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Vážení uživatelé,
Připravili jsme pro Vás v letošním roce první číslo magazínu, který se bude věnovat primárně
mzdovému systému VEMA HR, ale i dalším informacím, které se mzdovou tématikou souvisejí. Na obsahu
magazínu se můžete podílet i Vy. Pokud nám zašlete na emailovou adresu vema@softbit.cz Vaše podněty a
požadavky, budeme se snažit je do magazínu zapracovat.
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Seminář k verzi PAM 31.01 VEMA HR – březen 2016
Seminář k verzi PAM 30.04se uskuteční dne 30.3. 2015. Seminář se bude konat ve Sporthotelu Weldis
v Dlouhé Vsi. Věříme, že nabídka těchto seminářů je pro Vás zajímavá a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Mzdový systém VEMA HR – novinky v modulu PAM
Zákon o pedagogických pracovnících
S účinností od 12. 1. 2016 vstoupil v platnost nový § 23a zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
(zákonem č. 379/2015 Sb.), který nově stanovuje pravidla pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou
pedagogického pracovníka.
Pro uzavírání pracovního poměru s pedagogickým pracovníkem i nadále platí ustanovení §39 zákoníku práce s
tím, že navíc nově:
1. doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami
činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát;
2. celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními
stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.
Omezení délky trvání pracovního poměru na dobu určitou dle bodu 1 se přitom nevztahuje na případy, kdy byla
doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem
a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto
pracovníka nebo
b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 22 odst. 7.
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Limity PP na dobu určitou pro pedagogické pracovníky
Minimální doba trvání jednoho pracovního
12 měsíců (výjimky v odst. 4 §23a)
poměru na dobu určitou
Maximální doba trvání jednoho pracovního
3 roky (dle zákoníku práce)
poměru na dobu určitou
Maximální počet opakování ode dne vzniku
nejvýše 2x (výjimky v odst. 4 §23a)
prvního pracovního poměru na dobu určitou
Celková maximální doba trvání pracovního
3 roky (bez výjimek)
poměru na dobu určitou
K předchozímu pracovnímu poměru na dobu od skončení předchozího uplynula dobu 3 let
určitou se nepřihlíží
(dle zákoníku práce)
Příklad:
Pedagogický pracovník (oscis 22) sjednal se zaměstnavatelem následující pracovní poměry na dobu určitou
vždy jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka.
1. 2. 2016 – 29. 2. 2016
1. 4. 2016 – 30. 4. 2016
1. 5. 2016 – 31. 5. 2016
S tímto pedagogem lze sjednat další pracovní poměry na dobu určitou jako zástup za dočasně nepřítomného
pracovníka vzhledem k výjimce uvedené v odst. 4 § 23a, a to např. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, bez ohledu na
počet opakování, celková doba však nesmí přesáhnout 3 roky. Pokud celková doba dosáhne tři roky lze s tímto
pedagogem sjednat pracovní poměr na dobu určitou opětovně až po 3 letech.

Dle přechodných ustanovení se na pracovní poměr pedagogického pracovníka na dobu určitou, který vznikl
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují dosavadní právní předpisy, tzn. zákoník práce. Na právní
jednání týkající se doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka a jeho změny
učiněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje zákon č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona; dosavadní sjednaná doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž
smluvními stranami se započítává do celkové doby trvání pracovního poměru na dobu určitou podle § 23a odst.
3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže od skončení
předchozího pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka neuplynula doba 3 let.
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Realizace v programu:
Úpravy ve funkci Limity pro sjednání PPV na dobu určitou (kl. F7 ve formuláři F3)
Základními vstupy pro funkci zůstávají i nadále položky Začátek PPV (PPVZA), Důvod vzniku PPV (PPVZD), Sjednaná
doba úvazku (SDOUVZ), Patří do limitu 3 let doby určité podle ZP (PPVLIM) a Aktuální stav platný od (PPVSTOD).

Funkce nově vyhodnocuje pro pedagogické pracovníky minimální možnou délku konkrétního PP na dobu
určitou i celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami. Identifikace
pedagogického pracovníka probíhá dle hodnoty v položce Kategorie pracovníka (KATEG) ve formuláři
Charakteristiky PPV (F4) pro niž platí, že má v tabulce Kategorie pracovníků (TKAT) parametr Skupina
povolání (SKUPOV)=2.
V této souvislosti byla upravena i hlášení/upozornění při vyvolání funkce.
Příklad:
Zaměstnavatel uzavřel s pedagogem (oscis 24) následující pracovní poměry na dobu určitou:
1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 a 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Vzhledem k tomu, že celková doba trvání dosáhla 3 let,
nelze již s tímto pedagogem sjednat pracovní poměr na dobu určitou, resp. je možné ho sjednat až po uplynutí 3
let, tj. nejdříve od 1. 1. 2023.
V případě, že by se nejednalo o pedagoga, bylo by možné s tímto zaměstnancem sjednat ještě jedno opakování a to nejdéle
na dobu 3 let (§ 39 zákoníku práce).
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Analogicky byla upravena i varování při výpočtu. Výpočet kontroluje všechny limity dle zadání údajů k
aktuálnímu pracovnímu poměru ve formuláři Začátek/konec (F3). Jedná se o tato hlášení:
PPV na dobu určitou je kratší než 12 měsíců.
PPV od ### může být sjednán nejvýše do ###.
PP na dobu urč. překračuje počet možných opakování dle ZP.
Celková doba trvání PP na dobu urč. přesahuje 3 roky.

S pracovními poměry pedagogického pracovníka na dobu určitou, které byly ukončeny před 1. 1. 2016, funkce
nepracuje. Na pracovní poměry na dobu určitou, které vznikly před 1. 1. 2016 a dosud neskončily, funkce
pohlíží jako na 1. pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka.
Pracovní poměry s PPVLIM=0 jsou vyjmuty ze sledování minimální a maximální délky pracovního poměru na
dobu určitou i počtu opakování. Do celkové doby trvání jsou však i tyto pracovní poměry pedagogických
pracovníků započítávány.
V případě pracovních poměrů na dobu určitou ve více činnostech (intervaly se překrývají), funkce vygeneruje
korektní hlášení vždy u činnosti, ve které končí PP nejpozději.
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Jaké změny se týkají práce uživatele?
Změna chování programu si nevyžaduje úpravu v zadávání.
Při zadávání údajů nového PPV ve formuláři F3 nebo v případě jeho aktualizace v průběhu PP se postupuje
stejně jako dosud.
Pro výjimky ze sledování, které nově stanovuje odst. 4 §23a zákona o pedag. prac., použijeme Důvod vzniku
PPV(PPVZD) =997 (s dvun=9). Tento důvod i nadále potlačuje sledování limitů doby určité tím, že automaticky
nastaví hodnotu položky PPVLIM=0.

Novela vyhlášky o FKSP od 1. 1. 2016
Vyhláškou č.353/2015 ze dne 10. 12. 2015 byla s účinností k 1. 1. 2016 novelizována vyhláška č.114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Zásadní změnou je zvýšení procentní sazby z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů,
popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci
vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učelišť, z nichž je tvořen základní
příděl do fondu a to z 1% na 1,5%.
Změnu procentní sazby je třeba nastavit ručně v položce SOFO (Sazba odvodu do FKSP) v tabulce
TORG2 Nastavení zpracování mezd.
Tabulku TORG2 naleznete v dynamické záložce Mzdy-nastavení, panelu Konfigurace aplikace.
Pro úplnost uvádíme, že shora uvedenou novelou bude základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
navýšen o dalšího půl procentního bodu (tedy na 2 %) od 1. 1. 2017.
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Srážky ze mzdy od 1. 1. 2016
Nařízením vlády č. 395/2015 Sb. byla pro rok 2016 stanovena nová výše částek normativních nákladů na
bydlení.
Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od
50000 do 99999 obyvatel se zvyšuje na 5858 Kč. (oproti 5767 v roce 2015 - byla tak zvýšena o 91 Kč).
Uvedená částka je jednou ze dvou složek, z nichž se počítají nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy.
Částka životního minima jednotlivce dle NV 409/2011 Sb., zůstává pro rok 2016 nezměněna (3410 Kč).
Realizace v programu:
Položka Životní minimum jednotlivce a náklady na bydlení (ZMJ) v tabulce TZPR1 bude upravena převodem
na hodnotu 9268 (3410+5858).
Postup výpočtu srážek:

čistá mzda
nezabavitelná
částka

1/3

2/3

3/3

zbytek čisté
mzdy

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému z čisté mzdy při výkonu rozhodnutí
(nezabavitelná částka), činí



2/3 ze součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení na osobu
povinného (od 1. 1. 2016 jde o částku: 2/3 z 9268 Kč = 6178,66 Kč),
1/4 z nezabavitelné částky za každou osobu, které je povinen poskytovat výživné; na
manžela/manželku se tato částka započítává, i když má samostatný příjem. Počet těchto
vyživovaných osob pro určení nezabavitelné částky se zadává ve formuláři F1 v položce
ZIVMI (od 1. 1. 2016 jde o částku: 1/4 z 6178,66 Kč = 1544,66 Kč).

Základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru (§3 zák.č. 595/2006 Sb.), tzn. že dílčí nezabavitelné částky se nezaokrouhlují, zaokrouhluje se
až celková částka.
Bez omezení se srazí částka, o kterou zbytek čisté mzdy převyšuje součet částky životního minima
jednotlivce a normativních nákladů na bydlení na osobu povinného (od 1. 1. 2016 jde o částku: 3410
+ 5858 = 9268 Kč).
Z čisté mzdy (definice pro účely zákonných srážek - viz výše) nejprve odečteme základní
nezabavitelnou částku, pokud je zbylá čistá mzda 9268 Kč a méně, zaokrouhlí se směrem dolů na
částku dělitelnou třemi (= jedna třetina). Částka přesahující 9268 Kč se srazí bez omezení (pak jedna
třetina = 3089 Kč).
Nepřednostní pohledávky lze realizovat jen do výše jedné třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojí
do výše dvou třetin. V každém případě se srazí částka bez omezení.
Příklad 1:
Na zaměstnance, který má dvě vyživované osoby, je veden výkon rozhodnutí pro přednostní
pohledávku. Čistá mzda zaměstnance činí 22740 Kč. Při částce životního minima 3410 Kč a částce
normativních nákladů na bydlení 5858 Kč (celkem 9268 Kč) je výpočet následující:
7
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9268 Kč ( 2/3 z 9268=6178,66 na zaměstnance
+ 2 * 1544,66 = 3089,33 na manželku a děti)
13472 Kč (22740 – 9268)
4204 Kč (13472 - 9268)
3089 Kč (9268 : 3 = 3089)

Zaměstnanci se srazí z výplaty pro tuto přednostní pohledávku dvě třetiny, tedy 2 * 3089 a zbytek čisté
mzdy přesahující 9177 Kč, tj. 4204 Kč, celkem tedy 10382 Kč (2*3089 + 4204).

Daně z příjmů od 1. 1. 2016
Informace k tiskopisu "Prohlášení poplatníka daně z příjmu..."
Pro zdaňovací období 2016 se použije stávající vzor tiskopisu č. 24 (25 5457 MFin 5457), který je určen
zejména pro poplatníky, kteří budou v roce 2016 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele a slevu za
umístění dítěte.
Pro zdaňovací období 2016 lze však u ostatních poplatníků použít i předcházející vzory č. 23 - 21, za
předpokladu, že budou splňovat náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů.
V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 a 2016 se použije
tiskopis MFin 5556 - vzor č. 1 s názvem "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění
nároku na daňové zvýhodnění".
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Výměna průkazů ZTP/P a uplatňování slevy na dani z příjmů
Platnost všech průkazů ZTP/P, vydaných před 1. 1. 2015, skončila nejpozději k datu 31. 12. 2015.
Pro zpracování mezd za leden 2016 je třeba ověřit, zda držitelé průkazů ZTP/P, uplatňující z tohoto
titulu slevu na dani předložili a v prohlášení poplatníka uvedli údaj o novém průkazu. Totéž v případě
uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované dítě, držitele průkazu ZTP/P.
V případě, že bude uživatel v ročním zúčtování daně za rok 2015 uplatňovat slevu na manžela/manželku,
držitele průkazu ZTP/P, postačí dosavadní průkaz, platný do konce roku 2015.
Pro úplnost uvádíme, že na základě sdělení Generálního finančního ředitelství bude finanční správa pro účely
záloh na daň a ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2015 a 2016 pro účely slev na dani z titulu ZTP/P
akceptovat kromě zákonem stanoveného průkazu "ZTP/P" i rozhodnutí vydaná Úřadem práce České republiky o
přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem "ZTP/P".

Superhrubá mzda
Superhrubá mzda jako dílčí základ daně zůstává i pro rok 2016 zachována. Její definici lze najít v §6
odst.12 zákona o daních z příjmů, který říká:
"Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné
zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel,
částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti i u
zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Zaměstnancem, u kterého
povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod povinného
pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně
vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem
nahoru".
Při konstrukci superhrubé mzdy je třeba zohlednit tzv. maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální
zabezpečení, který se pro rok 2016 zvyšuje na částku 1 296 288 Kč (z původní výše 1 277 328 Kč, která platila
v roce 2015). Po jeho dosažení se k úhrnu příjmů ze závislé činnosti přičítá již pouze zdravotní pojištění
(maximální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění je od roku 2015 zcela zrušen).

Solidární zvýšení daně u zálohy
Dle §38ha zákona o daních z příjmů se při výpočtu záloha zvýší o solidární zvýšení daně, které činí 7 % z
kladného rozdílu mezi
a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
b) 4 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
V roce 2016 se aplikuje solidární zvýšení daně u zálohy v případě, že příjem zahrnovaný do základu pro
výpočet zálohy přesáhne částku 108 024 Kč.
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Zákon o ukončení důchodového spoření (II.pilíř)
Do systému důchodového spoření bylo možné spořit jen do konce roku 2015. V roce 2016 proběhne proces
ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům.
Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů. Účastníci se budou moci rozhodnout, zda budou
chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním
připojištění (III. pilíř). Prostředky, o které se účastníci nepřihlásí, penzijní společnost převede na účet určený
finanční správou. Všichni účastníci budou mít možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění do I. pilíře za
dobu účasti ve II. pilíři.

Předpokládané zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě
Pro rok 2016 je navrhováno další zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě
(sněmovní tisk č.612).
U druhého dítěte by mělo vzrůst daňové zvýhodnění ze stávajících 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně, resp. 1 417
Kč měsíčně (měsíční nárůst o 100 Kč).
U třetího a každého dalšího dítěte pak z částky 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně, resp. 1 717 Kč měsíčně (měsíční
nárůst o 300 Kč).
Daňové zvýhodnění na první dítě (1 117 Kč) a maximální výše daňového bonusu
(max. 5 025 Kč
měsíčně) zůstávají beze změny.
Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů prošla dosud pouze 1. čtením. Její schválení lze očekávat v
průběhu roku 2016. Zvýšení měsíční částky daňového zvýhodnění by se pak mělo projevit v zálohách na daň
počínaje měsícem následujícím po měsíci publikace novely ve Sbírce zákonů.
V ročním zúčtování daně za rok 2016 resp. daňovém přiznání za toto zdaňovací období by pak příslušelo
daňové zvýhodnění ve zvýšených částkách za celý kalendářní rok.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční
minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400
Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina
minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč).

10

Ma

Magazín VEMA HR

Číslo 1/2016

Zvýšení částky osvobozených důchodů
Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází pro rok 2016 také k automatické valorizaci úhrnné částky
osvobozených důchodů nebo penzí dle §4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů na částku 356 400 Kč (tj.
36 x 9 900 Kč).
Nadále platí ustanovení §4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, podle něhož při překročení ročního limitu 840 000
Kč (součet příjmů dle §6 a dílčích základů daně dle §7 a §9 zákona o daních z příjmů) podléhá zdanění celý
pravidelně vyplácený důchod z povinného důchodového pojištění.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte
V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné za rok 2016 uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných
výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (viz níže) až do částky 9 900
Kč ročně za každé dítě.
Změna podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení
Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu v případě umístění dítěte do předškolního zařízení, kterým je:
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter
takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.
Dochází tak k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem
vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok
2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje
péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné) a to v maximální výši 9 200 Kč.

Nový vzor "Potvrzení o zaplacení pojistném na soukromé životní pojištění"
Ve Finančním zpravodaji č.5/2015 uveřejnilo Generální finanční ředitelství v návaznosti na novelu zákona o
daních z příjmů pro účely prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně z titulu zaplaceného
pojistného na soukromé životní pojištění možný vzor:
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Účelem má být zajištění jednotného postupu pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně. Důležitá je
zejména informace, že toto potvrzení splňuje podmínky zákona i v případě, že je poplatníkovi doručeno
elektronicky a neobsahuje originál razítka a podpisu oprávněné osoby pojišťovny, pokud lze z předložené
písemnosti dovodit, že bylo vyhotoveno pojišťovnou pro konkrétního poplatníka-klienta pojišťovny.

Ukončení výjimky ze způsobu elektronických podání
Od 1. 1. 2016 už nebudou moci poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou
schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat
přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání
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a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a
dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které tento způsob
podání Finanční správa připouštěla, skončilo 31. prosince 2015.
Výše uvedená elektronická podání lze od 1. 1. 2016 autorizovat těmito způsoby:
- datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou odeslanou
prostřednictvím datové schránky,
- nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to
zejména pro podání na DPH.

Novinky v klientovi a aplikacích
Online dokumentace Vema
Od října 2015 lze použít jako alternativu k současné dokumentaci. Obsahově jsou obě dokumentace
shodné. Jako nápovědu v aplikaci na F1 je potřeba ji aktivovat v nastavení DBV aplikace (v Centru
hledat odkaz „DBV aplikace“ a ve výchozím nastavení zaškrtnout položku „Online dokumentace“).
Od přelomu ledna a února 2016 bude automaticky aktivována pro uživatele cloudu Vema.
Distribuce aplikací od března 2016 již nebudou obsahovat současnou verzi dokumentace a budou mít
automaticky aktivovanou online dokumentaci s revidovaným obsahem.
Co online dokumentace nabízí:


Vše na jednom místě
o Mizí tak problém, v dokumentaci kterého produktu či novinkách produktu hledat
o Jsou možné odkazy mezi produkty
o V budoucnu bude obsahovat i bázi znalostí
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Přístup odkudkoliv
o K přístupu stačí internetový prohlížeč (v případě IE alespoň verze 10) na adrese
https://dok.vema.cz a autentizovat se pomocí účtu pro zákaznický web Vema.
o V aplikaci (obvykle po F1) se dokumentace zobrazuje jako další záložka. V tomto případě není
nutné mít účet na zákaznickém webu Vema.
o Nutný online přístup na internet.



Neustále udržovaný obsah
o Úpravy lze provádět i po distribuci příslušné verze, lze tak zkvalitňovat dokumentaci v průběhu
používání verze
o Uživatelé s dostatečným oprávněním mohou jednoduše editovat zobrazené dokumenty
o Počítá se s možností kýmkoliv reklamovat obsah dokumentu přímo ze stránky zobrazení
dokumentu.
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Kvalitnější hledání
o Nalezení frází, skloňovaných slov, náhled nalezených dokumentů a seřazení výsledku hledání
dle relevance
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Jazyková lokalizace
o Dokumenty obsahují příslušné jazykové varianty
Verzování
o Lze si jednoduše zobrazit obsah dokumentu v předcházejících verzích, s dostatečným
oprávněním i v připravovaných verzích

Realizace změn v programu od 1.1.2016
Výkaz P1- 04 (S26)
Pro sestavu Výkaz P1- 04 (S26) byl upraven číselník Povolání POV.
V tabulce Kategorie pracovníků je nutné upravit tyto kategorie:
Asistenti pedagoga
->
POV=46
Speciální pedagogové ->
POV=47
Psychologové
->
POV=48
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Úpravy je nutné provést ručně. Ve standardním prostředí rezort Školství ČR odpovídá tabulka novému členění.
Pokud uživatel nemá tuto tabulku uživatelsky upravenu, lze přenést úpravy do vlastních datových prostředí.
Úpravu lze načíst z csv souboru, který je obsažen v příloze emailu, nebo je vystaven za Zákaznickém webu.
Úprava samotné sestavy a xml výstupů pro rok 2016 bude realizována v březnové verzi 31.

Závěrem
Na závěr, bych Vás chtěl informovat o změně v naší společnosti. Od ledna 2016 jsme byly nuceni zvýšit úroveň
hodinové mzdy, za kterou Vám provádíme servisní služby. Aktuální platné ceny naleznete na webu
www.vema-softbit.cz. Věříme, že toto naše rozhodnutí chápete a těšíme se další spolupráci s Vámi.
Pevně věřím, že jste si v našem magazínu našli řadu informací, které Vám pomohou při Vaši práci. Další číslo
magazínu pro Vás připravíme, jakmile bude dostatečné množství novinek a změn.
Jménem celé naší společnosti Vám přeji hezké zimní dny.
Bc. Radek Beránek, vedoucí konzultant Vema HR
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