum vyhotovení ELDP   : 20082008"
         - z toho plyne, že ELDP byl (zjevně omylem) vyhotoven v době, kdy ještě nebyla známá data o výplatě za 08/2008
         - řešením je zrušit tento ELDP záznam a vygenerovat jej znovu
MZD    2040413.1 25092008 22102008 PB    PB   MZD                  5N          Interní optimalizace pro CVS
Zadání : Při exportech/importech mezd z/do CVS se neustále objevují pseudo-konflikty nad strukturami :

         1) ^%M901     ... seznam číselníků
         2) ^%M902     ... seznam matričních údajů
         3) ^%MZR      ... seznam mzdových řádků

         Příčinou je to, že na cílovém počítači dochází vždy ke spojování distribuovaných dat

         A) u struktur 1+2 spolu s uživatelsky definovanými matričními údaji.
         B) u struktury 3 spolus uživatelsky definovatelnými složkami řádků a individuálními odchylkami zápočtů
Řešení : 1) upravena práce s číselníky ^%M901 a ^%M902
         - vytvořeny nové struktruy ^%M901SRC a ^%M902SRC, které jsou obhospodařovány dodavatelem mezd
         - tyto struktury jsou předmětem verzování a distribuce
         - a teprve na cílovém stroji se vždy vytváří skutečně používané struktury ^%M901 a ^%M902

         2) upravena práce s odvozováním individuálních odchylek zápočtů
         - skutečně používané zápočty (vzniklé při přegenerovávání mezd na cílovém stroji) přesunuty do jiné datové
         struktury, které není součástí verzování a distribuce mezd

         Bylo hotovo již kolem 26.9.2008, ale odepsáno je až nyní.
MZD    2040414.1 29092008 29092008 PB    PB   MZD                  5K          Kde nastavit SSYM a KSYM pro platby daní
Zadání : Prosím o radu jak opravit na hromadném příkazu k úhradě u daní K.S. a S.S.
Řešení : Toto se nastavuje v podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / definice v programu %MZRPU-mzdové řádky pro příkazy k úhradě,
         kde si projděte nakonfigurované řádky a nastavte si je podle potřeby.

            Mzdový řádek      : 411    Záloha na daň sražená  
                                                              
         1. Číslo účtu        : 713-87626-451                 
         2. Směrový kód banky : 0710  Česká národní banka     
         3. Specifický symbol :                               
         4. Variabilní symbol : 44564422                      
         5. Konstantní symbol : 1148                          
                                                              
         6. Jak započítávat   ? P-přičítat                    
MZD    2040415.1 08102008 08102008 PB    PB   MZD                  5N          Základ, ze kterého je počítáno penzijní pojištění 
Zadání : Naše vedení na nás vzneslo tento požadavek. Momentálně máme pro nárok na příspěvek na penzijní pojištění  od
         společnosti vypočítávat z hrubé mzdy.

         Od hrubé mzdy bychom , ale chtěli odečítat nestandartní složky mzdy a to je momentálně roční bonusy/SLM 52/ a
         příspěvek na dopravu/přepsala jsem si řádek 28-řízení auta/, osobní ohodnocení /SLM17/. Můžete pro nás připravit, že
         bychom si mohli z nároku na penzijní pojištění  vyjmout co potřebujeme, abychom Vás zbytečně nezdržovali, když něco
         dostanu na poslední chvíli? Nebo alespoň  momentálně to co je v matrici-příplatky, tak nezahrnovat pro výpočet
         nároku od společnosti na PP.

         Roční bonusy budou vyplaceny až příští rok, tak to tolik nespěchá.Zbytek je aktuální .
Řešení : 1) upraven program %MZDCFG5-další parametry
         - přidán nový vstup "- jaké řádky odečítat od tohoto základu   >"
         - nevyplněno představuje Žádné
         - je pouze na obsluze, aby nezadala do seznamu těchto řádků nesmyslné řádky (zejména ty, které se počítají až po hrub
         é mzdě resp. vyměřovacím základu) => je nutné zadávat zde smysluplné řádky počítané dříve

         2) upraven algoritmus výpočtu mezd
         - v okamžiku, kdy je diagnostikována potřeba stanovit základ pro výpočet příspěvku na penzijní připojištění (což je
         buď po spočtení řádku 320-hrubá mzda nebo řádku 395-vyměřovací základ SZ) se od stávajícího základu odečtou dosud
         spočtené Kč z výše nakonfigurovaných řádků

         3) pro stávající požadavek může proto vyhovovat například následující zadání

         14. Jaký základ pro příspěvek na penzijní připojištění  ? 1-hrubá mzda (320) 
         15. - od tohoto základu odečíst data z jakých řádků   <4> 17,18,28,52        
MZD    2040416.1 08102008 08102008 PB    PB   MZD                  5N          ELW Úpravy v nastavení účetnictví
Zadání : Potřebovaly bychom upravit něco v účetnictví. Dvě střediska z celkových cca 20 mají jiné účtování. Pokud děláme
         standardní operace, tak je vše bez problému, máme to zadané ve specialitách EW... Ale problém nastnave v případě, že
         chci dát výplaty z jiných středisek. Konkrétní případ: já jsem na středisku 100 a dělala jsem něco pro Slovensko a
         to je středisko 103 a má jiné účtování. V dobírce dám výplatu z jiných středisek, odměnu a ze střediska 103. potom
         mzdy jsou střediskově zaúčtovány kam patří, ale účty se použijí ze střediska 100. je to asi tím, že v matrice ? obecn
         é je u mne zadáno středisko 100. šlo by toto upravit, že jakmile by se dalo jiné středisko, tak by se i účetnictví
         řídilo pravidly pro toto středisko?

         ***********
         Ad jiné účtování pro výjimečná střediska
         - toto vypadá buď na velmi komplikované zesložitění konfigurace
         - nebo (pokud to půjde) na vcelku rozumné parametrizovadlo 
          
         Dotaz : nechá se obecně říct, že jakýkoli pokus o účtování na účet U1 ze střediska A se má vždy přehodit na účet U2 ?
         Odpověď : Ano, toto je přesně to, co potřebujeme.
Řešení : 1) vytvořen nový program %MZELW06-náhrady čísel účtů po střediscích
         - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / speciality / electroworld / účetnictví ElectroWorld

            Zápisy na původní číslo účtu  : 222222      222222     
            a středisko                   : 41     Vývoj - Ostrava 
                                                                   
         1. Nahradit za nové číslo účtu   : 444444      444444     

         - nápověda k programu

            Program představuje nástroj na nastavení automatického nahrazení jednoho 
          čísla účtu jiným v případě účtování na vybraná střediska.                  
                                                                                     
            Původní účetní předpisy zůstávají v platnosti. Toto nastavení            
          představuje výjimky, které se aplikují během odvozování skutečného čísla   
          účtu, na které se bude skutečně účtovat.                                   

         2) upraveno samotné účtování v programu %MZELW03-export účetních dat

         - upraveno odvozování kombinace účet+středisko+M1001 pro skutečné účtování
         - je-li pro účet+středisko definovaná náhrada, tak změň účet podle výše popsané tabulky
MZD    2040417.1 15102008 15102008 PB    PB   MZD                  5K          Zadržené exekuce na našem účtě
Zadání : Jak by měl vypadat správně předpis srážek pro zaměstnance, kterému potřebuji srazit exekuci, ale zadržet na našem účt
         ě /do doby nabytí právní moci/ ? Když zadám naše firemní č. účtu, pak se mi tato srážka dostane do příkazu k úhradě
         a to je nesmysl.
         Děkuji
          
         Takto bych to viděla, ale ten účet ......?
         3. ČŘ Druh Způsob 1/3 Pořadí Měsíční výše Celková výše Zbývá srazit Dluh 

            10  3     3    3     10
Řešení : Klíčem k celému tomuto je požadavek
          
         MZD    2030079   06062003 06062003 PB    MZD                  5N 06062003 Zadržování exekucí bez nabyté právní moc
         ******************
         Rozšířen význam matričního údaje M314-Kč k odeslání tento měsíc.

           Je možné zadat speciální hodnotu N=Neodesílat do odvolání, která způsobí
         neodesílání sražené částky a zároveň tato hodnota zůstává zachovaná do    
         odvolání obsluhou a během ukončení měsíce se nemaže. Ve všech ostatních   
         případech, kdy je vyplněná jakákoli částka, je tento  údaj při            
         ukončení měsíce mazán a proto má takovéto vyplnění smysl pouze na         
         zadržování odeslání v jednom měsíci. Jinak využívejte povel N=Neodesílat  
         do odvolání.       
         *******************
          
         Z něho vyplývá :
         1) srážku zadávejte jako normálně
         - parametry tak, jak píšete
         - bankovní spojení uvádějte to skutečné, kam se exekuce bude posílat po nabytí právní moci
         - zadejte do údaje M314-Kč k odeslání tento měsíc speciální hodnotu N=neodesílat do odvolání
          
         ==> tím se nebude do okamžiku kroku 2) odesílat nic a zadržené Kč se budou sčítat do M315-Sražené a ještě neodeslané
         Kč 
          
         2) jakmile nabyde exekuce právní moci
         - tak údaj M314-Kč k odeslání tento měsíc vymažte (ať tam nic není, ani 0-nula)
         - a částku z M315-Sražené a ještě neodeslané Kč přesuňte do M303P Předpis částky k přičtení
         - tím se pošle A) zadržené v minulosti plus B) to co se má srazit tento měsíc a zároveň se všechny tyto údaje
         automaticky vymažou a dál to pojede normálně
          
         Doporučuji také - přečtetě si na těchto vstupech detailní nápovědu - pod 2xF1
MZD    2040418.1 22102008 22102008 PB    PB   MZD                  5N          Číselníky směrových kódů bank a bankovních účtů
Zadání : 1) Číselník %MZCBAN-směrových kódů bank používá stejné struktury (^UCBANK) jako aplikace NEO od firmy Newlink a toto
         vede k problémům v koexistenci těchto projektů.

         2) Číselník %MZDBANK-bankovní spojení používá stejné struktury (^BANK/^JRN) jako aplikace NEO od firmy Newlink a
         toto vede k problémům v koexistenci těchto projektů.
Řešení : 1) vytvořen nový program %MZC173-směrové kódy bank
         - tento program je nyní standardním číselníkem mezd
         - iniciální naplnění je provedeno spolu s verzí projektu IDEA-mzdy
         - původní číselník %MZCBAN-směrových kódů bank byl zrušen a veškeré jeho použití bylo přesměrováno na nový program

         2) upraven program %MZDBANK-bankovní spojení 
         - při instalaci verze mezd proběhne automatická konverze dat tak, že stávající data jsou okopírovaná do struktur
         mezd (a původní data jsou nezměněná)
         - veškeré interní odkazy přesměrovány na nové datové struktury
MZD    2040419.1 24102008 24102008 PB    PB   MZD                  5K          Problémy s exportem do Treximy
Zadání : Dovoluji si, přeposlat údaje a požádat Vás o radu při zpracování dat zasílaných pro statistické šetření ISPV. Jedná s
         e o chybný kód zaměstnání KZAM. ( 2.matrice obecné/statistika a členění profese, zadáváme kód, který má v číselníku
         vazbu na kód zaměstnání KZAM).
         - Nepřevedená doba zaměstnání.

         -----Original Message-----
         From: Hana Rybecká [mailto:rybecka@trexima.cz]
         Sent: Thursday, October 23, 2008 11:58 AM

         prosím o znovu poslání dat ISPV za 1.-9.měs.r.2008, data nejsou v pořádku, všechny záznamy vypadnou, protože č.
         zaměstnání jsou nesprávně převedená - pouze na jedno nebo dvojmístné číslo, např. 7, 8, 9, 10, 24, 41 atd.

         Také se Vám nepřevede kolonka DOBAZAM (doba zaměstnání).
Řešení : 1) hodnota pole DOBAZAM se bere z matričního údaje M115-Odpracovaná doba v podniku
         - údaje je v matriční obrazovce %MZM11-osobní
         - nápověda k tomuto údaji je následující

         ****************************************************************************
         M115  Odpracovaná doba v podniku (resortu)                                  
               Formát: max. 2 číslice                                                
           Obsahuje  dobu zaměstnání v podniku k 31.12. minulého roku. Aktualizace je
         prováděna automaticky  přičtením 1 roku při ročním zpracování.              
         ****************************************************************************
         - je nutné, abyste si tento údaj doplnili

         2) hodnota pole ZAMEST-klasifikace zamestnani
         - toto se bere podle nastavení na vstupu "Odkud brát KZAM ?" při spouštění exportu pro Treximu
         - na tomto vstupu máte 2 možnosti : 1-přímo z údaje M151-profese nebo 2-odvozeně z číselníku profesí
         - Vy jste zjevně nechali předvolenou hodnotu 1-přímo z údaje M151-profese, takže se do exportu dostali přímo kódy
         profesí
         - například při následujícím nastavení číselníku %MZC151-profese

             Kód profese         : 35                      
                                                           
          1. Popis               : skladník náhradních dílů
          2. Požadované vzdělání : Neznámé                 
          3. Požadovaná praxe    :                         
          4. Klasifikace zaměst. : 41312 skladník (úředník)
          5. - podružná          :                         
          6. Je toto vedoucí     ? <ne>                    

         - se při volbě Odkud brát KZAM  ? 1-přímo z údaje M151-profese bude exportovat hodnota 35
         - se při volbě Odkud brát KZAM  ? 2-odvozeně z číselníku profesí bude exportovat hodnota 41312
MZD    2040420.1 29102008 29102008 PB    PB   MZD                  5N          Opakované načítání nadstaveb a jejich rušení
Zadání : Další dotaz se týká nadstaveb. S jejich pomocí se do mezd dostávají zaměstnanecké slevy a odměny jistota. My dostanem
         e podklady od jednotlivých storů a pak dle středisek naplouváme do mezd. Pak ale chceme z nějakého důvodu jedno celé
         středisko přepsat (např. nám poslali chybně jiný měsíc). Když naplujeme znovu, tak se předchozí data přičtou k nově
         naplutým.
Řešení : Rozšířen existující program %MZNAD03-rušení v nadstavbách
         - přidána trojice vstupů Jen střediska, Jen osobní čísla a Podmínka
         - přidána možnost zkušebního výpisu a ostrého spuštění rušení
         - zadání programu nyní vypadá takto

         Střediska                    > Vše                                            
         Osobní čísla                 > Vše                                            
         Podmínka                     : Bez podmínky                                   
                                                                                       
         Zrušit data v nadstavbách    > Vše                                            
         Způsob spuštění              ? 3-skutečné rušení v nadstavbách+přepočet výplat
                                                                                       
         Tisknout                     ?      LP=30#2 Standardní tiskárna               

            Program je určen pro rušení dat v nadstavbách. Dovoluje vybrat           
          zaměstnance, pro které se mají data v nastavbách rušit (přes klasickou     
          trojici vstupů Jen střediska, Jen osobní čísla a Podmínka) a dovoluje      
          vybrat nadstavby, ve kterých se mají data rušit. Filtr na vstupu Jen       
          střediska se vztahuje k matričnímu středisku zaměstnance.                  
                                                                                     
            Na vstupu Způsob spuštění ? je možné volit z následujících možností      
                                                                                     
          1-zkušební výpis                                                           
          2-skutečné rušení v nadstavbách                                            
          3-skutečné rušení v nadstavbách+přepočet výplat                            
                                                                                     
            Program vypisuje protokol o každém zrušeném záznamu v nadstavbě a        
          následně o protokol o přepočtu zrušením dotčených výplat. Jestliže během   
          rušení dat v nadstavbě dojde ke zrušení záznamů všech zaměstnanců, pak je  
          zrušen i záznam pro danou nadstavbu a měsíc.                               
MZD    2040421.1 29102008 20112008 PB    PB   MZD                  5N          Rozšíření diagnostiky 'je třeba přepočítat výplatu
Zadání : Ještě jsme se při Vaší poslední návštěvě domlouvaly, že by bylo možné nějakým způsobem zjistit nepřepočtené výplaty
         (dříve jsme to poznaly ze součtu výplatních pásek, kdy vše naplulo, ale pokud nebyla výplata přepočtená, tak součet
         byl chybný a tudíž jsme hned poznaly, že je něco nepřepočítáno). Při závěrce používáme v dobírce aktuální stav
         zpracování měsíce, ale pokud už je výplata jednou spočtená, pak se přidá např. odměna a znovu se nepřepočte, tak už t
         o není možné poznat. Šlo by toto nějak upřesnit ?

         nepřepočtené výplaty!!!!-při naplouvání spočítáme a přidáme odměnu-nepřepočteno a tudíž špatně, nedá se zjistit, dřív
         e se zjistilu v sumáři výplatních pásek, tj. že částka byla načtená celá, ale součet byl ten starý a nepřepočtený,
         takže se dalo zjistit na jakém středisku je chyba,sice  za delší dobu ale dalo.
Řešení : Do celého projektu mezd přidán koncept sledování potřeby přepočítat výplatu.

         1) Nově je sledován příznak stavu přepočítanosti daného osobní číslo v daný měsíc, který může nabývat následujících
         hodnot :
            0-neznámý stav/dosud nespočítaná výplata
            1-je třeba přepočítat výplatu
            2-v pořádku spočítaná výplata
            3-neaktivni matrice (M104="N")

         2) Po každém kompletním přepočtu výplaty se nastavuje tento příznak na 2-v pořádku spočítaná výplata

         3) Příznak 1-je třeba přepočítat výplatu se nastavuje v následujících situacích
         - po zadání/zrušení jakýchkoli dat do výplaty (cokoli změněného v jakémkoli mzdovém řádku)
         - po zadání/zrušení jakýchkoli matričních dat, které vstupují do výpočtu výplaty
           (každý matriční údaj má u sebe příznak "Vstupuje do výpočtu" a pro všechny takové se každá jejich změna
         představuje potřebu přepočítat výplatu)
         - jakákoli změna do nadstaveb - editace, rušení, import nadstaveb
         - každé nastavení příznaku 1-je třeba přepočítat výplatu je spojeno s informativní poznámkou o tom, jakého
         matričního údaje/mzodového řádku/nadstavby a podobně se změna týkala a proč byla důvodem nastavení tohoto příznaku
         - kontrétně se tato změna úprava týká následujících programů

               Program   Popis                                 
               %MZDIA02  Nadstavba DIAMO                       
               %MZDIA13  Import stravování                     
               %MZDKMES  Ukončení měsíce                       
               %MZDT097  Výpočet 13. platu                     
               %MZDT142  Hromadné nastavení mzdové složky      
               %MZDT165  Nastavení mzdové složky ukazatelem    
               %MZDZFO   Měsíční zadávání dle formuláře        
               %MZDZJS   Výplaty z jiných středisek            
               %MZDZRA   Měsíční zadání dle řádků              
               %MZELW12  Import 'BENEFICIAL 1%'                
               %MZELW17  Rozbor přesčasů - nový                
               %MZNAD    Editace nadstaveb                     
               %MZNAD02  Import nadstaveb                      
               %MZNAD03  rušení v nadstavbách                  
               %MZNAD12  Import CSV nadstaveb                  
               %MZNAD22  Import CSV dat do výplat              
               %MZONT01  Nadstavba Ontex                       
               %MZONT21  Import nadstavby docházka             
               %MZZAK01  Zakázková nadstavba                   

         a všech programů z podmenu                                                       
               IDEA-mzdy / matrice
               IDEA-mzdy / matrice / nástroje na úpravy matric
                                                               
                                                               
         4) Úprava v programu %MZDKMES-konec měsíce
         - přidán průchod přes všechna osobní čísla a pro každé z nich se nastaví stav 1-je třeba přepočítat výplatu s
         poznámkou "Nový měsíc, dosud nespočteno."

         5) Upraven program %MZDOMES-odukončení měsíce
         - během rušení dat v měsíci se ruší i všechny dosavadní příznaky stavu přepočítanosti

         6) Rozšířen program %MZDT189-aktuální stav zpracování měsíce
         - dosavadní stav programu založený na prostém odhadování stavu přepočtenosti převeden na použití výše uvedeného
         stavu přepočítanosti

         7) Upraveno zobrazování výplat v %MZDZRA-zadávání výplat dle řádků
         - na konci každého výpisu výplaty se zobrazuje stav přepočítanosti
                                              
                                                               
         POZOR : Celý výše popisovaný koncept není schopen korektně upozorňovat na potřebu přepočtu výplaty v následujících
         situacích, které ovlivňují celkové prostředí programu a tedy všechny výplat. Jedná se o situace :

         1) změna parametrů v konfiguraci, které mají důsledky do výpočtu výplat (změny sazeb, procent, ...)
         2) změny v číselnících, které mají důsledky do výpočtu výplat (změny do číselníku kalendářu, kategorií, ...)
MZD    2040422.1 29102008 20112008 PB    PB   MZD                  5N          Podklady pro výpočet povinného poj. zaměstnanců
Zadání : Když jsme posílali  platbu  za Kooperativu, tak si vždy vyjíždím i podklad /podklad pro výpočet PPZ/ pro platbu a
         vyšly nám jiné částky, protože platba se neplatí již z vyměř.základů.Dáte nám to ještě do nějaké další verze?
Řešení : Při změně ve výpočtech PPZ-povinného pojištení zaměstnanců zůstal neopravený program %MZDT204-podklady pro výpočet
         PPZ.

         Nově se v něm sčítají Kč z řádku 530-Vyměřovací základ SZ pro ELDP a nikoli z řádku 395-Vyměřovací základ sociálního
         zabezpečení jako dosud.

         Aktuální nápověda programu nyní vypadá následovně :

            Program tiskne podklady pro výpočet povinného pojištění zaměstnanců. Za  zvolené měsíce sčítá z řádku
         530-vyměřovací základy sociálního zabezpečení pro ELDP a z nich počítá promile zadané v konfiguraci. 
MZD    2040423.1 30102008 30102008 PB    PB   MZD                  5N          Zobrazování detailů nadstaveb a jejich sumářů
Zadání : Nešelo by časem do rušení nadstaveb přidat, aby se zobrazilo, v jaké celkové hodnotě byly nadstavby zrušeny ? aby se
         zobrazily i částky a nejen lidi.
Řešení : 1) rozšířen program %MZDT101-otisk dat z nadstaveb
         - úvodní jednoduchý vstup "Středisko" změněn na vícenásobný "Střediska"
         - přidán nový vstup "Podmínka"
         - upraveno sčítání tak, aby se závěrečná sekce se součtem tiskla za každý obsazený řádek zvlášť (dosud se data pro
         všechny řádky sčítala dohromady)

         2) reorganizován program %MZNAD03-rušení nadstaveb     
         - program sdílí výstupní formát s výše uvedeným otiskem dat z nadstaveb
           ==> zobrazují se veškeré detaily o rušených položkách včetně shodného sumáře
MZD    2040424.1 31102008 31102008 PB    PB   MZD                  5K          Náležitosti zápočtového listu
Zadání : Dnes tady byla kontrola z VZP a ...

         Ještě bychom na zápočtový list neměly uvádět důvod zrušení pracovního poměru nebo i DPČ, ale máme uvádět , že důvod
         ukončení nebyl §55-porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Nemůžu si vzpomenout , kde se píší tyto
         texty, které chceme mít na  zápočtovém listu.
Řešení : 1) v parametrech spouštění existuje přepínač "Jak důvody ukončení  ?" s možnostmi 0-netisknout/1-tisknout
         - tímto jednoduše potlačíte existující sekci

         2) jakýkoli vlastní text dodáte přes text uvedený v "Přidat text smlouvy  :"
         - a tyto texty se definují v programu %MZDSML-smlouvy se zaměstnanci, který je v podmenu IDEA-mzdy / správce mezd /
         definice
MZD    2040425.1 31102008 31102008 PB    PB   MZD                  5K          Započítávání složek mzdy do PP průměru
Zadání : Ještě máme problém s průměrným výdělkem. V září jsme daly  některým pracovníků  příspěvek na dopravu- máme na to
         dodatek k pracovní smlově / což jsem přejmenovala příspěvek na řízení vozidla/. Nyní se ale rozhodlo, že tento
         příspěvěk budeme platit jako paušál, který se nebude krátit ani při nemoci a dovolené, tudíž se nebude vztahovat k
         odpracované době. Z toho ale potom vyplývá, že je to benefit pro pracovníka, který se nemá počítat do průměru.Když
         už jsem ale začala vyplácet jako ř.28 už v září, tak nevím jak z této šlamastiky ven.
Řešení : 1) o tom, jak se daný řádek započítává do PP průměru rozhoduje zápočet KPP-do Kč pro PP průměr
         - možnými hodnotami jsou

            Zápočet  Popis                                                     
            ----------------------------------------------------------------------
            2        složky mzdy za období delší než Q rozpočítávané do dvou Q 
            3        složky mzdy za období delší než Q rozpočítávané do tří Q  
            D        složky mzdy za období delší než Q rozpočítávané do čtyř Q 
            M        složky mzdy za měsíc až čtvrtletí                         
            MM       u měsíč. mzdy do složky mzdy za měsíc až čtvrtletí        

         - standardní nastavení pro řádek 28-Příplatek za řízení vozidla je M-složky mzdy za měsíc až čtvrtletí

         2) jak toto nastavit jinak 
         - použijte mechanismus %MZDZAP-individuální odchylky zápočtů 
         - tento program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / systémové záležitosti
         - nastavte pro daný řádek, že nemá mít žádnou hodnotu zápočtu KPP takto

            Číslo řádku   : 28   Příplatek za řízení vozidla                          
            Zápočet Popis                                                   Hodnota   
            KPP     do Kč pro PP průměr                                     Ke zrušení

         - aby se tato změna aktivovala, tak poté spusťte program %MZDINS-instalace mezd a generování, zde 4x Ano, tisk
         klidně na Video

         3) jak si poradit s již ukončeným měsícem za špatného nastavení
         - při ukončení měsíce se provádí napočítávání hodnot pro PP průměry a na přelomu čtvrtletí i k přepočtu průměru
         - jestliže se problém týká měsíce 9-září, tak při přechodu do 10-říjen došlo k přepočtu PP průměrů
         - v tomto okamžiku je jedinou možností použít program %MZDT172-přepočet průměrů PP z podmenu IDEA-mzdy / speciality
         / idea 

         !!! Program %MZDT172-přepočet průměrů PP spouštějte velmi pečlivě. Nejlépe jenom na zaměstnance, kteří měli nějaké
         použití řádku 28 a nejprve si spusťte výpočet na zkoušku a teprve poté naostro. !!!
MZD    2040426.1 20112008 20112008 PB    PB   MZD                  5N          Zobrazování kolizí zadání u nepřítomností
Zadání : Potřebovala bych poradit při zadávání této výplaty (uvedena níže).

         Zaměstnanec ukončil PP k 30.9.2008. Běžela mu ošetřovačka z minulého měsíce do 2.10. a potom má navazující PN.
         Při zadání údajů do mezd za 10/2008 naběhly řádky 201-229  - kolize.
         Pracovník měl ještě PN v 9/2008 od 2.9.-23.9., pak ošetřovaní 24.9.-2.10.( to už je ve mzdě 10/2008)

         Přiznám se, že nevím, co to znamená. Můžete mi prosím poradit.

         201   Kolize zadání u 1. dne mezi řádky  a 366.10                               
         ....
         229   Kolize zadání u 29. dne mezi řádky  a 361.10                    
Řešení : 1) toto berte jako informaci o tom, že byla zadána nemoc mimo pracovní poměr. Jde jen o to, abyste si uvědomili, že j
         e to opravu Váš záměr a nikoli překlep.
          
         2) Tento mechanismus má obecně upozorňovat na problémy se zadáním výplat.
         - například, kdybyste v měsíci 10/2008 zadali zároveň na řádku 361 DNP od 01102008 do 15102008 a zároveň třeba v řádk
         u 86-dovolená v "Seznam dnů" zadali 12-18.
         - pak by program upozornil, že pro dny 12+13+14+15 máte zároveň zadánu dovolenou a DNP.

         3) Upřesněna formulace hlášení v případě kolize s mimoevidenčním stavem
         - místo stávajícího "prázdna" se v tomto případě zobrazuje 'mimo evidenční stav', například

           201   Kolize zadání u 1. dne mezi 'mimo evidenční stav' a 361.10.

         - toto je příklad hlášení kolize mezi zadáním 86-dovolené a 361-nemocenské

           210   Kolize zadání u 10. dne mezi 361.10 a 86.
MZD    2040427.1 20112008 20112008 PB    PB   MZD                  5N          Jak nalézt zaměstnance s nasmlouvanou mzdou ?
Zadání : prosím o radu, potřebuji ze systému vytisknout seznam všech živých zaměstnanců se zadanou (nasmlouvanou mzdou). 
         Jedná se o údaje / 2. matrice / 5. mzdové údaje / řádek 5. základní plat a řádek 10. prémie procento. 
Řešení : A) pokud to přeformuluji, tak potřebujete nalézt takové zaměstnance, kteří mají
          
         M168-Základní plat(tar. os. tř)  nenulový a zároveň M164-Procento prémií nebo odměn  nenulový.
          
         B) proto si v podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / definice v programu %MZDDP-podmínky nadefinujte tuto podmnínku
          
            Kód podmínky     : ZAMMZD                                                 
                                                                                      
         1. Popis            : zaměstnanci s nasmlouvanou mzdou                       
         2. Potřebné údaje   : 164,168                                                
         3. Operátor         ? A-a zároveň                                            
         4. Řádek Typ  Výraz/Odkaz na podmínku                                        
            10    V    M168>0                                                         
            20    V    M164>0                                                         
                                                                                      
                                                                                      
         5. Parametr Význam                     Standardní hodnota                    
           
         C) tuto podmínku pak můžete využít kdekoli v jakékoli sestavě
         - například v sestavách z podmenu IDEA-mzdy / tisky / seznamy
         - jako vhodné se mi jeví minimálně například program ad 3+14+21
          
                                            seznamy..                              
                                                                                   
                 1. seznam dle pohlaví         13. seznamy dětí                    
                 2.        dle kategorií       14. tisk omezený podmínkou          
                 3. seznam zaměstnanců         15. předstihové řízení              
                 4. vynětí z evidenčního stavu 16. poklesy základního platu        
                 5. zápočet pro dovolenou      17. platové kategorie               
                 6. narozeniny a jubilea       18. pohyby mezi středisky           
                 7. narozeniny dětí            19. tisk textových poznámek         
                 8. seznam nástupů za období   20. tisk štítků                     
                 9. výstupy                    21. tisk a export matričních údajů  
                10. žebříčky                   22. stavy pracovníků                
                11. stálé příplatky            23. změny matričních údajů v čase   
                12. stálé srážky    

         - jako vůbec nejlepší seznam pro požadované účely bych považoval %MZDT206-tisk a export matričních údajů a zadání

           Střediska             > Vše                               
           Osobní čísla          > Vše                               
           Podmínka              : ZAMMZD
                                                                   
           Tisknout údaje        : 102,103,168,164                   
           Třídit podle          : 102                   Osobní číslo
           Jak data z číselníků  ? 4-odděleně kód a popis z číselníku
                                                                   
           Výstup do souboru     : <netvořit soubor>                 
           Čeština v souboru     ? 6-Windows                            
                                                                               
MZD    2040430.1 28112008 28112008 PB    PB   MZD                  5N          ELT Export zakázky do SAP účetnictví
Zadání : B) zakázka v exportu do SAP
         - zde je problém v tom, že aktuálně zakázku při finálním exportu "zahazuji/ignoruji"
         - sice ji mám interně nasčítanou, ale v požadovaném formátu daném sloupci  "ÚK;Z;Účet;AltÚč;Popis
         účtu;Částka;Dň;Nákladové středisko;Částka ve FM;Text" jsem ji neměl kam dávat
         - nejjednodušší by pro mě bylo kamkoli (nakonec/doprostřed) přidat další sloupec "Zakázka" a ten exportovat
          
         Potvrďte mi prosím pro ad B), že následnému zpracování v SAP nebude vadit, když kamkoli (nakonec/doprostřed) přidám
         další sloupec "Zakázka"
         -----------
         potvrzuji ad B) prvni variantu, tzn. pridani sloupce zakazka, idealne mezi sloupce Nákladové středisko;Částka ve FM.
          
         Tomas Benda
Řešení : Rozšířen program %MZELT03-export účetních dat
         - hodnota Zakázka přidána do tiskového výstupu i do CSV exportu
MZD    2040431.1 28112008 28112008 PB    PB   MZD                  5N          Prodloužení kódu zakázky na 15 znaků
Zadání : Prosíme o rozšíření počtů znaků u zakázky na 14.
Řešení : 1) rozšířena délka vstupu na kód zakázky na 15 znaků
         - upraveny pořizovací programy

         %MZC104      Zakázky  
         %MZC101      Střediska             - vstup "Režijní zakázka"
         %MZM9        Uživatelská obrazovka - vstup "Režijní zakázka"
         %MZM73       rozdělení středisek a zakázek 
         %MZM76       samostatné dělení zakázek     
         %MZZAK01     Zakázková nadstavba
         %MZDIA02     nadstavba diamo

         - upraveny tiskové programy tak, aby se vešlo 15 znaků kódu zakázky
         %MZDT214     tisk sumáře VP pro samostatné dělení zakázek     
         %MZDT222     hromadné nastavení dělení zakakázek
         %MZZAK03     Rozbor zakázek
MZD    2040432.1 03122008 03122008 PB    PB   MZD                  5N          Zadávání dětí a platnost úlevy na daň
Zadání : Aktuálně je na vstupu "Úlevy na daň do měsíce" k dispozici povel D-doplň 18 let věku dítěte. Hodilo by se mít
         podobné povely pro 15 let a podobně.
Řešení : Upraveno zpracování povelu D
         - aktuální popis povelu D je D-doplnit dosažení následně zadaného věku
         - po zadání D+Enter se program zeptá 

           Doplnit dosažení jakého věku <18> ?

           Souhlasí ?

         - po stisku Enter naprázdno se doplní měsíc dosažení věku 18ti let
         - po zadání číslo+Enter se doplní měsíc dosažení zadaného věku 
MZD    2040433.1 03122008 03122008 PB    PB   MZD                  5N          Třídění do sestavy vývoje matričních údajů
Zadání : Program %MZDT175-vývoj matričních údajů v čase umožňuje třídit pouze podle jednoho údaje. My bychom ale potřebovali
         mít výstup setříděný podle středisek a uvnitř každého střediska podle kategorie.
Řešení : Rozšířen význam vstupu "Třídit podle"
         - je možné zadávat až 3 třídící hlediska
MZD    2040434.1 04122008 09122008 PB    PB   MZD                  5N          Preferovat zadávání přes 'Seznam dnů' ?
Zadání : Pro klienty preferující zadávání náhrad/absencí/volna pomocí seznamu dnů je nepříjemné přeskakovat úvodní vstupy
         "Hodiny"+"Počet dní"+" z toho SO+NE" tak, aby se dostali na vstup "Seznam dnů".
Řešení : 1) přidán parametr "Preferovat zadávání přes 'Seznam dnů' ?" do programu %MZDCFG5-další parametry
         - parametr může nabývat hodnota Ano/Ne, přičemž nevyplněná hodnota se bere jako Ne

            Pokud preferujete u mzdových řádků zadávání přes složku 'Seznam        
          dnů', pak nastavení tohoto parametru na Ano se bude tato složka u každého
          mzdového řádku zobrazovat jako první. A posune tak dolů ostatní složky   
          umožňující zadat totéž přes vstupy "Hodiny"+"Dny"+"Z toho SO+NE".        

         2) upraveno zadávání mzdových řádků tak, aby se brál výše uvedený parametr do úvahy
MZD    2040435.1 09122008 09122008 PB    PB   MZD                  5N          Rozšíření možností testování konzistence matric
Řešení : 1) do %MZC902-seznamu matričních údajů přidán parametr "Hodnoty"
         - tento parametr vyplněn pro matriční údaje, které mohou nabývat pouze vyjmenovaných hodnot

            M104   Status matrice                                                                  A,N  
            M114   Je tato osoba osamělá                                                           A,N  
            M407   zastaralé - Nárok dítěte na SVP                                                 A,C,N
            M410   Dítě ZTP-P                                                                      A,N  
            M427   Hlídač PN                                                                       A,N  
            M446   zastaralé - Hlídač MD                                                           A,N  
            M464   zastaralé - Hlídač RP                                                           A,N  
            M704   Nárok na dotovaná jídla                                                         A,N  
            M742   Kdo platí ZP 9% ze zákona                                                       1,2  
            M104AU Automatický dopočet hodin dle kalendáře                                         A,N  
            M104DO Dopočítávat mínusovou výplatu                                                   A,N  
            M104DS Zachovat daňovou skupinu při propuštění                                         A,N  
            M104DV Jednotka evidence dovolené                                                      H    
            M104MM Dopočítávat minimální mzdu                                                      A,N  
            M104PP Výpočet průměru bez ohledu na počet odpracovaných směn                          A,N,T
            M104PR Aut. výp.přesčasů                                                               A,N  
            M104RD Vyloučen z ročního zpracování daně ze mzdy                                      A,N  
            M104SV Způsob výpočtu náhrady za svátek u měsíční mzdy                                 P    
            M104ZD Povolit a počítat záporný základ daně a zápornou daň                            A,N  
            M168D  Druh základního platu                                                           H,M  
            M172D  Druh základního platu zastupovaného                                             H,M  

         2) rozšířen program %MZDT084-test konzistence matric
         - jednoduchý vstup "Středisko >" nahrazen za obecnější "Střediska >"
         - přidáno testování opakujících se údajů (srážky, děti, školení, zdravotní prohlídky), program dosud fungoval jen na
         jednoduchých datech
         - přidáno testování hodnot oproti seznamu povolených hodnot
         - přidáno testování hodnot typu Datum/Měsíc na korektnost hodnot
MZD    2040436.1 09122008 09122008 PB    PB   MZD                  5N          Rozšíření možností hromadných změn matric
Řešení : Rozšířen program %MZDZM-hromadné změny matric
         - upraveno tak, aby na vstupu "Původní hodnota" šlo zadat v podstatě cokoli tak, aby bylo možné hromadně opravovat i
         naprosto nekonzistentní data (vzniklá například jednoduchý importem dat bez podstatnějších kontrol)

         - z definici vstupů byly například odstraněny
           A) definice předvolených hodnot (aby bylo možné zadat ""-nic ve smyslu "Bez podmínky na původní hodnotu")
           B) v případě vstupu s kódy (například Ano/Ne) povolit i nesmyslnou hodnotu, která může být v naimportovaných datech
           C) v případě vstupu s propojením na globál, tak dovolit zadat cokoli bez kontroly na existenci v číselníku
              (opět jde o to povolit i nesmyslnou hodnotu, která může být v naimportovaných datech)
MZD    2040437.1 09122008 09122008 PB    PB   MZD                  5N          ASBIS - import dat z programu pana Pilaře
Zadání : - konzultovat s panem Pilařem možnosti importu matričních dat z jeho projektu
         - připravit nástroje na import dat
Řešení : 1) konzultace s panem Pilařem dne 28.11.2008 před úvodním školením v ASBISu
         - domluveno vytvoření programu panem Pilařem, který z jeho projektu vyexportuje matriční údaje (včetně srážek) ve
         formátu s oddělovačem tabulátor a daty odpovídajícími struktuře DFB souboru M05.DBF (obsahuje 244 sloupců)

         2) vytvořen nový program %MZASB11-import matričních dat
         - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / speciality / asbis cz / prvotní import dat

         Import dat ze souboru          : ASBIS/M05TAB.TXT                        
         Jaké záznamy zpracovávat       ? 1-jen aktivní                           
         Skutečně zapisovat data        ? Ano                                     
                                                                                  
         Tisknout                       ?      LP=0

            Program je určen pro načtení základní matričních dat z projektu mezd     
          pana Pilaře ze souboru ve formátu s oddělovačem tabulátor a daty           
          odpovídajícími struktuře DFB souboru M05.DBF (obsahuje 244 sloupců). U     
          tohoto souboru se předpokládá kódování Latin2.                             
                                                                                     
            Problematika osobního čísla                                              
            ---------------------------                                              
          V projektu pana Pilaře nejsou používána osobní čísla tak, aby mělo pro     
          budoucí použití v IDEA-mzdy smysl. Tento pojem se sice vyskytuje, ale není 
          nijak aktivně používán. Bylo domluveno nové iniciální očíslování tak, že se
          při importu do IDEA-mzdy data zaměstnanců seřadí podle data nástupu        
          do organizace a očíslují se tak, že nejdéle zaměstnaní budou mít nejmenší  
          čísla. V tomto číslování se pak bude pokračovat i při běžném provozu.      
                                                                                     
            Fungování programu :                                                     
                                                                                     
          1) předpoklady                                                             
          - program předpokládá, že před jeho spuštění nebudou v systému zadaná      
          žádná data                                                                 
          - doporučuje se předtím spustit program %MZDT089-rušení dat                
          - doporučuje se nastavit v programu %MZDIIMU-individuální inicializace     
          matric vlastní doporučované hodnoty vybraných údajů                        
          - například                                                                
                                                                                     
             Matriční údaj       : 168D   Druh základního platu                      
                                                                                     
          1. Default hodnota     : M                                                 
          2. Jak ji nabízet      ? 2-vstup se přímo proskočí s default hodnotou      
          3. Uložit s novým zam. ? Ano                                               
                                                                                     
          2) sestavení matričních dat k importu                                      
          - program vychází z toho, že matriční údaje v IDEA-mzdy a v projektu pana  
          Pilaře mají většinou stejné kódové označení                                
          - proto se poloautomatizovaně vychází ze struktury souboru M05.DBF a       
          vytváří se přehled matričních údajů k importu                              
          - ručně byly dodány některé výjimky                                        
            a) sestavování M103-příjmení jméno, titul                                
            b) sestavování adresy ulice                                              
            c) konverze M195-daňové stupnice (40 -> 20)                              
            d) konverze M104-stav matrice (99 -> Neaktivní, jinak Aktivní)           
                                                                                     
          3) očíslování zaměstnanců                                                  
          - v úvodním kroku program projde všechny importované záznamy a vytvoří     
          očíslování zaměstnanců podle výše uvedených pravidel                       
                                                                                     
          4) samotný import dat                                                      
          - průchod importovaných záznamů a jejich zápis do matrice                  
          - v případě importu srážek dochází k jejich normalizaci na srážku typu     
          23-běžný účet s charakteristikou 4-4=běžná srážka z čisté mzdy             
         - přepínačem "Jaké záznamy zpracovávat ?" se nechají importovat záznamy 
         pro zaměstnance buď 1-jen aktivní nebo 2-všechny bez ohledu na aktivnost
MZD    2040438.1 17122008 17122008 PB    PB   MZD                  5N          Přihláška do ZP u zaměstnance z EU bez trv.pobytu
Zadání : Paní Mildorfová, Excon : Pro přihlášení Slováka na zdravotní pojištění je potřeba kód E místo C.

         Postup zaměstnavatele v případě, kdy do zaměstnání nastoupí osoba bez trvalého pobytu v ČR

         Jestliže do zaměstnání nastoupí osoba bez trvalého pobytu v ČR (má nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění je
         n po dobu, po kterou je zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR), zjistí zaměstnavatel, ktero
         u zdravotní pojišťovnu si zvolila. Pokud se osoba rozhodla pro VZP, oznámí to zaměstnavatel ÚP VZP kódem "C" s
         uvedením data nástupu do zaměstnání, případně   předloží doklad o povolení k zaměstnání.  VZP pak přidělí takovému
         zaměstnanci zvláštní číslo pojištěnce a vystaví "zelený" průkaz pojištěnce, který předá zaměstnavateli. Jakmile takov
         ý zaměstnanec ukončí zaměstnání, odhlásí se zaměstnavatel za něj od platby pojistného kódem "O", odejme zaměstnanci
         průkaz pojištěnce a odevzdá ÚP VZP. Pokud se zaměstnavateli nepodaří průkaz odebrat, protože bývalý zaměstnanec průka
         z ztratil, nebo se k zaměstnavateli vůbec nedostavil, sdělí zaměstnavatel tuto skutečnost územnímu pracovišti VZP.

         Obdobný postup se použije pro osoby pojištěné na základě Nařízení EU č. 1408/71, 574/72 s tím rozdílem, že
         zaměstnavatel oznamuje první přihlášení zaměstnance, občana EU kódem ?E?, v případě, že již má přiděleno číslo
         pojištěnce, kódem ?A?.
            
Řešení : 1) rozšířen %MZC604-číselník států
         - přidán příznak "Členský stát EU  ?" Ano/Ne
         - při instalaci verze se automaticky u následujících států nastavít tento příznak na Ano

           Kód   Stát                
           AT    Rakousko            
           BE    Belgie              
           BG    Bulharsko           
           CY    Kypr                
           CZ    Česká republika     
           DE    Německo             
           DK    Dánsko              
           EE    Estonsko            
           ES    Španělsko           
           FI    Finsko              
           FR    Francie             
           GB    Spojené království  
           GR    Řecko               
           HU    Maďarsko            
           IE    Irsko               
           IT    Itálie              
           LT    Litva               
           LU    Lucembursko         
           LV    Lotyšsko            
           MT    Malta               
           NL    Nizozemsko          
           PL    Polsko              
           PT    Portugalsko         
           RO    Rumunsko            
           SE    Švédsko             
           SI    Slovinsko           
           SK    Slovensko           

         - pokud používáte nestandardní číselník států, pak si uživatelé musí tento příznak doplnit sami

         2) rozšířeny možnosti vstupů "Stát" a "Státní příslušnost" v programech %MZM11-osobní a %MZM12-adresy
         - pod klávesou F18-Členské státy EU je k dispozici pomocné vyhledávací okno pouze na státy z EU

         3) rozšířen programátorský číselník %MZC918-kódy pro zdravotní pojišťovny
         - upraven popis hodnoty C, přidána nová hodnota E

           Kód Popis                                                            
           C   První přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu v ČR (mimo EU)  
           E   První přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu v ČR (občan EU) 

         4) upraven program %MZKZP02-generování změn ZP při nástupu zaměstnance

         - je-li vyplněn matriční údaj M709-Číslo průkazky ZP, pak se generuje    
            E .. je-li vyplněn údaj M604-státní občanství a tento stát má nastaven 
                 příznak "Členský stát EU  ?" Ano                                  
            C .. jinak (=neplatí-li výše uvedená podmínka na státní občanství v EU)
         - není-li vyplněn matriční údaj M709-Číslo průkazky ZP, pak se generuje    

            P .. Nástup do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem v ČR
MZD    2040439.1 18122008 18122008 PB    PB   MZD                  5N          Problém při převodu pracovníků mezi společnostmi
Zadání : chtěl jsem vyzkoušet převod pracovníka z jedné UCI (kompletní) do druhé (program %MZDT169), ale na vstupu pro zadání
         kam to chci přenést mi FIND nabízí stejná osobní čísla jako o řádek výše. Tzn., že se nedá vybrat cílová UCI.

         Ten samý problém je v programu %MZDT109. Tam jde ale FIND zase do podmínek.
Řešení : Opraveny programy %MZDT109-převody pracovníků mezi společnostmi a %MZDT169-kompletní převody pracovníků        
         - na vstupech "Do společnosti  :" byla použita již neexistující definice výběrového okna na seznam databází
MZD    2040440.1 18122008 18122008 PB    PB   MZD                  5N          Reorganizace matriční obrazovky se mzdovými udaji
Řešení : Reorganizována obrazovka programu %MZM2-mzdové údaje

         1) odstraněny zastaralé údaje týkající se výpočtů "hospodářských podílů"
         - jedná se o údaje

            13. Hosp.podíly nárok : M179N
            14. - koeficient      : M179K
            15  - základna nová   : M501
            16. - základna stará  : M502
            17. - vyplac. záloha  : M503

         - údaje nadále zůstávají uložené v matricích a pokud by kdokoli nadále potřeboval s nimi pracovat, tak je to ve
         všech ostatních nástrojích možné (například lze definovat matriční formulář obsahující tato data a dále s nimi
         pracovat)

         2) reorganizováno pořadí a umístění zbylých údajů na obrazovce

             Osobní číslo      : M102                                                
                                                                                     
          1. Druh platu        ? M168D         18. Pracovní kolektiv      : M113     
          2. Základní plat     : M168          19. Plánovaná tarif. třída : M165     
          3. Datum posl. změny : M169          20. Třída práce            : M170     
          4. Prémie - způsob   : M178          21. Tarif třídy práce      : M171
          5.        - procento : M164          22. Režim pro minim. tarif : M203     
          6.        - základna : M534          Zastupování a náhradní práce          
          7. Kalendář          : M152          23. - druh platu           ? M172D    
          8. Výplatní místo    : M184          24. - základní plat        : M172 
          9. Druh mzdy         : M167          25. - nadtarif             : M172N
         10. Mzdové zařazení   : M167A                                               
         11. Tarifní stupeň    : M167B                                               
         12. Měsíční odměna    : M136                                          
         13. Způsob výplaty    : M186 
         14. Záloha pravidelná : M188*
         15. - mimořádná výše  : M189
         16. - vyplacená       : M188A
         17. Je osoba osamělá  ? M114 

         [PRG]
         3. interní úprava pro jednodušší sestavování IP v matričních programech
         - D IP^%MZM(IW,.IP) - pro daný %ZP-program dostane IW-seznam vstupů a přes .IP vrací jejich umístění v uzlu
         - toto použito pro všechny matriční programy %MZM*
MZD    2040442.1 08012009 13012009 PB    PB   MZD                  5N          Rozdělení M103-Příjmení+Jméno+Tituly na údaje
Zadání : V aktuálním projektu se nyní zadává M103-Příjmení+Jméno+Tituly do jediného údaje a pro jakékoli další zpracování
         vyžadující komponenty jména samostatně je nutné tento údaj rozdělovat, což nemusí být správné.

         Proto bude do budoucna výhodnější rozdělit výše uvedený údaj rozdělit na samostatné údaje a spíše zpětně M103
         jednoduše spojovat.
Řešení : 1) po instalaci verze dojde k automatické konverzi interních datových struktur ve všech měsících zpětně i v archivu
         - původní spojený údaj M103-Příjmení, jméno, titul se rozdělí na

           M103PR  Příjmení
           M103JM  Jméno   
           M103TI  Tituly   

         2) upravena základní matriční obrazovka %MZM-matrice

         3) původní "odvozené údaje" M103PR+M103JM+M103TI jsou nově běžnými matričními údaji
         - naopak původní běžný matriční údaj M103 se stává "odvozeným údajem"

         4) upraveno pořizování dat podle matričních formulářů
         - přidána výjimka, která v případě, že je na formuláři údaj M103 jej nahradí za 
           A) trojici vstupů M103PR+M103JM+M103TI pokud je formulář na 132 znaků (a tyto vstupy se tedy "vejdou")
           B) dvojici vstupů M103PR+M103JM pokud je formulář na 80 znaků 

         5) pro případ chybného automatického rozdělení jména připraven program %MZDT236-oprava příjmení, jména, titulů
         - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / matrice / nástroje na úpravy matric

         Osobní čísla        : 3       Kožušníková Alena 06.03.1975/3463
                                                                          
         Příjmení            : Novotná                                    
         Jméno               : #-ponechat současnou hodnotu               
         Tituly              : #-ponechat současnou hodnotu               
                                                                          
         Od měsíce           : 012006                                     
         Do měsíce           : 012009                                     
                                                                          
         Je to jen zkouška   ? Ne                                         
                                                                          
         Tisknout            ?      LP=0

            Program prochází u vybraného zaměstnance vybraný interval měsíců a v nich
          nastavuje zvolené příjmení, jméno a tituly.                                
                                                                                     
            Dovoluje tak opravit jeho příjmení, jméno a tituly v celé historii v     
          případě, kdy automatické rozdělení původního jednoho údaje neproběhlo v    
          souladu se skutečným jménem zaměstnance.                                   
                                                                                     
            Pomocí speciální hodnoty #-ponechat současnou hodnotu je možné zadal     
          programu povel, aby ponechal v údaji současnou hodnotu. Tuto možnost je    
          možné využívat například v situaci, kdy chceme v nějakém období změnit     
          zaměstnankyni její příjmení, ale zároveň ponechat například v údaji titul  
          původní hodnotu.                                                             
MZD    2040444.1 15012009 15012009 PB    PB   MZD                  5K          Neplacené volno s platbou 9% za podnik
Zadání : Můžete mi prosím poradit, jak mám do mezd zadat neplacené volno u pracovníka?

         Jedná se o 5 pracovních dnů, tj .10 kalendářních, zdravotní pojištění platí zaměstnanec celé, tj 9%  za podnik.
Řešení : A) pro potřeby neplaceného volna jsou v systému následující mzdové řádky 
          
         Řádek Popis                                 
         313   Neplacené volno s platbou 9% za podnik
         315   Neplacené volno bez ZP                
         319   Neplacené volno                       
          
         , které se liší podle toho, jakou dohodu ohledně placení ZP s pracovníkem uzavřete.
          
         Ve Vašem případě použijte řádek 313.
          
         B) Při samotném zadávání řádku 313 máte více možností :
          
         1) já osobně doporučuji zákazníkům, aby používali vstup "Seznam dnů", kam zadáte například "1-10" ve smyslu "prvního
         až desátého"
         - program sám pak podle kalendáře jednoduše dopočítá počet pracovních/kalednářních dnů a hodiny
          
         2) jinak samozřejmě máte možnost toto zadat ručně přes složky
          
           Hodiny k přičtení           :   40.00
           Počet dní                      :   10.0 
           z toho SO+NE              :    5.0 
          
         C) toto zadání bude mít důsledek v tom, že se vyčíslí mzdový řádek 403-ZP 9% dobrovolné
         - tento řádek v podstatě určuje přesun podnikové části povinnost platit ZP z podniku na zaměstnance
         - je nutné dát na toto pozor a případně upravit účetní předpisy
MZD    2040447.1 22012009 22012009 PB    PB   MZD                  5N          2009.01 Zákonné parametry a konstanty
Řešení : 1) automaticky spolu s instalací verze se od 01/2009 nastaví následující zákonné parametry

          1. Procento příspěvku na sociální zabezpečení pracovníka                    :   6,50        
          2. Procento příspěvku na zdravotní pojištění pracovníka                     :   4,50        
          3. Procento příspěvku na důchodové pojištění podniku                        :  21,50        
          4. Procento příspěvku na nemocenské pojištění podniku                       :   2,30        
          5. Procento příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podniku              :   1,20        
          6. Procento příspěvku na zdravotní pojištění podniku                        :   9,00        
          7. Kč maximálního ročního vyměřovacího základu na sociální zabezpečení      :    1.130.640  
          8. Kč maximálního ročního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění       :    1.130.640  
                                                                                                      
          9. Nezabavitelná částka na osobu povinného                                  :   4.620,00    
         10. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu                         :   1.155,00    
         11. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení                :   6.930,00    
                                                                                                      
         12. Maximální roční výše nedaněného a nepojištěného přispěvku podniku                        
             na penzijní připojištění a na životní pojištění pracovníků               :       24.000  
         13. Rozhodný příjem pro vznik nemocenského pojištění                         :        2.000  
         14. Rozhodný příjem pro vznik důchodového pojištění                          :        5.900  

         - mění se procenta SZ, částky maximálního ročního VZ SZ+ZP, částky pro výpočet třetin
         - nově přidány parametry výše rozhodných přísjmů pro vznik DP a NP
         - nově rozděleny původní parametry procent SZ pro podnik zvlášť na důchodové a nemocenské pojištění a na státní
         politiku zaměstnanosti 

         2) automaticky spolu s instalací verze se od 01/2009 nastaví následující zákonné parametry pro DNP

         - základní konfigurace procent pro původní DNP počítaná podle pravidel "do roku 2008" se nemění
         - nově přidané nově platné hrubé denní částky pro výpočet DNP podle pravidel "do roku 2008"
         - nově přidané redukční hranice pro výpočet náhrad za PN/karanténu podle pravidel "od roku 2009"

         10. Od data   Do data   - hrubá denní částka pro výpočet - - redukční hranice - 
                                 Nezkrácená             Maximální   I.     II.    III.   
             01012009  31122009   610                    870        137,55 206,15 412,30 
MZD    2040448.1 22012009 26012009 PB    PB   MZD                  5N          2009.01 Změny ve zpracování sociálního zabezpečení
Zadání : Budou se vyskytovat osoby (např. společníci  s.r.o.), které budou povinně pojištěny důchodově, ale nebudou pojištěny
         na nemocenskou.
         ***************
         V lednu 2009 budeme mít 2 jednatele, kteří nebudou mít pracovní smlouvu ale jen odměnu jednatele.Od ledna ale
         nebudou jednatelé nemocen. pojištěni, ale jen důchodově.Teď máte i složku odměna jednatele ale je sraženo celé
         pojištění. Jen nevím jestli se tato odměna dá někde trvale zadat.Jednatelé momentálně byli i v pracovním poměru, takž
         e jsme to nemuseli řešit a já nemám se mzdou jednatele žádné zkušenosti.
Řešení : 1) pro rozlišení druhu pojištění se stávající údaj M133-druh pojištění přejmenoval na M133ZP-Způsob výpočtu pojistnéh
         o na ZP
         - bude se používat pouze pro účely zdravotního pojištění
         - povolené hodnoty údaje zůstávají jako dosud (s drobnou úpravou v částce 2000)

            Kód  Popis                                           
            0    nejméně z minimální mzdy                        
            1    plátcem pojistného stát                         
            2    ze skutečného výdělku                           
            3    neprovádí se/nepojištěn                         
            10   nejméně z minimální mzdy, do 2000Kč se neprovádí
            11   plátcem pojistného stát, do 2000Kč se neprovádí 
            12   ze skutečného výdělku, do 2000Kč se neprovádí   

         2) vytvořen nový matriční údaj M133SZ-Způsob výpočtu pojistného na SZ
         - povolené hodnoty údaje jsou následující

            0 - výpočet příspěvku na Sociální zabezpečení, tj. Nemocenské i Důchodové pojištění a Příspěvek na státní
         politiku zaměstnanosti ? běžný pracovní poměr
            1 - výpočet příspěvku na Sociální zabezpečení, tj. Nemocenské i Důchodové pojištění a Příspěvek na státní
         politiku zaměstnanosti ? zaměstnání malého rozsahu, pokud zúčtovaný příjem dosáhne hranici rozhodného příjmu pro vzni
         k Nemocenského pojištění (v roce 2009 činí 2000 Kč)
            2 - výpočet příspěvku na Důchodové pojištění ? běžný pracovní poměr
            3 - výpočet příspěvku na Důchodové pojištění ? zaměstnání malého rozsahu, pokud zúčtovaný příjem dosáhne hranici
         rozhodného příjmu pro vznik Důchodového pojištění (v roce 2009 činí 5900 Kč)
            99 ? nepojištěn na SZ

         - po instalaci verze dojde k automatické inicializaci tohoto údaje (pro úplnost zpětně ve všech měsících)
            * údaj se standardně nastaví na hodnotu 0
            * pouze v případech, kdy původní M133=3=neprovádí se/nepojištěn, tak se nastaví na hodnotu 99

         - takže pro v zadání zmiňované společníky s.r.o, která mají pouze důchodové pojištění je třeba nastavit údaj na
         hodnoru 2

         3) vytvořeny nové mzdové řádky a upraveny algortimy výpočtu
         - nový řádek pro sociální zabezpečení
         526   Vyměřovací základ SZ neplacený          

         - nové řádky týkající se důchodového pojištění

         525   Vyměřovací základ DP neplacený           ... analogie 526-Vyměřovací základ SZ neplacený
         527   Vyměřovací základ DP nekrácený           ... analogie 530-Vyměřovací základ SZ nekrácený(pro ELDP) 
         533   Vyměřovací základ důchodového pojištění  ... analogie 395-Vyměřovací základ sociálního zabezpečení
         543   Pojistné na DP placené pracovníkem       ... analogie 401-Pojistné na sociální zabezpečení
         563   Pojistné na DP placené podnikem          ... analogie 507-Pojistné na SZ placené podnikem

         - nově vzniklé mzdové řádky pro důchodové pojistění se automaticky dostávají 
           A) do příkazů k úhradě - programy %MZDT081/%MZDT128-příkazy k úhradě ZP, SZ a řádky
           B) do %MZDT238-přehled o výši pojistného a dávkách

         - bude nutné si pro tyto nové řádky nastavit konfiguraci jejich účetních předpoisů

         4) vytvořen nový tiskový program %MZDT237-odvody důchodového pojištění
         - program je analogií programu %MZDT093-odvody sociálního zabezpečení

            Program  tiskne pro vybrané zaměstnance přehledy  vyměřovacích  základů a
         odvodů pro důchodové pojištění v aktuálním  měsíci a to pro vybrané         
         pojišťovny  na vstupu Jen pojišťovny >.                                     
                                                                                     
            Do sestavy se zahrnují jen ti zaměstnanci, kteří mají alespoň jeden z    
         následujících mzdových řádků nenulový                                       
                                                                                     
         533   Vyměřovací základ důchodového pojištění                               
         543   Pojistné na DP placené pracovníkem                                    
         563   Pojistné na DP placené podnikem                                       
                                                                                     
            Pokud je  na vstupu Jen součty za pojišťovny ? uvedeno  A, pak nejsou    
         vytištěny detaily jednotlivých pojištoven.                                  
MZD    2040449.1 22012009 26012009 PB    PB   MZD                  5N          2009.01 Změny ve výpočtech nemocenské a náhrad
Zadání : DNP 2009, na které vznikl nárok před 1.1.2009
         -	DNP se až do konce nároku, nejdéle však do 31.12.2009, vyplácí jako v roce 2008 s tím, že se od 1.1.2009 zvyšují
         redukční hranice takto:
         o	1. z 550 Kč na 610 Kč
         o	2. ze 790 Kč na 870 Kč
         o	Pramen: Nařízení vlády 366/2008 Sb., NP 11/2008-35


         DNP 2009, na které vznikl nárok po 1.1.2009

         -	Rozhodný příjem pro vznik nemocenského pojištění se zvyšuje ze současných 400 Kč na 2000 Kč a délka pracovního
         poměru by měla být delší než 14 KD ? podrobnosti viz zákon a odborná literatura
         -	Náhrada mzdy v prvních 14 KD náleží za PD:
         o	Při dočasné PN od 4. PD 60%
         o	Při karanténě od 1. PD 25% a od 4. PD 60%

         -	V roce 2009 si bude zaměstnavatel odečítat ˝ náhrady mzdy z odváděného pojistného ? viz zákona a formulář Přehled
         o výši pojistného a vyplacených dávkách

         -	Redukční hranice hodinového vyměřovacího základu pro náhradu mzdy. Jelikož není stanoven způsob zaokrouhlování
         dílčích výpočtů, doporučuje MPSV provádět výpočty na 4 desetinná místa a zaokrouhlovat až konečnou částku před
         převodem do mezd a to na celé Kč nahoru
         o	I.	137,55 Kč 				* 0,9 = 123,7950
         o	II.	206,15 Kč  - 137,55 = 68,60 		* 0,6 = 41,1600
         o	III.	412,30 Kč ? 206,15 = 206,15 	* 0,3 = 61,8450

         -	Vyměřovací základ náhrady mzdy: z hrubých příjmů dosažených v předchozím kalendářním čtvrtletí = průměr pro pracovn
         ě právní účely. U nových nástupů se bude jednat o pravděpodobný průměr, který se přepočítává měsíčně. Dále Platný PPP
         .
         o	Zasahuje-li doba náhrady mzdy při DNP do dvou měsíců, platí se Platným PPP (bude potřeba znát průměr předchozího
         kalendářního měsíce, aby bylo možné doplácet DNP se zpožděním, např. pracovník nepřinesl včas lístek na peníze)
         o	Z částky do I. redukční hranice 		90 %
         o	Z částky mezi I. a  II. redukční hranicí 	60 %
         o	Z částky mezi II. a  III. redukční hranicí 	30 %

         DNP 2009 ? postup zpracování z pohledu MÚ

         Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa

         -	Do MÚ je doručen začátek PN nebo karantény (dále PN)
         o	založí větu DNP2009 (vět může být více, pokud by pracovník marodil opakovaně -teoreticky max. 31)
         o	věta obsahuje vybrané M údaje
         o	ručně se zadají údaje z PN
         -	Do MÚ není do uzávěrky doručeno nic
         o	provede se výpočet zameškaných hodin a KD a výsledky se převedou do mezd
         -	Do MÚ je doručen "lístek na peníze" a nebo ukončení PN či karantény
         o	provede se výpočet zameškaných hodin a KD a výsledky se převedou do mezd a k tomu
         ?	je-li zúčtovávaná část nebo celá PN v rozsahu 1. až 14. KD vypočítá se náhrada mzdy (maximálně však do konce měsíce
         ) a výsledky se převedou do mezd
         ?	je-li zúčtovávaná část nebo celá PN v rozsahu jak před 14. KD, tak i za 14. KD, vypočítá se náhrada mzdy
         (maximálně však do konce měsíce) a výsledky se převedou do mezd a vyhotoví se "Příloha k žádosti o:" (viz dále) a
         společně s doklady o PN se předají OSSZ (PSSZ) k výplatě DNP
         ?	je-li zúčtovávaná PN pouze v rozsahu přes 14. KD, tak se, pokud se tak nestalo již dříve, vyhotoví "Příloha k
         žádosti o:" (viz dále) a společně s doklady o PN se předají OSSZ (PSSZ) k výplatě DNP


         Ošetřovné (dříve ošetřování člena rodiny)

         -	Do MÚ je doručena žádost o ošetřovné (dále Oš) 
         o	založí větu DNP2009 (vět může být více, pokud by pracovník ošetřoval opakovaně) 
         o	věta obsahuje vybrané M údaje 
         o	ručně se zadají údaje z Oš provede se výpočet zameškaných hodin a KD a výsledky se převedou do mezd 
         o	vyhotoví se "Příloha k žádosti o:" (viz dále) a společně s doklady o Oš se předají OSSZ (PSSZ) k výplatě DNP


         Peněžitá pomoc v mateřství

         -	Do MÚ je doručena žádost na peněžitou pomoc v mateřství (dále PPM) 
         o	pracovnice se vyjme z evidenčního stavu 
         o	vyhotoví se "Příloha k žádosti o:" (viz dále) a společně s doklady k PPM se předají OSSZ (PSSZ) k výplatě DNP


         Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

         -	Do MÚ je doručena žádost vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
         o	vyhotoví se "Příloha k žádosti o:" (viz dále) a společně s doklady k vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a
         mateřství se předají OSSZ (PSSZ) k výplatě DNP


         o	Z částky nad III. redukční hranici 	  	0 %

         -	Náhrada mzdy a její výše
         o	Náhrada mzdy při karanténě je 25 % z redukovaného průměru od 1. do 3. PD
         o	Náhrada mzdy při karanténě i pracovní neschopnosti je 60 % z redukovaného průměru od 4. PD
         o	Náhradu mzdy lze dohodnout nebo stanovit i na první tři dny dočasné pracovní neschopnosti a též zvýšit nad výše
         uvedené zákonné sazby. Dohodnutá nebo ve vnitřním předpisu stanovená náhrada mzdy i za první 3 dny dočasné pracovní
         neschopnosti nebo nad výši danou v zákoně nesmí převýšit průměrný výdělek (neredukovaný, pro  pracovně právní
         účely). Toto zvýšení podléhá zdanění i odvodům na pojištění
         o	Náhrada mzdy se v případech daných zákonem snižuje na 50%
Řešení : 1) algoritmy a schéma zpracování dávek s počátkem do 31122008 se nemění
         - používají se nadále shodné řádky 361-365, 366, ...
         - v případě použití řádku 361-365 pro nemoc začínající po 01012009 se zobrazí varovné hlášení

           "Dávka DNP 361-10 začínající po 1.1.2009 zadaná do špatného mzdového řádku."

         2) zřizují se nové mzdové řádky 
         - základní řádky pro náhrady dané ze zákony

         103   Náhrada při PN zákonná (nedaněno,nepoj.) 
         104   Náhrada při PN úmyslně (nedaněno,nepoj.) 
         105   Náhrada při karanténě zákonná            

         - odvozené řádky pro vykazování částek nad zákonný nárok

         108   Náhrada při PN doplatek (daněno,poj.)    
         109   Náhrada při karanténě doplatek           

         - zadávání do základních řádků 103-105 je naprosto shodné s dosavadními řádka 361-366
         - v případě použití řádku 103-105 pro nemoc začínající před 01012009 se zobrazí varovné hlášení

           "Náhrada za PN 103-10 začínající před 1.1.2009 zadaná do špatného mzdového řádku."

         - program na řádcích 103-105 navenek vykazuje počty omluvených hodin a celkem zaplacené Kč
         - detailně si ale ukládá informace o průběhu výpočtu a tyto informace jsou použity v novém programu %MZDT239-
         detaily výpočtů náhrad PN/karantény

         3) problematika krácení náhrad
           a) je možné zadat jedno procento krácení náhrad po celou dobu náhrady u konkrétní PN/karantény prostřednictvím
         sloupce "Krátit"

           b) zřejmě reálnější případ krácení náhrady pouze za určité období je nutné řešit pomocí vstupu "% krácení dávky
         NP/karantény" v evidenci %MZDKAL-individuální kalendář zaměstnance

         4) problematika dobrovolných/nadzákonných náhrad
         - interně je program připraven na budoucí rozšířování směrem k poskytování dobrovolných/nadzákonných náhrad
         - aktuálně ale po konzultacích se zákazníky nebude tato možnost reálně využitelná a proto není implementovaná
         - schematicky je možné dodělat do projektu následující
           a) obecně na úrovni podniku například říci, že pro dny 4-14 nebude náhrada 60%, ale celých 100%
           b) zadání téhož, ale konkrétně na úrovni každého zaměstnance zvlášť

         - v těchto případech by pak byla nadzákonná náhrada (zde 40%) vykázána na řádcích 108/109 a z nich by se již
         odvádělo pojistné

         5) nový program %MZDT239-detaily výpočtů náhrad PN/karantény

         Střediska           > Vše            
         Osobní čísla        > Vše            
         Podmínka            : Bez podmínky   
                                              
         Od měsíce           : 012009         
         Do měsíce           : 012009         
         Jak třídit          ? 1-dle abecedy  
         Jen řádky           > Vše            
                                              
         Export do souboru   : mzdt239.csv    
                                              
         Tisknout            ?      LP=0

            Program je určen k poskytnutí detailů o výpočtu náhrad za dobu pracovní 
          neschopnosti a karantény. Samotný tiskový program tiskne pro každou dávku 
          jeden řádke, ale hlavní data jsou k dispozici ve vytvářeném CSV souboru   
          zadávaném na vstupu Export do souboru.                                    
                                                                                    
            Exportovaný CSV soubor obsahuje následující údaje :                     
                                                                                    
          Osobní číslo;Jméno;Číslo dokladu;ČŘ;Od data;Do data;Symbol;Poznámka;Kč    
          celkem;Datum;KD;Pracovní ?;PD;Hodin den;Průměr;Průměr redukovaný;Procento 
          krácení;Procento zákonné;Kč zákonné;Procento zvýšení;Kč zvýšení;Kč celkem 

         6) nový program %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009

         Střediska               > Vše            
         Osobní čísla            > Vše            
         Podmínka                : Bez podmínky   
         Třídit podle            : 102            
         Jen řádky               > Vše            
         Tisknout 'Vysvětlivky'  ? Ne             
                                                  
         Tisknout                ?

            Program prochází vybrané zaměstnance a zkoumá u nich data na mzdových      
          řádcích 103-105, 366, 367 a 372, pro které tiskne "Přílohy k žádostem o ..." 
                                                                                       
          103   Náhrada při PN zákonná (nedaněno,nepoj.)                               
          104   Náhrada při PN úmyslně (nedaněno,nepoj.)                               
          105   Náhrada při karanténě zákonná                                          
          366   Ošetřovné/DNP ošetřování člena rodiny                                  
          367   Peněžitá pomoc v mateřství                                             
          372   Vyrovnávací přísp. v těhotenství a mat.                                
                                                                                       
            Program bere do úvahy pouze dávky počítané způsobem výpočtu pro rok 2009   
          a z nich bere jen :                                                          
                                                                                       
          1) z pracovní neschopnosti a karantény jen ty, které v tomto měsíci          
          překročí poprvé 14tý den                                                     
                                                                                       
          2) z ostatních jenom ty, které začínají v tomto měsíci                       
                                                                                       
            Kompletnost vyplňovaných dat                                               
            ****************************                                               
          Je připraveno pouze řešení založené na exportu do RTF s předpokladem toho,   
          že případné chybějící údaje budou doplněny před tiskem v rámci zpracování    
          ve Wordu (nebo jiném podobném programu).                                     
                                                                                       
          Program se snaží předvyplnit do tisku přílohy k žádosti maximum dostupných   
          údajů, přičemž některé z nich nemá k dispozici nebo by jejich                
          odvozování/zadávání bylo složitější a pracnější než ruční dopsání.           
                                                                                       
          Aktuálně program vyplňuje všechny údaje na první straně a z dat na druhé     
          straně vyplňuje pouze data do bodů a+b).                                     
                                                                                       
          Do budoucna je možné uvažovat/předpokládat postupné rozšiřování komfortu     
          zadávání a úplnosti zadávaných dat. V rámci přípravy verze 2009.01 nebylo    
          možné dotáhnout kompletnost dat. Jako příklad může sloužit údaj "Číslo       
          rozhodnutí o vzniku DPN/o potřebě oštřování". Je možné, že v budoucnu bude   
          možné tento údaj zadat přímo s DPN.         

         7) úprava existujících sestav pro DNP
         - stávající sestavy tisknoucí DNP byly rozšířeny tak, aby umožňovaly volitelně zahrnovat i nové řádky 103-109 s
         náhradami za PN/karanténu
MZD    2040450.1 22012009 26012009 PB    PB   MZD                  5N          2009.01 Daně 2008/roční zúčtování daně za rok 2008
Řešení : 1) z hlediska měsíčního zpracování mezd se v oblasti daní nic nemění

         2) roční zúčtování daně za rok 2008
         - upraveny konstanty vstupující do výpočtu platné od zúčtování roku 2008
           Základní sleva 24840
           Sleva na studenta 4020
           Sleva na dítě 890
           Slevy na invalidity : 210, 420, 1345
           Minimalni mzda k 1.1.2008 je 8000 Kc
           Omezení daňového bonusu částkou 52200

         - samotný výpočet daně byl zjednodušen na prostou 15ti procentní sazbu v celém rozsahu

         3) upraven formát výstupu pro Potvrzení o zdanitelných příjmech na rok 2009 
           
MZD    2040451.1 22012009 22012009 PB    PB   MZD                  5N          2009.01 Úpravy v RELDP
Řešení : 1) úpravy do základního programu %MZELDP-zadávání a opravy ELDP
         - přidány nové údaje platné od roku 2009 : Stát a MR-zaměstnání malého rozsahu
         - údaje, které nejsou od roku 2009 nadále používané nadále na formuláři zůstávají, jen nemají smysl a nevyplňují se

         2) od roku 2009 se mění struktura vstupu "Kód"
         - vytvořeny nové závazné číselníky, které jsou automaticky naplněny povolenými hodnotami

         %MZC811-kódy činností pro RELDP 2009     
         %MZC812-základní kódy činností RELDP 2009

         - kompletní seznam možných hodnot tohoto vstupu je pro přehlednost až na konci popisu tohoto řešení
         - v programu na zadávání ELDP se výběrové okno na vstupu "Kód" automaticky mění podle toho, pro jaký rok se ELDP
         zadává

         3) upraven program %MZELDP1-výpočet a vytváření záznamů ELDP
         - rozšířen číselník %MZC124-pracovní poměry, kde je každému druhu pracovního poměru přiřazen "Kód činnosti ELDP 2009"
         - toto rozšíření je instalované spolu s projektem automaticky
         - na základě tohoto přiřazení se generují trojmístné kódy do ELDP
           * do roku 2008 se typicky pro běžný PP generoval kód "0++"
           * od roku 2009 se typicky pro běžný PP bude generovat kód "1++"

         - dále rozšířena sekce generující informace do MR-zaměstnání malého rozsahu
           * Ano se generuje v případě, kdy má zaměstnanec vyplněno M133SZ=1=výpočet NP=Nemocenského pojištění u pp malého
         rozsahu

         4) upraven program %MZELDP2-tisk a export dat ELDP
         - bylo nutné rozdělit tisk na zvlášť ELDP ve formátu platném do roku 2008 a od roku 2009
         - proto byl přidán přepínač "Jen ELDP ve formátu  ?" s možnostmi

           2008-platném do roku 2008
           2009-platném od roku 2009

         - pro každý výše uvedený formát je v programu zvláštní rozložení tisku (jak s rámečky, tak bez nich)
         - pro každý výše uvedený formát je v programu zvláštní export do XML souboru pro zpracování programem PortLink
         - od roku 2009 platí nová struktura XML formátu začínající na 

            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
            <RELDP version="2009.1" xmlns="http://schemas.cssz.cz/ELDP09">
              <eldp09 sqnr="1" yer="2009" ....>
                ...
              </eldp09>
           </RELDP>

         - pro správné zpracování XML souborů ve formátu 2009-platném od roku 2009 je nutné mít program PortLink 2009 minimáln
         ě ve verzi 3.0.2 (do této verze bylo špatně formátování datumů)

         5) přednastavený obsah číselníků s kódy činností pro RELDP 2009

         Kód	Popis    (číselník platný od roku 2009)
         1	jeden (první) pracovní poměr u zaměstnavatele
         2	druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
         3	třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
         4	čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
         5	pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
         6	šestý (a další) souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
         A	dohoda o pracovní činnosti
         B	druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         C	třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         D	čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         E	pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         F	šestá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         G	sedmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         H	osmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         I	devátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
         J	desátá (a další) souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměs
         K	dobrovolný pracovník pečovatelské služby
         L	domácký zaměstnanec
         M	pěstouni ve zvláštních případech
         N	smluvní zaměstnanec
         O	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c) z.č.155/1995 Sb.)
         P	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x) z.č. 155/1995 Sb.)
         R	jednatel, komanditista (§ 5 odst. 1 písm. w) z.č. 155/1995 Sb.)
         S	společník (§ 5 odst. 1 písm. w) z.č. 155/1995 Sb.)


         Kód	Popis    (číselník platný od roku 2009)
         1++	jeden (první) pracovní poměr; ostatní; ostatní
         1+S	jeden (první) pracovní poměr; ostatní; statutární zástupce obchodn
         1D+	jeden (první) pracovní poměr; dosažení důchodového věku; ostatní
         1DS	jeden (první) pracovní poměr; dosažení důchodového věku; statutárn
         1M+	jeden (první) pracovní poměr; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         1MS	jeden (první) pracovní poměr; peněžitá pomoc v mateřství; statutár
         1N+	jeden (první) pracovní poměr; nemocenské; ostatní
         1NS	jeden (první) pracovní poměr; nemocenské; statutární zástupce obch
         1P+	jeden (první) pracovní poměr; zúčtované příjmy; ostatní
         1PS	jeden (první) pracovní poměr; zúčtované příjmy; statutární zástupc
         1R+	jeden (první) pracovní poměr; OČR; ostatní
         1RS	jeden (první) pracovní poměr; OČR; statutární zástupce obchodní sp
         1V+	jeden (první) pracovní poměr; výjimka; ostatní
         1VS	jeden (první) pracovní poměr; výjimka; statutární zástupce obchodn
         2++	druhý souběžný PP; ostatní; ostatní
         2+S	druhý souběžný PP; ostatní; statutární zástupce obchodní společnos
         2D+	druhý souběžný PP; dosažení důchodového věku; ostatní
         2DS	druhý souběžný PP; dosažení důchodového věku; statutární zástupce
         2M+	druhý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         2MS	druhý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástupce
         2N+	druhý souběžný PP; nemocenské; ostatní
         2NS	druhý souběžný PP; nemocenské; statutární zástupce obchodní společ
         2P+	druhý souběžný PP; zúčtované příjmy; ostatní
         2PS	druhý souběžný PP; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodní
         2R+	druhý souběžný PP; OČR; ostatní
         2RS	druhý souběžný PP; OČR; statutární zástupce obchodní společnosti,
         2V+	druhý souběžný PP; výjimka; ostatní
         2VS	druhý souběžný PP; výjimka; statutární zástupce obchodní společnos
         3++	třetí souběžný PP; ostatní; ostatní
         3+S	třetí souběžný PP; ostatní; statutární zástupce obchodní společnos
         3D+	třetí souběžný PP; dosažení důchodového věku; ostatní
         3DS	třetí souběžný PP; dosažení důchodového věku; statutární zástupce
         3M+	třetí souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         3MS	třetí souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástupce
         3N+	třetí souběžný PP; nemocenské; ostatní
         3NS	třetí souběžný PP; nemocenské; statutární zástupce obchodní společ
         3P+	třetí souběžný PP; zúčtované příjmy; ostatní
         3PS	třetí souběžný PP; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodní
         3R+	třetí souběžný PP; OČR; ostatní
         3RS	třetí souběžný PP; OČR; statutární zástupce obchodní společnosti,
         3V+	třetí souběžný PP; výjimka; ostatní
         3VS	třetí souběžný PP; výjimka; statutární zástupce obchodní společnos
         4++	čtvrtý souběžný PP; ostatní; ostatní
         4+S	čtvrtý souběžný PP; ostatní; statutární zástupce obchodní společno
         4D+	čtvrtý souběžný PP; dosažení důchodového věku; ostatní
         4DS	čtvrtý souběžný PP; dosažení důchodového věku; statutární zástupce
         4M+	čtvrtý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         4MS	čtvrtý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástupc
         4N+	čtvrtý souběžný PP; nemocenské; ostatní
         4NS	čtvrtý souběžný PP; nemocenské; statutární zástupce obchodní spole
         4P+	čtvrtý souběžný PP; zúčtované příjmy; ostatní
         4PS	čtvrtý souběžný PP; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodní
         4R+	čtvrtý souběžný PP; OČR; ostatní
         4RS	čtvrtý souběžný PP; OČR; statutární zástupce obchodní společnosti,
         4V+	čtvrtý souběžný PP; výjimka; ostatní
         4VS	čtvrtý souběžný PP; výjimka; statutární zástupce obchodní společno
         5++	pátý souběžný PP; ostatní; ostatní
         5+S	pátý souběžný PP; ostatní; statutární zástupce obchodní společnost
         5D+	pátý souběžný PP; dosažení důchodového věku; ostatní
         5DS	pátý souběžný PP; dosažení důchodového věku; statutární zástupce o
         5M+	pátý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         5MS	pátý souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástupce
         5N+	pátý souběžný PP; nemocenské; ostatní
         5NS	pátý souběžný PP; nemocenské; statutární zástupce obchodní společn
         5P+	pátý souběžný PP; zúčtované příjmy; ostatní
         5PS	pátý souběžný PP; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodní s
         5R+	pátý souběžný PP; OČR; ostatní
         5RS	pátý souběžný PP; OČR; statutární zástupce obchodní společnosti, č
         5V+	pátý souběžný PP; výjimka; ostatní
         5VS	pátý souběžný PP; výjimka; statutární zástupce obchodní společnost
         6++	šestý (a další) souběžný PP; ostatní; ostatní
         6+S	šestý (a další) souběžný PP; ostatní; statutární zástupce obchodní
         6D+	šestý (a další) souběžný PP; dosažení důchodového věku; ostatní
         6DS	šestý (a další) souběžný PP; dosažení důchodového věku; statutární
         6M+	šestý (a další) souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         6MS	šestý (a další) souběžný PP; peněžitá pomoc v mateřství; statutárn
         6N+	šestý (a další) souběžný PP; nemocenské; ostatní
         6NS	šestý (a další) souběžný PP; nemocenské; statutární zástupce obcho
         6P+	šestý (a další) souběžný PP; zúčtované příjmy; ostatní
         6PS	šestý (a další) souběžný PP; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         6R+	šestý (a další) souběžný PP; OČR; ostatní
         6RS	šestý (a další) souběžný PP; OČR; statutární zástupce obchodní spo
         6V+	šestý (a další) souběžný PP; výjimka; ostatní
         6VS	šestý (a další) souběžný PP; výjimka; statutární zástupce obchodní
         A++	dohoda o pracovní činnosti; ostatní; ostatní
         A+S	dohoda o pracovní činnosti; ostatní; statutární zástupce obchodní
         AD+	dohoda o pracovní činnosti; dosažení důchodového věku; ostatní
         ADS	dohoda o pracovní činnosti; dosažení důchodového věku; statutární
         AM+	dohoda o pracovní činnosti; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         AMS	dohoda o pracovní činnosti; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         AN+	dohoda o pracovní činnosti; nemocenské; ostatní
         ANS	dohoda o pracovní činnosti; nemocenské; statutární zástupce obchod
         AP+	dohoda o pracovní činnosti; zúčtované příjmy; ostatní
         APS	dohoda o pracovní činnosti; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         AV+	dohoda o pracovní činnosti; výjimka; ostatní
         AVS	dohoda o pracovní činnosti; výjimka; statutární zástupce obchodní
         B++	druhá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         B+S	druhá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         BD+	druhá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         BDS	druhá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         BM+	druhá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         BMS	druhá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         BN+	druhá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         BNS	druhá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchod
         BP+	druhá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         BPS	druhá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         BV+	druhá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         BVS	druhá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         C++	třetí souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         C+S	třetí souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         CD+	třetí souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         CDS	třetí souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         CM+	třetí souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         CMS	třetí souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         CN+	třetí souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         CNS	třetí souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchod
         CP+	třetí souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         CPS	třetí souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         CV+	třetí souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         CVS	třetí souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         D++	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         D+S	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         DD+	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         DDS	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         DM+	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         DMS	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutárn
         DN+	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         DNS	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obcho
         DP+	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         DPS	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         DV+	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         DVS	čtvrtá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         E++	pátá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         E+S	pátá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní s
         ED+	pátá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         EDS	pátá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární z
         EM+	pátá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         EMS	pátá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         EN+	pátá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         ENS	pátá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchodn
         EP+	pátá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         EPS	pátá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce o
         EV+	pátá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         EVS	pátá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní s
         F++	šestá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         F+S	šestá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         FD+	šestá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         FDS	šestá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         FM+	šestá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         FMS	šestá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         FN+	šestá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         FNS	šestá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchod
         FP+	šestá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         FPS	šestá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         FV+	šestá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         FVS	šestá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         G++	sedmá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         G+S	sedmá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         GD+	sedmá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         GDS	sedmá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         GM+	sedmá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         GMS	sedmá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         GN+	sedmá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         GNS	sedmá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchod
         GP+	sedmá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         GPS	sedmá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         GV+	sedmá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         GVS	sedmá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         H++	osmá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         H+S	osmá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní s
         HD+	osmá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         HDS	osmá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární z
         HM+	osmá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         HMS	osmá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutární
         HN+	osmá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         HNS	osmá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obchodn
         HP+	osmá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         HPS	osmá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce o
         HV+	osmá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         HVS	osmá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní s
         I++	devátá souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         I+S	devátá souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupce obchodní
         ID+	devátá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; ostatní
         IDS	devátá souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku; statutární
         IM+	devátá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         IMS	devátá souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství; statutárn
         IN+	devátá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         INS	devátá souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zástupce obcho
         IP+	devátá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         IPS	devátá souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutární zástupce
         IV+	devátá souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         IVS	devátá souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupce obchodní
         J++	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; ostatní; ostatní
         J+S	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; ostatní; statutární zástupc
         JD+	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku;
         JDS	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; dosažení důchodového věku;
         JM+	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství;
         JMS	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; peněžitá pomoc v mateřství;
         JN+	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; nemocenské; ostatní
         JNS	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; nemocenské; statutární zást
         JP+	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; ostatní
         JPS	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; zúčtované příjmy; statutárn
         JV+	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; výjimka; ostatní
         JVS	desátá (a další) souběžná dohoda o PČ; výjimka; statutární zástupc
         K++	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; ostatní; ostatní
         KD+	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; dosažení důchodového věk
         KM+	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; peněžitá pomoc v mateřst
         KN+	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; nemocenské; ostatní
         KP+	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; zúčtované příjmy; ostatn
         KV+	dobrovolný pracovník pečovatelské služby; výjimka; ostatní
         L++	domácký zaměstnanec; ostatní; ostatní
         L+S	domácký zaměstnanec; ostatní; statutární zástupce obchodní společn
         LD+	domácký zaměstnanec; dosažení důchodového věku; ostatní
         LDS	domácký zaměstnanec; dosažení důchodového věku; statutární zástupc
         LM+	domácký zaměstnanec; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         LMS	domácký zaměstnanec; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástup
         LN+	domácký zaměstnanec; nemocenské; ostatní
         LNS	domácký zaměstnanec; nemocenské; statutární zástupce obchodní spol
         LP+	domácký zaměstnanec; zúčtované příjmy; ostatní
         LPS	domácký zaměstnanec; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodn
         LV+	domácký zaměstnanec; výjimka; ostatní
         LVS	domácký zaměstnanec; výjimka; statutární zástupce obchodní společn
         M++	pěstouni ve zvláštních případech; ostatní; ostatní
         MD+	pěstouni ve zvláštních případech; dosažení důchodového věku; ostat
         MM+	pěstouni ve zvláštních případech; peněžitá pomoc v mateřství; osta
         MN+	pěstouni ve zvláštních případech; nemocenské; ostatní
         MP+	pěstouni ve zvláštních případech; zúčtované příjmy; ostatní
         MR+	pěstouni ve zvláštních případech; OČR; ostatní
         MV+	pěstouni ve zvláštních případech; výjimka; ostatní
         N++	smluvní zaměstnanec; ostatní; ostatní
         N+S	smluvní zaměstnanec; ostatní; statutární zástupce obchodní společn
         ND+	smluvní zaměstnanec; dosažení důchodového věku; ostatní
         NDS	smluvní zaměstnanec; dosažení důchodového věku; statutární zástupc
         NM+	smluvní zaměstnanec; peněžitá pomoc v mateřství; ostatní
         NMS	smluvní zaměstnanec; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástup
         NN+	smluvní zaměstnanec; nemocenské; ostatní
         NNS	smluvní zaměstnanec; nemocenské; statutární zástupce obchodní spol
         NP+	smluvní zaměstnanec; zúčtované příjmy; ostatní
         NPS	smluvní zaměstnanec; zúčtované příjmy; statutární zástupce obchodn
         NR+	smluvní zaměstnanec; OČR; ostatní
         NRS	smluvní zaměstnanec; OČR; statutární zástupce obchodní společnosti
         NV+	smluvní zaměstnanec; výjimka; ostatní
         NVS	smluvní zaměstnanec; výjimka; statutární zástupce obchodní společn
         O++	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); ostatní; ostatní
         OD+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); dosažení důchodového věku; o
         OM+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); peněžitá pomoc v mateřství;
         ON+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); nemocenské; ostatní
         OP+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); zúčtované příjmy; ostatní
         OR+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); OČR; ostatní
         OV+	člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c); výjimka; ostatní
         P++	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); ostatní; ostatní
         P+S	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); ostatní; statutární zástupce
         PD+	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); dosažení důchodového věku; os
         PDS	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); dosažení důchodového věku; st
         PM+	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); peněžitá pomoc v mateřství; o
         PMS	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); peněžitá pomoc v mateřství; s
         PN+	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); nemocenské; ostatní
         PNS	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); nemocenské; statutární zástup
         PV+	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); výjimka; ostatní
         PVS	člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x); výjimka; statutární zástupce
         R+S	jednatel, komanditista; ostatní; statutární zástupce obchodní spol
         RDS	jednatel, komanditista; dosažení důchodového věku; statutární zást
         RMS	jednatel, komanditista; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zás
         RNS	jednatel, komanditista; nemocenské; statutární zástupce obchodní s
         RVS	jednatel, komanditista; výjimka; statutární zástupce obchodní spol
         S+S	společník; ostatní; statutární zástupce obchodní společnosti, člen
         SDS	společník; dosažení důchodového věku; statutární zástupce obchodní
         SMS	společník; peněžitá pomoc v mateřství; statutární zástupce obchodn
         SNS	společník; nemocenské; statutární zástupce obchodní společnosti, č
         SVS	společník; výjimka; statutární zástupce obchodní společnosti, člen
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Řešení : 1) úpravy do základního programu %MZCSSZ-zadávání a opravy dat ČSSZ
         - vzhledem k rozsahu změn bylo nutné rozdělit formáty obrazovek pro záznamy do roku 2008 a od roku 2009
         - jako první program v podmenu IDEA-mzdy / tisky / komunikace s ČSSZ je program pro zadávání ve formátu roku 2009
         - původní varianta platná do roku 2008 je v tomtéž menu jako poslední volba

         - přidány nové údaje platné od roku 2009 : 
           Speciální sekce pro "Kontaktní adresu"
           Zaměstnání malého rozsahu
           Zdravotní pojišťovna
           Specifikace
           Předchozí/současný orgán provádějící NP

         - údaje, které nejsou od roku 2009 nadále používané 
           Počet dětí
           Rodinný stav
           Předpokládaný měsíční příjem
           Úvazek dní
           Úvazek hodin

         - od roku 2009 se rozšiřuje počet možných "Typů akce" o následující hodnoty

           6   převod                                     
           7   skončení z důvodu přerušení              
           8   návrat po přerušení                      
           9   vznik příslušnosti k českým předpisům    
           10  skončení příslušnosti k českým předpisům 

         2) od roku 2009 se mění struktura vstupu "Druh činnosti"
         - při zadávání tohoto vstupu u záznamů ve formátu 2009 se na tomto vstupu nabízí data z číselníku

         %MZC812-základní kódy činností RELDP 2009

         - kompletní seznam možných hodnot tohoto vstupu je na konci popisu řešení ELDP
         - v programu se výběrové okno na vstupu "Druh činnosti" automaticky mění podle toho, pro jaký rok se data zadávají

         3) upraven program %MZCSSZ4-generování přihlášek a odhlášek

            Program je určen k automatickému generování přihlášek a odhlášek na      
          ČSSZ. Program prochází vybrané zaměstnance a generuje záznamy :            
                                                                                     
          A) typu 1-přihláška/nástup v případě, že zaměstnanec                       
             * má M123A-Datum nástupu do práce v zadaném rozsahu datumů od-do        
             * má M133SZ-Způsob výpočtu pojistného na SZ rovno                       
                 hodnotě 0-výpočet SZ=NP+DP+SPZ u běžného pracovního poměru          
                                                                                     
          B) typu 1-přihláška/nástup v případě, že zaměstnanec                       
             * má M133SZ-Způsob výpočtu pojistného na SZ rovno jedné z hodnot        
                  1-výpočet NP=Nemocenského pojištění u pp malého rozsahu            
                  2-výpočet DP=Důchodového pojištění u běžného pp                    
                  3-výpočet DP=Důchodového pojištění u pp malého rozsahu             
             * a má v daném měsíci nenulovou hodnotu v řádku 395-Vyměřovací základ SZ
                              nebo nenulovou hodnotu v řádku 533-Vyměřovací základ DP
             * a zároveň dosud neměl vygenerovanou 1-přihlášku                       
             ==> v tomto případě generuje přihlášku s platností od M123A-Datum       
                 nástupu do práce                                                    
                                                                                     
          C) typu 2-odhláška/skončení v případě, že zaměstnanec                      
             * má M146-Datum ukončení pracovního poměru v zadaném rozsahu datumů od-d
                                                                                     
            Parametr "Pokud již ČSSZ existuje  ?" s následujícími možnostmi          
                                                                                     
          1-ignorovat a nevytvářet nový (doporučeno)                                 
          2-zpracovat a vytvářet nový                                                
                                                                                     
          - v případě volby 1-ignorovat a nevytvářet nový (doporučeno) se negeneruje 
          nové ČSSZ v případě, že pro daný rok již u zaměstnance nějaké ČSSZ         
          existuje                                                                   
                                                                                     
          - volba 2-zpracovat a vytvářet nový funguje jako dosud - tedy v případě již
          existujícího záznamu se vytváří nový s typem ČSSZ zvýšeným o 50            
                                                                                     
         4) upraven program %MZCSSZ2-tisk a export dat ČSSZ
         - bylo nutné rozdělit tisk na zvlášť záznamy ve formátu platném do roku 2008 a od roku 2009
         - proto byl přidán přepínač "Jen záznamy ve formátu  ?" s možnostmi

           2008-platném do roku 2008
           2009-platném od roku 2009

         - pro každý výše uvedený formát je v programu zvláštní export do XML souboru pro zpracování programem PortLink
         - od roku 2009 platí nová struktura XML formátu začínající na 

            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
            <ONZ version="2009.1" xmlns="http://schemas.cssz.cz/ONZ2009">
              <employee sqnr="1" ...>
                ...
              </employee>
            </ONZ>

         - pro správné zpracování XML souborů ve formátu 2009-platném od roku 2009 je nutné mít program PortLink 2009 minimáln
         ě ve verzi 3.0.2 (do této verze bylo špatně formátování datumů)

         5) rozšířen a reorganizován matriční program %MZM2-adresy
         - vytvořeny nové matriční údaje

           M612M  Adresa pobytu v ČR - místo
           M612P  Adresa pobytu v ČR - PSČ  
           M612U  Adresa pobytu v ČR - ulice

         - matriční údaje M601* přejmenovány z "Přechodné bydliště ..." na "Kontaktní adresa ..."

           M601M  Kontaktní adresa - místo
           M601P  Kontaktní adresa - PSČ  
           M601S  Kontaktní adresa - stát 
           M601U  Kontaktní adresa - ulice

         - výše uvedené údaje jsou použity v programech výše ke generování správných příhlášek/odhlášek
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