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1 Úvod

Vážený  uživateli,  děkujeme  za  zakoupení  našeho  programu  PERSONALISTIKA,  který  jsme  vyvíjeli  s
maximálním úsilím zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit zpracovávání vaší personální agendy.

Firma RON Software se již od roku 1992 věnuje  tvorbě  a  vývoji mzdových a  docházkových systémů a  své
zkušenosti nyní nabízí prostřednictvím software, který svým uživatelům přinese  náskok před konkurencí,  a  to
výraznou  úsporou  času  a  financí.  Program  ocení  uživatelé,  kteří  kladou  důraz  na  bezpečnost  informací  s
možností nastavení omezeného přístupu osob k uloženým datům.

Program je určen pro všechny firmy, které zpracovávají informace týkající se personálních oblastí na PC,  bez
ohledu na počet zaměstnanců. Dále pro firmy, které vedou tuto agendu jiným firmám. Pro menší firmy je velmi
výhodný  poměr  cena  -  výstup,  kdy  za  bezkonkurenční  cenu  získají  software,  který  vyhovuje  náročným
požadavkům velkých firem. Pro střední a velké firmy je program přizpůsoben pro rychlé a přehledné vkládání
velkého množství dat s možností importu do mzdové  aplikace  PROFI. V  případě  propojení mají exportovaná
data  z  personalistiky vliv  na  výpočty ve  mzdách (manuál Personalistika  uvádí odkazy na  využitelné  funkce  v
PROFI). 

PERSONALISTIKA je komplexní software, který podporuje získávání, výběr a rozmisťování pracovníků, eviduje
vzdělání  a  školení  zaměstnanců,  vytváří  organizační  strukturu  firmy,  kterou  je  možno  spojit  s  konkrétními
pracovníky, definuje číselník pracovišť a pracovních míst  s  požadavky pro přijetí  zaměstnanců. K dispozici je
množství předdefinovaných výstupních sestav s možností vytvoření sestavy vlastní.

V případě  potřeby poradenství můžete  využít  naše  webové  stránky  http://www.ron.cz/helpdesk,  na  kterých
můžete mimo jiné najít odpovědi na vybrané dotazy v sekci Časté dotazy.

1.1 Funkce a možnosti programu

Funkce a možnosti programu:

Snadné ovládání programu.

Přehledná a podrobná personalistika.

Jednoduché zadávání personálních údajů.

Množství výstupních sestav s možností vlastní definice.

Zpracování dat v grafické podobě.

Definice uživatelů, přístupových práv a hesel.

Propracovaný nástroj pro výběr dat.

Export dat do programu MS Word, MS Excel.

Možnost exportu dat do aplikace PROFI.

http://www.ron.cz/helpdesk
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2 Instalace

Tato kapitola popisuje požadavky na software a hardware. Současně zde naleznete postup instalace software
pro jednu stanici a také pro síťové prostředí.

2.1 Požadavky na hardware

Minimální požadavky na hardware:
Procesor Celeron 1GHz,  operační paměť  1GB,  operační systém  Windows  XP,  minimální  rozlišení  obrazovky
1280x768.

Doporučená konfigurace hardware:
Procesor Intel Core Quad 2.6 GHz, RAM 4 GB, operační systém Windows 7.

U konfigurace hardware platí pravidlo: čím výkonnější počítač, tím rychlejší a pohodlnější práce se systémem.
V síťovém provozu (replikace) platí jako minimální konfigurace doporučená konfigurace.

Pro instalaci systému je potřeba jeden volný sériový port  (COM) na  počítači a  možnost  připojení napájecího
zdroje  na  230V  pro  napájení  terminálu.  Při  větším  rozsahu  systému  je  nutné  strukturu  zapojení  systému
individuálně konzultovat.

2.2 Požadavky na software

Programový systém je  určen pro operační  systémy  Windows  XP  a  vyšší  a  Windows  Server  2003  a  vyšší.
Programový systém  podporuje  databáze:  MS  SQL server  2000,  2005,  2008,  2012  (včetně  Express  verzí),
Firebird 2.5 (Win32/Linux) a Oracle 9, 10, 11. 

Požadavky na instalaci komponent Windows pro korektní běh programu:

XP/Vista/7
Není potřeba instalovat žádné komponenty. Všechny potřebné komponenty již systém obsahuje. 
V případě Windows XP je vhodné upgradovat Mdac na poslední verzi. Poslední Mdac naleznete také na našich
stránkách www.ron.cz.

2.3 Postup instalace

Distribuce  produktu  probíhá  standardně  pouze  na  CD.  Instalační  CD  vložte  do  mechaniky.  Po  vložení  se
automaticky spustí instalační menu z  CD. Pokud se  menu nespustí automaticky,  spusťte  instalační  program
MENU.EXE z CD disku. Vyberte požadovaný program (WIN) a potvrďte, že chcete instalaci provést.

Spustí se Průvodce instalací, který vám pomůže instalaci provést. Čtěte pokyny průvodce a řiďte se jimi.



25

1. 

Kdykoli můžete přerušit instalaci stisknutím tlačítka . Pokračujte klepnutím na .

2. 

Nyní musíte  odsouhlasit  podmínky  licenční  smlouvy,  aby  mohl  být  program  nainstalován.  Pokud  zaškrtnete
"Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy", nebude možné pokračovat v instalaci. Proto zvolte "Souhlasím s

podmínkami licenční smlouvy" a pokračujte stisknutím tlačítka .
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3.

Tento krok umožní zvolit cílové umístění programu. Vyberte cestu pomocí tlačítka , nebo ponechte

cíl beze změny a pokračujte v instalaci tlačítkem .

4.

Nyní vám program nabídne (pouze) možnost úplné instalace. Pokračujte tlačítkem .
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5.

Dále vytvoříte zástupce aplikace ve vámi určené složce. Opět se posunete dál tlačítkem .

6.

V  této  chvíli vám průvodce  instalací nabízí možnost  překontrolovat  všechna  nastavení. Pokud se  rozhodnete

změnit kterýkoliv údaj, stiskněte tlačítko , nebo pokračujte stisknutím .
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7.

Nyní můžete sledovat průběh kopírování součástí programu do vámi zvoleného adresáře.

8.

Po  ukončení  instalace  uzavřete  instalační  menu  stiskem  tlačítka  .  Program  je  nyní  úspěšně
nainstalován.
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2.4 První spuštění

Spuštění programu můžete provést:

- výběrem ikony na ploše, kterou zde automaticky umístil instalační program nebo
- výběrem položky v menu Start operačního systému Windows.

1.

V  první části spuštění programu se  zobrazí následující Dotaz: "Toto je  první start  aplikace. Implicitní název
souboru pro vytvoření databáze je: "C:\Program Data\MZDY\data.fdb nebo data.m db",  přejete  si vygenerovat
databázi do tohoto cílového souboru?". Cesta k vygenerovanému souboru data.fdb nebo data.mdb je závislá na
spouštěné aplikaci (programu - Mzdy, Docházka, Jídelna apod.). 

V případě, že nemáte zakoupenou SQL verzi programu, zvolte  a  postupujte  oddílem  2a). Pokud

máte SQL verzi programu, stiskněte  a pokračujte oddílem 2b).  

2a)

Po potvrzení Dotazu se spustí okno, ve kterém bude probíhat generování databáze včetně tabulek.

Po  vytvoření  databáze  podá  program  informaci,  kterou  potvrďte  stiskem  .  Tímto  je  instalace
ukončena.
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2b) Zvolte Typ připojení:

- MS SQL server - vyplňte zobrazená pole a poté vytvořte databázi (výhodou tohoto typu připojení je možnost
vytvoření nové databáze).

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator). 

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.

Databáze -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází nebo kliknout na  tlačítko .
Otevře  se  okno,  do kterého uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

- SQL server - slouží pro připojení k jiným typům databázových serverů pomocí OLE DB rozhraní. 

Pomocí tlačítka  můžete vytvořit řetězec spojení:

v záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server"
v záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:

1. Název nebo IP adresu SQL serveru;
2. Zadejte uživatelské jméno ("sa" - systém administrator) a heslo pro přihlášení k serveru;
3. Zapište nebo vyberte název databáze;
4. Proveďte test spojení, po úspěšném testu potvrďte tlačítkem OK.
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- Soubor MDB - umožní připojit již vytvořený MDB soubor.

Do  pole  MDB  soubor  můžete  zadat  cestu  k  souboru  ručně,  nebo  pomocí  tlačítka  ,  které  pomocí
průzkumníka umožní najít soubor pohodlněji.

- Firebird - umožní připojit již vytvořený FDB soubor.

Do  pole  FDB  soubor  můžete  zadat  cestu  k  souboru  ručně,  nebo  pomocí  tlačítka  ,  které  pomocí
průzkumníka umožní najít soubor pohodlněji.

2.5 Instalace databázového serveru

Umístění databáze:
První volbou je umístění dat. Jelikož u síťové verze předpokládáme využívání dat více uživateli v síti, měli byste
data  uložit  na  síťový server. Pokud se  rozhodnete  data  uložit  na  lokálním počítači,  musíte  jej  nastavit  jako
sdílený a musí být spuštěn vždy, kdykoliv budou jiní uživatelé data potřebovat. Další nevýhodou umístění dat na
lokálním počítači je  riziko zhroucení a  restartu  běžně  používaného  počítače.  Nekorektní  uzavírání  databáze
může vést k poškozování této databáze. Proto jednoznačně  preferujeme umístění dat  na  serveru,  který je  k
tomuto účelu určen.
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2.6 Instalace síťové verze

Pokud máte zakoupenou síťovou verzi systému, máte několik variant rozložení systému.

Umístění programu:
Pro umístění aplikace je možné použít dvě varianty, z nichž každá má své výhody:

První variantou je instalace aplikace na všechny lokální počítače, které budou s daty systému pracovat.
Na lokálně instalovaných aplikacích potom nastavujete cestu k databázi. Výhodou je jisté  zvýšení rychlosti při
spouštění systému. Nevýhodou je vysoká náročnost na údržbu takto nainstalované aplikace. Při instalaci update
a upgrade systému musíte zajistit výměnu aplikace na všech těchto stanicích, což je velmi nepraktické.

Druhou variantou je umístění aplikace  na  server. Všichni uživatelé  potom spouštějí  tuto  jedinou aplikaci,
jejíž správa při update nebo upgrade je pro správce velmi snadná. V tomto případě je sice doba pro spuštění
aplikace delší, při běžném provozu však nepodstatná. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, doporučujeme druhou variantu - umístění aplikace na server. Umístění aplikace
na  server však neznamená,  že  nemusíte  na  lokálním  počítači  zajistit  podmínky  pro  správný  chod  aplikace.
Aplikace potřebuje mít nainstalovány komponenty pro přístup k datům, viz kapitola Požadavky na software .
Všechny potřebné soubory pro instalaci povinných komponent jsou obsaženy na instalačním CD. Při provádění
instalace instalačním programem se všechny potřebné komponenty nainstalují automaticky.

Instalace samotná je identická s běžnou instalací, viz kapitola Postup Instalace .
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3 Licence

Po nainstalování je program standardně v režimu demoverze. K tomu, aby program fungoval plnohodnotně, je
nutné provést AKTIVACI. Aktivací se rozumí zadání licenčních parametrů z registrační karty.

Aktivace je způsobem ochrany programu před neoprávněným používáním jinými osobami.

POZOR: Nezapom eňte,  že  m ůžete  program  použív at  pouze  v  rozsahu,  jaký  v ám  dov oluje  zakoupená  licence.
Užív ání  program u  nad  rám ec  licence  nebo  posky tnutí  program u  jiném u  uživ ateli  je  porušením  zákona  a  v
případě zjištění neopráv něného použív ání program u jsou autoři opráv něni chránit sv é  zájm y  i práv ní cestou.

Pro aktivaci otevřete okno pro zadání registračních údajů Systém/Správa databáze/Aktivace.

Ve formuláři jsou čtyři údaje zvýrazněny tučně. Tyto údaje musíte opsat z registrační karty přesně tak, jak jsou
uvedeny. V  případě,  že  budete  mít  v  některém  údaji  chybu  (nebude  podle  registrační  karty),  neproběhne
aktivace úspěšně. Ostatní údaje ve formuláři, které nejsou zobrazeny tučně, nejsou pevně vázány a můžete je
měnit.

Název  -  povinný údaj. Po instalaci programu je  v  názvu firmy  zadána  firma  RON Software.  Tento  údaj
nahraďte názvem vaší firmy tak, jak je zadaný na registrační kartě.

Název (druhý řádek) - pokud je v registračním formuláři uveden,  musíte  jej  rovněž  zadat  přesně  podle
údajů v registraci.

Ulice / Město / PSČ - adresa uživatele.

Telefon - telefonní číslo uživatele.

Fax - faxové číslo uživatele.
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Email - adresa elektronické pošty uživatele.

IČO - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

DIČ - daňové identifikační číslo.

Licenční číslo - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Aktivační kód - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Pokud máte údaje správně zadány, stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Nemáte-li v aktivaci překlep,
ohlásí program, že aktivační kód byl identifikován a program bude převeden do ostré verze. Jestliže  program
nahlásí, že aktivace neproběhla v pořádku, musíte zadání údajů překontrolovat.

Pokud jste aktivaci provedli úspěšně, program se spustí v plně funkční verzi. 

POZOR: Pokud m áte nespráv ně v y plněnou  aktiv aci,  bude  sy stém  fungov at  jako  dem ov erze  pro  3  zam ěstnance.
Pokud  se  někdy  v  průběhu  práce  pokusíte  aktiv aci  zm ěnit  (např.  v y m ěnit  název  firm y ),  sy stém  se  okam žitě
přepne do režim u dem ov erze a  bude požadov at zadání pův odní správ né aktiv ace.
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4 Ovládání programu

V následujících kapitolách naleznete instrukce k ovládání systému, tedy popis práce v seznamech a formulářích
vyskytujících se v programu.

Seznam je  tvořen  několika  záznamy,  které  lze  filtrovat.  Na  základě  zvolených  filtrů  se  zobrazí  v  řádcích
požadované údaje. Nepoužívejte seznam pro editaci.

Formulář zobrazuje data pouze jednoho vybraného záznamu ze seznamu a uvedené hodnoty můžete libovolně
upravovat, rušit, popřípadě vkládat nové. 

4.1 Ovládání seznamu

Každý seznam má ve své horní části zobrazena tlačítka pro ovládání. Po kliknutí na  tlačítko program provede
definovanou akci. Stejného výsledku dosáhnete kliknutím na nabídku "Aktuální okno" v menu a výběrem akce,
kterou chcete  provést. Každá  akce  má  také  přiřazenu  klávesu  nebo  kombinaci  kláves,  kterou  můžete  akci
vyvolat  bez  použití  myši.  Seznam  slouží  pouze  pro  zobrazení  v  řádcích.  Nepoužívejte  seznam  pro  přímou

editaci. Vždy si otevřete okno s formulářem pomocí akce  Nový záznam nebo  Editace záznamu.

Ukázka nástrojové lišty:

 

Používaná tlačítka - akce:

Nový záznam - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová  zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový  záznam z  kopie  aktuálního  -  otevře  formulář  pro  zápis  nového  záznamu  do
seznamu. Hodnoty položek nastaví podle  záznamu, který byl v  seznamu  aktuálně  označen.
Vždy  je  nutné  změnit  alespoň  klíčové  položky,  jinak  nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli
duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.

Editace  záznamu  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.

Zrušit  záznam -  provede  zrušení  záznamu  ze  seznamu.  Před  zrušením  se  vždy  zobrazí
dotaz,  zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech jsou na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy  program
umožní položku smazat  a  oznámí,  že  záznam nelze  odstranit,  protože  obsahuje  související
záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
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Obnovit obsah seznamu - po použití této akce program obnoví obsah aktuálního seznamu.
Pokud jste měli seznam otevřený a přes jiný seznam změnili jeho obsah, neprovádí program z
časových důvodů automatické  obnovení. Stejná  situace  nastává,  pokud  změníte  parametry
zobrazení  seznamu.  Vždy  platí  -  pokud  je  seznam  neaktuální,  zvolte  tuto  akci.  Klávesová
zkratka CTRL+O.

Rychlé  vyhledávání  -  po  použití  této  akce,  nebo  stiskem  CTRL+F,  se  ve  spodní  části
seznamu zobrazí řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty. Vedle  editačního pole
můžete mít nastavenu hodnotu "Vyhledávání" nebo "Výběr" a zaškrtnutou volbu "Vybírat podle
podřetězce". 

 Zrušení výběru - po stisku tlačítka se řádek pro rychlé hledání uzavře.

V  poli -  implicitně  je  zvolena  nabídka  (všechna  textová  pole),  to  znamená,  že  zadaná  hodnota  se
hledá ve všech textových sloupcích. Po výběru některého z polí program hledá zadanou hodnotu jen v
příslušném sloupci.

Vedle editačního pole můžete mít nastavenou hodnotu Vyhledávání nebo Výběr  a  zaškrtnutou volbu
Vybírat podle podřetězce.

Vyhledávání -  pokud máte  nastavenou tuto volbu,  bude  se  seznam při zápisu  do  editačního  pole
posouvat na hodnotu, která začíná hledanou hodnotou nebo hodnotou blízkou.

Výběr - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se seznam při zápisu do editačního pole omezovat a
zobrazovat pouze hodnoty, které začínají hledanou hodnotou.

Vybírat podle podřetězce - jestliže zaškrtnete tuto volbu, bude se seznam omezovat  na  hodnoty,
které  obsahují  hledanou  hodnotu.  Tuto  volbu  velmi  často  použijete,  když  znáte  jen  část  hledané
hodnoty.

Nastavení řazení - řazení záznamů v seznamu lze nastavit několika způsoby.

Způsoby řazení lze definovat v editoru řazení , který můžete vyvolat stisknutím daného tlačítka nebo
kombinací kláves CTRL+R. V editoru řazení  můžete vytvořit a pojmenovat vlastní způsoby řazení.

Kliknete-li dvakrát (dvojklik) na nadpis zobrazeného sloupce v seznamu, nadpis se podtrhne a seznam
se seřadí podle této položky. Dvojklikem na nadpis pole v seznamu se automaticky vytvoří (pokud již
neexistuje) a vybere řazení podle daného pole.

Přehled možných způsobů řazení nadefinovaných v editoru řazení  lze  vyvolat  kliknutím  na  šipku
vedle tlačítka pro nastavení řazení.
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Nastavení filtru - tato volba umožňuje vyvolat seznam definovaných filtrů , ve kterém lze
filtry  vytvářet,  editovat,  případně  rušit.  Tyto  filtry  lze  pak  aktivovat  jejich  výběrem.
Nadefinované filtry lze rychle volit kliknutím na šipku vedle tlačítka pro nastavení filtru.

Nastavení vzhledu - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+L, vyvoláte editor nastavení
sloupců ,  který  umožňuje  nastavení  vzhledu  seznamu.  Lze  volit  pořadí,  viditelnost,
editovatelnost, barvy a fonty sloupců a jejich nadpisů v seznamu. V editoru nastavení sloupců

 lze  vytvářet  více  různých  nastavení,  která  pak  lze  rychle  volit  pomocí  rychlé  volby
(kliknutím na šipku vedle tlačítka editoru nastavení vzhledu ).

Tiskové  sestavy  -  stiskem  tohoto  tlačítka,  nebo  stiskem  CTRL+T,  se  vyvolá  seznam
tiskových sestav , ve kterém můžete vytvářet, editovat, rušit a tisknout sestavy s  aktuálně
zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav  ve  skutečnosti  obsahuje
dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.

Exporty  - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+E, vyvoláte seznam exportních sestav
,  který umožňuje  vytvářet,  editovat,  rušit  exportní  sestavy  a  exportovat  data  (aktuálně

zobrazené záznamy v seznamu) ve formátu definovaném jednotlivými exportními sestavami.

Za posledním tlačítkem jsou zobrazeny názvy aktuálně zvoleného řazení a filtru.

Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá a  položka  akce  není v  menu dostupná),  nemáte  přístupová
práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci provést. 

4.2 Ovládání formuláře

Každý formulář má v dolní části zobrazenou lištu s tlačítky pro základní ovládání formuláře.

Malá tlačítka vlevo na liště:

Nový záznam - vytvoří nový záznam a umožní jeho vložení do seznamu. Klávesová zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový záznam z kopie aktuálního - vytvoří nový záznam, kde hodnoty položek nastaví podle
záznamu, který byl aktuální před vytvořením nového záznamu. Vždy je nutné změnit alespoň
klíčové  položky,  jinak  nebude  možné  záznam  zapsat,  a  to  kvůli  duplicitě  klíčové  položky.
Klávesová zkratka CTRL+K.

Zrušit  záznam -  provede  zrušení  záznamu  ze  seznamu.  Před  zrušením  se  vždy  zobrazí
dotaz,  zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech jsou na  zvolené  položce  závislé  další údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy  program
umožní položku smazat  a  oznámí,  že  záznam nelze  odstranit,  protože  obsahuje  související
záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
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Skok na  první záznam -  zobrazí  se  první  záznam  v  seznamu,  ze  kterého  je  formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+Home.

Skok na předchozí záznam - bude zobrazen předchozí záznam v seznamu, ze kterého je
formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgUp.

Změna  akt.  záznamu  výběrem ze  seznamu  -  umožní  skok  na  vybraný  záznam  ze
zobrazeného seznamu. Klávesová zkratka CTRL+S.

Skok na následující záznam - bude zobrazen následující záznam v seznamu, ze kterého je
formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgDn.

Skok na poslední záznam - zobrazí se poslední záznam v seznamu, ze kterého je formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+End.

Zapsat změny  záznamu do databáze  -  provede  se  zápis  změn záznamu do databáze.
Formulář zůstane otevřen.

Obnovit původní hodnoty položek záznamu z  databáze  -  obnoví hodnoty položek na
původní hodnoty před změnou záznamu. Klávesová zkratka ALT+BkSp.

Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, vyvoláte seznam tiskových
sestav ,  ve  kterém  můžete  vytvářet,  editovat,  rušit  a  tisknout  sestavy  s  aktuálně
zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav ve  skutečnosti  obsahuje
dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.

Velká tlačítka vpravo na liště:

OK -  provede  se  zápis  změn  záznamu  do  databáze  a  uzavře  se  formulář.  Klávesová
zkratka F12.

Storno  -  budou  obnoveny  původní  hodnoty  položek  záznamu  z  databáze  a  následně
uzavřen formulář. Klávesová zkratka ESC.

Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá), nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo v daném
stavu není možné tuto akci provést.

56



41

4.3 Editor řazení

Editor řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání vytvořených nastavení pod zvolenými jmény. Editor

řazení otevřete tlačítkem .

Seznam  vlevo  obsahuje  seznam  vytvořených  nastavení  řazení.  Nové  nastavení  řazení  lze  vytvořit

pomocí tlačítka: . Přejmenovat nastavení řazení lze  pomocí tlačítka  . Zrušit

nastavení řazení lze pomocí tlačítka .

Seznam uprostřed obsahuje  dostupná  pole,  ze  kterých  lze  volit  podle,  kterých  polí  se  bude  řadit.
Přidávat pole mezi vybraná je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením),  nebo pomocí tlačítek:

,  mezi seznamy dostupných polí a seznamem vybraných polí.  

Seznam  vpravo  obsahuje  pole,  podle  kterých  jsou  řazeny  záznamy  při  aktivovaném  aktuálním

nastavení řazení. U jednotlivých polí lze  volit  příznak ,  který znamená,  že  podle  daného  pole  je
řazeno sestupně. Rušit vybraná pole je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí

tlačítek:  ,   mezi  seznamy  dostupných  polí  a  seznamem  vybraných  polí.  Přesunovat  pozice

vybraných polí lze pomocí tlačítek , , , .

Pomocí tlačítka  lze aktivovat aktuálně zvolené nastavení řazení.

Tlačítko  uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající řazení.
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4.4 Seznam filtrů

Filtry slouží pro omezení seznamu na omezený počet záznamů, které splňují podmínky definované ve filtrech.
Filtry lze definovat v zobrazovaných seznamech v aplikaci a také  pro jednotlivé  kategorie  sestav v manažeru
sestav. Každý seznam a kategorie sestav má vlastní seznam definovaných filtrů. Do tohoto seznamu lze  filtry
přidávat, editovat je a rušit. Filtry lze pak aktivovat jejich výběrem. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném
seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy,  které  dané  podmínky splňují. Seznam filtrů otevřete  tlačítkem

. 

Seznam  definovaných  filtrů  obsahuje  filtry  definované  uživateli  pro  daný  seznam,  nebo  kategorii  sestav  v
manažeru sestav.

Nad seznamem filtrů lze provádět následující operace:

Nový - vytvoření nového filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání názvu nového filtru
a  po  zadání  jména  zobrazí  editor  filtru ,  kde  je  možno  zadat  požadované
nastavení filtru a uložit jej.

Nový  z  kopie  -  vytvoření  nového  filtru  z  kopie  aktuálního  filtru.  Zobrazí  vstupní
dialog pro zadání názvu nového filtru a  po zadání jména  zkopíruje  nastavení  akt.
filtru do nového a  zobrazí editor filtru ,  kde  je  možno změnit  nastavení  filtru  a
uložit jej.

Editovat  -  editace  aktuálního filtru. Zobrazí editor filtru ,  kde  je  možno změnit
aktuální nastavení filtru a uložit jej.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální filtr.

Zrušit  - umožní zrušení aktuálního filtru. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz,  zda
opravdu chcete akci provést.

Použít - uzavře okno a aktivuje aktuálně zvolený filtr.
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Nefiltrovat  -  uzavře  okno a  deaktivuje  filtr  nastavený  v  seznamu  záznamů  nebo
kategorii sestav. To znamená, že v seznamu nebo kategorii sestav nebude nastaven
žádný filtr (záznamy nebudou omezené žádným filtrem).

Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením filtru.

Uložit - uloží filtr do vámi zadaného adresáře.

Editor filtru  slouží  pro  zadání  omezujících  podmínek pro  daný  seznam,  nebo  kategorii  sestav  v  manažeru
sestav. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy,  které  dané
podmínky splňují. Podmínky pro omezení záznamů lze zadat dvěma způsoby:

Jednoduchý filtr  -  jednoduchý filtr  (na  záložce  jednoduchý  filtr)  slouží  pro  zadání  jednoduchých
podmínek pomocí  nastavení  omezujících  hodnot  a  intervalů  hodnot  pro  jednotlivá  pole  (sloupce)
tabulky (seznamu).

Složitý filtr  - složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších omezujících podmínek
záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se mohou
vkládat další seznamy podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek, pomocí
které lze vytvořit jakýkoli logický výraz.

Nastavení filtru lze uložit pomocí tlačítka . Uložen je ten typ filtru (jednoduchý, složitý), jehož záložka

byla aktivní při stisku tlačítka . Po uložení filtru je okno editoru uzavřeno. Pokud je stisknuto tlačítko

, pak je okno editoru uzavřeno a změny nastavení filtru nejsou uloženy.
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4.4.1 Jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr  slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí nastavení omezujících hodnot  a  intervalů
hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu). 

V horní části jednoduchého filtru je  seznam polí (sloupců) tabulky (seznamu). U každého pole  je  zobrazena
zadána podmínka. 

V dolní části je zobrazená podmínka pro akt. vybrané pole. Typ podmínky má tyto čtyři možnosti:

Bez  omezení -  pole  nemá žádné  omezení. Díky tomuto filtru bude  dané  pole  zobrazeno  ve  všech
podobách, např. v poli Rodné číslo se zobrazí všechna rodná čísla.

Bez zadané hodnoty - tuto podmínku splňují záznamy, které nemají v daném poli (sloupci) zadanou
žádnou hodnotu.

Libovolná neprázdná hodnota - tuto podmínku splňují záznamy, které mají v daném poli (sloupci)
zadanou libovolnou neprázdnou hodnotu.

Rozsah hodnot  - pokud je  zadán tento typ omezení,  je  potřeba  zadat  rozsah hodnot daného pole
(sloupce), ve kterém hodnota daného sloupce musí být,  aby záznam splnil podmínku. Zadaný rozsah
nemusí být z  obou stran ohraničený,  tedy je  možno zadat  jen dolní nebo jen horní limit. Dolní limit
rozsahu se zadává do pole Od a horní limit rozsahu se zadává do pole Do. Pokud je potřeba zadat více
rozsahů nebo jen výčet jednotlivých hodnot splňující podmínku, je potřeba danou podmínku zapsat do
pole Výčet. 
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Formát pole  Výčet  představuje  řetězec  možných hodnot oddělených středníkem. Možná  hodnota  může  být
buď  jednoduchá  hodnota  (prvek omezení),  nebo  interval.  Jednoduchá  hodnota  může  být  jakákoli  hodnota
vyhovující typu položky. Interval se skládá ze dvou prvků (hodnot) oddělených dvěma tečkami "..", pokud prvek
(hodnota) na některé straně chybí, pak není interval na této straně omezen. Pro jednoduché hodnoty může být
pro všechny typy použita konstanta NULL, která vyjadřuje, že hodnota dané položky může  být  i nedefinovaná
(bez hodnoty). V intervalech by se konstanta NULL neměla vyskytovat.

Příklady výčtů pro pole různých typů:

PŘÍKLAD 1: 
"2;5..10;20.." - číselné pole je omezeno na hodnoty 2, 5 až 10, a 20 a více.

PŘÍKLAD 2:
"Novák;Novotný" - textové pole je omezeno na hodnotu "Novák" a "Novotný"

PŘÍKLAD 3: 
"..10;20" - číselné pole je omezeno na hodnotu menší rovno 10 a hodnotu 20

PŘÍKLAD 4: 
"..23.8.1998" - datumové pole je omezeno na hodnotu data menší rovno 23.8.1998

PŘÍKLAD 5: 
"10:30..12:00" - časové pole je omezeno na hodnotu času od 10:30 do 12:30

PŘÍKLAD 6: 
"NULL;10" - číselné pole je omezeno na hodnotu 10 nebo nedefinovanou hodnotu
                          
POZNÁ MKA : Uv ozov ky  (uv edené  v  příkladech)  nejsou  součástí  textu  zapsaného  do  pole  Vý čet,  ty  jsou  jen  v
příkladech pro ohraničení textů.

4.4.2 Složitý filtr

Složitý  filtr  (na  záložce  složitý  filtr)  slouží  pro  zadání  složitějších  omezujících  podmínek záznamů,  kde  se
jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se  mohou vkládat  další seznamy
podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek. Pro každý seznam podmínek lze volit,
zda  podmínky v seznamu musí být  splněny všechny nebo stačí splnit  alespoň jednu podmínku,  aby byl celý
seznam jako podmínka splněn. Takto lze vytvořit jakýkoli logický výraz.
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Celý  složitý  filtr  zastřešuje  hlavní  seznam  podmínek,  do  kterého  se  vkládají  podmínky  a  další  seznamy
podmínek. U každého seznamu a podmínky je tlačítko pro vyvolání kontextového menu,  přes  které  je  možno

provádět  různé  operace  s  daným seznamem nebo podmínkou. Tlačítka  ,  ,  ,   a  následující

texty představují hlavičky seznamu, tlačítka , ,  a následující texty představují podmínky, tlačítka 

, ,  novou podmínku zadanou SQL výrazem.

Seznam podmínek:

Kontextové menu hlavičky seznamu podmínek , , ,  má tyto položky:

Nová podmínka - vloží novou podmínku do aktuálního seznamu podmínek.

Nová  podmínka  SQL výrazem -  vloží  do  aktuálního  seznamu  novou  podmínku,  která  se  zadává
formou logického výrazu jako podmínka WHERE klauzule SQL dotazu. Tato možnost zadání slouží pro
definici složitých podmínek velmi pokročilým uživatelům se  znalostí SQL jazyka  a  struktury databáze
aplikace.

Nový seznam podmínek - vloží do aktuálního seznamu nový seznam podmínek.

Odstranit seznam - zruší aktuální seznam podmínek. Hlavní seznam podmínek obsahuje místo dané
položky položku Odstranit vše, která zruší všechny podmínky v hlavním seznamu.

Další  kontextové  menu  lze  pro  seznam  podmínek  vyvolat  kliknutím  na  zvýrazněná  slova  v  textu  hlavičky
seznamu podmínek. Toto kontextové menu umožňuje volit způsob splnění aktuálního seznamu jako podmínky.
Kontextové menu má tyto položky:

každá - určuje, že pro splnění seznamu musí být splněny všechny podmínky v seznamu.

alespoň jedna  -  určuje,  že  pro  splnění  seznamu  musí  být  splněna  alespoň  jedna  podmínka  v
seznamu.

žádná  -  určuje,  že  pro splnění seznamu nesmí být  splněna  žádná  podmínka  v seznamu. Pokud  je
splněna alespoň jedna podmínka v seznamu, pak seznam není jako podmínka splněn.

Podmínka:

Kontextové  menu podmínky vyvolané  přes  úvodní tlačítko před podmínkou ,  ,   obsahuje  pouze
položku odstranit podmínku, která umožňuje danou podmínku zrušit. Tělo  podmínky se  skládá  ze  tří  částí,
které  jsou ohraničeny obdélníkem. Kliknutím na  jednotlivé  části  podmínek lze  vyvolat  kontextová  menu  pro
nastavení daných částí podmínek.
První  část  podmínky  představuje  pole  tabulky,  ke  kterému  bude  nastavena  logická  podmínka.  Druhá  část
podmínky představuje  operátor,  kterým se  spolu s  třetí  částí  podmínky,  která  představuje  hodnotu,  určuje
omezení daného pole. Výběr operátorů podmínky je omezen podle typu daného pole. Hodnota v podmínce je
rovněž omezena typem daného pole. To například znamená, že pokud pole představuje číselnou hodnotu, pak
je možno do hodnoty v podmínce zadat jen číslo a ne libovolný text.



47

Podmínka SQL výrazem:

Kontextové  menu podmínky vyvolané  přes  úvodní tlačítko před podmínkou ,  ,   obsahuje  pouze
položku odstranit podmínku, která umožňuje SQL výraz zrušit.

POZNÁ MKA : Možnost v y tv oření podm ínky  SQL v ý razem  m á pouze osoba přihlášená do aplikace jako správ ce. 

Tělo podmínky se skládá z jedné  části,  která  je  ohraničena  obdélníkem. Kliknutím na  tuto část  podmínky se
vyvolá SQL editor pro nastavení podmínky. 

Přes tlačítko  otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete  použít  nabízené  parametry. Po

vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .

POZNÁ MKA : Vložení param etru um ožňují jen v y brané browsery  (seznam y ) v  program u.

4.5 Editor nastavení vzhledu

Editor nastavení vzhledu slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců a řádků v seznamu a otevřete

jej pomocí tlačítka . Editor nastavení vzhledu seznamu obsahuje také nastavení rychlých uživatelských
filtrů.
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4.5.1 Editor nastavení sloupců

Editor nastavení sloupců slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců v seznamu. 

V  horní části editoru je  možno volit  aktuální nastavení sloupců ze  seznamu vytvořených  nastavení.  Aktuální

nastavení je to nastavení, které bude editováno a při stisku tlačítka  bude aktivováno.

Nové  -  zobrazí dialog pro zadání názvu a  vytvoření nového nastavení sloupců. Nově
vytvořené nastavení sloupců bude nastaveno jako aktuální.

Přejmenovat - umožní změnu názvu aktuálního nastavení sloupců.

Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení sloupců. Pokud je zrušeno poslední nastavení
sloupců, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení sloupců.

OK -  uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení sloupců.

Storno  -  zruší naposledy provedené  změny v aktuálním nastavení sloupců  a  uzavře
formulář editoru.
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V levé části editoru je seznam sloupců, pro které se nastavují různá nastavení v rámci akt. nastavení sloupců.

Vedle seznamu sloupců,  na  pravé  straně,  je  sada  tlačítek ,  ,  ,   pomocí kterých lze  upravovat
pořadí sloupců v rámci aktuálního nastavení sloupců. Pod tlačítky pro úpravu pořadí sloupců jsou tlačítka  pro

nastavení  zvolených  sloupců  jen  pro  čtení   a  nastavení  neviditelnosti  sloupců  .  Pokud  má  sloupec
nastavenou volbu "jen pro čtení", nebo má nastavenou neviditelnost, pak jsou stejné ikony jako na  tlačítkách

zobrazeny v seznamu před názvem sloupce. Ikona  volby "jen pro čtení" v  červené  barvě   znamená,  že
sloupec má v daném seznamu nastavenu volbu "jen pro čtení" natrvalo  a  nelze  změnit. Pokud je  u sloupce

ikona volby "jen pro čtení" v zelené barvě , znamená to, že sloupec je součástí primárního klíče dané tabulky
a volba "jen pro čtení" je nastavena rovněž natrvalo a nelze ji změnit.

V prostřední části v sekci "Celý seznam" lze v rámci celého seznamu nastavovat, kliknutím na tlačítko , font
titulků  a  font  seznamu.  V  sekcích  "Titulek"  a  "Sloupec"  se  nastavují  vlastnosti  titulků  a  sloupců  aktuálně
zvolených sloupců.

Tlačítko   slouží  k  obnovení  implicitních  hodnot  aktuálního  nastavení
sloupců.

4.5.2 Editor nastavení řádků

V editoru nastavujete podmínky pro řádky a pro ně volíte barevné označení. Na základě nastavených podmínek
řádků program postupně projde jejich seznam, a jestliže daný řádek vyhovuje podmínce, změní barvu řádku.

Ve vrchní části editoru se zobrazí seznam vytvořených podmínek.

Ve střední části editoru jsou tlačítka, která slouží pro manipulaci se seznamem jednotlivých nastavení řádků:

Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření nového nastavení řádků.
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Zrušit  -  umožní  zrušit  aktuální  nastavení  řádků.  Pokud  je  zrušeno  poslední
nastavení řádků, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení řádků.

, , , 
Šipky  - pomocí těchto tlačítek upravíte pořadí řádků v rámci aktuálního nastavení
řádků.

Načíst společné - načte společné nastavení řádků.

Uložit pro všechny - uloží nastavení pro všechny uživatele, kteří se do programu
přihlásí.

Načíst nastavení ze souboru - načtete nastavení ze souboru např. v případě, že
si necháte podmínku na zakázku vytvořit.

Uložit nastavení do souboru - uložíte aktuální nastavení do souboru.

Ve spodní části editoru nastavujete podmínky a omezení řádků:

Popis - jednoduše popište nové nastavení.

Ignorovat  nastavení  sloupců  -  zaškrtnutím  políčka  ignorujete  nastavení  sloupců.  To  znamená,  že
barevné označení se přednostně řídí podle řádku. Při opačném nastavení políčka se barevné označení (pokud
je nastaveno) řídí podle sloupce.

Omezení - zvolte omezení pro řádky.

o Všechny řádky - zatrhnutím políčka pracujete se všemi řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na všechny řádky.

o Liché řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen s lichými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na liché řádky.

o Sudé řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen se sudými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na sudé řádky.

Podmínka - zvolte typ podmínky.

o Bez podmínky - podmínku nedefinujete.

o Rozsah hodnot  - z  nabídky vyberte  název sloupce. Ve  vedlejším políčku doplňte  rozsah hodnot,

kterých se podmínka týká, například: 

NULL - zobrazí řádky, které mají prázdné pole ve vybraném sloupci,

!NULL - zobrazí řádky, které nemají prázdné pole ve vybraném sloupci,

1..5 - rozsah hodnot,
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1,5 - konkrétní hodnoty,

1..5,8 - kombinace hodnot.

o Složitá  podmínka  -  slouží  pro  zadání  složitějších  omezujících  podmínek záznamů.  Po  zatrhnutí

složité podmínky je možné použít tlačítko Otevřít vzorec editoru.

 Otevřít vzorec v editoru - otevře se editor vzorce složité podmínky, ve kterém si pomocí
operátorů a funkcí vytvoříte potřebný vzorec. Zda je napsaný vzorec korektní či nikoliv zjistíte

tlačítkem . Po zadání potřebných hodnot uložíte data tlačítkem .

Barva pozadí - zatrhněte políčko a stiskem tlačítka  vyberte barevné označení řádku. Tlačítko
se zobrazí ve vybrané barvě.

Barva textu - zatrhněte políčko a stiskem tlačítka  vyberte barevné označení textu. Tlačítko
se zobrazí ve vybrané barvě.  

OK - uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení řádků.

Zrušit  -  zruší  naposledy  provedené  změny  v  aktuálním  nastavení  řádků  a  uzavře
formulář editoru.
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4.5.3 Editor rychlých filtrů

Nastavení rychlých filtrů slouží pro vytvoření ovládacích prvků pro zrychlený výběr (filtrování)  dat  v  seznamu.
Máte možnost vytvořit si následující ovládací prvky:

- zaškrtávací políčko (s „fajfkou“)
- pole pro zadání libovolného textu
- výběr hodnoty z databáze
- pole pro zadání kalendářního data

Nový - pomocí tohoto tlačítka vytvoříte nový filtr.

Kód - zadejte  kód. Každý filtr  musí mít  jedinečný kód,  který slouží jen k jeho identifikaci a  nemá vliv  na
funkčnost.

Podmínka - určuje pravidlo pro výběr záznamů. Text podmínky se použije v SQL výrazu pro výběr záznamů.
Může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL funkce. Kromě
toho v něm mohou být použity parametry. Název parametru začíná vždy dvojtečkou a dále může obsahovat
písmena anglické abecedy a čísla. Pro každý parametr se vytvoří ovládací prvek,  kterým se  nastavuje  jeho
hodnota. Jeden z parametrů může být použit ve výrazu vícekrát  a  může  být  použit  i v  různých filtrech. Po
změně podmínky se nové parametry automaticky přidávají do seznamu parametrů.
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Parametry  -  v  seznamu  parametrů  můžete  měnit  pořadí  parametrů,  přidávat  a  rušit  parametry  a

především  nastavovat  typ  a  vlastnosti  parametrů.  Změna  pořadí  ,  ,  přidání   a  mazání  
parametrů  se  provádí  pomocí  tlačítek  vedle  seznamu  parametrů.  Vlastnosti  parametru  se  nastavují  ve
formuláři Nastavení parametru seznamu, které se zobrazí po dvojkliku na daný parametr. Nový parametr

můžete vytvořit kliknutím na tlačítko  Nový  parametr,  kde  zadáte  kód nového parametru. Po potvrzení
zadaného kódu se objeví formulář Nastavení parametru seznamu.

Kód parametru - při vytváření nového parametru zadáváte jeho kód.

Typ - vyberte typ parametru. Na výběr máte z následujících:

o Text - pole pro zadání libovolného textu.

o Datum - pole pro zadání kalendářního data s možností výběru z kalendáře.

o Celé číslo - pole pro zadání čísla.

o Zaškrtávátko - zaškrtávací políčko s fajfkou. Parametr nabývá hodnot 0 nebo 1.

o Nový řádek - další parametr bude začínat na novém řádku.

o Oddělovač - (prázdné místo) zadejte šířku prázdného místa.

Nadpis - nadpis filtru, např. Jen Okres. Nadpis se zobrazí u ovládacího prvku.

Šířka - pokud máte zadán nadpis, můžete upravit také jeho šířku.

SQL pro výběr  -  u parametrů typu text,  datum a  celé  číslo  můžete  zadat  SQL dotaz  pro výběr
hodnot. V  takovém případě  se  hodnota  parametru nebude  zadávat  přímo,  ale  bude  se  vybírat  z
roletky. SQL výraz musí obsahovat pole s názvem KOD a pole s názvem POPIS.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.
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Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Uložit do souboru - po načtení kliknete na tlačítko uložit.

Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující nějaký seznam.

Uložit pro všechny - uloží současné nastavení pro všechny uživatele.

Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů. 

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

PŘÍKLA D 1:  (:Filtrov atNazev Od = 0  OR  Mesto >= :Nazev Od) 
 A ND ( :Filtrov atNazev Do = 0  OR  Mesto <= :Nazev Do)

Param etry  Filtrov atNazev Od  a  Filtrov atNazev Od  jsou  zaškrtáv átka  a  param etry  Nazev Od  a  Nazev Do  jsou  text.
Tento filtr v  seznam u m ěst um ožní filtrov at m ěsta s názv em  v ětším  než Nazev Od a m enším  než Nazev Do.

PŘÍKLA D 2:  Filtrov atOkres = 0  OR  Okres = :okres

Param etr Filtrov atOkres je  zaškrtáv átko a  param etr okres je  text. Param etr okres m á nastav en SQL v ý raz:

SELECT DISTINCT KodPosta A S Kod, Popis 
FROM Okres ORDER BY Popis

Podm ínka um ožňuje  v y bírat jen m ěsta ze  zv oleného okresu – zobrazí se  roletka pro v ý běr  okresu. U  SQL v ý razu
je  důležité ,  aby  obsahov al pole  KOD a  POPIS. Pokud  zdrojov á  databázov á  tabulka  tato  pole  nem á,  m usí  v ý raz
obsahov at přejm enov ání pom ocí klíčov ého slov a A S.
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4.5.4 Editor uživatelských sloupců

Ve formuláři provedete nastavení uživatelských sloupců.

Název - zadejte název uživatelského titulku.

Titulek - vepište titulek nového sloupce.
 

Lookup SQL - může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL
funkce.

Klíčová  pole  -  zadejte  jména  polí  seznamu,  podle  kterých  se  bude  vyhledávat.  Můžete  zadat  více  polí
oddělených středníkem.

Klíč (lookup) - zadejte jména polí vyhledávací tabulky,  podle  kterých se  bude  vyhledávat. Jednotlivá  pole
musí odpovídat příslušným klíčovým polím ze seznamu.

Výsledné pole - zadejte jméno pole vyhledávací tabulky, které bude zobrazeno.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.

Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Uložit do souboru - tlačítko slouží pro uložení nastavení do souboru.

Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující již vytvořený seznam.
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Uložit pro všechny - uloží současné nastavení sloupců pro všechny uživatele.

Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů.

Test - tlačítkem otestujete nastavené parametry.

Ok - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář. 

4.6 Tiskové sestavy

Tiskové sestavy slouží pro nastavení jednotlivých sestav pro dané seznamy a můžete je nadefinovat tak, aby co
nejvíce  odpovídaly vašim představám. Výsledek nastavení si můžete  prohlédnout v  náhledu  nebo  tisku  této
sestavy.
Seznam obsahuje  tiskové  sestavy definované  uživateli pro daný seznam, nebo kategorii sestav v  manažeru
tiskových sestav. Jednotlivé sestavy můžete filtrovat podle toho, jestli jste sestavu vytvořili vy nebo jiný uživatel
programu. Další možností je  filtrování podle  způsobu vytvoření sestavy,  a  to  jestli jsou sestaveny sloupcově

nebo editorově. Tiskové sestavy otevřete tlačítkem .

Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:

Nová - klávesová zkratka ALT+INS nebo F4. Otevře formulář pro výběr názvu sestavy
a  typu  sestavy.  Máte  možnost  vytvořit  sestavu  v  editoru  sestav  nebo  sloupcovou
sestavu. 

Nová  z  kopie  -  otevře  formulář  pro zápis  nového záznamu do seznamu. Hodnoty
položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit  alespoň klíčové  položky,  jinak nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli  duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.



57

Editovat  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová  zkratka  CTRL+ENTER  nebo  F5.  Pokud  editujete  sestavu  vytvořenou  v
editoru sestav,  potom se  otevře  FastReport,  kde  sestavu můžete  editovat.  Pokud
editujete sestavu sloupcovou, potom se otevře formulář Editace sestavy. V editaci
sestavy  vyberete  údaje,  které  chcete  mít  v  sestavě.  Ze  sloupce  Dostupná  pole

přesuňte požadovaná pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Sami
si  můžete  navrhnout  vzhled  titulků  v  sestavě,  sloupců,  stránky  (velikost,  okraje,
číslování a datování stránek), nastavení sestavy či titulku celé sestavy.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.

Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz,
zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech  jsou  na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy
program  umožní  položku  smazat  a  oznámí,  že  záznam  nelze  odstranit,  protože
obsahuje související záznamy.

Náhled  -  zobrazí  náhled  dokumentu  před  tiskem.  Můžete  zobrazit  více  stránek
najednou,  zvětšit  nebo  zmenšit  velikost  stránky  na  obrazovce,  kontrolovat  konce
stránek a provádět změny v textu i ve formátování.

Tisk - vytiskne aktivní vybrané položky.

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.
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Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením tiskových sestav.

Uložit - uloží aktuální tiskovou sestavu do vámi zadaného adresáře.

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.

4.7 Seznam sestav pro export

Seznam sestav pro export slouží pro nastavení exportů dat  do Microsoft  Word,  Excel nebo jen do textového
souboru. Tato data se poté dají dále zpracovávat. Exportní sestavy si můžete nadefinovat tak, aby co nejvíce
odpovídaly  vašim  představám.  Seznam  sestav  pro  export  obsahuje  sestavy  definované  uživateli  pro  daný

seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Seznam sestav pro export otevřete tlačítkem .

Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:

Nový -  otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový  z  kopie  -  otevře  formulář  pro zápis  nového záznamu do seznamu.  Hodnoty
položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit  alespoň klíčové  položky,  jinak nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli  duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.

Editovat  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.



59

V editaci sestavy vyberete údaje, které chcete mít v sestavě. Ze sloupce Dostupná pole přesuňte požadovaná

pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Dále si můžete vybrat, jaký formát sestavy pro export
chcete: Microsoft  Word,  Microsoft  Excel  nebo  Textový  soubor.  Vybraný  formát  máte  možnost  nastavit  dle
vašich  požadavků.  Definovanou  sestavu  můžete  ihned  exportovat  do  požadovaného  formátu  přes  tlačítko

 ve formuláři Editace sestavy nebo můžete  sestavu  a  podle  potřeby exportovat  z
formuláře Manažer výstupních sestav.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.

Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz,
zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech  jsou  na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy
program  umožní  položku  smazat  a  oznámí,  že  záznam  nelze  odstranit,  protože
obsahuje související záznamy.

Export - provede export aktuálně vybrané sestavy do vybraného formátu pro export
(Word, Excel, Textový soubor).

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.
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5 Systém

Menu Systém, které se nachází na hlavní liště, je velice důležitým prvkem programu pro uživatele i pro správce
sítě:

Nastavení aplikace

Nastavení intrawebu

Multilicence

Správa databáze

Seznam počítačů připojených k databázi

Stavový řádek

Rychlé menu                                Ctrl+Q

Plovoucí nápověda

Konec                                          Alt+F4

Pokud v menu "Systém/Správa  databáze/Nastavení zabezpečení " zvolíte  možnost  Zabezpečení heslem,
popřípadě  Zabezpečení systémem uživatelů a  práv,  rozšíří  se  nabídka  menu Systém o položky Změna
hesla uživatele  a Přihlášení jiného uživatele .

5.1 Nastavení aplikace

Formulář obsahuje přehled jednotlivých nastavení, která  ovlivňují práci v  programu. Nastavené  hodnoty jsou
shodné pro celou aplikaci. Rozděleny jsou do několika sekcí podle logické příslušnosti. Výběrem se v pravé části
okna zobrazí aktuální nastavení.

Společné nastavení:
Typy rozdělení v programu
Další vlastnosti programu

            Uživatelská pole osob
Uživatelská pole personalistů
Uživatelská pole uchazečů
Přehled pracovních poměrů
Automatický zápis komunikace
Vzhled formuláře testu a hodnocení
Typ rozdělení pro předávací proces
Sazby DPH

61

67

78

80

99

100

101

102

103

90

78 78

62

62

63

64

64

65

65

66

66

66
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5.1.1 Společné nastavení

Společné nastavení je ukládáno do databáze a je pro všechny uživatele společné.

5.1.1.1 Typy rozdělení v programu

Počet  zobrazených typů v  průvodci zaměstnance  -  určuje,  kolik  typů  (řádků)  rozdělení  se  objeví  v
nabídce pro výběr rozdělení v průvodci přidáním nového zaměstnance . 

5.1.1.2 Další vlastnosti programu

Formulář umožňující nastavení dalších vlastností programu: 

OKEČ  -  odvětvová  klasifikace  ekonomických  činností  charakterizující  převažující  činnost  zpravodajské
jednotky - z nabízeného seznamu vyberte převažující ekonomickou činnost v organizaci.

Mzdové a platové předpisy  - ze seznamu vyberte jednu z nabízených variant, dle které se má program
řídit:

o Zákon o mzdě  nebo  Zákon o  platu  -  v  kartě  zaměstnance  se  v  závislosti  na  nastavení  mění

formulář Platový výměr . 

Země - z nabídky zvolte, jakou klasifikaci zaměstnání  chcete používat.

o Česká republika - CZ - ISCO.

o Slovenská republika - SK - ISCO.

115

149

286
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Volbou (zatrhnutím) následujících možností se  v  případě  ukončení  pracovního  poměru  automaticky  vyplní
datum  pro  konec  platnosti  dle  data  skončení  pracovního  poměru,  a  to  u  jednotlivých  (v  pojmenování
zmíněných)  údajů  v  kartě  daného  zaměstnance:  Ukončovat  rozdělení  dle  pracovního  poměru  /
Ukončovat ID médium dle pracovního poměru / Ukončovat pracovní místo dle pracovního poměru
.

Zobrazit záložku Kalendář na kartě zaměstnance - po zatrhnutí políčka se zobrazí v kartě zaměstnance
záložka Kalendář .

Zobrazit  záložku  Platový  výměr  na  kartě  zaměstnance  -  po  zatrhnutí  políčka  se  zobrazí  v  kartě
zaměstnance záložka Platový výměr .

Automaticky číslovat identifikační číslo uchazečů - po zaškrtnutí této volby a na základě nastavení se
při vytvoření nového uchazeče automaticky doplní identifikační číslo.

o Maska  identifikačního  čísla  -  maska  identifikačního  čísla  je  ve  formátu  <Prefix>  <numerická

část> <postfix>. Prefix  a  postfix  jsou pevné  části identifikačního čísla. Numerická  část  je  určena
opakováním znaku #. Počet  znaků # určuje  velikost  numerické  části  identifikačního  čísla.  Příklad
masky: U###, ####U, U###A1.

o Identifikační číslo od - do - napište počáteční a koncové číslo řady (například 1 až  9999). Počet

číslic musí být shodný s počtem zadaných křížků.

5.1.1.3 Uživatelská pole osob

Nastavení těchto parametrů je  vázané  na  kartu zaměstnance  konkrétně  na  položku Ostatní  údaje.  V  tomto
nastavení je možno upravit jaké titulky budou zobrazeny u jednotlivých uživatelských polí. Dle tohoto nastavení
se dají jednotliví zaměstnanci dále filtrovat.

Pokud zde  nastavíte  titulek (např.  Typ řidičského oprávnění),  bude  ve  formuláři zaměstnance  v ostatních
údajích zobrazeno pole s titulkem Typ řidičského oprávnění.

152

149
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5.1.1.4 Uživatelská pole personalistů

Nastavení těchto parametrů je vázané na kartu personalisty konkrétně na položku Základní údaje . V tomto
nastavení je možno upravit jaké titulky budou zobrazeny u jednotlivých uživatelských polí. Dle tohoto nastavení
se dají jednotliví personalisté dále filtrovat.

5.1.1.5 Uživatelská pole uchazečů

Nastavení těchto parametrů je vázané na kartu uchazeče konkrétně na položku Uživatelské údaje . V tomto
nastavení je možno upravit jaké titulky budou zobrazeny u jednotlivých uživatelských polí. Dle tohoto nastavení
se dají jednotliví uchazeči dále filtrovat.

5.1.1.6 Uživatelská pole prac. pomůcek

V tomto okně lze upravit titulky jednotlivých uživatelských polí, která se nachází ve formuláři Přiřazená  pracovní
pomůcka (v rámci agendy přidělování pracovních pomůcek).

432

421
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5.1.1.7 Seznam (Přehled) pracovních poměrů

Zaškrtnutím rozdělení se provede výběr a ten se následně zobrazí v seznamu typu pracovních poměrů. 

5.1.1.8 Automatický zápis komunikace

V rámci plánování pohovorů na kartě uchazeče se budou při každé změně (rezervaci nebo zrušení rezervace)
nabízet předvyplněné hodnoty pro evidenci komunikace.

Automaticky vytvářet položky komunikace  -  pokud chcete  automaticky vytvářet  položky komunikace,
zaškrtněte políčko.



66© 2013 RON Software, spol. s r.o.

5.1.1.9 Vzhled formuláře testu a hodnocení

V nastavení tohoto formuláře máte možnost zvolit vzhled testu a hodnocení.

Stránkovací - každá otázka bude na jedné stránce.

Rolovací - všechny otázky budou na jedné stránce.

Webové formuláře zobrazovat v rámci aplikace - pokud se mají webové formuláře zobrazovat v rámci
aplikace, zaškrtněte políčko.

5.1.1.10 Typ rozdělení pro předávací proces

Typ rozdělení - ze seznamu vyberte typ rozdělení, podle kterého se bude postupovat v rámci předávacího
procesu .

5.1.1.11 Sazby DPH

Ve formuláři zadejte aktuální sazby DPH pro vyčíslení nákladů školení.
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5.2 Nastavení intrawebu

Intrawebová aplikace Personalistika slouží k prohlížení údajů a hodnocení zaměstnanců pomocí internetového
prohlížeče.  V  tomto  nastavení  se  definuje  intrawebové  prostředí  pro  všechny  zaměstnance,  kteří  mají
nastavená  práva  pro  intraweb  ve  formuláři  Zaměstnanec/Intraweb.  Programové  prostředí  je  dále  možno
nastavit tak, aby uživatelé měli přístup jen k určitým informacím. 

Formulář Nastavení intrawebu obsahuje v levé části strom s výběrem, jehož částmi jsou:

Osobní údaje
Obecné
Personalistika
Tisk
Uživatelské položky
Jména a hesla
Typy práv uživatelů
Skupiny uživatelů
Práva uživatelů

Pravá část zobrazí po výběru požadované nastavení.

POZOR: Tato aplikace je  dostupná pokud m áte zakoupen m odul Intrawebu.
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5.2.1 Osobní údaje

Slouží k nastavení zobrazených informací, které přihlášený uživatel uvidí v osobních údajích. V  pravé  části je
seznam  všech  dostupných  polí  a  v  levém  je  seznam  vámi  vybraných  polí,  které  chcete  zobrazit.  Seznam
přenesete  do druhé  části  jeho  označením  a  stiskem  tlačítka  se  šipkou,  které  je  umístěno  uprostřed  mezi
jmenovanými seznamy. 

Zobrazit osobní údaje - zatržením políčka dojde k zobrazení odkazu na intrawebu.

POZNÁ MKA : Nastav ení  je  společné  pro  v šechny  aplikace,  a  proto  nejsou  některá  pole  v  některý ch  aplikacích
dostupná!
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5.2.2 Obecné

V obecném nastavení máte možnost zvolit, kolik období se zobrazí v intrawebu uživatelům.

Výchozí obrazovka  po  přihlášení  -  ze  seznamu  vyberte  výchozí  stránku,  která  bude  zobrazena  po
přihlášení do intrawebu. Pro automatickou volbu výchozí stránky (podle  zapnutých funkcí a  práv uživatele)
zadejte prázdný text. 

Výběr osob - před jménem zobrazit - v poli pro výběr osob je možné zobrazit další pole z tabulky Osoba
nebo PracovniPomer. Vyberte z předdefinovaných nabídek nebo zadejte vlastní SQL pole.

Výběr osob - za jménem zobrazit  - v poli pro výběr osob je možné zobrazit další pole z tabulky Osoba
nebo PracovniPomer. Vyberte z předdefinovaných nabídek nebo zadejte vlastní SQL pole.

o Osoba.Uzivatelska1 - před jménem/za jménem se zobrazí hodnota zadaná v Uživatelském poli 1 v

kartě zaměstnance na  záložce  Ostatní údaje. Uživatelská  pole  je  možné  přejmenovat  v  nastavení
aplikace na záložce Uživatelská pole osob .

o Osoba.Uzivatelska1 + ': ' - před jménem/za jménem se zobrazí hodnota zadaná v Uživatelském

poli 1 s dvojtečkou za zobrazenou hodnotou.

o Osoba.IntrawebLogin - před jménem/za jménem se zobrazí přihlašovací jméno osoby.

o PracovniPomer.OsobniCislo - před jménem/za jménem se zobrazí osobní číslo zaměstnance.

Typ rozdělení pro výběr - vyberte typ rozdělení pro filtrování dat (například v monitorování).
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Nadpis - zadání nadpisu není povinné. Pokud nebude nadpis zadán, zobrazí se výchozí text "Rozdělení".

Typ rozdělení pro zobrazení - vyberte typ rozdělení, který se  zobrazí u osob v seznamech,  například v
seznamu  hodnocení,  služebních  cest,  schvalování  docházky.  Pozor! Zaměstnanci,  kteří  nebudou  mít  toto
rozdělení přiřazeno, nemusí být v některých seznamech zobrazeni! 

Nadpis - zadejte nadpis sloupce. Pokud nadpis nebude zvolen, nebude zobrazen název sloupce.

Položka, která se má zobrazit - zvolte, které údaje se mají zobrazit ve sloupci u osob v seznamech. 

o Popis rozdělení - ve sloupci se zobrazí popis rozdělení.

o Kód rozdělení - ve sloupci se zobrazí kód rozdělení. 

o Kód i popis rozdělení - ve sloupci se zobrazí kód i popis rozdělení.

Maximální počet zobrazených období - při výběru období se nabídne jen zadaný počet starších období.
Pokud zadáte hodnotu 0, nebude počet omezen.

Výchozí měna - v intrawebu se přednastaví vybraná měna. S  přednastavenou výchozí měnou se  můžete
například setkat ve služebních cestách v řádku účtování.

URL adresa  pro  zobrazení intrawebu  -  použije  se  v  aplikaci,  pokud  bude  potřeba  zobrazit  nějakou
stránku intrawebu.

5.2.3 Personalistika

Pomocí tohoto formuláře nastavíte personalistiku v Intrawebu.

Povolit  personalistiku v intrawebu - zaškrtnutím políčka se zobrazí odkazy v Intrawebu (např. Školení,
Mzdové údaje).
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Zobrazit dokumenty - zatržením pole se vám v intrawebu zobrazí odkaz Dokumenty.

Zobrazit vzkazy - zatržením pole se vám v intrawebu zobrazí odkaz Vzkazy.

Zobrazit školení - zatržením pole se vám v intrawebu zobrazí odkaz Školení.

Povolit  hodnocení  zaměstnanců  v  intrawebu  -  pokud  chcete  používat  Hodnocení  zaměstnanců  v
intrawebu, zaškrtněte toto pole. V intrawebu bude poté zobrazen odkaz Výsledky hodnocení.

Typ rozdělení pro předávací procesy, např. hodnocení zaměstnanců - z nabídky zvolte požadované
rozdělení. Uživatel může hodnotit pouze zaměstnance ze svých rozdělení. 

Kategorie pracovních míst pro hromadné schvalování - kliknutím na podtržený název pole se zobrazí
seznam,  ze  kterého  zaškrtnutím  zvolte  kategorii  pracovního  místa  pro  hromadné  schvalování.  Seznam
kategorií můžete vytvořit v menu Hodnocení/Kategorie pracovních míst (v programu Personalistika). 

Agent  pro zpracování hodnocení -  do pole  zadejte  plnou  cestu  včetně  jména  spustitelného  souboru
Person_Agent_utils.  Agent  provádí  vyhodnocování  a  zpracování  vyplněných  hodnocení.  Soubor  je
nainstalovaný pravděpodobně na serveru ve složce Personalistika.

Položka  menu  pro  XML  formuláře  -  položka,  jejíž  vložený  název  se  zobrazí  v  menu  intrawebu
(Hodnocení). 

Načíst do menu XML šablony - některé XML šablony mohou být součástí menu v intrawebu. 

5.2.4 Tisk

Ve formuláři máte možnost nastavit tisk sestav z  Intrawebu. Aplikace  je  dostupná  jen pokud máte  program
rozšířen o modul Intraweb Plus.
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5.2.5 Uživatelské položky

Ve formuláři máte možnost nastavit položky, které uživatelé uvidí v aplikaci Intrawebu. 

Uživatelské položky vám můžeme naprogramovat na zakázku.
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5.2.6 Jména a hesla

Formulář slouží jako pomocná utilita, pro hromadné nastavení přihlašovacích jmen,  hesel a  skupin uživatelů.
Nastavení můžete provést pro osoby ze skupiny, nebo můžete požadované změny provést pouze u osob, které
nemají tyto údaje vyplněné.

Typ kódování hesla - z nabídky vyberte typ kódování hesla.

POZOR: Pokud  zm ěníte  ty p  kódov ání hesla,  budou  ex istující hesla  neplatná! Všechna  hesla  bude  nutné  nastav it
znov u!

Provést požadované změny pouze pro osoby ze skupiny - při zaškrtnutí políčka provedete nastavení
pro osoby ze skupiny, kterou vyberete z nabídky.

Provést  požadované  změny  pouze  u osob,  které  nemají údaje  vyplněné  -  při  zaškrtnutí  políčka
provedete nastavení pro osoby, které nemají tyto údaje vyplněné.

Pokud nezaškrtnete žádnou z předešlých nabídek, nastaví se práva u všech zaměstnanců.

Přihlašovací jméno - z nabídky vyberte přihlašovací jméno. 

Bez diakritiky - zatrhnutím políčka musí být jméno bez diakritiky.

Heslo - z nabídky vyberte heslo. V poli můžete  nastavit  i jednotné  heslo  pro všechny vybrané  uživatele  a
potom nastavit vynucení změny hesla.

 
Vynutit změnu hesla - pokud se zvolí vynucení hesla (vybere se položka Ano), potom po prvním přihlášení
do intrawebu se zaměstnanci zobrazí informace o tom, že platnost hesla vypršela a je nutné si zadat heslo
nové. Vynucení hesla se projeví i v kartě zaměstnance na záložce Intraweb, zaškrtnutou položkou Vynutit
změnu  hesla  při  přihlášení.  Po  prvním  přihlášení  zaměstnance  a  zadáním  nového  hesla,  pole  již
zaškrtnuté nebude a navíc se vyplní pole Poslední změna hesla ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.
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Skupina  uživatelů  -  zaměstnancům  můžete  přiřadit  jejich  skupinu.  Seznam  skupin  uživatelů  můžete
vytvořit v nastavení intrawebu/Skupiny uživatelů .

Provést  -  pokud  máte  údaje  ve  formuláři  vyplněné,  stačí  stisknout  tlačítko  a
požadované změny se u vybraných osob nebo skupin provedou.

5.2.7 Typy práv uživatelů

U jednotlivých práv určete, podle kterého typu rozdělení se budou kontrolovat. Nastavený typ rozdělení u práva
platí  pro  volby  Vlastní  rozdělení,  Vlastní  rozdělení  kromě  sebe,  Vlastní  a  podřízená  rozdělení,  Vlastní  a
podřízená rozdělení kromě sebe, Podřízená rozdělení. Tyto volby se nastavují ve formuláři Skupiny uživatelů
. 

Typ rozdělení můžete  nastavit  pro všechny Typy práv hromadně  pomocí  tlačítka  .  Po
jeho  stisku  se  zobrazí  formulář  Hromadné  nastavení typu  rozdělení pro  práva,  kde  v  poli  vyberete
požadované středisko a výběr potvrdíte tlačítkem OK.

5.2.8 Skupiny uživatelů

Skupinám uživatelů nastavíte  práva  pro intraweb. Skupinu uživatelů můžete  zaměstnancům přiřadit  v  jejich
kartě zaměstnance nebo hromadně v nastavení intrawebu ve formuláři Jména a hesla .
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Novou skupinu uživatelů vytvoříte stiskem tlačítka  Nový  záznam. Po stisku se zobrazí na levé straně nový
řádek s  přednastaveným Kódem a  popisem. Klikněte  do pole  a  přepište  hodnoty na  požadované. Po zadání

nové  skupiny uživatelů potvrďte  tlačítkem  (vpravo od skupiny uživatelů).  K označené  skupině  uživatelů
máte  možnost  vložit  poznámku v pravé  části  formuláře.  Vymazání  nepotřebné  skupiny  uživatelů  provedete

označením skupiny a  stiskem  kláves  Ctrl+Delete  nebo  tlačítkem  .  Před  samotným  smazáním  skupiny
budete dotázáni, zda si aktuální záznam přejete zrušit. 

Práva vybrané skupině nastavíte tak, že si nejprve označíte skupinu uživatelů. Potom ve střední části označíte
vybraný řádek s právem a ve spodní části "Nastavení práva" vyberete požadovanou hodnotu ze  seznamu. Po

nastavení jednotlivých práv ukládejte údaje tlačítkem  (v pravé dolní části formuláře).

Pouze vlastní - uživatelé s tímto povolením mají zobrazeny pouze vlastní údaje např. osobní údaje.

Vybrané  osoby  a  skupiny  -  uživatelům s  tímto povolením musíte  v  dolní části formuláře  vybrat  osobu
nebo skupinu. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané osoby se zobrazí formulář Výběr osob pro práva v
intrawebu,  ze  kterého  vyberete  požadovanou  osobu.  Novou  osobu  můžete  vytvořit  v  menu  Seznamy/
Zaměstnanci. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané skupiny zobrazíte formulář Výběr skupin pro práva
v  intrawebu,  ze  kterého  vyberete  požadovanou  skupinu  osob.  Novou  skupinu  můžete  vytvořit  v  menu
Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci . Osoba po nastavení práv uvidí údaje
(například osobní údaje) vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků) v intrawebu. 

Vše - uživatelé s tímto povolením můžou v intrawebu prohlížet např. osobní údaje všech zaměstnanců. 

Zakázat - uživatelé s tímto povolením nemají právo prohlížet např. osobní údaje.

Pro volby Vlastní rozdělení, Vlastní rozdělení kromě sebe,  Vlastní a  podřízená  rozdělení,  Vlastní a  podřízená
rozdělení kromě sebe,  Podřízená  rozdělení,  je  nutné  mít  nastaveno  na  záložce  Typy  práv  uživatelů  typ
rozdělení u zvoleného práva. Pokud u zvoleného práva  není nastaven Typ rozdělení,  potom se  při přiřazení
některé z uvedených voleb zobrazí hláška: "Pozor! Pro tento typ práva  není nastaven typ rozdělení! (záložka
Typy práv uživatelů )".
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PŘÍKLA D: Na  záložce  Skupiny  uživ atelů  nastav íte  pro  ty p  práv a  SCHVÁ LENÍ  A BSENCE  hodnotu  VLA STNÍ  A
PODŘÍZENÁ  ROZDĚLENÍ  KROMĚ  SEBE.  Na  záložce  Ty py  práv  uživ atelů  pro  ty p  práv a  SCHVÁ LENÍ  A BSENCE  je
nutné m ít v y brán Ty p rozdělení.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře ze seznamu položku s typem práva Odblokování nebo Zablokování
karty, potom se ve spodní části zobrazí popisek: Uživatel musí při odblokování/blokování karty  zadat
své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

Práva a jejich hodnoty lze kombinovat. 

Načíst  nastavení práv  skupiny  ze  souboru -  stiskem tlačítka  načtete  soubor  obsahující
nastavení práv skupiny. Pokud v seznamu uživatelů je stejný kód nebo název souboru jako u
načteného souboru, potom program zobrazí varování s popisem, že načtená skupina s kódem
P/s  názvem  Prodejna  již  existuje  a  zda  si  přejete  přepsat  její  nastavení.  Po  potvrzení  se
nastavení práv této skupiny přepíše načteným souborem.

Uložit nastavení práv skupiny do souboru - po stisku tlačítka se zobrazí okno, ve kterém
zvolíte cestu pro uložení souboru, například Prodejna.iwgroup. Soubor obsahuje nastavení práv
pro vybranou skupinu, kód a popis skupiny uživatelů.

5.2.9 Práva uživatelů

V tomto formuláři nastavíte práva pro prohlížení a editaci údajů vlastních, údajů vybrané skupiny nebo osoby,
případně  údajů všech dle  vybraného rozsahu. Nastavují se  zde  tedy práva  pro všechny uživatele  intrawebu
nebo pro vybrané skupiny uživatelů.
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V horní části formuláře vyberte funkci, pro kterou chcete nastavit  práva  uživatelů (např. Prohlížení údajů). V
dalším kroku vyberte, zda chcete vytvořit práva pro všechny uživatele nebo jen pro vybrané skupiny.

NASTAVENÍ PRÁV PRO VŠECHNY UŽIVATELE:

Nastavení  práv  -  z  nabídky  zvolte,  jaká  práva  chcete,  aby  měli  všichni  zaměstnanci.  Pro  všechny
zaměstnance budete nejčastěji volit Zakázat  (osoby s tímto povolením nemají právo prohlížet např. osobní
údaje) nebo Pouze vlastní (osoby s tímto povolením uvidí pouze vlastní údaje).

Vybrané záznamy  - z nabídky zvolte, co se má provést s právy zaměstnanců. Při prvním nastavení práv
zaměstnanců  použijete  volbu  Nastavit  (všem  zaměstnancům  se  nastaví  zvolená  práva  do  Formuláře
zaměstnance). 

Pokud jste vybrali v horní části formuláře Odblokování nebo Zablokování karty,  potom se  ve  spodní části
formuláře  zobrazí  Podrobnosti.  V  podrobnostech  můžete  provést  následující  nastavení.  Ponechat  beze
změny  -  políčko  je  implicitně  zaškrtnuto.  Pokud  potřebujete  provést  změnu,  odškrtněte  políčko  u  tohoto
popisu. Následně budete moci zaškrtnout políčko: Uživatel musí při odblokování/blokování karty  zadat
své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

NASTAVENÍ PRÁV PRO VYBRANÉ SKUPINY:

Práva pro všechny zaměstnance máte již vytvořena, ale potřebujete ještě nastavit práva jen pro určitou skupinu
uživatelů. Může se jednat o nastavení práv pro mistry, aby viděli potřebné údaje svých podřízených (dělníků). 

Provést požadované změny pouze pro osoby ze skupiny  -  zatrhnutím políčka  a  výběrem z  nabídky
zvolte, pro jakou skupinu uživatelů chcete nastavit práva (například skupina  Mistři). Novou skupinu můžete
vytvořit v menu Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci.

Nastavení práv  - z nabídky zvolte, jaká  práva  chcete  přidělit  osobám ze  skupiny (například Mistrům pro
prohlížení údajů jejich  podřízených  -  Dělníků).  Pro  jednotlivé  skupiny  zaměstnanců  budete  nejspíše  volit
Vybrané skupiny a osoby  -  po zvolení tohoto práva  nastavte  potřebné  osoby a  skupiny v následujících
dvou řádcích Vybrané osoby a Vybrané skupiny (například Dělníci). Mistři po nastavení práv uvidí například
osobní údaje vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků). Všechny  - vybraná skupina osob s tímto
povolením uvidí údaje všech (například osobní údaje všech zaměstnanců).

Vybrané záznamy - z nabídky zvolte, co se má provést s právy vybraných osob ze skupiny. Jelikož již jsou
nastavena nějaká práva, použijete volbu Přidat k právům zaměstnanců - vybraným osobám ze  skupiny
budou přidána zvolená práva.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře Odblokování nebo Zablokování karty,  potom se  ve  spodní části
formuláře  zobrazí  Podrobnosti.  V  podrobnostech  můžete  provést  následující  nastavení.  Ponechat  beze
změny  -  políčko  je  implicitně  zaškrtnuto.  Pokud  potřebujete  provést  změnu,  odškrtněte  políčko  u  tohoto
popisu. Následně budete moci zaškrtnout políčko: Uživatel musí při odblokování/blokování karty  zadat
své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

Pokud  máte  údaje  ve  formuláři  vyplněné,  stačí  stisknout  tlačítko   a  požadované  změny  se
provedou. Všechna provedená nastavení pro osoby se uloží do Formuláře zaměstnance - Intraweb.
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5.3 Změna hesla

Formulář změny hesla umožní aktuálnímu uživateli změnit jeho heslo.

5.4 Přihlášení jiného uživatele

Umožní přihlásit se do programu na stejném počítači jako jiný uživatel.

5.5 Multilicence

Menu Multilicence je přístupné v případě zakoupení multilicence, která umožňuje zpracovávat data více firmám.
Okno obsahuje seznam vytvořených firem (databází):

Jednotlivé  firmy  zadávejte  stisknutím  tlačítka  ,  případně  .  Vyplňte

název nové firmy a pokračujte stiskem tlačítka .

Poté definujte parametry databáze pomocí tlačítka . 
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Zvolte typ připojení:
MS SQL server - vyberte v případě síťové verze programu. Vyplňte pole a poté vytvořte databázi.

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.

Databáze -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází nebo kliknout na  tlačítko .
Otevře  se  okno,  do kterého uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

Po nastavení databáze  již  pouze  volíte  mezi jednotlivými databázemi (jeden řádek = jedna  databáze).  Pro

volbu databáze je nutno vybrat řádek a potvrdit tlačítkem .

Přejmenovat aktuální registraci databáze - přejmenujete vytvořenou
databázi.

Zrušit aktuální registraci databáze - zrušíte již vytvořenou databázi.

Zavřít formulář -  zrušíte poslední neuložené změny a uzavřete formulář.



80© 2013 RON Software, spol. s r.o.

5.6 Správa databáze

Položky v tomto menu:

Zálohování databáze

Obnova databáze ze zálohy

Aktivace

Údaje zpracovávané firmy

Komprimace databáze

Restrukturalizace databáze

Obnova systémových sestav a skriptů

Nastavení zabezpečení

Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci

Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci

5.6.1 Zálohování databáze

Zálohování dat  je  jednou ze  základních nutností při práci s  počítačem. Je  v zájmu vás,  uživatelů,  abyste  si
veškerá data (databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze. 

5.6.1.1 Zálohování SQL databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný disk. Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

80

82

86

87

88

88

89

90

97

97



81

Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou bak.

Soubor se automaticky uloží do podadresáře BACKUP v adresáři, kde je nainstalován MS SQL Server (např. C:
\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup). 

Pokud je SQL server na jiném PC, než provádíte zálohu, pak se soubor zálohy vytvoří na počítači, kde je SQL
server. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého správce sítě.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

POZNÁ MKA : V  MS  SQL  Serv er  Managem ent  Studiu  m ůžete  případně  naplánov at  v y tv áření  záloh  jednotliv ý ch
databází  nebo  archiv ov at  celé  databáze  (soubory  ty pu  MDF  a  LDF)  např.  z  C:\Program  Files\Microsoft  SQL
Serv er\MSSQL.1\MSSQL\Data. 

5.6.1.2 Zálohování FDB databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude databáze ve firebirdu zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný disk. Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou fbk.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.



82© 2013 RON Software, spol. s r.o.

5.6.1.3 Zálohování MDB databáze

Cíl zálohování:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný disk. Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cesta k souboru:
Vyberte  cestu pro uložení  souboru  se  zálohou  dat  a  zadejte  jméno  tohoto  souboru.  Cestu  můžete  vybrat

pomocí tlačítka .

Existující zálohy  přepisovat  automaticky  bez  dotazu -  pokud zatrhnete,  bude  program automaticky
přepisovat existující zálohu bez dotazu: "Opravdu si přejete zálohovat databázi?"

Při ukončení aplikace  zobrazit  formulář  zálohování -  pokud zatrhnete,  zobrazí program  při  každém
ukončení aplikace formulář pro zálohování dat.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

5.6.2 Obnova databáze ze zálohy

Funkci použijte v případě, že máte databázi zálohovanou a v databázi, se kterou v současnosti pracujete, došlo
k chybě. Pak je potřeba obnovit zálohovanou databázi.
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5.6.2.1 Obnova SQL databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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5.6.2.2 Obnova FDB databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze ve firebirdu.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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5.6.2.3 Obnova MDB databáze ze zálohy

Zdroj obnovy:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze. Cestu můžete vybrat pomocí

tlačítka .

Seznam nalezených zálohových souborů:

Po  vybrání  cesty  k  záložnímu  souboru  se  zobrazí  seznam  nalezených  zálohovaných  souborů.  V  seznamu
vyberte  zatržením  soubor,  kterým  chcete  obnovit  databázi.  Pokud  není  seznam  aktuální,  stiskněte  tlačítko

.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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5.6.3 Aktivace

Programy  firmy  RON  Software  se  po  instalaci  chovají  vždy  jako  demoverze,  dokud  nejsou  aktivovány
aktivačním kódem. 
Demoverze  programu je  omezena  maximálním počtem tří zaměstnanců. Další omezení  demoverze  nemá.
Znamená to, že si můžete naplnit veškeré databáze platnými daty (avšak max. 3 zaměstnance) a program si
můžete  vyzkoušet  ještě  před tím,  než  se  rozhodnete  jej  zakoupit.  Pokud  si  chcete  program  vyzkoušet  bez
omezení, vyžádejte si u naší firmy dočasný aktivační kód.

Aktivační kód je posloupnost čísel a písmen, která  je  vypočtena  šifrovacím algoritmem z  názvu vaší firmy,
IČO a rozsahu licence.

Důvody používání aktivačních kódů:

1. jednoduchá a okamžitá možnost zakoupení nebo rozšíření licence programu. Díky aktivačnímu kódu můžete
od naší firmy nebo vašeho prodejce programu okamžitě (telefonem, faxem, e-mailem) obdržet plnou verzi
programu nebo jeho rozšíření. Na základě údajů vaší firmy a potvrzení o provedení platby.

2. ochrana proti neoprávněnému používání.

POZOR: Pov inné  údaje  (tučné)  v  aktiv ačním  form uláři  nesm íte  m ěnit.  Při  prov edení  zm ěny  se  program  ihned
přev ede do režim u dem ov erze!!!

Princip aktivace systému je popsán na začátku příručky v části Licence.
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Přidat testovací aktivační kód - v případě  zadání platného licenčního
čísla  a  aktivačního  kódu  se  nabídne  možnost  přidání  testovacího
aktivačního  kódu.  Ten  můžete  využít  pro  otestování  vybraných  funkcí
programu.  Po  vypršení  platnosti  testovacího  kódu  nemusíte  přepisovat
aktivační údaje.

5.6.4 Údaje zpracovávané firmy

Ve formuláři můžete doplnit další údaje o vaší firmě. Část údajů je převzata z aktivace. Můžete také  nastavit
logo  vaší  firmy  dvojklikem  na  rámečku  v  pravém  horním  rohu  formuláře.  Logo  musí  být  v  poměru  2:1.
Nastavené údaje jsou používány při tisku výstupních sestav.

POZOR: Pokud  nem áte  aktiv ov án  m odul Multilicence,  nem ůžete  zm ěnit  údaje  zpracov áv ané  firm y  v  této  sekci,
ale  přejděte  do m enu "Sy stém /Správ a databáze/A ktiv ace ". 86
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5.6.5 Nastavení parametrů databáze

Zvolte typ připojení:
MS SQL server - vyplňte pole a poté vytvořte databázi.

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.

Databáze  -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází nebo kliknout  na  tlačítko  .
Otevře  se  okno,  do kterého uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

SQL server a Soubor MDB - postup nastavení parametrů můžete najít v kapitole Instalace/První spuštění .
 

5.6.6 Komprimace databáze

Při používání MS SQL serveru tato funkce uvolní nepoužívané části databázového souboru a soubor tak zkrátí.
Pokud je databáze provozována na "mdb" databázi, opraví a zmenší tato funkce databázi stejně jako je tomu u
SQL databáze. Na jiných platformách není tato volba dostupná.

POZOR: Při prov ádění kom prim ace nesm í bý t k databázi připojen jiný  uživ atel.

5.6.7 Restrukturalizace databáze

Restrukturalizace provede přegenerování struktury databáze podle .sdf souboru s  definicí struktury databáze.
Pokud je databáze  prázdná,  pak vytvoří novou strukturu databáze. Restrukturalizace  se  většinou provádí při
instalaci  nebo  přechodu  na  novější  verzi  programu.  Při  běžném  používání  programu  se  restrukturalizace
neprovádí.

29
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Pokud restrukturalizaci provedete,  nepoškodíte  data.  Pokud  si  tedy  nejste  jisti  správností  funkce  databáze,
zkuste restrukturalizaci bez obav provést. Na velkých databázích musíte samozřejmě počítat s delší dobou na
provedení této operace.

Při restrukturalizaci je možno volit tyto možnosti:

Rychlá  restrukturalizace  -  provede  přegenerování  struktury  jen  změněných  tabulek  v  databázi.
Používá se hlavně po instalaci novější verze programu, který rozšiřuje obsah databáze o nové položky.

Úplná restrukturalizace - provede přegenerování struktury u všech tabulek v databázi. Tato volba je
pomalejší a má opodstatnění pouze v případě, že jsou s databází nějaké problémy.

Volba  vygenerovat  implicitní data  určuje,  zda  jsou  po  restrukturalizaci  do  tabulek  v  databázi  vloženy
předdefinované záznamy. Tato volba se používá jen při vygenerování nové struktury databáze do prázdného .
mdb souboru. Pokud jste omylem vymazali standardní položky v databázi a chcete je dostat zpět, můžete tuto
operaci použít, ale musíte počítat s tím, že standardní hodnoty budou dopsány do všech seznamů tak, jak byly
naplněny při vytvoření nové databáze.
Pokud je  připojená  databáze  prázdná  (nemá  vytvořenou  žádnou  strukturu),  pak nejsou  nabídnuty  v  menu
žádné volby a je potřeba provést úplnou restrukturalizaci s vygenerováním implicitních dat.

Při provádění restrukturalizace nesmí být  k této  databázi připojen žádný uživatel. Restrukturalizace  musí být
provedena  vždy  bez  chyby.  Pokud  došlo  k  chybě,  zkontrolujte,  zda  se  někdo  z  uživatelů  v  průběhu
restrukturalizace nepřipojil. Pokud se restrukturalizace nedaří, je pravděpodobně databáze poškozena. V  tom
případě použijte podpůrné utility pro opravu databáze (můžete je najít na Centru podpory zákazníků).

POZOR: Jestliže  restrukturalizace  neproběhla  v  pořádku  (skončila  chy bov ý m  hlášením ),  nesm íte  na  databázi
pracov at.  Špatně  restrukturalizov aná  databáze  nepracuje  korektně  a  m ůže  dojít  k  poškození  dat,  které  se
nem usí projev it okam žitě. 

Při restrukturalizaci se  zobrazí okno Změny  v  databázi,  které  vás  informuje  o  všech  změněných  tabulkách.
Pokud využíváte  způsob zabezpečení přihlášení do aplikace  systémem  uživatelů  ("Systém/Správa  databáze/
Nastavení zabezpečení"), je potřeba zkontrolovat nastavení práv uživatelů na uvedené tabulky.

5.6.8 Obnova systémových sestav a skriptů

V případě, že omylem smažete nějaké sestavy či skripty, můžete je pomocí této  funkce  nechat  opět  vytvořit.
Pozměněné sestavy a skripty však nově vytvořeny nebudou. 
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5.6.9 Nastavení zabezpečení

Ve formuláři nastavení zabezpečení je možno nastavit tyto způsoby zabezpečení:

Bez  zabezpečení  -  při  spuštění  programu  není  vyžadováno  žádné  přihlášení  uživatele.  Data
programu nejsou v tomto případě žádným způsobem chráněna proti zneužití cizí osobou. Tuto variantu
byste  měli  používat  opravdu  výjimečně,  a  to  pouze  v  případě,  že  k  počítači  nemá  přístup  nikdo
nepovolaný.

Zabezpečení heslem -  při spuštění programu je  po uživateli vyžadováno heslo,  které  lze  nastavit

přes tlačítko . Tato varianta ochrání data programu před nepovolanými osobami, kterým
nedovolí bez správného hesla pracovat s programem. Nezapomínejte však na to, že heslo může někdo
vidět, když jej zapisujete při přihlašování do programu. Z tohoto důvodu je vhodné heslo občas změnit
a rozhodně v případě, že máte pocit (nebo dokonce víte), že vaše heslo někdo nepovolaný zná. Tato
varianta zabezpečení bývá nejčastěji používaná u malých firem.

Zabezpečení systémem uživatelů  a  práv  -  při  spuštění  programu  je  po  uživateli  vyžadováno
přihlašovací jméno a heslo. Jednotliví uživatelé a jejich práva se nastavují v editoru uživatelů, který lze

vyvolat  přes  tlačítko: . Uživatele  lze  přiřazovat  do  skupin.  Skupiny  a  jejich  práva  lze

vyvolat tlačítkem: . Tato poslední a nejrozsáhlejší varianta  zabezpečení umožní práci s
programem  více  uživatelům.  Jednotlivým  uživatelům  můžete  přitom  přidělovat  různá  práva  k
činnostem a datům v programu. Pokud přidělíte každému uživateli jeho jméno a heslo pro přístup do
programu, můžete následně rovněž zjistit, kdo prováděl úpravy v datech. Tato varianta bývá nejčastěji
používaná u středních a velkých podniků, kde s programem pracuje více pracovníků.
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Pokud využíváte zabezpečení systémem uživatelů a práv, máte rovněž možnost zapnout funkci Politika

hesel. Pokud kliknete na tlačítko , otevře se stejnojmenné okno:

Zde můžete nastavit minimální délku hesla, úroveň zabezpečení a platnost hesla ve dnech. Po vypršení
platnosti hesla je po přihlášení uživatele vynucena změna hesla.

5.6.9.1 Editor uživatelů

V  této  části  programu  se  vytváří  jednotliví  uživatelé,  které  je  možno  členit  do  skupin.  Způsob  vytváření
přístupových práv pro jednotlivé uživatele je totožný s nastavením práv pro skupiny, proto zde naleznete pouze
odlišnosti.

Editor uživatelů - Základní údaje
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Nastavení Hesla  -  můžete  nastavit  pro  jednotlivé  uživatele,  které  si
uživatel může sám měnit. Více v kapitole Změna hesla .

Aktivní - pokud nemá uživatel nastaven příznak aktivní, nepřihlásí se do aplikace. Ve filtru v levé části okna si
můžete zobrazit požadované uživatele (všichni, aktivní, neaktivní).

Nastavení správce  -  standardně  je  v  programu  jeden  uživatel  s  přihlašovacím  jménem  správce.  Pokud
zaškrtnete položku správce v nastavení uživatele, bude mít aktuální uživatel neomezená práva  bez  ohledu na
jeho příslušnost ke skupině nebo nastavení individuálních přístupových práv.

V seznamu můžete nastavit uživateli obecná práva, například vytváření, editování a  rušení tiskových sestav v
seznamech apod. 

Pod seznamem zadáte uživateli jeho jméno a příjmení. Pokud potřebujete, můžete doplnit i poznámku. 

Dále  můžete  přidat  uživateli  členství  ve  skupinách.  Pro  přidání  použijte  tlačítko

 a  pro  vyřazení  použijte  tlačítko  .  Práva
uživatelů přiřazených do více  skupin se  sčítají. Pokud si nejste  jisti nastavenými právy,  přejděte  do  editoru

uživatelů a zde si zobrazte tlačítkem  formulář Efektivní práva uživatele. 

Tlačítka pro práci v editoru uživatelů:

Nový - vytvoření nového uživatele.

Nový z kopie - vytvoření nového uživatele z kopie aktuálního uživatele.

Přejmenovat - přejmenování již vytvořeného uživatele.

Zrušit - smazání uživatele.

Načíst - načtení uživatele ze souboru. 

Uložit - uložení uživatele do souboru. 

Efekt. práva - zobrazí formulář s právy uživatele. 

Vyhledat - vyhledá požadovaného uživatele.

Zavřít - uzavře okno pro práci s uživateli.

78
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Editor uživatelů - Práva na menu

Princip s právy na menu je shodný s  právy na  menu u editoru skupin. Proto je  ovládání popsáno v kapitole
Editor skupin - Práva na menu .

Editor uživatelů - Práva na databázi

Ve formuláři můžete na rozdíl od nastavení skupin použít omezení pro hodnoty pro jednotlivé sloupce tabulek.
V praxi to znamená, že například můžete omezit přístup na editaci docházky na jednotlivé zaměstnance, nebo
skupiny zaměstnanců (vedoucí skupiny vidí v programu jen pracovníky svého oddělení).

PŘÍKLA D: V program u jsou  zam ěstnanci rozděleni do  skupin  pod  názv y  A A ,  BB,  CC. Vedoucí pracov ník  pan  Karas
je  v edoucím  oddělení A A  a  BB. Chcem e  zabezpečit,  aby  pan  Karas  m ohl editov at  docházku  pouze  pracov níkům
sv ý ch  oddělení.  V  editoru  práv  pro  uživ atele  nastav te  v  záložce  práv a  databáze,  označte  položku  skupiny
zam ěstnanců a v e  spodní části v  poli - Om ezení hodnoty  sloupce v y pište , pro které skupiny  m á m ít práv a A A ;BB -
záznam y  je  nutno oddělit  středníkem .

Další ovládání a práce s právy na databázi je shodná s právy na databázi u editoru skupin. Proto je  ovládání
popsáno v kapitole Editor skupin - Práva na databázi .

Editor uživatelů - Práva na sestavy v manažeru sestav

Princip s právy na sestavy je shodný s právy na sestavy u editoru skupin. Proto je ovládání popsáno v kapitole
Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav .

Editor uživatelů - Př ístupové skupiny

Přístupových skupin se využije nejčastěji v případech, kdy má  firma  více  mzdových pracovnic. Jedna  mzdová
pracovnice  zpracovává  data  firemním  pracovníkům  a  druhá  pracovnice  zpracovává  mzdy  vedoucím
pracovníkům. Každé pracovnici se přiřadí požadovaná skupina, ve které bude moci například editovat údaje  a
následně je zpracovávat.  
V  přístupových skupinách jsou dva  sloupce  se  seznamy. Jeden sloupec obsahuje  seznam všech  dostupných
přístupových skupin a ve druhém sloupci je seznam všech povolených přístupových skupin. 

Přiřazení proběhne tehdy, když přesunete přístupovou skupinu zleva doprava pomocí šipky  ve  středovém
panelu. Pokud chcete provést přiřazení vybraných skupin osob pro zabezpečení,  můžete  využít  funkci Drag &
Drop ("uchopit" záznam myší a přetáhnout).
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5.6.9.2 Editor skupin

Nastavení přístupových práv pro skupinu uživatelů využijete v případě, že  máte  skupiny uživatelů se  stejnými
nebo podobnými přístupovými právy. Při vytváření přístupových práv je vhodné nadefinovat skupiny pro vedoucí
pracovníky, správce, běžné uživatele, apod. Těmto skupinám přiřadíte práva a uživatele budete přiřazovat  do
jednotlivých skupin. Přístupová práva je možno pro jednotlivé uživatele dále specifikovat.

Editor skupin - Základní údaje

V  horní části formuláře  se  nachází seznam s  obecnými právy. Skupině  můžete  například nastavit  vytváření,
editování a rušení tiskových sestav v seznamech apod.

Ve  spodní  části  formuláře  přiřadíte  jednotlivé  uživatele  do  skupiny.  Pro  přiřazení  použijte  tlačítko

 a  pro  vyřazení  použijte  tlačítko

. Práva uživatelů přiřazených do více skupin se sčítají. Pokud si nejste

jisti nastavenými právy,  přejděte  do editoru uživatelů a  zde  si zobrazte  tlačítkem  formulář
Efektivní práva uživatele. 

Tlačítka pro práci v editoru skupin uživatelů:

Nový - vytvoření nové skupiny uživatelů.

Nový z kopie -  - vytvoření nové skupiny z kopie aktuální skupiny.
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Přejmenovat - přejmenování již vytvořené skupiny uživatelů.

Zrušit - smazání skupiny uživatelů.

Načíst - načtení skupiny ze souboru. 

Uložit - uložení skupiny do souboru. 

Vyhledat - vyhledá požadovanou skupinu.

Zavřít - uzavře okno pro práci se skupinami uživatelů.

Editor skupin - Práva na menu

Jednou z možných variant omezení přístupů je omezení přístupů na jednotlivé položky v menu. V této části je

zobrazeno kompletní menu programu a máte možnost pomocí tlačítek ,  umístěných v horní části okna

sbalit nebo rozbalit větev nebo celý strom menu. Pomocí tlačítek ,  ,  můžete nastavit viditelnost
či neviditelnost jednotlivých větví nebo jednotlivých položek menu.

Tlačítko  je určeno k zapnutí práv na kompletní menu. Tlačítko  je určeno k vypnutí práv na kompletní
menu.

Položky v menu, které nebudou mít nastaveno  nebudou v programu vidět a uživatel s takto nastavenými
právy ani nezjistí, že program vypnutou funkci může obsahovat.



96© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Editor skupin - Práva na databázi

Další možností je omezit přístupová práva na jednotlivé datové tabulky a následně na sloupce tabulek. Můžete
tedy zabezpečit, že uživatel v žádné části programu neuvidí kódy identifikačních médií (čísla karet, čipů,...). Na

tabulky a sloupce můžete nastavit atributy čtení ,  editace  ,  vytvoření nového záznamu ,  smazání

záznamů . Tlačítko  je určeno k zapnutí všech databázových práv a  tlačítkem  vypnete  všechna
databázová práva. 

Jednotlivé  způsoby nastavení přístupových práv se  dají  kombinovat,  lze  nastavit  práva  v  menu  na  seznam
čteček a současně můžete zakázat uživatelům vytvoření nové čtečky.
Při definování přístupových práv na menu buďte pečliví, abyste přílišným omezením práv neznemožnili uživateli
systém smysluplně využívat.

Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav

Poslední z možností omezení práce s programem je omezení přístupu k jednotlivým tiskovým sestavám. Princip

je  stejný jako v kapitole  Editor skupin -  Práva  na  menu. Nastavujete  viditelnost  sestavy přiřazením   k

jednotlivým sestavám. Pokud chcete  zpřístupnit  všechny sestavy,  klikněte  na  tlačítko  .  Pokud  chcete  u

všech sestav zrušit viditelnost, klikněte tlačítko . Tlačítka ,  sbalí nebo rozbalí větev nebo celý strom
menu.
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Editor skupin - Př ístupové skupiny

Princip s  přístupovými skupinami je  shodný s  přístupovými skupinami u editoru  uživatelů.  Proto  je  ovládání
popsáno v kapitole Editor uživatelů - Přístupové skupiny .

5.6.10 Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci

Pokud používáte skupiny zaměstnanců a přístupové skupiny  shodné, stačí vám pouze spustit tuto funkci

tlačítkem  a  program zkopíruje  nastavení skupin zaměstnanců do  přístupových  skupin  (menu
Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci).

Pokud systém zavádíte, je seznam přístupových skupin prázdný. Naplňte seznam skupin zaměstnanců v sekci
Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci a potom spusťte tuto funkci. 

Uplatnit  hierarchii rozdělení -  volba  určuje,  zda  bude  při synchronizaci skupin osob pro zabezpečení v
aplikaci  uplatněna  hierarchie  zdrojového  rozdělení.  To  znamená,  že  členové  skupin  odpovídajících
podřízeným rozdělením budou i členy skupin odpovídajících nadřazeným rozdělením. 

5.6.11 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci

Přístupovou skupinu osob zadejte  v  případě,  že  využíváte  zabezpečení systémem uživatelů a  skupin v menu
"Systém/Správa  databáze/Nastavení  zabezpečení "  a  potřebujete  uživatelům  zpřístupnit  pouze  data
některých zaměstnanců. 

93

93



98© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Pokud  neprovedete  synchronizaci  přístupových  skupin  podle  rozdělení  v  menu  "Systém/Správa  databáze/

Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci ", můžete skupiny vytvořit kliknutím na tlačítko 

Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené  položky lze  měnit  tlačítkem  Editace  záznamu. Otevře  se  formulář
Přístupová skupina, který má záložky Formulář záznamu  a Členové skupiny .

POZNÁ MKA :  Pokud  prov edete  sy nchronizaci  skupin  osob  pro  zabezpečení  v  aplikaci,  přepíše  se  skupina  z
rozdělení zam ěstnance do  nastav ení skupin  pro  zabezpečení. Ruční zadáv ání v  takov ém  případě  neprov ádějte ,
je likož sy nchronizace v aše ruční nastav ení v ždy  přepíše. 

5.6.11.1 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Formulář záznamu

Přístupové skupiny vytvořené v tomto menu naplní sloupec Dostupné přístupové skupiny  v menu "Systém/
Správa databáze/Nastavení zabezpečení/Editor uživatelů", v záložce Přístupové skupiny . 

Kód - zadejte povinný kód pro přístupovou skupinu. 

Popis - textové označení skupiny. 
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5.6.11.2 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Členové skupiny

Každý uživatel má definován přístup k určitým přístupovým skupinám a tím má přístup také k jejím členům. Ve
formuláři  vyberete  jednotlivé  osoby  ze  sloupce  Osoby  pro  výběr  členů  a  pomocí  šipek  (na  obrázku  v
červeném  rámečku)  je  přesunete  do  sloupce  Členové  skupiny.  Pokud  chcete  přenést  všechny  položky,
stiskněte tlačítko se zdvojenou šipkou. Stejný postup platí pro zařazení položek zpět na levou stranu.

Filtry ve sloupci Osoby pro výběr členů:

Všichni - filtr zobrazí všechny zaměstnance.

Aktivní PP - zatržením funkce zjistíte všechny osoby s neukončeným pracovním poměrem.

Nečlenové - výběrem filtru vytvoříte seznam osob, které nejsou členy vybrané přístupové skupiny.

Filtry ve sloupci Členové skupiny:

Všichni - filtr zobrazí všechny zaměstnance.

Aktivní - výběrem funkce získáte seznam zaměstnanců s neukončeným pracovním poměrem.

Neaktivní - zatržením filtru vytvoříte seznam osob, které mají již ukončený pracovní poměr. 

5.7 Seznam počítačů připojených k databázi

Pokud chcete  mít  přehled,  které  počítače  jsou aktuálně  připojené  k  databázi  (pracující  s  programem),  pak
stiskněte tuto volbu. Správce systému může tímto způsobem zjistit, jestli je někdo aktuálně připojen k databázi
v případě,  že  potřebuje  provádět  operace  vyžadující  uvolněnou  databázi  od  všech  uživatelů.  Například  při
zálohování nebo restrukturalizaci je nutné, aby nebyl k databázi nikdo další připojen.
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5.7.1 Aktuálně připojené počítače

Záložka zobrazuje seznam počítačů, které jsou aktuálně připojeny k databázi:

Tlačítkem  obnovíte seznam aktuálně připojených počítačů a tlačítkem  seznam uzavřete.

5.7.2 Mapování popisů počítačů

Celkový seznam počítačů můžete vytvořit v tomto okně. 

Stisknutím tlačítka   otevřete  dialogové  okno Vytvoření nového  mapování popisu,  do  kterého
zadáte tyto údaje:

Počítač  -  uveďte,  o  jaký počítač  jde. Záleží  na  vás,  jestli  ho  pojmenujete  jménem  osoby,  která  s  ním
pracuje, nebo číslem.

Popis - doplňte popis počítače. Údaje volte tak, abyste mohli snadno rozpoznat aktuálně připojené počítače.

5.8 Stavový řádek

Stavový řádek má  tu výhodu,  že  je  viditelný při otevřených seznamech,  které  se  zobrazují  ve  střední  části
monitoru. Stavový řádek najdete v dolní části aplikace. V našem případě má stavový řádek řádky dva. 

V druhém oddíle prvního stavového řádku se zobrazuje počet záznamů v aktivním seznamu. Třetí oddíl prvního
stavového řádku zobrazuje krátkou nápovědu položek, na kterých se nachází kurzor.
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Druhý stavový řádek zobrazuje  v  prvním oddíle  název firmy,  ve  které  jsou zpracovávána  data,  a  v  druhém
oddíle zobrazuje aktuálně nastavené období, resp. období, se kterým momentálně pracujete.

Nepotřebujete-li stavový řádek sledovat, je možno jej vypnout v menu volbou Systém/Stavový řádek.

5.9 Rychlé menu

Účelem menu je rychlejší manipulace s často používanými položkami a zapíná se volbou Systém/Rychlé menu.
Při práci s aplikací se aktivování rychlého menu projeví jako lišta s ikonami v levé části monitoru.

Ikony rychlého menu si můžete libovolně měnit - ubírat či přidávat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na lištu s
ikonami se zobrazí menu. 

Zobrazit

Umístění

Přidat položku menu

Zrušit položku menu

Obnovit implicitní nastavení

Zobrazit  -  v  této  položce  máte  možnost  nastavit  velikost  (malou,  střední,  velkou)  zobrazení  ikony  položky
rychlého menu.

Umístění - v tomto odkazu umístíte rychlé menu na požadovanou stranu (vlevo, vpravo, nahoru, dolu).

Přidat položku menu - tímto odkazem přidáte položku rychlého menu. Postup přidání je popsán níže.

Zrušit  položku menu - po označení požadované položky se  zobrazí okno s  varováním: "Opravdu si přejete
zrušit  akt. položku: "Název rušené  položky rychlého menu"?".  Po  potvrzení  je  položka  smazána  z  rychlého
menu.

Obnovit implicitní nastavení - po výběru položky se zobrazí okno s varováním: "Všechny uživatelsky přidané
položky a další úpravy rychlého menu budou ztraceny! Opravdu si přejete obnovit implicitní nastavení rychlého
menu?" Po potvrzení je obnoveno výchozí nastavení rychlého menu.
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Pro přidání položky stiskněte Přidat položku menu a otevře se okno se stromovým zobrazením standardního
menu. 

Požadovanou položku najděte ve  struktuře  a  potvrďte  tlačítkem . Pro rozvinutí a  svinutí stromu
používejte  kurzor myši a  dvojité  kliknutí  na  danou  položku.  Po  výběru  položky  můžete  zvolit  z  nabízeného
seznamu nebo ze souboru ikonu položky rychlého menu.

Po potvrzení výběru se vybraná položka přidá do seznamu rychlého menu.

TIP: Pokud chcete  v  ry chlém  m enu spouštět skript nebo uživ atelský  seznam , m usíte  ho  nejdřív e  přidat  do  m enu
Uživ atelský ch  funkcí .  To  prov edete  v  m enu  Uživ atelské  funkce/Nastav ení  uživ atelský ch  skriptů  (
Nastav ení uživ atelský ch seznam ů ).

5.10 Plovoucí nápověda

Plovoucí nápověda  zobrazuje  popisky ("bubliny")  k ikonám v programu pokaždé  tehdy,  když  necháte  kurzor
myši na ikoně. Pokud chcete znát funkci jednotlivých ikon, zatrhněte si plovoucí nápovědu.

486 488

486
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5.11 Konec

Pomocí tohoto menu ukončíte  práce  v  programu.  Program  lze  také  uzavřít  stisknutím  kláves  Alt+F4.  Třetí

možností,  jak rychle  vypnout mzdový program, je  kliknout na  tlačítko  v  pravém horním rohu. Ve  všech
těchto případech se objeví okno, ve kterém potvrdíte dotaz na ukončení aplikace kliknutím na tlačítko ANO.
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6 Seznamy

Menu Seznamy obsahuje následující položky:

Zaměstnanci

Přehled pracovních poměrů

Kalendáře

Mzdy

Platy

Dokumenty

Úkoly zaměstnanců

Napomenutí

Vzkazy

Vzdělání

Typy pracovních poměrů

Typy mzdových položek

Rozdělení

Umístění

Zdravotní pojišťovny

Bankovní účty

Evidenční zařazení

Číselníky

Správně naplněné seznamy jsou základem funkčního systému. Ve  vybraném seznamu lze  pouze  číst. Pokud

chcete  jednotlivé  údaje  upravovat,  klikněte  na  ikonu  pro  editaci  vybraného  záznamu  .  Pokud  chcete

přidávat nové položky, použijte ikonu pro vložení nového záznamu . 

Údaje z jednotlivých seznamů se v programu objevují jako možnosti pro výběr (výběrové  položky),  např. při
zadávání nového zaměstnance (pro přidělení rozdělení, kalendáře apod., kdy volíte z vytvořených seznamů).

V případě propojení se mzdovým programem PROFI mají exportovaná data z personalistiky vliv na výpočty ve
mzdách (manuál Personalistika uvádí odkazy na využitelné funkce). 

Další seznamy se rozvinou, pokud zanecháte kurzor na položkách menu s šipkou. 

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.
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6.1 Zaměstnanci

Seznam  obsahuje  všechny  zaměstnance,  které  jste  zadali  (bývalé,  současné  zaměstnance  i  uchazeče  o
zaměstnání). Každý zaměstnanec je  zde  uveden pouze  jednou a  je  evidován podle  rodného čísla. Na  tento
záznam  je  možno  vázat  neomezené  množství  doplňujících  údajů  podle  potřeby  firmy  (pracovní  poměry,
bydliště,  rodinní  příslušníci,  vzdělání,  zdravotní  stav,  školení,  znalosti  apod.).  Tato  vlastnost  programu
umožňuje při opakovaném zaměstnání stejného zaměstnance využít již zavedené údaje v kartách zaměstnanců

.

Rychlé filtrování (výběr) ze seznamu:

Zobrazit  hierarchii  -  vyberete-li  tuto  funkci,  vlevo  vedle  seznamu  zaměstnanců  se  zobrazí  okno  se
strukturou rozdělení firmy. Seznam poté poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení,
které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců.

Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

116
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POZNÁ MKA : T lačítko   slouží k aktualizaci tabulky  s hierarchií rozdělení.

Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost

Jen rozdělení - zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete měnit v menu
"Seznamy/Rozdělení",  v  záložce  Členové  rozdělení .  Tento  formulář  můžete  otevřít  i  v  Seznamu
zaměstnanců, a to  rozkliknutím daného rozdělení v  levé  části formuláře  (pokud je  filtr  Zobrazit  hierarchii
aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců.

Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.

Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.

Pro rozhodnutí, zda je zaměstnanec aktivní nebo ne, záleží na  tom, ke  kterému dni je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den
a  zatrhněte  funkci  Ke  dni.  Tím  se  aktivuje  kalendář  pro  výběr  dne.  Je  možné  taktéž  zobrazit  stav  k
vybranému období zaškrtnutím pole V období a vybráním datumů od - do.

Jen typ osoby  -  pokud je  pole  zatržené,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní  údaje/Mzdové/Pracovní  poměr  uveden  Typ  osoby  odpovídající  zvolenému  filtru.  Pro  účely
zpracovávání  mezd  je  důležité  nastavení  Zaměstnanec.  Ostatní  varianty  slouží  pouze  pro  práci  s
docházkovým systémem.

Seznam zaměstnanců (na prvním obrázku v červeném rámečku):

V případě jakékoli změny můžete přidat nového zaměstnance nebo změnit stávající údaje, a to tlačítkem 

Nový  záznam  nebo   Editace  záznamu.  Otevřením  určitého  záznamu  se  zobrazí  karta  vybraného
zaměstnance .

 Nový záznam - tlačítkem se otevře Průvodce přidáním nového zaměstnance , ve kterém vyplňte
potřebné informace.
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6.1.1 Průvodce přidáním nového zaměstnance

Pomocí Průvodce přidáním nového zaměstnance (dále jen průvodce) můžete vložit údaje nového zaměstnance.
Samotné  spuštění průvodce  provedete  pomocí  klávesové  zkratky  Alt  + Insert  nebo  kliknutím  na  ikonu  pro
vložení nového záznamu ve formuláři Seznam zaměstnanců . 

Průvodce se skládá z jedenácti bodů (formulářů). Jednotlivé  formuláře  obsahují povinné  a  nepovinné  údaje.
Jestliže  nezadáte  některý z  povinných  údajů  (tučným  písmem),  budete  upozorněni  a  program  při  stisknutí

tlačítka   nenabídne  následující formulář. Průvodce  také  umožňuje  návrat  k  předchozím  bodům

pomocí tlačítka . Ostatní nepovinné údaje jsou doplňující. Data vyplňujete nebo vybíráte z číselníků
(seznamů).  Všechny  nabízené  číselníky  můžete  upravovat  v  menu  "Seznamy/Číselníky "  nebo  přímo  v
průvodci rozkliknutím seznamu (podtržené označení) a použitím ikony pro vložení nového záznamu nebo pro
editaci.

6.1.1.1 Základní údaje

Je potřeba vyplnit tučně zvýrazněné údaje záložky:

Rodné  číslo  -  uvedením rodného čísla  (bez  lomítka)  se  automaticky  doplní  položky  Datum narození  a
Pohlaví. 

Titul - jedná se o doplňující údaj.

Jméno - uveďte jméno zaměstnance.

Příjmení - vyplňte současné příjmení zaměstnance.
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Titul za - jde o doplňující údaj.

Rodné příjmení - pole vyplňte v případě změny příjmení. 

Počet dětí pro důchod - údaj potřebný pro zjištění důchodového věku žen.

Národnost  /  Státní příslušnost  -  položky  umožňující  výběr  z  definovaných  číselníků  národností  a
státních příslušností  (států), a to:

o kliknutím na podtržený název pole - otevře se  formulář  pro Výběr  ...,  ve  kterém můžete  editovat

stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové ikonou  Nový záznam.

o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam. 

Místo narození - volbou místa narození se automaticky vyplní Okres narození. 

e-mail / Poznámka - uveďte v případě potřeby.

6.1.1.2 Adresa, Zdravotní pojištění, Zdravotní stav

Záložka je rozdělena na následující části:

ADRESA:

Trvalé - pokud je zadaná adresa trvalým bydlištěm, pole zatrhněte.

Ulice / Telefon 1 / Telefon 2 / Mobil / Fax / E-mail / Vzdálenost do zaměstnání (zadejte číselný údaj
označující kilometry) - nepovinné položky.

247
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PSČ - pokud vyberete poštovní směrovací číslo , doplní se kolonky Část obce a Obec.

Stát - výběrová položka poskytne seznam států .

Způsob dopravy - výběrový seznam můžete upravovat v menu "Seznamy/Číselníky/Způsob dopravy ". 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:

Pojišťovna - položka pro volbu z číselníků pojišťoven. 

Číslo pojištěnce - automaticky se doplní rodné číslo zaměstnance.

Zaměstnanec -  u této  položky zvolte  jednu z  možností: s  trvalým pobytem v ČR,  bez  trvalého pobytu s
bydlištěm v EU, bez trvalého pobytu s bydlištěm mimo EU nebo občan EU s přiděleným číslem pojištěnce. 

Účtárna - výběrová položka. 

ZDRAVOTNÍ STAV:

Zdravotní stav  - možnosti: Zdravý, Částečně invalidní (I. a II. stupeň) nebo Invalidní (III. stupeň). Pokud se
jedná o osobu se zdravotním postižením, zatrhněte některou z těchto položek: 

o Držitel průkazu ZTP/P,

o Osoba se zdravotním postižením (OZP), 

o Osoba s těžším zdravotním postižením.

Ošetřující lékař - číselník můžete upravit v menu "Seznamy/Lékaři a zdravotnická zařízení ".
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6.1.1.3 Rodinný stav, Rodinní příslušníci

Záložka obsahuje informace týkající se rodinných příslušníků zaměstnance:

RODINNÝ STAV:

Rodinný stav - výběrová položka. 

Platnost od - v případě svobodného zaměstnance program automaticky přebere datum narození. U dalších
možností vyplňte datum svatby, rozvodu apod.

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI:

Můžete  přidat  nového  rodinného  příslušníka  ikonou  pro  vložení  nového  záznamu  nebo  tlačítkem

 ve spodní části formuláře, kterým se naplní potřebné hodnoty z databáze (pouze
pokud je zaměstnanec uveden jako rodinný příslušník).

Příjmení - kliknutím na podtržený název pole se otevře Seznam pro výběr. Automaticky se doplní definované
údaje dané osoby. 

Jméno - zadejte jméno osoby.

Rodné číslo - uvedením RČ se vyplní Datum narození.

Titul - jedná se o doplňující údaj. 

Rodinný  vztah  -  vyberte  z  následujících  možností:  Manžel,  Manželka,  Druh,  Družka  -  u  těchto  typů
rodinných vztahů se aktivuje položka Partnerem od do, Syn, Dcera, Vnuk, Vnučka, Registrovaný partner
nebo Registrovaná partnerka. 
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Zdravotní stav - výběrová položka. 

Držitel průkazu ZTP / P - pokud zatrhnete, je potřeba vyplnit kolonku Od (datum ve tvaru DD.MM.RRRR).

Vyživovaná osoba - kolonku nutné zatrhnout v případě uplatňování slevy na dítě (v aplikaci PROFI).

Stejná adresa jako zaměstnanec - kolonku nutné zatrhnout v případě uplatňování slevy na dítě  a  roční
slevy na partnera (v PROFI).

Seznam rodinných příslušníků se zobrazí v pravé části formuláře.

6.1.1.4 Pracovní poměr, Evidenční stav, Kalendář, Identifikační médium, Pracovní místo

Záložka se dělí do těchto sekcí:

 

PRACOVNÍ POMĚR:

Typ osoby  -  výběrová  položka  nabízející možnosti: Externí osoba,  Zaměstnanec  nebo  Zaměstnanec  jiné
firmy. 

Typ PP - povinný údaj, který vybíráte z číselníku v menu Seznamy/Typy pracovních poměrů.  

Osobní číslo - jedná  se  o  povinný údaj. Při zakládání databáze  se  v závislosti na  předpokládaném počtu
zaměstnanců stanoví délka osobního čísla v menu "Seznamy/Typy pracovních poměrů" v záložce  Vlastnosti
(ve mzdovém programu). 

Datum nástupu - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.



113

Zaměstnání malého rozsahu - výběrem určíte, že se jedná  o zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Tato
skutečnost  se  projeví  při  naplňování  údajů  tiskopisů  "Oznámení  o  nástupu  do  zaměstnání  (skončení
zaměstnání)"  v  programu  mzdy  (menu  Mzdy/OSSZ/Hlášení  na  OSSZ)  a  ELDP  (políčko  "MR").  Program
zohlední ZMR při výpočtu měsíční slevy na  sociálním  pojistném  v  programu  mzdy  (menu  Mzdy/Sleva  na
sociálním pojištění) (slevu neuplatní). 

Pořadové  číslo  pracovního  poměru  -  uvedené  číslo  má  vliv  na  generování  kódu  druhu  činnosti  na
tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Změna zaměstnání při nástupu - pokud zaměstnanec bezprostředně po ukončení předchozího pracovního
poměru nastupuje k dalšímu zaměstnavateli;  v  případě,  že  nový zaměstnanec je  např. absolventem, pole
ponechte volné.

Datum skutečného  nástupu  -  pokud  datum  vzniku  pracovního  poměru  připadne  např.  na  svátek,  je
potřeba  vyplnit  tento údaj,  který program zohlední např. při vytváření  přihlášky  na  OSSZ  a  na  zdravotní
pojišťovnu v programu mzdy (menu Mzdy/Hlášení na zdravotní pojišťovny).

Číslo pracovní smlouvy - v případě potřeby zadejte číslo.

Datum podpisu smlouvy - v případě potřeby zadejte datum podpisu smlouvy.

Důvod vzniku pracovního poměru - vyberte jednu z možností: Náhrada  za  zaměstnance,  který odešel;
Nové pracovní místo; Sezónní práce nebo Změna pracovní činnosti. 

Zkušební doba - zadejte číselný údaj pro počet měsíců.

Postavení v zaměstnání - klasifikaci postavení v zaměstnání pro ČSÚ můžete editovat v menu "Seznamy/
Číselníky/Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE) ".

Má ochrannou lhůtu - kolonku zatrhněte, pokud je zaměstnanec v ochranné době po skončení zaměstnání.

Statutární zástupce - výběr ovlivní naplnění kódu činnosti na ELDP.

Přihlášen na  OSSZ -  pokud  již  bylo  provedeno  přihlášení  a  pole  zaškrtnete,  program  již  nevygeneruje
přihlášku na OSSZ.

Přihlášen na ZP - pokud již bylo provedeno přihlášení, v  takovém případě  nebude  vytvářena  přihláška  na
zdravotní pojišťovnu.

Zaměstnání MR - zaměstnání malého rozsahu.

Datum ukončení - v případě potřeby uveďte datum ukončení pracovního poměru.

EVIDENČNÍ STAV:

Evidenční stav - vyberte z číselníku, který můžete upravovat v menu "Seznamy/Evidenční zařazení ".

KALENDÁŘ:

Kalendář - je nutné přiřadit zaměstnanci kalendář. Číselník kalendářů můžete  dle  vašich potřeb doplnit  v
menu "Seznamy/Kalendáře".

252
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IDENTIFIKAČNÍ MÉDIUM:

Identifikační médium - zvolte nepovinný záznam z nabízeného seznamu používaných identifikačních médií.
V kolonce PIN zadejte číselný kód.

PRACOVNÍ MÍSTO:

Pracovní místo -  vyberte  nepovinný údaj  z  nabídky. Číselník lze  vytvořit  v  menu "Personalistika/Pracovní
místa (Organizační struktura)/Typy pracovních míst".

6.1.1.5 Platový výměr

Záložka specifikuje platové podmínky zaměstnance:

PLATOVÝ VÝMĚR:

Typ mzdy  -  hodinová  nebo měsíční  tarifní dle  platné  legislativy  pro  státní  organizace;  smluvní  mzda  je
určena především podnikatelským subjektům.

Kategorie - vyberte z nabízených možností: Dělník výrobní, Dělník nevýrobní, nebo THP. 

Popis - v případě potřeby doplňte popis k platovému výměru.

Záloha / Prémie pevné /  Prémie pohyblivé /  Osobní příplatek /  Příplatek za vedení - u všech těchto
položek zadejte číselný údaj, pokud je zaměstnanci přiřazujete.
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ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZÁKONA O MZDĚ, RESP. SMLUVNÍ MZDY:

Program  podle  nastavení  typu  mzdy  vygeneruje  výběrovou  položku  pro  Mzdový  stupeň  nebo  zadávací
položku pro Platový výměr. 

6.1.1.6 Rozdělení

Formulář, ve kterém můžete zaměstnance přiřadit k určitému Typu rozdělení a detailněji na Rozdělení: 

Dokončit   -  po  výběru  rozdělení  stiskněte  toto  tlačítko.  Zaměstnanec  má
vytvořenou kartu. Pokud v menu "Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/
Přehled pracovních  poměrů "  máte  jiný  počet  vybraných  typů  rozdělení  než
počet používaných typů, můžete v řádcích označených Skupina vybrat požadované
rozdělení. 

POZNÁ MKA : Doplnění potřebný ch údajů je  m ožné po otev ření form uláře  daného zam ěstnance.

65
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6.1.2 Formulář zaměstnance

Formulář (kartu) zaměstnance zobrazíte v Seznamu zaměstnanců dvojklikem na určitou osobu. Požadovaných
údajů o zaměstnanci je mnoho a není možné je zobrazit v jednom formuláři, proto je karta rozdělena na dvě
základní části, a to na personální  a mzdovou . Kliknutím na záložku (v levé části okna) se v pravé  části
zobrazí veškeré údaje týkající se vybrané záložky.

Pokud  potřebujete  doplnit  informaci  o  zaměstnanci,  kterou  jste  nezadali  v  Průvodci  přidáním  nového
zaměstnance , můžete upravovat obsah jednotlivých záložek pomocí tlačítek na dolní liště .

Formulář mzdy - tlačítko není v aplikaci Personalistika aktivní. 

Sestavy  -  tlačítko  otevře  Manažer  výstupních  sestav ,  ve  kterém  můžete
zobrazit jednotlivé tiskopisy daného zaměstnance. 

POZNÁ MKA : Ov ládací  prv ky  form uláře  jsou  um ístěny  v  dolní  části.  Při  zadáv aní  některý ch  údajů  program
autom aticky  naplní datum  pro Platnost od - do, a  to aktuálním  dnem . Doplněné datum  lze  editov at.

6.1.2.1 Formulář zaměstnance - Základní údaje personální

Podle logické příslušnosti mezi základní personální údaje řadíme záznamy v následujících záložkách:

Rodina

Adresy

Průkazy

Zdravotní pojištění

Zdravotní stav

Evidenční stav

Pracovní místa

Vzdělání

Schopnosti

Pracovní pomůcky

Velikosti pracovních pomůcek

Školení

Zdravotní prohlídky

Hodnocení

Napomenutí/Posudky

ID média

Rozdělení

Dokumenty

116 146

108 39

470

39

118

119

121

122

123

124

125

126

127

129

130

131

134

136

137

138

140

143
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Ostatní údaje

Intraweb

Výběrem určité  kategorie  (záložky)  se  v pravé  části formuláře  zobrazí veškeré  zadané  údaje,  které  můžete
dále upravovat a doplňovat. Na následujících stránkách se budeme věnovat každé kategorii zvlášť. 

Rodné  číslo  -  uvedením rodného čísla  (bez  lomítka)  se  automaticky  doplní  položky  Datum narození  a
Pohlaví. 

Titul - jedná se o doplňující údaj.

Jméno - uveďte jméno zaměstnance.

Příjmení - vyplňte současné příjmení zaměstnance.

Titul za - jde o doplňující údaj.

Předchozí příjmení -  pokud došlo  ke  změně  příjmení zaměstnance  (tudíž  uvádíte  nové  v poli  Příjmení),
program  se  zeptá,  jestli  se  má  původní  příjmení  uložit  do  databáze  (tedy  do  pole  Předchozí  příjmení;
kliknutím na podtržený název pole se otevře okno, ve kterém můžete editovat).

Datum narození / Rodné příjmení - pole vyplňte v případě potřeby.  

Pohlaví - pohlaví se automaticky vyplní po zadání rodného čísla v Průvodci přidáním nového zaměstnance
. 

Počet dětí pro důchod - údaj potřebný pro zjištění důchodového věku žen.

Národnost  /  Státní příslušnost  -  položky  umožňující  výběr  z  definovaných  číselníků  národností  a
státních příslušností  (států), a to:

144

144

108

247

245
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o kliknutím na podtržený název pole - otevře se  formulář  pro Výběr  ...,  ve  kterém můžete  editovat

stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové ikonou  Nový záznam.

o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam. 

Místo narození - volbou místa narození se automaticky vyplní Okres narození. 

e-mail / telefon / Poznámka - uveďte v případě potřeby (např. pokud využíváte menu Zdravotní prohlídky
).

6.1.2.2 Formulář zaměstnance - Rodina

Záložka  poskytuje  přehled změn rodinného stavu zaměstnance  a  seznam  rodinných  příslušníků  (pravá  část
okna) vybraných pro uplatňování příslušných odpočtů. 

Rodinný stav:

Rodinný stav - výběrová položka. 

Platnost od - v případě svobodného zaměstnance program automaticky přebere datum narození. U dalších
možností vyplňte datum svatby, rozvodu apod.

Rodinní příslušníci:

Můžete  přidat  nového  rodinného  příslušníka  ikonou  pro  vložení  nového  záznamu  nebo  tlačítkem

 ve spodní části formuláře, kterým se naplní potřebné hodnoty z databáze (pouze
pokud je zaměstnanec uveden jako rodinný příslušník).

379
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Příjmení - kliknutím na podtržený název pole se otevře Seznam pro výběr. Automaticky se doplní definované
údaje dané osoby. 

Jméno - zadejte jméno osoby.

Rodné číslo - uvedením RČ se vyplní Datum narození.

Titul - jedná se o doplňující údaj. 

Rodinný  vztah  -  vyberte  z  následujících  možností:  Manžel,  Manželka,  Druh,  Družka  -  u  těchto  typů
rodinných vztahů se aktivuje položka Partnerem od do;  Syn,  Dcera,  Vnuk,  Vnučka,  Registrovaný partner
nebo Registrovaná partnerka.

Zdravotní stav - výběrová položka. 

Držitel průkazu ZTP/P - pokud zatrhnete, je potřeba vyplnit kolonku Od (datum ve tvaru DD.MM.RRRR).

Vyživovaná  osoba  -  kolonku nutné  zatrhnout pro uplatnění slevy na  dítě  a  pro zohlednění  nesrazitelné
částky na vyživovanou osobu v případě exekuce (v PROFI).

Stejná adresa jako zaměstnanec - kolonku nutné zatrhnout v případě uplatňování slevy na dítě  a  roční
slevy na partnera (v PROFI).

Červeně  orámovaná  tlačítka  slouží  k  ovládání  seznamu  (vytváření  nových  záznamů,  popřípadě  úpravě
stávajících).

6.1.2.3 Formulář zaměstnance - Adresy

Formulář obsahuje seznam všech trvalých, případně přechodných pobytů od počátku evidence zaměstnance. U
každého záznamu je  uvedena  počáteční platnost,  která  končí počáteční platností nového záznamu  (trvalé  a
přechodné bydliště se navzájem neukončují). Pokud jste v Průvodci v sekci Adresa  nezatrhli položku Trvalé
bydliště, vyplní se zadaná adresa v záložce Přechodné bydliště. 
 

37

109
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POZOR: Platnost adres se  zám ěrně neukončuje  autom aticky . Pro  v y tv oření např. zm ěnov ého  hlášení na  OSSZ  je
potřeba ov ěřit konec platnosti pův odní adresy , kdy ž zadáv áte  adresu nov ou.

Trvalé bydliště:

Platnost od - datum automaticky doplněno, lze změnit. 

Platnost do - pokud dojde ke změně, uveďte datum ukončení platnosti záznamu.

Trvalé - pokud je zadaná adresa trvalým bydlištěm, pole zatrhněte.

Ulice / Telefon 1 / Telefon 2 / Mobil / Fax / E-mail - nepovinné položky.

PSČ - pokud vyberete poštovní směrovací číslo , doplní se kolonky Část obce a Obec.

Stát - výběrová položka poskytne seznam států .

Způsob dopravy - výběrový seznam můžete upravovat v menu "Seznamy/Číselníky/Způsob dopravy ".

Vzdálenost do zaměstnání - zadejte číselný údaj označující kilometry.

V pravé části okna se zobrazí přehled adres v jednotlivých obdobích. 

Přechodné bydliště:

Zde máte možnost definovat adresu pouze jako Kontaktní.

241

245

258
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6.1.2.4 Formulář zaměstnance - Průkazy

Seznam průkazů, které zaměstnanec vlastní. Tento formulář se v Průvodci přidáním nového zaměstnance
nenachází, proto doplňte potřebné údaje v kartě zaměstnance. 

Název průkazu - číselník, ze kterého vybíráte, můžete upravit v menu "Seznamy/Číselníky/Typy průkazů
".

Číslo průkazu - jedná se o povinnou položku.

Platnost od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Platnost do - v případě potřeby lze zadat datum konce platnosti. 

V pravé části okna se zobrazí přehled zadaných průkazů. 

259
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6.1.2.5 Formulář zaměstnance - Zdravotní pojištění

Záložka obsahuje údaje týkající se zdravotního pojištění zaměstnance: 

Zdravotní pojišťovna:

Pojišťovna - položka  pro volbu z  číselníků pojišťoven,  který můžete  upravit  v  menu "Seznamy/Zdravotní
pojišťovny".

Platnost od - doplní se datum vzniku pracovního poměru. Změnou pojišťovny (vložením nového záznamu)
se uvede platnost do. 

Číslo  pojištěnce  -  automaticky  se  doplní  rodné  číslo  zaměstnance.  Údaj  můžete  kdykoliv  změnit,  aby
odpovídal skutečnosti. 

POZNÁ MKA : Projev í se  např. při tisku  Hlášení na  zdrav otní  pojišťov ny  v e  m zdov ém  program u  (m enu  Mzdy /
Zdrav otní pojišťov na/Hlášení na zdrav otní pojišťov ny .

Zaměstnanec -  u této  položky zvolte  jednu z  možností: s  trvalým pobytem v ČR,  bez  trvalého pobytu s
bydlištěm v EU, bez trvalého pobytu s bydlištěm mimo EU nebo občan EU s přiděleným číslem pojištěnce. 

Číslo účtárny - výběrová položka. 

Úprava základu ZP:
V této sekci lze nastavit, že se jedná o osobu, za kterou pojistné platí stát  nebo u které neplatí minimální
vyměřovací základ. V takovém případě je vyměřovacím základem zaměstnance skutečně dosažený příjem. 

Platnost od - povinné datum počátku platnosti dané úpravy. 
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Podle zadaného údaje program použije kód při vyplňování hlášení na pojišťovny, které se provádí ve mzdovém
programu v menu "Mzdy/Zdravotní pojišťovny/Hlášení na zdravotní pojišťovny". Přehled používaných kódů lze
najít  v  menu  "Systém/Nastavení  aplikace/Společné  nastavení/Pojistné  na  zdravotní  pojištění"  a  v  menu
"Seznamy/Evidenční zařazení" .

6.1.2.6 Formulář zaměstnance - Zdravotní stav

Zdravotní stav zaměstnance má vliv na odpočet nezdanitelných částek (v PROFI). Chceme-li sledovat  historii
zdravotního stavu,  vytvoříme  při každé  změně  některého údaje  nový  záznam  s počátečním  datem  platnosti
těchto změn.

Zdravotní stav:

Platnost od - program doplní první den měsíce, ve kterém vznikl pracovní poměr.

Zdravotní stav  - možnosti: Zdravý, Částečně invalidní nebo Invalidní. 

o Držitel průkazu ZTP/P / Osoba se zdravotním postižením (OZP) / Osoba s těžším zdravotním

postižením - pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením, zatrhněte některou z  těchto položek.
Výběr OZP (osoba zdravotně znevýhodněna), popřípadě Osoba s těžším zdravotním postižením má vliv
na  způsob započtení zaměstnance  do  povinného  počtu  občanů  se  změněnou  pracovní  schopností  (v
PROFI). Ostatní položky zdravotního stavu jsou pouze informativní.

Ošetřující lékař - číselník můžete upravit v menu "Seznamy/Číselníky/Lékaři a zdravotnická zařízení ".

Pracovní omezení:

Pracovní omezení - výběrový seznam lze editovat v menu "BOZP/Pracovní omezení ". 

234

256

312
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Datum od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. Povinný údaj.

Datum do - v případě potřeby lze zadat datum konce platnosti.

V případě vzniku konfliktu pracovního omezení a vykonávané činnosti v rámci přiřazeného pracovního místa
se  na  základě  automatické  kontroly zobrazí informační zpráva. V  menu  Výstupy/Manažer  výstupních  sestav
můžete pro kontrolu konfliktů pracovních činností u pracovního místa  a  činností u pracovního omezení využít
sestavu Konflikty v nastavení pracovních činností nacházející se v sekci BOZP.

6.1.2.7 Formulář zaměstnance - Evidenční stav

Nastavení v tomto okně je důležité pro vytváření mzdy, ke správnému generování ELDP a hlášení na zdravotní
pojišťovny (v PROFI). 

Evidenční stav - vyberte z číselníku, který můžete upravovat v menu "Seznamy/Evidenční zařazení ".

Platnost od - automaticky se doplní datum vzniku pracovního poměru.

125

234
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6.1.2.8 Formulář zaměstnance - Pracovní místa

Formulář  pro  výběr  pracovního  místa.  V  menu  "Organizační  struktura/Typy  pracovních  míst"  v  záložce
Zaměstnanci  můžete rovněž provést přiřazení zaměstnance na určité pracovní místo.

Pracovní místo - v případě výběru je potřeba vyplnit pole Platnost od. Číselník pracovních míst lze vytvořit
v seznamu Typy pracovních míst. 

Funkce, pracovní role - zaměstnanec může mít libovolný počet rolí, kterým lze přiřadit povinná  školení a
lékařské prohlídky. 

274
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6.1.2.9 Formulář zaměstnance - Vzdělání

Záložka poskytuje přehled dosaženého vzdělání zaměstnance  (úrovně  i oboru) podle  přiřazených pracovních
míst  včetně  příznaku,  zda  je  úroveň  nebo  obor  splněn,  a  slouží  tak  k  porovnání  s  požadavky  na  vzdělání
potřebnému k vykonávání určité funkce (obsazení pracovního místa):

Pro vložení nového záznamu použijte tlačítko  a poté vyplňte následující položky: 

Záložka ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Vzdělání - výběrový seznam můžete editovat v menu "Seznamy/Vzdělání" v záložce Typy vzdělání . 

Obor vzdělání - jedná se o  kmenovou klasifikaci oborů vzdělání,  která  je  definována  v menu "Seznamy/
Vzdělání/Obory vzdělání (KKOV) ". Zadaný obor lze porovnat s požadovaným oborem vzdělání potřebným
pro určité pracovní místo (menu "Organizační struktura/Typy pracovních míst",  záložka  Pracovní místo ,
položka Požadovaný obor vzdělání). Registr vzdělání je součástí statistického sledování ČSÚ. 

Datum ukončení - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. 

200

201

266
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Škola - kliknutím na podtržený název položky se otevře formulář Výběr školy , ve kterém můžete vytvářet
nebo upravovat údaje. Použitím tlačítka pro vložení nového záznamu nebo editaci původního se dostanete do
okna Škola , ve kterém vyplníte položky Kód a Název. 

Datum od - do - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Vzdělání ukončeno - vyberte způsob zakončení studia.

Zaměření - vyplňte v případě potřeby.

Záložka DOKUMENTY:

V záložce můžete přiřadit ke vzdělání potřebné dokumenty. Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do
formuláře Dokumentu . Vytvořený záznam se zobrazí v seznamu Dokumentů osob  a na kartě
zaměstnance v záložce Dokumenty . 

6.1.2.10 Formulář zaměstnance - Schopnosti

Přehled  požadovaných  a  dosažených  schopností/dovedností  zaměstnance  se  zobrazením  stavu  a  stupně
splnění. Evidence těchto údajů umožňuje sledovat požadavky na znalosti zaměstnance a jejich plnění vzhledem
k vykonávané funkci:

Filtry:

Jen typ schopnosti -  zatržením se  aktivuje  výběrový seznam typů schopností,  který  můžete  editovat  v
číselníku Typy schopností a dovedností .

Jen  aktivní  -  zvolením  filtru  se  zobrazí  jen  položky,  které  mají  tuto  funkci  zatrženou  (Schopnosti  a
dovednosti, záložka Schopnost  u jednotlivých definovaných schopností).

202

202

183 181

143

284

279



128© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Pro vložení nového záznamu použijte tlačítko  a poté vyplňte následující položky: 

Záložka ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Prostor pro přiřazení schopností a dovedností:

Schopnost/dovednost  -  evidence  schopností  zaměstnance,  jejichž  seznam  lze  vytvořit  v  číselníku
Schopnosti a dovednosti .

Úroveň - položka se aktivuje výběrem schopnosti/dovednosti.

Datum získání - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Generovaná  -  pole  bude  automaticky  zatrženo  v  případě,  že  využijete  funkci  Doplnit  schopnosti  podle
absolvovaného  školení (menu "Vzdělávání,  školení"),  která  v kartě  zaměstnance,  který úspěšně  absolvoval
školení zvyšující úroveň jeho dovednosti, vygeneruje záznam o platnosti nově získané úrovně schopnosti.

Poznámka - prostor pro případné zadání doplňujících informací o dané schopnosti.

Záložka DOKUMENTY:

V  záložce  můžete  přiřadit  ke  Schopnosti/dovednosti  potřebné  dokumenty.  Tlačítkem   Nový  záznam  se
dostanete  do formuláře  Dokumentu . Vytvořený záznam se  zobrazí v  seznamu Dokumentů osob  a  na
kartě zaměstnance v záložce Dokumenty . 

278
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6.1.2.11 Formulář zaměstnance - Pracovní pomůcky

Agenda  pracovních pomůcek,  na  které  má  zaměstnanec nárok a  které  mu byly  přiděleny.  Ve  formuláři  lze
definovat individuální nárok na pracovní pomůcku, případně ji vydat či vrátit přímo z karty zaměstnance.

Filtry:

Jen vydané a nevrácené - pracovní pomůcky vydané a nevrácené.

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Přidělování pracovních pomůcek .316
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6.1.2.12 Formulář zaměstnance - Velikosti pracovních pomůcek

Pokud u typu pracovní pomůcky vytvoříte  typ  velikosti  a  k  němu  číselník  velikostí  ("Pracovní  pomůcky/Typy
velikostí ") a následně u osob vyberete konkrétní velikost, bude při generování nároku na pracovní pomůcku
velikost nabídnuta jako doporučená.

Velikost vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Velikost  pracovní  pomůcky

osoby vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

331
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6.1.2.13 Formulář zaměstnance - Školení

Formulář  sloužící  k  plánování  a  evidenci  školení  zaměstnanců.  Můžeme  zapisovat  absolvovaná  školení  a
plánovat zaměstnancům školení na základě nabídek a školících míst. 

V okně jsou zobrazeny dva různé seznamy: 

Požadované a navržené školení:

Seznam školení, která jsou pro daného zaměstnance  povinná. U každého zaměstnance  je  také  údaj,  zda  je
školení platné k aktuálnímu dni. 

Vložit návrh - tlačítkem otevřete formulář V ložení návrhu, ve kterém můžete
přidat  individuální  návrh  na  školení  -  tj.  návrh  platný  pouze  pro  daného
zaměstnance. 
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Typ návrhu - danému návrhu je možné nastavit příznak „Potvrzeno“ nebo „Nepotvrzeno“. V případě hodnoty
„Potvrzeno“  lze  podle  typu školení přiřadit  konkrétní školení (a  přihlásit  tak zaměstnance  přímo na  školení).
Musí ale  existovat  školení (kurz)  pro daný typ školení se  stavem „Připravuje  se“  nebo „Probíhá“. Po výběru
konkrétního  školení  se  doplní  údaje  o  obsazenosti  daného  školení.  V případě,  že  již  není  volná  kapacita,
nepodaří  se  návrh  vložit.  V opačném  případě  se  vytvoří  záznam  s návrhem  školení  s konkrétním  typem,
přičemž se pole Požadované datum školení vyplní podle data počátku vybraného školení. 

Vytvořený záznam návrhu je také viditelný v okně Navržená a absolvovaná školení zaměstnanců . Pokud má
vybraný  typ  školení  nastavený  příznak  Povinné,  zůstává  zaměstnanci  i  po  absolvování  školení  povinnost
absolvovat školení vždy po uplynutí definované periody platnosti školení.
POZOR: Zadání školení, které  je  v y žadov áno pro pracov ní m ísto, případně zv y šuje  úrov eň schopnosti, lze  prov ést
několika  způsoby ,  ale  v ždy  pouze  prostřednictv ím  okna  Požadov aná  školení  zam ěstnanců ,  případně  i  okna
Nav ržená a  absolv ov aná školení zam ěstnanců.
Úspěšný m  absolv ov áním  školení,  které  zv y šuje  dosaženou  úrov eň  dov ednosti,  nedochází  k  autom atickém u
nav ý šení  úrov ně.  K  tom u  slouží  funkce  Doplnit  schopnosti  podle  absolv ov aného  školení  (m enu  "Vzděláv ání,
školení"),  která  v  kartě  zam ěstnance,  v  záložce  Schopnosti  v y generuje  záznam  o  získání  v y šší  úrov ně
schopnosti a  zárov eň autom aticky  zatrhne pole  Generov aná u doplněné dov ednosti.

Absolvovaná školení:

Seznam  všech  školení,  která  už  zaměstnanec  absolvoval  s  nastaveným  příznakem  Úspěšného  nebo
Neúspěšného absolvování. Právě zde lze vložit také absolvování individuálního školení, které se následně, pokud
je zatržen příznak Povinné a je definováno jako periodické, může stát pro zaměstnance povinné. V červeném
rámečku na obrázku zachycujícím záložku Školení je  také  zobrazen údaj  o  celkových nákladech za  školení u
vybraného zaměstnance (náklady v rámci jednoho školení jsou dostupné přímo v záznamu školení ).

Pro vložení nového záznamu použijte tlačítko  a poté vyplňte následující položky: 

Záložka ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Typ školení - povinná položka vázaná na číselník, který můžete upravovat v  menu "Personalistika/Školení/
Typy školení ". 

Datum školení - datum vložení školení.

Důvod školení -  absolvování individuálního školení  /  školení  vyžadovaného  pro  pracovní  místo/rozdělení
(jedná se pouze  o zápis  historické  události bez  vlivu na  vznik povinnosti absolvovat  školení)  /  školení pro
zvýšení úrovně schopnosti.  

339

334

127

342

363
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Platnost do - datum, do kterého je absolvované školení platné. Délka platnosti školení je nastavena u Typu
školení . U individuálního školení je možnost délku platnosti změnit.

Stav potvrzení - příznak, zda bylo školení absolvováno úspěšně nebo neúspěšně.

Požadované datum - datum se předvyplní na  základě  vybraného typu školení,  ale  je  možné  ho upravit.
Datum bude důležité při plánování a organizaci dalšího kola školení.

Školení - z nabídky vyberte požadované školení. Záznam můžete vybrat z definovaného číselníku, a to:

o kliknutím na  podtržený  název  pole  -  otevře  se  seznam Výběr  školení,  kde  pomocí tlačítek  

Editace záznamu nebo  Nový  záznam můžete upravovat jednotlivé záznamy ve  formuláři Školení,
kurz . 

o kliknutím na  - nabídne se výběrový seznam. 

Poznámka - libovolná textová informace, například důvod vložení školení.

Povinné  -  pokud je  zatržen příznak Povinné  a  školení  je  definováno  jako  periodické,  může  se  stát  pro
zaměstnance povinné.

Datum přihlášky - datum, kdy byl zaměstnanec přihlášen na školení.

Přihlásil - jméno uživatele, který zaměstnance přihlásil na školení.

Záložka DOKUMENTY:

V záložce můžete přiřadit ke Školení potřebné dokumenty. Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do
formuláře Dokumentu . Vytvořený záznam se zobrazí v seznamu Dokumentů osob  a na kartě
zaměstnance v záložce Dokumenty . 

POZNÁ MKA : Školení jsou  pov inná  pouze  pro  zam ěstnance  s  ev idenčním  zařazením  „Zařazen  v e  stav u“.  Pokud
zrušíte  záznam  o absolv ov aném  školení, přesune se  opět do seznam u Požadov aný ch školení.

364

343

183 181

143
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6.1.2.14 Formulář zaměstnance - Zdravotní prohlídky

Agenda vyžadovaných a absolvovaných lékařských prohlídek zaměstnance:

Povinné zdravotní prohlídky:

Seznam povinných zdravotních prohlídek pro daného zaměstnance s informací o platnosti prohlídky. Povinnost
absolvovat zdravotní prohlídku vzniká:

na základě přiřazení zdravotní prohlídky na pracovní místo => povinná pro všechny zaměstnance na daném
pracovním místě (zadání přes položku menu "Organizační struktura/Typy pracovních míst", v sekci Zdravotní
prohlídky),

vložením  absolvované  individuální  periodické  zdravotní  prohlídky  k zaměstnanci  =>  povinná  pouze  pro
danou osobu.
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Absolvované zdravotní prohlídky:

V této části vkládáte individuální zdravotní prohlídky zaměstnance. Použitím tlačítka  Nový záznam nebo 
 Editace záznamu se  dostanete  do okna  Absolvovaná  lékařská  prohlídka,  ve  kterém vyplňte  alespoň povinné
(tučný písmem) položky:

ZÁLOŽKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Důvod  prohlídky  -  údaj  určuje,  jestli  se  jedná  o  individuální  zdravotní  prohlídku,  nebo  prohlídku
vyžadovanou na pracovním místě. Funkčně se v případě zdravotní prohlídky pro pracovní místo jedná pouze
o zápis události o absolvování, která nemá žádný vliv na vznik povinnosti absolvovat zdravotní prohlídku pro
danou osobu nebo pro nějaké konkrétní pracovní místo.

Lékařská  prohlídka  -  vyberte  z  číselníku,  který  můžete  vytvořit  v  menu  "Zdravotní  prohlídky/Zdravotní
prohlídky".

Datum absolvování - program předvyplní aktuální datum, které lze editovat.

Výsledek prohlídky - zvolte jednu z nabízených možností, které udávají výsledek prohlídky: Neuspěl, Uspěl,
Uspěl s omezením.

Povinná prohlídka - pokud je prohlídka povinná, zaškrtněte políčko.

Doplňující popis - poznámková položka, bližší popis zdravotní prohlídky.

Následující položky se zobrazí v případě, že vybraná zdravotní prohlídka má tyto údaje nadefinovány v menu "
Zdravotní prohlídky/Zdravotní prohlídky".

Interval -  číselná  položka  udávající  opakování  pravidelné  prohlídky  v  měsících  od  poslední  absolvované
prohlídky  kontrolovaného  zaměstnance.  Nemá-li  zaměstnanec  zapsanou  žádnou  absolvovanou  prohlídku,
vychází se z data nástupu. 

Věk - číselné vyjádření věku, jehož dovršením budou prohlídky prováděny v jiném intervalu, který definujete
v poli Interval 2.

Interval 2 -  interval prohlídky po dosažení specifikované  věkové  hranice,  nepovinná  položka  pokud  není
vyplněna položka Věk.
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Záložka DOKUMENTY:

V záložce můžete přiřadit ke Zdravotní prohlídce potřebné dokumenty. Tlačítkem  Nový záznam se
dostanete do formuláře Dokumentu . Vytvořený záznam se zobrazí v seznamu Dokumentů osob  a na
kartě zaměstnance v záložce Dokumenty . 

Absolvované prohlídky lze zadat také v menu "Zdravotní prohlídky/Povinné  zdravotní prohlídky ". Uvedením
data absolvování se vytvoří záznam v kartě zaměstnance.

6.1.2.15 Formulář zaměstnance - Hodnocení

V seznamu se nacházejí všechny záznamy hodnocení daného zaměstnance. Pro lepší orientaci v datech můžete
použít filtry umístěné v horní části nad seznamem.

Typ období - z nabízených možností vyberte časové období, ke kterému se má zobrazit seznam hodnocení
zaměstnanců. Nabídka je následující: Týdenní hodnocení, Měsíční hodnocení,  Čtvrtletní hodnocení,  Půlroční
hodnocení, Roční hodnocení. 

Jen účel hodnocení - v seznamu se zobrazí osoby, u kterých je vygenerovaný vybraný účel hodnocení.

Jen hodnocení v období od - do - z kalendáře vyberte časové období, pro které chcete zobrazit seznam
hodnocení zaměstnance. 

Detailnější informace o hodnocení zaměstnance získáme po dvojkliku na  vybraném záznamu (řádku). Stejné
informace je možné získat i u vybraného účelu hodnocení na záložce Historie generování .

183 181

143

380

462
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6.1.2.16 Formulář zaměstnance - Napomenutí/Posudky

Seznam napomenutí/posudků zaměstnance  (pokárání,  výtky)  i  případné  krácení  mzdy.  Napomenutí  můžete
vkládat i v menu Seznamy (Personalistika)/Napomenutí .

Filtry:

Vše - v seznamu se zobrazí posudky a napomenutí osoby.

Napomenutí - v seznamu se zobrazí jen napomenutí osoby.

Posudek - v seznamu se zobrazí jen posudky osoby.

Napomenul/posoudil - filtr sloužící pro výběr záznamů (napomenutí) s vazbou na osobu, která napomenutí
udělila. 

Krácená mzda - zatržením filtru se aktivuje následující funkce

v období - pokud kolonku zaškrtnete, můžete vybrat období v kalendáři.

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Napomenutí osoby .

193

194
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6.1.2.17 Formulář zaměstnance - ID média

Přiřazením  identifikačního  média  nastavíte  zaměstnanci  číslo  karty,  čipu  nebo  jiného  média  k  používání.
Přiřazené médium je zasláno do docházkových a  přístupových terminálů a  zaměstnanec může  začít  používat
systém se svým ID médiem. 

Volná ID média:

Seznam volných ID médií je tvořen nepřiřazenými a vrácenými médii k aktuálnímu dni. ID média, která máte k
dispozici, evidujete v menu "Seznamy/Identifikační média" ve mzdovém systému nebo "Terminály/Identifikační
média" v ADS.

Podle  toho k jakému dni je  filtr  nastaven,  budou se  ID média  zobrazovat  jako  volná  nebo  volná  nebudou.
Standardně je nastaveno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte zaškrtnutí Dnes a
nastavte datum u funkce K datu, ke kterému chcete zobrazit seznam.

PŘÍKLA D: Pan  A dám ek  končí k  31.11. U  karty  je  nastav eno  datum  v rácení 31.11. Karta  po  zaškrtnutí pole  DNES
v olná nebude, ale  K DA TU 1.12. již v olná bude.

Přiřazená ID média:

Vyberete volné ID médium a pomocí tlačítka  Šipka jej  přiřadíte. Přiřazením média zaměstnanci se  doplní
datum přidělení. Vrácením a přidělením nového ID média se naplní datum vrácení aktuálním dnem.

Zobrazit média pro všechny pracovní poměry - použitý filtr zobrazí všechna přiřazená média. 
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Tlačítkem  Editace záznamu otevřete formulář  Přiřazené  ID médium, který obsahuje základní informace  o
médiu.

Datum přidělení - datum přiřazení ID média.

Primární - zda je či není ID primární.

Datum vrácení - datum vrácení ID média (pokud ho víte).

PIN - PIN ID média.

Poznámka - poznámka k ID médiu.
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6.1.2.18 Formulář zaměstnance - Rozdělení

Jednoduchá struktura, která vytváří hierarchii rozdělení ve firmě. Každý zaměstnanec je  přiřazen k nějakému
rozdělení.

Všechny pracovní poměry osoby  - filtr sloužící k vytvoření přehledu za všechny nebo pouze za vybraný
pracovní  poměr  zaměstnance  (v  pravém  horním  rohu  formuláře  -  červený  rámeček  -  vidíte  jednotlivé
pracovní poměry vybraného zaměstnance, mezi kterými se můžete přepínat).
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Pro přiřazení zaměstnance k rozdělení je nutné nastavit datum počátku platnosti. Existují dvě možnosti:

1. Ikona  Nový záznam vyvolá formulář Rozdělení osoby:

Sekce pro vložení potřebných údajů:

Typ  rozdělení  -  z  nabízeného  seznamu  vyberte  požadovaný  typ.  Číselník  můžete  doplňovat  v  menu
"Seznamy/Číselníky/Typy rozdělení ".

Rozdělení - specifikujte konkrétní rozdělení. 

Pokračovat v posledním záznamu -  přiřazením nového záznamu se  automaticky ukončí platnost  všech
dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.

První záznam podle datumu nástupu - pokud zaměstnanec nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak
datum platnosti od bude shodné s datem nástupu. 

Platnost od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.

Historie přiřazení rozdělení:
Tabulka umožňuje sledovat historii přiřazení zaměstnance na rozdělení v rámci vybraného typu rozdělení.

238



142© 2013 RON Software, spol. s r.o.

2. Výběr požadovaného typu rozdělení: 

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nepřiřazených rozdělení pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. Následně se objeví okno pro Nastavení datumů pro přiřazení rozdělení:

Platnost od -  zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. 

Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.

Pokračovat v posledním záznamu - přiřazením nového záznamu se  automaticky ukončí platnost  všech
dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.

První záznam podle datumu nástupu - pokud zaměstnanec nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak
datum platnosti od bude shodné s datem nástupu. 

Pokud chcete změnit datum přiřazení, přepište v řádku datum přidělení. Pokud osoba přejde na jiné rozdělení,
zadáte mu datum ukončení platnosti na daném rozdělení (nebude ho přesouvat zpět doleva), tím si zachováte
historii členství.

Další nastavení lze provést v seznamu Zaměstnanci na rozdělení  a v menu "Seznamy/Rozdělení".290
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6.1.2.19 Formulář zaměstnance - Dokumenty

Záložka, ve které můžete vytvářet různé typy dokumentů konkrétního zaměstnance, např. obrázky, fotografie,
dokumenty v aplikaci Word, Excel aj. Seznam se tvoří i z dokumentů, které jste vložily na záložkách Vzdělání

,  Schopnosti ,  Školení ,  Zdravotní  prohlídky ,  Napomenutí/Posudky .  Dokumenty  se  zároveň
přidají i do seznamu dokumentů osob .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu osoby .

126 127 131 134 137
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183
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6.1.2.20 Formulář zaměstnance - Ostatní údaje

Formulář  pro  případné  zadání  dalších  důležitých  dat,  která  se  v  programu  nevyskytují  (např.  váha,  výška
zaměstnanců  apod.).  Pojmenování  jednotlivých  kolonek  provádějte  v  menu  "Systém/Nastavení  aplikace/
Společné nastavení/Uživatelská pole osob ".

6.1.2.21 Formulář zaměstnance - Intraweb

V Intrawebu je možné prohlížet mzdové údaje, dokumenty, školení, přijímat a odesílat vzkazy a evidovat úkoly.
Intraweb spustíte pomocí internetového prohlížeče.

Záložka je přístupná, pokud máte zakoupen modul Intraweb. Ve formuláři přiřazujete  zaměstnanci jednotlivá
práva pro přístup k datům na  intrawebu. V  první řadě  je  to  přihlašovací jméno  a  heslo,  kterým se  bude
uživatel do systému přihlašovat. Dále to jsou jednotlivá práva přístupu.

Přihlašovací  jméno,  heslo  a  skupinu  uživatelů  lze  přiřadit  hromadně  všem  zaměstnancům  v  nastavení
intrawebu  a dále jen vedoucím pracovníkům nastavit rozšířená práva pro aplikaci.

Přihlašovací jméno - jméno, pod kterým se uživatel přihlašuje do intrawebu.

Změna  hesla  -  objeví  se  okno,  ve  kterém  můžete  změnit  přístupové  heslo
zaměstnance.

63

73
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Vynutit  změnu hesla  při přihlášení  -  pokud  chcete,  aby  si  zaměstnanec  změnil  heslo  na  intrawebu,
zaškrtněte pole. Po prvním přihlášení zaměstnance  do intrawebu se  zobrazí informace  o tom, že  platnost
hesla vypršela a je nutné si zadat  heslo  nové. Jakmile  bude  heslo  zaměstnancem změněné,  pole  "Vynutit
změnu hesla při přihlášení" již zaškrtnuté nebude. 

Poslední změna hesla - poslední změna hesla provedená zaměstnancem v intrawebu ve formátu DD.MM.
RRRR HH:MM:SS.

Skupina uživatelů - vyberte zaměstnanci jeho skupinu uživatelů, podle které se mu v kartě nastaví práva
pro intraweb. Skupiny uživatelů nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení Intrawebu/Skupiny uživatelů

. Nový zaměstnanci budou mít  po vybrání skupiny  v  kartě  zaměstnance  automaticky  nastaveno  Podle
skupiny uživatelů. 

Nejjednodušší je nastavení práv podle Skupiny uživatelů. Pokud potřebujete některé právo na intraweb změnit
oproti Skupině uživatelů, tak vybranému zaměstnanci ve  střední části označte  vybraný řádek s  právem a  ve
spodní části "Nastavení práva",  vyberete  požadovanou hodnotu ze  seznamu. Po nastavení  jednotlivých  práv

ukládejte údaje tlačítkem  (v pravé dolní části formuláře).

Podle skupiny uživatelů - pokud vyberete skupinu uživatelů, potom bude vybrané právo nastaveno podle
přiřazené  skupiny  uživatelů.  Skupiny  uživatelů  nastavíte  v  menu  Systém/Nastavení/Nastavení  Intrawebu/
Skupiny uživatelů . Nový zaměstnanci budou mít  po  vybrání  skupiny  v  kartě  zaměstnance  automaticky
nastaveno Podle skupiny uživatelů. 

Pouze vlastní - uživatelé s tímto povolením mají zobrazeny pouze vlastní údaje např. osobní údaje.

Vybrané  osoby  a  skupiny  -  uživatelům s  tímto povolením musíte  v  dolní části formuláře  vybrat  osobu
nebo skupinu. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané osoby se zobrazí formulář Výběr osob pro práva v
intrawebu,  ze  kterého  vyberete  požadovanou  osobu.  Novou  osobu  můžete  vytvořit  v  menu  Seznamy/
Zaměstnanci. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané skupiny zobrazíte formulář Výběr skupin pro práva
v  intrawebu,  ze  kterého  vyberete  požadovanou  skupinu  osob.  Novou  skupinu  můžete  vytvořit  v  menu
Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci . Osoba po nastavení práv uvidí údaje
(například osobní údaje) vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků) v intrawebu. 
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Vše - uživatelé s tímto povolením můžou v intrawebu prohlížet např. Osobní údaje všech zaměstnanců. 

Zakázat - uživatelé s tímto povolením, nemají právo prohlížet např. osobní údaje.

Pro volby Vlastní rozdělení, Vlastní rozdělení kromě sebe,  Vlastní a  podřízená  rozdělení,  Vlastní a  podřízená
rozdělení kromě sebe,  Podřízená  rozdělení,  je  nutné  mít  nastaveno  na  záložce  Typy  práv  uživatelů  typ
rozdělení u zvoleného práva. Pokud u zvoleného práva  není nastaven Typ rozdělení,  potom se  při přiřazení
některé z uvedených voleb zobrazí hláška: "Pozor! Pro tento typ práva  není nastaven typ rozdělení! (záložka
Typy práv uživatelů )". Zda  je  Typ rozdělení  u  vybraného  práva  nastaven  můžete  ověřit  ve  sloupci  Typ
rozdělení. Pokud ve sloupci není žádná hodnota, není typ rozdělení nastaven.

PŘÍKLA D: Na  záložce  Skupiny  uživ atelů  nastav íte  pro  ty p  práv a  SCHVÁ LENÍ  A BSENCE  hodnotu  VLA STNÍ  A
PODŘÍZENÁ  ROZDĚLENÍ  KROMĚ  SEBE.  Na  záložce  Ty py  práv  uživ atelů  pro  ty p  práv a  SCHVÁ LENÍ  A BSENCE  je
nutné m ít v y brán Ty p rozdělení.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře ze seznamu položku s typem práva Odblokování nebo Zablokování
karty  potom ve spodní části se zobrazí popisek: Uživatel musí při odblokování/blokování karty  zadat
své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

Práva a jejich hodnoty lze kombinovat. 

POZOR: Tato aplikace je  dostupná pouze pokud m áte zakoupen m odul Intraweb.

6.1.2.22 Formulář zaměstnance - Základní údaje mzdové

Mezi základní mzdové údaje patří záznamy v záložce Pracovní poměr a Vyplácení mzdy.

Pracovní poměr

Platový výměr

Kalendář

Mzdové položky

Vyplacení mzdy

Výběrem kategorie  (záložky)  se  v pravé  části formuláře  zobrazí  veškeré  zadané  údaje,  které  můžete  dále
upravovat a doplňovat. 
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6.1.2.23 Formulář zaměstnance - Pracovní poměr

Základní údaje o pracovním poměru můžete upravovat v tomto okně:

PRACOVNÍ POMĚR:

Typ osoby  -  výběrová  položka  nabízející možnosti: Externí osoba,  Zaměstnanec  nebo  Zaměstnanec  jiné
firmy.

Osobní číslo - jedná  se  o  povinný údaj. Při zakládání databáze  se  v závislosti na  předpokládaném počtu
zaměstnanců stanoví délka osobního čísla v programu Mzdy v menu "Seznamy/Typy pracovních poměrů" v
záložce Vlastnosti. 

TIP:  Doporučujem e  přidělov at  každém u  pracov ním u  pom ěru  jiné  osobní  číslo.  Např.  při  zjišťov ání  počtu
fy zický ch osob z m ěsíční statistiky  aplikace naplní hodnoty  v  případě fy zické osoby  v ždy  za jedno osobní číslo.

Datum nástupu - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. 

Změna zaměstnání při nástupu - pokud zaměstnanec bezprostředně po ukončení předchozího pracovního
poměru nastupuje  k dalším zaměstnavateli;  v  případě,  že  nový zaměstnanec  je  např.  absolventem,  pole
ponechte  volné. Pro potřeby zjištění nároku  na  dovolenou  za  první  měsíc,  pokud  je  nástup  před  půlkou
měsíce, má zaměstnanec nárok na dovolenou za tento měsíc u tohoto zaměstnavatele.

Typ PP -  povinný  údaj,  který  vybíráte  z  číselníku  pracovních  poměrů  (menu  "Seznamy/Typy  pracovních
poměrů").

Pořadové  číslo  PP  -  uvedené  číslo  pracovního  poměru  má  vliv  na  generování  kódu  druhu  činnosti  na
tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (v PROFI).

Číslo pracovní smlouvy - zadejte v případě potřeby.



148© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Datum podpisu smlouvy - v případě potřeby zadejte datum podpisu pracovní smlouvy.

Důvod vzniku PP - vyberte jednu z možností: Náhrada za zaměstnance, který odešel; Nové pracovní místo;
Sezónní práce nebo Změna pracovní činnosti.

Zkušební doba - zadejte číselný údaj pro počet měsíců.

Zkušební doba do - zadejte datum, do kdy je zaměstnanec ve zkušební době. Pokud vyplníte  pole  datum
nástupu a zadáte délku zkušební doby a následně stisknete podtržený nadpis ZD vypočtená, datum se vyplní
automaticky.

Skutečný nástup - pokud datum vzniku pracovního poměru připadne  např. na  svátek,  je  potřeba  vyplnit
tento údaj, který program zohlední např. při vytváření přihlášky na OSSZ a na zdravotní pojišťovnu (v PROFI
). 

ZD vypočtená - po zadání data nástupu a délky zkušební doby a následným stiskem podtrženého nadpisu
ZD vypočtená se doplní automaticky pole Zkušební doba do a ZD vypočtená.

Postavení v zaměstnání - klasifikaci postavení v zaměstnání pro ČSÚ můžete editovat v menu "Seznamy/
Číselníky/Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE) ".

Má ochrannou lhůtu - kolonku zatrhněte, pokud je zaměstnanec v ochranné době po skončení zaměstnání.

Statutární zástupce - údaj přebrán při naplňování kódu činnosti na ELDP (v PROFI).

Zaměstnání MR - výběrem určíte, že se  jedná  o zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Tato skutečnost  se
projeví při naplňování údajů tiskopisů Oznámení o  nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)  a  ELDP
(políčko "MR") v PROFI.

Nehlásit na OSSZ - pokud již bylo provedeno přihlášení a pole zaškrtnete, program PROFI již nevygeneruje
přihlášku na OSSZ.

Nehlásit  na  ZP  -  pokud  již  bylo  provedeno  přihlášení,  v  takovém  případě  nebude  v  PROFI  vytvářena
přihláška na zdravotní pojišťovnu.

Poznámka - prostor pro vložení doplňujících informací. 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:

Způsob ukončení PP - z nabídky vyberte, jakým způsobem byl ukončen pracovní poměr.

Důvod ukončení PP - zvolený důvod ukončení má vliv na datum ukončení pracovního poměru.

Datum podání ukončení - po výběru důvodu ukončení pracovního poměru a zadání data podání ukončení
se objeví dotaz, zda si přejete vyplnit datum ukončení podle data podání a důvodu ukončení. 

Datum ukončení - v případě potřeby uveďte datum ukončení pracovního poměru. 

Neodhlásit na OSSZ - jestliže bylo odesláno Oznámení o skončení zaměstnání a políčko zatrhnete, nebude
se již v PROFI generovat hlášení na OSSZ.

Neodhlásit na ZP - výběrem funkce zamezíte v PROFI vytváření hlášení na zdravotní pojišťovnu (v případě,
že pojištěnec byl již odhlášen).

252
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Změna zaměstnance při výstupu - zatrhněte pokud zaměstnanec bezprostředně po ukončení pracovního
poměru nastupuje  k dalším zaměstnavateli. Pro potřeby zjištění nároku na  dovolenou  za  poslední  měsíc,
pokud  je  ukončení  po  půlce  měsíce,  má  zaměstnanec  nárok  na  dovolenou  za  tento  měsíc  u  tohoto
zaměstnavatele.

Prodloužit  pracovní poměr  -  tlačítkem  můžete  změnit  zadané
datum  ukončení  pracovního  poměru.  V  otevřeném  okně  Údaje  o
prodloužení  pracovního  poměru  vložíte  nové  datum  v  poli
Prodlouženo do:

6.1.2.24 Formulář zaměstnance - Platový výměr

K danému pracovnímu poměru lze vytvářet neomezené množství platových výměrů, které mají určen počátek
platnosti (tímto dnem zároveň končí platnost předchozího výměru). V závislosti na nastavení v menu "Systém/
Nastavení aplikace/Společné nastavení/Další vlastnosti programu" v části Mzdové  a  platové  předpisy  se  mění
sekce Údaje týkaj ící se zákona o  mzdě, respektive  zákona  o  platu (na obrázcích níže v červeném rámečku). V
programu Personalistika můžete zobrazení záložky Platový výměr nastavit v menu Systém/Nastavení aplikace/
Společné nastavení/Další vlastnosti programu.

PLATOVÝ VÝMĚR:

Platnost  od  -  program  doplní  první  den  měsíce,  ve  kterém  vznikl  pracovní  poměr.  Vložením  nového
záznamu (platového výměru) se automaticky ukončí platnost předchozího (vyplní se datum platnosti do).



150© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Typ mzdy  -  hodinová  nebo měsíční  tarifní dle  platné  legislativy  pro  státní  organizace;  smluvní  mzda  je
určena především podnikatelským subjektům. 

Kategorie - vyberte z nabízených možností: Dělník výrobní, Dělník nevýrobní, nebo THP. 

Záloha / Prémie pevné / Prémie pohyblivé / Osobní příplatek / Příplatek za vedení - u všech těchto
položek zadejte číselný údaj, pokud je zaměstnanci přiřazujete.

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZÁKONA O MZDĚ, RESP. O PLATU:

V případě, že se program řídí Zákonem o mzdě, máte možnost výběru mzdového stupně (ty jsou definovány v
menu "Seznamy/Mzdy/Mzdové stupně ").162
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Pokud máte  v nastavení vybrán Zákon o platu,  nabízí se  výběrové  položky Platová  třída,  Platový  stupeň  a
další. Seznamy, ze kterých vybíráte, jsou vytvořeny v menu "Seznamy/Platy ".

V přehledu platových výměrů v závislosti podle typu mzdy se v poli Výměr dle druhu (v modrém rámečku na
obrázku)  zobrazí  hodnota  Platový  výměr/Osobní  příplatek  nebo  Mzdový  stupeň,  případně  -  pokud  se  mají
mzdové a platové předpisy řídit dle zákona o platu - hodnota Platová třída/Platový stupeň.

165
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6.1.2.25 Formulář zaměstnance - Kalendář

Kalendář  určuje  pracovní  dny,  svátky,  směny  pro  jednotlivé  dny,  nastavení  příplatků  a  přesčasů.  Každý
zaměstnanec musí mít v aktuálním období přiřazen vždy jen jeden kalendář. V programu Personalistika můžete
zobrazení  záložky  Kalendář  nastavit  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Společné  nastavení/Další  vlastnosti
programu.

V  sekci  Přiřazené  kalendáře  je  definováno  období  platnosti  jednotlivých  kalendářů.  Výběr  se  provádí  ze
seznamu Dostupné  kalendáře  (pokud dvojklikem otevřete  některý z  nabízených  kalendářů,  dostanete  se  do
formuláře Kalendář, ve kterém lze editovat nastavení; totéž v menu "Seznamy/Kalendáře").
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6.1.2.26 Formulář zaměstnance - Mzdové položky

Mzdové položky doplňují skladbu mzdy o individuální mzdové položky přiřazené vybranému zaměstnanci. 

Filtry:

Jen aktivní položky - zatrhnutím pole se vytvoří filtr, který zobrazí pouze neukončené mzdové položky. 

Pod seznamem vytvořených srážek se nachází část, ve které definujete jednotlivé mzdové položky:

Typ mzdové položky - z přiřazeného číselníku můžete dle potřeby volit mzdové položky. 
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Platnost od - do - automaticky se doplní první den aktuálního období, lze změnit. V případě potřeby zadejte
datum do.

Poznámka - do pole je možné doplnit libovolnou informaci ke mzdové položce.

Počet jednotek - pokud není počet jednotek počítán pomocí vzorce,  vyplňte  pole  a  poté  také  následující
kolonku, pokud je aktivní.  

Cena za jednotku - pokud není pole aktivní, znamená to, že jste vybrali mzdovou položku výsledkovou, tj.
takovou, která má ve sloupci Druh mzdové položky definováno Výsledek vzorce. 

Použít lokální vzorec - zatržením se aktivuje kolonka Vzorec a tlačítko , kterým můžete
otevřít další formulář Editor vzorců:

V tomto okně lze upravovat stávající nebo vytvářet nové vzorce. Číselník vytvořených mzdových položek najdete
v menu "Seznamy/Typy mzdových položek ".205
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6.1.2.27 Formulář zaměstnance - Vyplácení mzdy

Evidence způsobů vyplácení mzdy. 

VYPLÁCENÍ MZDY:

Platnost od - program doplní první den měsíce, ve kterém vznikl pracovní poměr.

VÝPLATA:

Způsob platby - výběrová položka nabízející možnosti: Hotově, Převodem, Složenkou, Dobírkou, Bankovní
kartou, nebo Jinou kartou.  
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Bankovní účet  - seznam pro provedení volby bude  aktivní v  případě  způsobu vyplácení mzdy Převodem.
Nabídnou se účty, které mají nastaven Typ účtu -  Účet zaměstnance a zadáno Jméno  a  Příjmení shodné  s
osobou, které chcete přiřadit  účet  pro zasílání výplat. Pokud bude  seznam prázdný,  klikněte  na  podtržený
název pole. Otevře se formulář Výběr bankovního  účtu  pro  výplatu, ve  kterém zadejte  údaje  o  bankovním
účtu :

Rozdělení výplaty - můžete vyplácet:

o část hotově nebo 

o část na účet - poté zadejte v kolonce Částka výši částečné výplaty.  

ZÁLOHA:

Způsob platby - možnosti: Hotově,  Převodem, Složenkou,  Dobírkou,  Bankovní kartou,  nebo Jinou kartou.
Pokud zvolíte Převodem, objeví se položka Bankovní účet.

ADRESA PRO POŠTOVNÍ POUKÁZKU:

V případě využití tohoto způsobu vyplácení mzdy vyplňte:

Adresát / Ulice a Město / PSČ (seznamy pro výběr).

Naplnit dle bydliště - tlačítko načte údaje ze záložky Adresy/Trvalé bydliště.

232
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6.2 Přehled pracovních poměrů

Zatímco v seznamu zaměstnanců (menu "Seznamy/Zaměstnanci")  se  záznam zaměstnance  vyskytuje  pouze
jednou, v tomto přehledu se může objevit několikrát, v závislosti na počtu uzavřených pracovních poměrů.

Rychlé filtry:

Výběr sloupců - přehled pracovních poměrů (seznam) bude obsahovat sloupce, jejichž strukturu lze měnit
kliknutím na tuto funkci. Otevře se okno Nastavení přehledu pracovních poměrů.

Zobrazit  hierarchii  -  vyberete-li  tuto  funkci,  vlevo  vedle  seznamu  zaměstnanců  se  zobrazí  okno  se
strukturou rozdělení firmy. Seznam poté poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení,
které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců. Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu.  

Jen rozdělení - pokud zatrhnete tuto možnost, zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto
přiřazení  můžete  měnit  v  menu  "Seznamy/Rozdělení",  v  záložce  Členové  rozdělení .  Tento  formulář
můžete otevřít i v menu Seznamy/Zaměstnanci,  a  to  rozkliknutím daného rozdělení v  levé  části formuláře
(pokud je filtr Zobrazit hierarchii aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců.

Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.

Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.

Pro rozhodnutí,  zda  je  zaměstnanec aktivní nebo ne,  záleží na  tom, ke  kterému dni  je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den a
zatrhněte funkci Ke dni. Tím se aktivuje kalendář pro výběr dne.
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PŘÍKLA D: Pokud v  daném  m ěsíci dojde např. ke zm ěně rozdělení, je  zam ěstnanec v y kazov án takto: 
1. Nezatržena v olba "Ke dni" - podle  rozdělení, které  m ěl platné jako prv ní. 
2. Zatržena v olba "Ke dni" :
a) nezatrženo "A kt. den" - podle  zadaného dne 
b) zatrženo "A kt. den" - k aktuálním u dni 
Zv olíte-li v olbu 2a), zobrazí se  zam ěstnanci aktiv ní k daném u dni s rozdělením  platný m  v  požadov aný  den. 

Jen typ osoby  -  pokud je  pole  zatržené,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní  údaje/Mzdové/Pracovní  poměr  uveden  Typ  osoby  odpovídající  zvolenému  filtru.  Pro  účely
zpracovávání mezd v programu PROFI je důležité nastavení Zaměstnanec. Ostatní varianty slouží pouze pro
práci s docházkovým systémem a těmto zaměstnancům se mzda nepočítá.

Pomocí následujících filtrů můžete zvolit, ke kterému datu se mají vybírat údaje z vybraných tabulek:
Konec aktuálního období / Začátek aktuálního období / Aktuální datum / K datu / Celé období 

Seznam pracovních poměrů zaměstnanců:

V případě jakékoli změny můžete upravovat údaje pomocí tlačítka  Editace záznamu. Otevřením určitého
záznamu se zobrazí karta vybraného zaměstnance.

Výběr sloupců:

Strukturu  zobrazených  sloupců  lze  měnit  touto  funkcí.  V  otevřeném  okně  Nastavení  přehledu  pracovních
poměrů se nachází tyto záložky:

Záložka TABULKY PRO VÝBĚR DAT -  zatržením vyberete  tabulky,  ze  kterých se  budou zobrazovat  data  v
seznamu (přehledu) pracovních poměrů. 
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Záložka ROZDĚLENÍ - vyberte jednu z nabízených možností:

Použít společné nastavení - v seznamu (přehledu) pracovních poměrů se zobrazí sloupce vybrané v
menu "Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Přehled pracovních poměrů ".

Použít  vlastní nastavení - zatržením vyberete sloupce, které se budou zobrazovat. V  tomto případě
se nezohlední nastavení aplikace. 

POZOR: Pokud  budete  tém už  zam ěstnanci m ěnit  pracov ní pom ěr,  ukončete  předchozí  a  založte  nov ý  pracov ní
pom ěr. Měnit ty p pracov ního pom ěru nesm íte, pokud již by ly  v  předchozím  období zpracov ány  m zdy .

6.3 Kalendáře

Důležitým  předpokladem  správného  fungování  programu  je  zvolení  vhodného  nastavení  kalendářů.  Každý
zaměstnanec musí mít přiřazen jeden kalendář, který určuje jeho fond pracovní doby. Jednotlivé kalendáře se
můžou lišit počtem pracovních dnů, délkou směny apod. Z tohoto důvodu je  nezbytné  vytvořit  seznam všech
používaných kalendářů. 

TIP: Dobře  si rozm y slete,  jaké  a  kolik  kalendářů  budete  potřebov at. Pokud  založíte  v elké  m nožstv í  kalendářů,
bude časem  obtížné orientov at se  v  je jich rozdílech. 

Rychlý filtr:

Jen aktivní - zobrazí kalendáře, které mají v záložce Kalendář  zatrženu kolonku Aktivní.

65
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Seznam kalendářů:

Program  nabízí  seznam  kalendářů.  Můžete  vložit  nový,  a  to  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.

Parametry kalendáře  lze  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  Otevřením  určitého  záznamu  se  zobrazí
formulář Kalendář, který se skládá z těchto záložek: Kalendář , Osoby .

6.3.1 Formulář kalendáře - Kalendář

Na záložce Kalendář definujete základní parametry kalendáře:

KALENDÁŘ:

Kód - povinné označení kalendáře, doporučujeme použít výstižný kód. 

Aktivní - zatrhněte, jestliže je kalendář používán. Poté lze využít filtrování v seznamu kalendářů .

Popis - doplňte stručný popis kalendáře vystihující jeho parametry. 

Poznámka - v případě potřeby vložte doplňující informace.

Denní úvazek - denní úvazek je nutný pro správný výpočet náhrady mzdy za nemoc, nároku na dovolenou,
statického šetření ISPV apod., pokud není přiřazená směna. 

POZOR: Doporučujem e přiřadit každém u pracov ním u dni sm ěnu. Pokud  pracov ním u  dni není přiřazena  sm ěna,
program  zohlední délku denního úv azku . 

Týdenní úvazek -  slouží pro definici poměru krácení mezd. Zkrácený úvazek se  při zpracování statistiky
zohlední pouze v případě, kdy je v kalendáři uveden údaj  Týdenní úvazek a Týdenní úvazek základní v různé
výši.
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Týdenní úvazek základní - slouží pro definici poměru krácení mezd. 

Počet pracovních dnů v týdnu - zadejte nepovinnou číselnou hodnotu.

6.3.2 Formulář kalendáře - Osoby

Seznam umožňuje sledovat historii přiřazení kalendáře jednotlivým zaměstnancům:

Filtry nad seznamem osob bez přiřazeného kalendáře:

Aktivní -  filtr  zobrazí všechny osoby s  neukončeným  pracovním  poměrem,  které  nemají  přiřazen  žádný
kalendář. 

Neaktivní  -  zatržením  funkce  zjistíte,  které  osoby  s  ukončeným  pracovním  poměrem  nemají  přiřazen
kalendář. 

Všechny - filtr zobrazí všechny zaměstnance bez kalendáře. 

Filtry nad seznamem osob s přiřazeným akt. kalendářem:

Aktuálně platné - výběrem funkce získáte seznam osob, které mají přiřazen vybraný kalendář, a platnost
přiřazení není ukončena. 

Všechny - filtr zobrazí všechny zaměstnance, kteří mají nebo případně měli přiřazen daný kalendář.

Kalendář  přiřadíte  vybrané  osobě  ze  seznamu Osob  bez  přiřazeného  kalendáře  přesunem  pomocí  ikon  (na
obrázku v červeném rámečku) do seznamu Osob s přiřazeným akt. kalendářem.

POZOR: Velm i důležité  je  správ ně zv olené datum  přiřazení (Platnost od / Platnost do).  
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6.4 Mzdy

Menu obsahuje položku Mzdové stupně.

6.4.1 Mzdové stupně

Program obsahuje  přehled tarifních stupňů platných v jednotlivých obdobích. Tarifní stupně  jsou podle  míry
složitosti, odpovědnosti a  namáhavosti práce  vymezeny charakteristikami prací a  příklady prací uvedených v
příloze nařízení vlády.

Číselník je součástí výběrové položky v kartě zaměstnance, v záložce Platový výměr. V programu Personalistika
můžete zobrazení záložky Platový výměr nastavit v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Další
vlastnosti programu. V  případě,  že  se  program  řídí  Zákonem o  mzdě  (v  závislosti  na  nastavení  v  menu
"Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Další vlastnosti programu", v části Mzdové a  platové  předpisy),
máte možnost výběru mzdového stupně.

_________________________

Přehled některých důležitých informací o mzdových stupních:

Výše zmiňované Nařízení vlády  upravuje minimální mzdové tarify  odstupňované do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní době
40 hodin. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se výše minimálních mzdových tarifů úměrně upravuje.
Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu nebo neodpracovali v měsíci
všechny pracovní dny, náleží minimální mzdové tarify ve výši odpovídající pracovní době.

Výše minimálního mzdového tarifu činí:
a) 90 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný  pracovní vztah zaměstnance
ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,
b) 80 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o mladistvého zaměstnance,
c)  75 % částek stanovených pro  1.  až  12.  tarifní  stupeň,  jde-li  o  zaměstnance,  který  je  poživatelem částečného  invalidního
důchodu,
d) 50 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o zaměstnance,  který  je poživatelem plného  invalidního  důchodu,
nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

_____________________________
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Případné  vkládání nových položek proveďte  kliknutím na  tlačítko   Nový  záznam.  Parametry  mzdových

stupňů  můžete  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  Otevřením  vybraného  typu  mzdového  stupně  se
zobrazí formulář Mzdový stupeň, který se skládá ze záložek Stupeň , Tarify  a Příklady prací .

6.4.1.1 Formulář mzdového stupně - Stupeň

Záložka obsahuje identifikační údaje mzdového stupně:

Stupeň - zadejte číslo stupně. 

Popis - doplňte popis mzdového stupně. 

Charakteristika stupně - prostor pro doplňující informace.
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6.4.1.2 Formulář mzdového stupně - Tarify

Formulář obsahuje historii platností jednotlivých tarifů a jejich výši v různých obdobích:

.

Pokud vstoupí v platnost další tarif, jeho výši si zadáte stiskem tlačítka  Nový  záznam. Nejdříve však musíte
ukončit  platnost  aktuálního tarifu,  a  to  tak,  že  kliknete  na  řádek tarifu  a  zadáte  datum  ukončení  platnosti.
Teprve poté vložíte další tarif, kdy do nového řádku doplníte následující údaje:

Platnost od - datum počátku platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Platnost do - datum ukončení platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Minimální mzdový tarif měsíční - zadejte minimální výši měsíčního tarifu.

Minimální mzdový tarif hodinový - zadejte minimální výši hodinového tarifu.
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6.4.1.3 Formulář mzdového stupně - Příklady prací

V této záložce můžete vložit příklady prací, které se k danému tarifnímu stupni vážou.

Kliknutím na tlačítko  Nový záznam se vytvoří další řádek pro doplnění údajů:

Číslo práce - vložte číslo práce.

Práce - stručně charakterizujte danou práci.

6.5 Platy

Menu týkající se platů je rozděleno následovně:

Platové stupně

Platové třídy

Skupiny prací

Čísla prací

Povolání

Zaměstnanci  ve  veřejných  službách  a  správě  (uvedenému  v  §  5  nařízení  vlády  o  platových  poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě)  přísluší platový tarif  stanovený podle  stupnice  platových tarifů
uvedené v přílohách k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do které je zařazen.
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6.5.1 Platové stupně

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance  do platového stupně  příslušné  platové  třídy v  závislosti na  zápočtu doby
rozhodné pro toto zařazení ("započitatelná praxe"). Zaměstnavatel zahrne do započitatelné praxe dobu praxe v
oboru  požadované  práce  v  rozsahu  stanoveném  nařízením  vlády  o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve
veřejných službách a správě. Praxí v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné
znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

Číselník je součástí výběrové položky v kartě zaměstnance, v záložce Platový výměr. V programu Personalistika
můžete zobrazení záložky Platový výměr nastavit v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Další
vlastnosti programu. V  případě,  že  se  program  řídí  Zákonem o  platu  (v  závislosti  na  nastavení  v  menu
"Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Další vlastnosti programu", v části Mzdové a  platové  předpisy),
máte možnost výběru platové třídy a platového stupně.

Program  nabízí  seznam  platových  stupňů.  Případné  vkládání  nových  položek  můžete  provést  kliknutím  na

tlačítko   Nový  záznam.  Parametry  platových  stupňů  lze  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.
Otevřením vybraného platového stupně zobrazíte formulář Platový stupeň, který má záložky Stupeň  a Tarify

.
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6.5.1.1 Formulář platového stupně - Stupeň

Záložka obsahuje identifikační údaje platového stupně:

Stupeň - zadejte číslo stupně.

Počet let praxe - doplňte počet let praxe potřebný pro dosažení daného stupně.

Popis - popište platový stupeň. 

6.5.1.2 Formulář platového stupně - Tarify

Okno poskytuje přehled výše jednotlivých tarifů pro platovou třídu a platový stupeň:

Stupnice - zvolte číslo přílohy, podle které se bude řídit stupnice výměrů.
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Pokud vstoupí v platnost nový tarif, můžete doplnit jeho výši kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Vytvoří se
řádek, do kterého doplníte následující údaje:

Platnost od - datum počátku platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Platnost do - datum ukončení platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Třída - doplňte třídu. 

Platová třída - z výběrového seznamu zvolte platovou třídu.

Měsíční tarif - zadejte výši měsíčního tarifu.

Hodinový tarif - zadejte výši hodinového tarifu.

6.5.2 Platové třídy

Zaměstnavatel  zařadí  zaměstnance  podle  zákona  do  platové  třídy,  ve  které  je  v  katalogu  prací  zařazena
nejnáročnější práce,  jejíž  výkon zaměstnavatel na  zaměstnanci požaduje. Pokud není tato  práce  v katalogu
prací uvedena,  zařadí zaměstnavatel zaměstnance  do platové  třídy,  ve  které  jsou v katalogu prací zahrnuty
příklady  prací  porovnatelné  s  ní  z  hlediska  složitosti,  odpovědnosti  a  psychické  a  fyzické  náročnosti;  při
porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance  do  platové  třídy,  pokud  pro  výkon  práce  zařazené  v  této  platové  třídě
splňuje  kvalifikační  předpoklady,  popřípadě  požadavky,  pokud  je  zaměstnavatel  stanovil  vnitřním  platovým
předpisem. K dosažení vyššího než stanoveného vzdělání se nepřihlíží.

Pro každou platovou třídu je definovaný kvalifikační požadavek neboli požadavek úrovně vzdělání. Každá práce
tak má danou platovou třídu a platový stupeň, ze kterých se vychází a přiřazuje se zaměstnanci platový výměr.
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů můžete provést kliknutím na tlačítko  Nový  záznam nebo

 Editace  záznamu. Otevřením vybraného typu platové  třídy se  zobrazí formulář  Platová  třída,  který se
skládá z následujících záložek:

Třída

Tarify

Kvalifikační předpoklady

Katalog prací

6.5.2.1 Formulář platové třídy - Třída

Záložka obsahuje identifikační údaje platové třídy:

Třída - zadejte třídu.

Popis - popište danou platovou třídu.
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6.5.2.2 Formulář platové třídy - Tarify

Okno poskytuje přehled výše jednotlivých tarifů pro platovou třídu a platový stupeň:

Stupnice - zvolte číslo přílohy, podle které se bude řídit stupnice výměrů.

Pokud vstoupí v platnost nový tarif, můžete doplnit jeho výši kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Vytvoří se
řádek, do kterého doplníte následující údaje:

Platnost od - datum počátku platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Platnost do - datum ukončení platnosti tarifu ve formátu DD.MM.RRRR.

Stupeň - doplňte stupeň. 

Platový stupeň - z výběrového seznamu zvolte platový stupeň.

Měsíční tarif - zadejte výši měsíčního tarifu.

Hodinový tarif - zadejte výši hodinového tarifu.
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6.5.2.3 Formulář platové třídy - Kvalifikační předpoklady

Formulář obsahuje historii platností kvalifikačních požadavků na vzdělání v dané třídě: 

V případě jakékoli změny můžete přidat novou položku, a to pomocí tlačítka  Nový  záznam. Nejdříve  však
musíte  ukončit  platnost  aktuálního  záznamu  kliknutím  na  řádek kvalifikačního  předpokladu  a  zadáním  data
ukončení platnosti. Teprve poté vložíte další údaj, kdy do nového řádku doplníte následující údaje:

Platnost od - datum počátku platnosti ve formátu DD.MM.RRRR.

Platnost do - datum ukončení platnosti ve formátu DD.MM.RRRR.

Požadavek úrovně vzdělání - z výběrového seznamu zvolte požadovanou úroveň vzdělání.

Minimální měsíční tarif - zadejte minimální výši měsíčního tarifu.

Minimální hodinový tarif - zadejte minimální výši hodinového tarifu.
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6.5.2.4 Formulář platové třídy - Katalog prací

Záložka nabízí vytvořený seznam prací odpovídající vybrané platové třídě.  

Filtry:

Jen skupina - zatržením se aktivuje seznam pro výběr skupiny.

Jen povolání - filtr vyhledá vybrané povolání.

Ke dni - kalendář pro nastavení dne, ke kterému je přiřazení práce platné, je přístupný, pokud je následující
kolonka prázdná. 

Aktuálně platné - zobrazí se seznam prací platných k aktuálnímu dni. 

Případné vkládání nových položek můžete provést kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Parametry prací lze

měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  Otevře  se  formulář  Katalog  prací,  který  je  totožný  s  formulářem
nacházejícím se v menu "Seznamy/Platy/Skupiny prací", v záložce Katalog prací .174
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6.5.3 Skupiny prací

Všechny položky  číselníku  skupin  prací  jsou  součástí  výběrového  seznamu  v  menu  "Seznamy/Platy/Platové
třídy", v záložce Katalog prací  ve formuláři pro vložení nového nebo úpravu stávajícího záznamu.

Můžete  samozřejmě  vložit  novou  položku,  a  to  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném
formuláři Skupina  prací vyplnit záložky: Skupina  a Katalog prací . Záznamy můžete  upravovat  tlačítkem

 Editace záznamu.

6.5.3.1 Formulář skupiny prací - Skupina

Záložka obsahuje identifikační údaje skupiny prací:
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Skupina - zadejte číslo skupiny.

Popis - doplňte název dané skupiny prací.

6.5.3.2 Formulář skupiny prací - Katalog prací

Program nabízí vytvořený katalog prací. 

Případné  vkládání nových položek můžete  provést  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.  Parametry  prací

spadajících do vybrané skupiny lze měnit  tlačítkem  Editace  záznamu. Otevřením vybraného záznamu se
zobrazí formulář Katalog prací:

Skupina - z nabízeného seznamu vyberte skupinu, do které se daná práce přiřadí. 

Povolání - zvolte položku z číselníku definovaného v menu "Seznamy/Platy/Povolání ".

Platová třída - seznam můžete upravovat v menu "Seznamy/Platy/Platové třídy ".

176
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Číslo práce - výběrová položka se načte z menu "Seznamy/Platy/Čísla prací ". 

Platnost od - datum počátku platnosti ve formátu DD.MM.RRRR.

Platnost do - v případě, že uvedené práci v katalogu končí platnost, zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Stručný popis - stručně charakterizujte práci.

Popis - v případě potřeby rozšiřte popis práce.

6.5.4 Čísla prací

Položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v menu "Seznamy/Platy/Platové  třídy",  v  záložce  Katalog
prací  ve formuláři pro vložení nového nebo úpravu stávajícího záznamu a v menu "Seznamy/Platy/Skupiny
prací", kde se nachází stejný formulář v záložce Katalog prací .

Vložení  nových  údajů  lze  provést  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.  Vytvoří  se  řádek,  do  kterého
doplníte Kód.
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6.5.5 Povolání

Položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v menu "Seznamy/Platy/Platové  třídy",  v  záložce  Katalog
prací  ve formuláři pro vložení nového nebo úpravu stávajícího záznamu a v menu "Seznamy/Platy/Skupiny
prací", kde se nachází stejný formulář v záložce Katalog prací .

Nové  povolání  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Povolání  vyplníte

potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu  nebo  rozkliknutím  určitého
řádku. 

Číslo povolání - zadejte číslo povolání.

Název povolání - vyplňte název povolání.
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6.6 Dokumenty

Program  umožňuje  přiřazovat  vytvořené  dokumenty  zaměstnancům  (i  mimo  program  firmy  RON),  např.
obrázky, fotografie, dokumenty v aplikaci Word, Excel apod. 

Menu Dokumenty obsahuje následující položky:

Obecné dokumenty

Dokumenty osob

Typy dokumentů

XML šablony

Vyplněné XML šablony

6.6.1 Obecné dokumenty

Seznam je vytvořen z dokumentů, které ve firmě evidujete: 

Filtr:

Typ dokumentu - v seznamu se zobrazí dokumenty vybraného typu.

Nový Dokument vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Dokument  vyplníte

potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář  má  následující
záložky: Základní údaje  a Historii rozesílání .
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6.6.1.1 Formulář dokumentu - Základní údaje

Ve formuláři zadáte základní údaje o dokumentu a cestu k souboru.

Popis - povinná definice daného dokumentu.

Typ - povinný údaj. Z nabídky zvolte požadovaný typ dokumentu . 

Nový  Dokument  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Dokument  s
definovanou platností vyplníte potřebné údaje. 

Datum od - povinný údaj. Zadejte datum přiřazení nebo založení dokumentu.

Dokument může být definovaný právě jednou ze 3 možností:

Odkaz  -  do řádku zadejte  (webový)  odkaz  na  soubor. Pomocí  ikony   Otevřít  stránky  s  definovaným

odkazem stránky otevřete. 

185
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Cesta k souboru - pomocí ikony  Cesta  k  souboru  zadejte  cestu k uloženému souboru nebo načtěte
soubor přímo do databáze. 

Otevřít  - tlačítko slouží pro náhled na  vybraný dokument. Pokud soubor
nelze správně zobrazit, zkontrolujte zadaný odkaz nebo kontaktujte vašeho
správce.  Pokud  soubor  nenačtete  do  databáze  a  použijete  propojení
pomocí odkazu, musí soubor zůstat uložený na disku počítače.

Zrušit  -  kliknutím na  toto  tlačítko se  objeví  dotaz.  Jestliže  ho  potvrdíte,
dokument již nebude v databázi, ani nebude zadán odkaz na soubor. 

Načíst do databáze - tlačítko vyvolá dotaz, zda opravdu chcete nahradit
dokument v databázi jiným dokumentem. Po potvrzení najděte požadovaný
dokument  a  otevřete  jej.  Tím  se  dokument  zkopíruje  do  databáze.
Současně  se  zobrazuje,  jméno  souboru  a  kolik  místa  uložený  soubor
zabírá  (Velikost  v  databázi).  I  když  soubor  z  disku  smažete,  dokument
bude stále k dispozici v databázi programu. 

Uložit  do  souboru  -  pro  export  do  libovolného  souboru  na  disku.
Postupujte obdobně jako u tlačítka Načíst do databáze.

6.6.1.2 Formulář dokumentu - Pracovní místo

Záložka  se  zobrazí jen,  pokud je  ve  formuláři  Základní  údaje  vybrán  dokument  typu  pracovního  místa.
Formulář obsahuje seznam pracovních míst, na která je dokument přiřazen.

Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete pracovní místa přesouvat pomocí šipek. Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Typ pracovního místa . 
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6.6.1.3 Formulář dokumentu - Rozdělení

Záložka  se  zobrazí  jen,  pokud  je  ve  formuláři  Základní  údaje  vybrán  dokument  rozdělení.  Formulář
obsahuje seznam rozdělení, na které  je  dokument přiřazen. Zobrazení je  souhrnné  a  pak také  detailní přes
jednotlivé typy rozdělení, které mají povolenou agendu dokumentů.

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). 

Pro přiřazení pracovní pomůcky k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení: 

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře rozdělení . 
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6.6.1.4 Formulář dokumentu - Historie rozesílání

V záložce naleznete historii rozeslaných dokumentů.

6.6.2 Dokumenty osob

Okno  zobrazuje  seznam  přiřazených  dokumentů  zaměstnancům,  což  lze  provést  dvěma  způsoby:  v  kartě
zaměstnance,  v záložce  Dokumenty  nebo  v  tomto  menu,  a  to  kliknutím  na  ikonu  pro  vložení  nového
záznamu a vyplněním formuláře. 

Filtry:

Zobrazit hierarchii - vyberete-li tuto funkci, vlevo vedle seznamu dokumentů zaměstnanců se zobrazí okno
se strukturou rozdělení firmy. Seznam poté poskytne přehled osob patřících do příslušného rozdělení, které
mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu dokumentů zaměstnanců. Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Pozn.: T lačítko   slouží k aktualizaci tabulky  s hierarchií rozdělení.
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Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost 

Jen rozdělení - zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete měnit v menu
"Seznamy/Rozdělení", v záložce Členové rozdělení . Formulář Rozdělení můžete otevřít i v tomto okně, a
to rozkliknutím daného rozdělení v levé části formuláře (pokud je filtr Zobrazit hierarchii aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců s přiřazenými dokumenty.

Aktivní - zobrazí pouze zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.

Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.

Jen typ dokumentu - typy dokumentů můžete definovat v menu "Dokumenty/Typy dokumentů ". 

Pro rozhodnutí,  zda  je  zaměstnanec aktivní nebo ne,  záleží na  tom, ke  kterému dni  je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den a
zatrhněte funkci Ke dni. Tím se aktivuje kalendář pro výběr dne. 

Jen typ osoby  - pokud je  pole  zatrhnuté,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní údaje/Mzdové/Pracovní poměr  uveden Typ osoby odpovídající zvolenému filtru. Na  výběr máte
tyto  možnosti:  Externí  osoba,  Zaměstnanec,  Zaměstnanec  jiné  firmy.  Pro  účely  zpracovávání  mezd  je
důležité nastavení Zaměstnanec. Ostatní varianty slouží pouze pro práci s docházkovým systémem a  těmto
zaměstnancům se mzda nepočítá.

Seznam dokumentů zaměstnanců:

Editací nebo zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  otevře  formulář  Dokument,  který  je  totožný  s
formulářem v menu "Dokumenty/Obecné dokumenty ":
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6.6.2.1 Formulář dokumentu osoby - Základní údaje

Ve formuláři zadáte základní údaje o dokumentu a cestu k souboru.

Osoba - povinný údaj. Ze seznamu zvolte osobu, které dokument vkládáte.

Popis - povinná definice daného dokumentu.

Typ - povinný údaj. Z nabídky zvolte požadovaný typ dokumentu. 

Zobrazit na intrawebu - určete, zda se má dokument na intrawebu Zobrazovat, Nezobrazovat nebo se má
zobrazit Podle typu dokumentu .

Vzdělání - název pole je závislý na vybrané kategorii u typu dokumentu . Pokud nastavíte např. kategorii
"Dokument vzdělání", zobrazí se ve formuláři dokumentu (typu s touto nastavenou kategorií) dodatečné pole
"Vzdělání".
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Nový  Dokument  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Dokument  s
definovanou platností vyplníte potřebné údaje. 

Datum - povinný údaj. Zadejte datum přiřazení nebo založení dokumentu.

Dokument může být definovaný právě jednou ze 3 možností:

Odkaz  -  do řádku zadejte  (webový)  odkaz  na  soubor. Pomocí  ikony   Otevřít  stránky  s  definovaným

odkazem stránky otevřete. 

Cesta k souboru - pomocí ikony  Cesta  k  souboru  zadejte  cestu k uloženému souboru nebo načtěte
soubor přímo do databáze. 

Otevřít - tlačítko slouží pro náhled na vybraný dokument. Pokud soubor nelze
správně zobrazit, zkontrolujte zadaný odkaz nebo kontaktujte vašeho správce.
Pokud soubor nenačtete  do databáze  a  použijete  propojení  pomocí  odkazu,
musí soubor zůstat uložený na disku počítače.

Zrušit  -  kliknutím  na  toto  tlačítko  se  objeví  dotaz.  Jestliže  ho  potvrdíte,
dokument již nebude v databázi, ani nebude zadán odkaz na soubor. 

Načíst  do  databáze  -  tlačítko  vyvolá  dotaz,  zda  opravdu  chcete  nahradit
dokument  v  databázi  jiným  dokumentem.  Po  potvrzení  najděte  požadovaný
dokument a otevřete jej. Tím se dokument zkopíruje  do databáze. Současně
se zobrazuje, jméno souboru a kolik místa  uložený soubor zabírá  (Velikost  v
databázi). I když soubor z  disku smažete,  dokument bude  stále  k dispozici v
databázi programu. 

Uložit  do souboru - pro export do libovolného souboru na disku. Postupujte
obdobně jako u tlačítka Načíst do databáze.
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6.6.2.2 Formulář dokumentu osoby - Historie rozesílání

V záložce naleznete historii rozeslaných dokumentů.

6.6.3 Typy dokumentů

Seznam typů dokumentů,  které  budete  u zaměstnanců evidovat. Vytvořený číselník  bude  sloužit  jako  třídící
kritérium přiřazených dokumentů zaměstnancům. 

Editací nebo zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  otevře  formulář  Typ  dokumentu,  který obsahuje
tyto položky:

Kód - povinné evidenční označení typu dokumentu. 

Popis - stručná specifikace daného typu dokumentu. Povinná položka.

Kategorie  dokumentu -  z  nabídky vyberte  kategorii  dokumentu  (například  Dokument  osoby,  Dokument
napomenutí  apod.).  V  závislosti  na  typu  vybrané  položky  se  případně  aktivují  další  pole  ve  formuláři
Dokument osoby (menu "Dokumenty/Dokumenty osob/Základní údaje "). Pokud nastavíte  např. kategorii
"Dokument vzdělání", zobrazí se ve formuláři dokumentu (typu s touto nastavenou kategorií) dodatečné pole
"Vzdělání". 
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Řízený dokument - u dokumentu, který podléhá řízení, zatrhněte políčko. 

Zobrazit na intrawebu - pokud je dokument možné distribuovat na intrawebu, zaškrtněte políčko. Poté se
na intrawebu zobrazí všechny dokumenty s přiřazeným typem, u kterého je toto pole zaškrtnuté.

6.6.4 XML šablony

V seznamu se nachází šablony XML formulářů pro intraweb. Tyto šablony jsou vytvářeny na zakázku. 

6.6.5 Vyplněné XML šablony

V  seznamu najdete  šablony,  se  kterými  se  pracuje  v  intrawebu.  Šablony  mohou  mít  stavy  Rozpracováno,
Zpracováno, Zamítnuto, Vráceno a Ukončeno. Z vyplněného formuláře se dozvíte, na jaké úrovni předávacího
procesu se šablona nachází a který řešitel ji má zpracovat. 

6.7 Úkoly zaměstnanců

Menu Úkoly zaměstnanců nabízí možnost vedení přehledu zadaných úkolů a jejich splnění zaměstnancem, a to
tak,  že  u  nich  zadáte  datum  požadovaného  a  skutečného  splnění.  Pokud  využíváte  bodového  hodnocení
zaměstnanců,  můžete  zde  za  každý odvedený úkol připsat  body,  které  můžete  dále  různě  využít,  např.  při
rozdělování odměn či změně  pracovní pozice. Máte  tak komplexní přehled o úkolech a  o  úspěšnosti  vašich
zaměstnanců.

Menu obsahuje následující položky:

Seznam úkolů

Definice opakovaných úkolů

Typy úkolů
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6.7.1 Seznam úkolů

Formulář sloužící k vytvoření seznamu přiřazených úkolů zaměstnancům. Tyto úkoly jsou odlišné od těch, které
vyplývají standardně z pracovního místa a jeho definice v položce Typy pracovních míst. 

Rychlé filtry:

Osoba - v případě zatržení a výběru zaměstnance ze seznamu se zobrazí jen záznamy, ve kterých je  úkol
zadán dané osobě.

Zadal - filtr zobrazí úkoly, které byly přiděleny danou osobou.

Jen typ - výběrový seznam typů úkolů definujete v menu "Úkoly/Typy úkolů ".

Dosud  nesplněné  -  v  případě  volby  tohoto  filtru  se  zobrazí  jen  dosud  nesplněné  úkoly.  Současně  se
aktivuje následující filtr

Do data - v případě zatržení zvolte datum.

Splněné po termínu - pro zobrazení seznamu přidělených úkolů,  které  byly splněny po termínu,  vyberte
tuto kolonku.

Funkční tlačítka:

Označí všechny záznamy jako vybrané. K výběru jednotlivých položek
použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr  aktuálního
záznamu.

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.
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Smaž označené - stiskem tlačítka zobrazíte dotaz, zda si přejete označené
záznamy opravdu smazat. Po potvrzení dotazu se smažou vybrané úkoly. 

Seznam úkolů osob:

Editací nebo zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  otevře  formulář  Úkol  osoby, který obsahuje  tyto
položky:

Zadáno osobě - volbou ze seznamu zaměstnanců určíte osobu, které byl úkol zadán. Jedná se o povinnou
položku, jejím naplněním se zobrazí také RČ.

Typ úkolu - ze seznamu, který lze definovat v menu "Úkoly zaměstnanců/Typy úkolů ", můžete vybrat, o
jaký typ úkolu se jedná.  

Zkrácený popis - v případě potřeby stručně charakterizujte daný úkol.  

Detailní popis - detailnější popis úkolu. Doporučujeme tuto položku využít  (ačkoli je  nepovinná),  aby bylo
patrné kompletní znění úkolu a předešlo se tak případnému nedorozumění.

Zadal - povinný údaj, který zadáte výběrem z nabízeného seznamu. 

Datum zadání - zadejte nebo vyberte datum v kalendáři.

Požadované datum splnění - uveďte datum, do kterého je požadováno splnění úkolu. 

Maximální počet bodů - uveďte maximálně dosažitelný počet bodů za splnění úkolu. Tyto  body nemusíte
vyplňovat, pokud nevedete bodové hodnocení zaměstnanců.
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VYHODNOCENÍ ÚKOLU:

Překážka - u každého úkolu lze zaznamenat vznik překážky při plnění úkolu, případně i její odstranění. 

Vznik překážky v  - po zatržení funkce Překážka je potřeba záznam potvrdit  tlačítkem  nebo

, aby se automaticky evidovalo datum a přesný čas vzniku překážky.

Odstranění překážky  v  -  po  zrušení  zatržení  funkce  Překážka  je  potřeba  záznam  potvrdit  tlačítkem

 nebo , aby se automaticky evidovalo datum a přesný čas odstranění překážky.
 

Poznámka k překážce - položka pro detailnější popis vzniklé překážky.

Skutečné datum splnění - uveďte nebo vyberte datum skutečného provedení (důležité pro využití filtru v
Seznamu úkolů osob). 

Dosažené body - počet skutečně získaných bodů. 

Poznámka ke splnění -  kolonka pro případné rozšíření informací o vytvořeném záznamu. 

Popis hodnocení - v případě potřeby lze uvést slovní hodnocení.

Hodnotil - ze seznamu vyberte zaměstnance, který vyhodnotil splnění zadání. 

6.7.2 Definice opakovaných úkolů

Funkce slouží k hromadnému generování opakovaných úkolů. Pro korektní průběh je potřeba definovat periodu
opakování.

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  nebo   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  a  v
otevřeném formuláři Definice  opakovaného  úkolu vyplňte potřebné údaje na jednotlivých záložkách. Záznamy

můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Základní údaje

Úkol pro osoby

190

191



190© 2013 RON Software, spol. s r.o.

6.7.2.1 Formulář definice opakovaného úkolu - Základní údaje

Záložka definuje základní údaje potřebné pro generování opakovaného úkolu:
 

Kód - doplňte povinný kód pro definici.

Typ úkolu -  vyberte  z  vytvořeného číselníku typ úkolu. Tento nabízený seznam lze  rozšiřovat,  popřípadě
upravovat  v  menu "Úkoly zaměstnanců/Typy úkolů ",  nebo v tomto formuláři kliknutím  na  položku  Typ
úkolu. V otevřeném formuláři Volba typu úkolu zvolíte požadovanou položku nebo ikonou pro vložení nového
záznamu doplníte jednotlivé typy úkolů v otevřeném okně Typ úkolu .

 
Zkrácený popis - charakteristika definice.

 
Detailní popis - poznámková položka, bližší popis definice opakovaného úkolu. 

Zadal - vyberte z vytvořeného číselníku osobu, která úkol zadala.

Maximální počet bodů - uveďte maximálně dosažitelný počet bodů za splnění úkolu. Tyto  body nemusíte
vyplňovat, pokud nevedete bodové hodnocení zaměstnanců.

 
Typ  opakování  -  podle  zvoleného  typu  opakování  (Den,  Týden,  Měsíc,  Čtvrtletí,  Pololetí  nebo  Rok)  se
vygenerují opakované úkoly. 

 
Jednotka opakování - uveďte jednotku pro určení frekvence opakování. 

Poté v následující záložce určete osoby, které mají plnit daný úkol.
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6.7.2.2 Formulář definice opakovaného úkolu - Úkol pro osoby

V záložce můžete vybrat osoby, kterým bude automaticky přidělen opakovaný úkol.
 

Pomocí šipek uprostřed formuláře (v červeném rámečku na obrázku) přiřazujete nebo odebíráte zaměstnance:
 

, Šipky  - tlačítko přesune vybrané záznamy

, Dvojité šipky - tlačítko přesune všechny záznamy

Generuj  -  tlačítkem  spustíte  funkci  generování  opakovaného  úkolu  vybraným
zaměstnancům.  Po  stisknutí  tlačítka  se  zobrazí  okno  Specifikace  parametrů  pro
generování úkolů:

Zadejte nebo vyberte v kalendáři interval, ve kterém má proběhnout vygenerování opakovaných úkolů. Pokud je
na záložce Základní údaje  v poli Typ opakování vybraná hodnota Den, potom se ve formuláři zobrazí pole
Generovat mimo víkendy. Zatržením pole se nebudou úkoly generovat o víkendu. Zadané hodnoty potvrďte
tlačítkem OK. 
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Následně bude zobrazen protokol s výsledkem generování. 

Úkoly budou načteny v menu "Úkoly zaměstnanců/Seznam úkolů ". 

6.7.3 Typy úkolů

Standardní číselník typů úkolů, ve kterém lze doplňovat nové položky a editovat stávající:

Vkládání a úpravu parametrů typů úkolů provádějte příslušnými ikonami. Zobrazí se formulář Typ úkolu, který
obsahuje následující položky:

Kód - povinné evidenční označení typu úkolu. Kolonka se automaticky doplní definováním následujícího pole.

Popis - stručná specifikace daného typu úkolu. Povinná položka.
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6.8 Napomenutí

Sekci lze  využít  pro  vytvoření  napomenutí  v  případě  porušení  pracovních  povinností  zaměstnancem.  Tento
seznam poté může sloužit jako podklad pro uplatnění různých sankcí vůči zaměstnanci,  např. krácení mzdy.
Vytvořit napomenutí nebo posudek je možné provést i v kartě zaměstnance v záložce Napomenutí . 

Filtry:

Jen rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete tento filtr, zobrazí se seznam
zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete  měnit  v  menu  "Seznamy/Rozdělení",  v  záložce
Členové rozdělení . 

Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí všechna nadřízená a podřízená rozdělení včetně seznamu
zaměstnanců.

Zaměstnanec  -  v  případě  výběru tohoto filtru je  potřeba  vybrat  zaměstnance,  jehož  napomenutí se  má
zobrazit. 

Napomenul - pokud zatrhnete kolonku, zvolte osobu, která napomenutí udělila.

Krácená  mzda  -  zatržením se  aktivuje  filtr  pro zobrazení záznamů,  které  mají  definováno  také  krácení
mzdy, a aktivuje se následující filtr

V období - zatržením tohoto pole se zobrazí zaměstnanci s krácenou mzdou ke zvolenému datu. 

Nové  napomenutí/posudek  vytvoříte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři

Napomenutí/posudek  osoby  vyplníte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace

záznamu. Formulář je rozdělen do záložek Základní údaje  a Dokumenty .
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6.8.1 Formulář napomenutí osoby - Základní údaje

V otevřeném formuláři Napomenutí/posudek osoby vyplňte následující položky:

Prostor pro přiřazení napomenutí/posudku:

Typ - zatrhnutím zvolte, zda se jedná o Napomenutí nebo Posudek.

Datum prohřešku / Za období od - do - pokud se jedná o napomenutí, doplňte datum prohřešku. Pokud
se jedná o posudek, zadejte období, za které posudek vytváříte.

Napomenutí/posudek pro - povinný údaj osoby, pro kterou je napomenutí/posudek určeno.

Napomenul/posoudil - povinný údaj osoby, která zaměstnance napomenula a kterou vyberte z nabízeného
seznamu.

Datum - povinný údaj. Zadejte nebo vyberte datum v kalendáři.

Seznámil - vyberte jméno osoby, která zaměstnance seznámila s posudkem/napomenutím. 

Datum seznámení - zadejte datum seznámení zaměstnance s posudkem/napomenutím.

Popis:

Zkrácený popis - stručně popište důvod napomenutí.

Detailní popis - kolonka pro případné rozšíření informací o daném napomenutí.

Další postup - prostor pro další informace. 



195

Krácení mzdy (ve mzdovém programu PROFI):

Krátit mzdu - pokud chcete využívat tuto funkci, je potřeba kolonku zatrhnout (tím se aktivují další pole) a
následně upravit příslušný vzorec u mzdové položky, pomocí které provedete krácení mzdy. Krácení mzdy se
provede ve mzdovém programu PROFI.

procento - zadejte číselnou hodnotu výše krácení v rozmezí 0 - 100. Pokud chcete využívat tuto funkci, je
potřeba  upravit  příslušný  vzorec.  Údaj  Krátit  mzdu  zadaným  procentem  vrací  proměnná
_PM_ProcentoKraceni ve vzorcích mzdových položek.

částka - další možností krácení je zadání pevné částky, o kterou se má mzda snížit. 

Datum počátku krácení - vložte datum počátku uplatnění krácení mzdy, a to ve formátu DD.MM.RRRR,
které program následně upraví formátu měsíc a rok. Opětovným kliknutím se datum zobrazí ve vámi
vloženém formátu.

ukončení - určete datum ukončení zadaného krácení. Pokud nezadáte datum pro ukončení, bude se mzda
krátit opakovaně každý měsíc.

6.8.2 Formulář napomenutí osoby - Dokumenty

V seznamu jsou dokumenty vztahující se k vybranému napomenutí nebo posudku osoby. Vytvořené dokumenty
se zároveň přidají i do seznamu Dokumentů osob  a na kartu zaměstnance do záložky Dokumenty .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu osoby .
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6.9 Vzkazy

Sekce slouží k přijímání a odesílání vzkazů,  hlášení změn údajů o  zaměstnanci apod. Tato položka  menu je
propojena s aplikací intrawebu.

Menu obsahuje následující položky:

Vzkazy

Nahlášené změny

Příjemci vzkazů

6.9.1 Vzkazy

Seznam zobrazuje odeslané a přijaté vzkazy. Řádky mají různé barevné odlišení podle  toho,  zda  se  jedná  o
vzkaz zpracovaný, pro osobu nebo od zaměstnance  apod. Toto barevné  nastavení lze  měnit  pomocí tlačítka
Editor nastavení vzhledu . Vzkazy máte možnost vytvářet v programu Mzdy a v aplikaci Intraweb.

Rychlé filtry:

Jen příjemce - v případě aktivování tohoto filtru se zobrazí seznam se vzkazy vybraného příjemce.  

Jen  nezpracované  -  zatržením  kolonky  se  zobrazí  nezpracované  vzkazy  (ve  formuláři  Vzkaz  nemají

zatrženo pole Zpracováno).
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Vkládání, úpravu nebo odpověď na vzkaz provádějte ve  formuláři Vzkaz, který otevřete  tlačítkem pro editaci
nebo pro vložení nového záznamu.

Datum odeslání - automatické zobrazení data a času vytvoření vzkazu.

Zpracováno - pokud je vzkaz zpracován, pole zatrhněte. Návaznost na rychlý filtr v Seznamu vzkazů.

Odesílatel  -  ze  seznamu,  který  vytvoříte  v  menu  "Personalistika/Vzkazy/Příjemci  vzkazů ",  vyberte
odesílatele vzkazu.

Zobrazit na intrawebu - zatrhnutím políčka se vzkaz zobrazí i na intrawebu, kde bude zobrazen příjemce/
odesílatel, předmět zprávy, obsah vzkazu a případné vyjádření. 

Předmět - uveďte předmět vzkazu, například: Přijďte si vyzvednout výplatní lístky.

Příjemce - zvolte příjemce pro doručení vzkazu:

o Zpráva určená pro všechny zaměstnance - vzkaz se zobrazí všem zaměstnancům.

o Zpráva určená pro jednu osobu - zpráva se odešle vybrané osobě ze seznamu zaměstnanců.

o Zpráva určená pro skupinu osob (rozdělení) - z nabídky zvolte typ rozdělení a rozdělení. 

o Zpráva určená pro vybraného příjemce - vyberte příjemce, kterému chcete odeslat vzkaz. Seznam

vytvoříte v menu "Personalistika/Vzkazy/Příjemci vzkazů" .

Prostor pro vzkaz

Vyjádření - můžete se vyjádřit k dané zprávě. Pouze v případě  volby Příjemce:  Zpráva  určená  pro  jednu
osobu se v intrawebu zobrazí také možnost vložení vyjádření k přijatému vzkazu. Pokud se  jedná  o vzkaz
hromadný, nelze v intrawebu vložit vyjádření jednotlivce. 
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Poznámka (nezobrazuje se v intrawebu) - poznámka se nezobrazuje v intrawebu.

6.9.2 Nahlášené změny

Seznam zobrazuje změny, které zaměstnanec zadal v aplikaci intrawebu v sekci Osobní údaje. Nahlásit může
změnu trvalého bydliště nebo rodinného stavu.

Dvojklikem na daném záznamu nebo ikonou pro editaci se otevře formulář Nahlášená změna:

V horní části se automaticky objeví typ změny, datum a čas jejího nahlášení a jméno odesílatele (kliknutím na
zaměstnance se otevře jeho karta). Ve střední části je zobrazen nahlášený údaj  s datem, od kterého změna
platí, a v pravé části je uvedena aktuální hodnota, která  je  vyplněna  v kartě  zaměstnance. Tlačítkem Zapsat
stav  uložíte  změnu  do  karty.  Tím  se  vyplní  dolní  část  formuláře  datem,  časem  a  osobou,  která  změnu
zpracovala. Do poznámky lze dopsat libovolné údaje k provedené úpravě.



199

6.9.3 Příjemci vzkazů

Seznam příjemců vzkazů je uživatelský seznam, to znamená, že si jej vytvoříte sami na základě vašich potřeb. 

Nového  příjemce  vytvoříte  ikonou   Nový  záznam.  V  seznamu  se  zobrazí  prázdný  řádek  (červeně
ohraničený), ve kterém vyplníte následující pole:

Kód - uveďte kód, např.: personalni. 

Popis - textová položka pro označení daného příjemce, např.: Personální oddělení.

6.10 Vzdělání

Menu obsahuje  všechny potřebné  údaje  týkající  se  vzdělání,  např.  úrovně  či  typy  vzdělání.  Navíc  program
přináší přehled kmenové klasifikace oborů vzdělání (KKOV).

Úrovně vzdělání

Typy vzdělání

Obory vzdělání (KKOV)

Školy
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6.10.1 Úrovně vzdělání

K dispozici máte  seznam možných  úrovní  vzdělání,  od  kterých  se  odvíjí  zařazení  do  platové  třídy.  Položky
číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu, např. ve formuláři Typ vzdělání .

Novou úroveň vzdělání můžete vložit kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Úroveň

vzdělání vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

Úroveň - zadejte povinné číselné označení úrovně vzdělání. Vyšší číselné vyjádření představuje vyšší úroveň
vzdělání, tudíž vyjadřuje vyšší hodnotu zaměstnance s danou úrovní vzdělání.

Popis - doplňte název úrovně vzdělání.

6.10.2 Typy vzdělání

Definovaný  přehled  typů  vzdělání.  Číselník  je  součástí  výběrové  položky  v  kartě  zaměstnance,  v  záložce
Vzdělání  (položka Vzdělání).
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V  případě,  že  budete  používat  i jiné  typy vzdělání,  klikněte  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném
formuláři Typ vzdělání vyplňte následující údaje:

Kód - zadejte povinné číselné označení typu vzdělání.

Popis - vložte textové označení typu vzdělání.

Kód pro ČSÚ - doplňte povinný kód dle klasifikace vzdělání ČSÚ. Důležité pro správné naplnění údajů, např.
při generování Čtvrtletního šetření o ceně práce - ISPV.

Úroveň  vzdělání  -  z  nabízeného  číselníku  (můžete  jej  upravovat  v  menu  "Seznamy/Vzdělání/Úrovně
vzdělání ") vyberte požadovanou úroveň vzdělání.

Poznámka - prostor pro doplňující informace.

6.10.3 Obory vzdělání (KKOV)

Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na
základě  jejich  obsahové  podobnosti.  Účelem  klasifikace  kmenových  oborů  vzdělání  (KKOV)  je  možnost
uspořádávání,  začleňování a  třídění studijních a  učebních  oborů  vzdělání.  To  znamená,  že  kmenové  obory
vzdělání vytvářejí  registr,  kde  k  jednotlivým  kmenovým  oborům  vzdělání  jsou  přiřazovány  existující  i  nově
schvalované studijní a učební obory vzdělání. 

Vytvořený číselník KKOV, který je součástí výběrové položky v kartě zaměstnance, v záložce Vzdělání
(položka Obor vzdělání).
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Filtry:

Jen hlavní skupiny  - zatržením filtru se  aktivuje  výběrová  položka  pro zvolení požadovaného kmenového
(hlavního) oboru. Zobrazí se seznam všech oborů náležejících do dané skupiny. 

Skrýt hlavní skupiny - funkce skryje hlavní skupiny. 

Skrýt skupiny - filtr skryje skupiny. 

V případě jakékoli změny můžete přidat nový kmenový obor vzdělání. Vkládání nových nebo opravu stávajících
údajů neprovádějte v seznamu, ale  otevřete  formulář  Kmenová  klasifikace  oborů  vzdělání,  a  to  kliknutím na

tlačítko  Nový záznam nebo  Editace záznamu.

Kód - vložte kód.

Popis - doplňte název položky.

6.10.4 Školy

V  tomto číselníku si můžete  nadefinovat  seznam škol. Vytvořené  záznamy budou součástí výběrové  položky
například v kartě zaměstnance, v záložce Vzdělání  (položka Škola).

Novou školu přidáte  do seznamu  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Škola
vyplňte následující údaje:

Kód - přiřaďte vytvářenému záznamu číselný kód.

Název - vložte název školy.

126



203

6.11 Typy pracovních poměrů

Vytvořený  číselník  druhů  pracovních  poměrů  je  součástí  instalační  sady  programu.  Další  typy  pracovních
poměrů, jejichž  počet  není omezen,  můžete  podle  potřeby doplňovat  (v případě  legislativních změn můžete
sami  upravovat  již  vytvořené  typy).  Při  definování  nových  typů  je  důležité  správné  nastavení  jednotlivých
položek, jelikož mají vliv na výpočty programu. 

Otevřením vybraného typu pracovního poměru se zobrazí formulář Typ pracovního  poměru, který je  rozdělen
na  pravou a  levou část. V  levé  části se  nachází následující záložky: Název  a  Zaměstnanci .  Výběrem
(rozkliknutím) záložky se objeví její obsah v pravé části okna.

6.11.1 Formulář typu pracovního poměru - Název

V této záložce vyplňte následující údaje:
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Kód - zkrácené označení typu pracovního poměru.

Popis - podrobnější popis typu pracovního poměru.

Zahrnout do ISP - zatrhněte v případě, že v aplikaci PROFI generujete data pro pololetní šetření o platech a
tento pracovní poměr má být zahrnut do ISP (Informační systém o platech).

Zahrnout do ISPV - zatrhněte v případě, že v programu PROFI generujete data pro čtvrtletní šetření o ceně
práce a tento pracovní poměr má být zahrnut do ISPV (Informační systém o průměrných výdělcích).

Osobní čísla  od  -  zvolte  formát osobních čísel. Při zvolení typu pracovního poměru  v  průvodci  přidáním
nového zaměstnance  se osobní číslo doplní automaticky. Vyhledání nejvyššího osobního čísla se  provádí
pro všechny typy pracovních poměrů, které mají stejnou hodnotu počátečního osobního čísla. Je možné také
použít formát pro čísla například: HPP001, D1000, 01-0001H, 90001DPP aj.

Délka osobního čísla - touto funkcí ručně zadáte, kolik míst budou mít osobní čísla (dvoumístné, třímístné
apod.). Pro lepší orientaci v  systému doporučujeme několikamístné  číslo. Jeden zaměstnanec může  mít  v
organizaci  více  pracovních  poměrů  a  je  tak  možno  rozlišit  je  od  sebe.  Např.  hlavní  pracovní  poměr
zaměstnance  s  osobním číslem 29  bude  evidován  pod  číslem  00129,  vedlejší  pracovní  poměr  může  být
evidován pod číslem 00229, další pracovní poměr může být dohoda o pracovní činnosti a ta může být vedena
pod číslem 00329 atd. 

Při generování v řadě následujícího osobního čísla pro nového zaměstnance musíte dodržet základní pravidla
- celá databáze zaměstnanců musí mít stejný počet míst v osobním čísle. Při zakládání databáze se podle
pravděpodobného počtu zaměstnanců zavede x-místné číslo pro všechny. Jestliže je pak databáze větší, než
se původně předpokládalo, existuje možnost změny, což je však časově náročné. V opačném případě nebude
program hlídat následující číslo a vy jej budete muset doplňovat ručně dle vlastní řady.

6.11.2 Formulář typu pracovního poměru - Zaměstnanci

Seznam všech zaměstnanců, kteří mají přiřazen vybraný typ pracovního poměru:
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Ke  dni -  v  kalendáři  vyberte  datum,  ke  kterému  se  má  zobrazit  seznam  zaměstnanců  s  daným  typem
pracovního poměru. 

Aktuální den - zvolením tohoto filtru se vytvoří přehled osob s daným typem pracovního poměru v aktuální
den.

Pod seznamem (v červeně ohraničené části na obrázku) najdete počet nalezených záznamů pro rychlý přehled
změny počtu zaměstnanců.

6.12 Typy mzdových položek

K dispozici máte vytvořený číselník typů mzdových položek, jehož položky jsou součástí výběrových seznamů v
jiných částech programu (např. v kartě zaměstnance, v záložce Mzdové položky ):

Filtry:

Jen součtové mzdové položky - volba filtru aktivuje seznam, ze kterého můžete vybrat typ položky (typ je
nastaven v sekci Vlastnosti  mzdové položky).

Jen mzdové položky sekce - filtr můžete využít, pokud chcete zobrazit položky jen určité  mzdové  sekce
 (závisí na výběru mzdové sekce v záložce Název ). 

Bez platné vlastnosti - zatržením funkce zobrazíte seznam mzdových položek, které nemají zadáno datum
platnosti (záložka Vlastnosti ). 

Seznam  můžete  rozšířit  o  další  mzdové  položky  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném
formuláři  Typ  mzdové  položky  vyplnit  záložky:  Název,  Vlastnosti,  Kam  započítat,  Zaměstnanci,  Rozdělení,

Zaúčtování a Typy pracovních poměrů. Parametry můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 
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6.12.1 Formulář typu mzdové položky - Název

Záložka obsahuje následující údaje:

Kód - povinné označení dané položky.

Popis - podrobnější popis typu mzdové položky.

Zkrácený popis - můžete vložit krátký popis, a to maximálně 50 znaků. 

Použít  pro  zaměstnance  -  zatržením  položky  se  aktivuje  záložka  Zaměstnanci ,  ve  které  můžete
položku přiřadit zaměstnancům.

Použít pro rozdělení - zatržením umožníte zadání mzdové položky pro rozdělení (v záložce Rozdělení ).
Tímto se všem zaměstnancům daného rozdělení změní struktura mzdy. 

TIP: Přehled členů jednotliv ý ch rozdělení najdete  v  m enu "Seznam y /Rozdělení", v  záložce Členov é rozdělení .

Poznámka - kolonka slouží pro případné zadání doplňujících údajů.

6.12.2 Formulář typu mzdové položky - Vlastnosti

Okno poskytuje přehled základního nastavení. Pokud má mzdová položka nastaven příznak Součtová položka
, pak tato sekce obsahuje podzáložky: Vlastnosti  a Sčítané položky .
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6.12.2.1 Formulář vlastnosti mzdové položky - Vlastnosti

Platnost  od  -  pokud  dochází  ke  změně  nastavení  mzdové  položky  (např.  zadání  vzorce),  je  vhodnější
vytvořit  záznam s  novým datem počátku platnosti,  čímž  bude  automaticky ukončena  platnost  předchozího
záznamu. Program uchová seznam uložených nastavení v předchozích obdobích.

Součtová  položka  -  položka  je  výsledkem  součtu  jiných  mzdových  položek,  které  přiřadíte  v  záložce
Sčítané položky (např. položka 100 Základní mzda může být  výsledkem součtu položek 101 Základní mzda
časová, 102 Základní mzda úkolová a 103 Naturální mzda). 

Název jednotky - zadejte název, např. Kč. 

Počet jednotek - uveďte počet jednotek. Např. 5 (jednotek) za určitou cenu, poté se  cena  (za  jednotku)
vynásobí pěti. Počet jednotek lze také zadávat pomocí vzorce, v tom případě zatrhněte následující položku:

o vzorcem - příznakem aktivujete příslušné tlačítko, prostřednictvím kterého můžete  vytvořit  vzorec  pro

výpočet jednotky (v červeném rámečku na obrázku). 

POZOR: V  případě,  že  jste  zm ěnili  počet  jednotek  u  některé  ze  m zdov ý ch  položek,  které  tv oří  strukturu  již
v y tv ořené m zdy  za dané období, je  nutné prov ést nov ý  v ý počet m zdy . Např. pokud  m á  zam ěstnanec  přiřazenou
položku v e sv é  kartě ,  je  potřeba  zohlednit  zm ěny  tam  a  poté  v e  form uláři v ý počtu  m zdy  položku  sm azat  a

stisknout tlačítko  / Doplnit m zdov é položky  (v  program u RonMzdy ). 

Sazba  -  kolonka  pro  vložení  ceny  za  jednotku  je  aktivní  pouze  v  případě  nesoučtové  položky.  Druhou
možností zadání sazby je vytvoření vzorce, v tomto případě zatrhněte následující položku:

o  vzorcem -  příznakem aktivujete  příslušné  tlačítko,  prostřednictvím kterého můžete  zadat  vzorec  pro

výpočet ceny za jednotku (v modrém rámečku na obrázku).

Způsob  zaokrouhlení  -  vyberte  jednu  z  nabízených  variant:  Vždy  dolů,  Normálně,  Vždy  nahoru,
Nezaokrouhlovat.

Zaokrouhlit na - výsledná hodnota bude upravena podle zadání.
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Viditelnost  ve  výpisu  -  některé  výstupní  sestavy  mohou  být  upraveny  (např.  výplatní  lístek),  aby
respektovaly toto nastavení (tedy zobrazení, případné nezobrazení mzdové položky). 

Editace vzorce  -  tlačítko je  aktivní pouze  v případě  zadávání počtu jednotek
nebo sazby (ceny za jednotku) pomocí vzorce  a  vyvolá  formulář  Editor  vzorců,
kde se nastavují vzorce výpočtů:

Pokud potřebujete  pomoci s  nastavením vzorce,  můžete  se  obrátit  na  Centrum  podpory  zákazníků  (http://
www.helpdesk.ron.cz).

POZNÁ MKA : Položky  Počet jednotek a  Cena  za  jednotku  se  objev ují také  v  záložce  Zam ěstnanci  a  Rozdělení
. Nastav ení v  těchto záložkách m á přednost před nastav ením  v  záložce Vlastnosti.

210

212



209

6.12.2.2 Formulář vlastnosti mzdové položky - Sčítané položky

Záložka je k dispozici pouze u mzdových položek, které jsou výsledkem součtu jiných mzdových položek (dle
nastavení Součtová položka).

Jedná se o seznam typů mzdových položek, jejichž celkový součet představuje hodnotu dané mzdové položky

zahrnutou do výpočtu mzdy (v programu RonMzdy). Novou položku přiřadíte kliknutím na  tlačítko  Nový

záznam. Jednotlivé vytvořené údaje lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Rozkliknutím určitého řádku se
zobrazí formulář Započítaný typ mzdové položky, ve kterém vyplňte následující položky:

Kód typu mzd. pol. - program automaticky doplní podle typu vybrané mzdové položky. 

Popis typu mzd. pol. - z výběrového seznamu zvolte potřebnou mzdovou položku. 

Znaménko - stanovte, jestli se bude mzdová položka přičítat nebo odečítat.
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6.12.3 Formulář typu mzdové položky - Zaměstnanci

V tomto okně se mohou vyskytnout následující situace:

1. Neaktivní okno:

V okamžiku, kdy v záložce Název  není vybraná položka  Použít  pro  zaměstnance,  nebude  možné  daný typ
mzdové položky zadávat zaměstnancům. V tomto případě můžete mzdovou položku přiřadit určitému rozdělení
v následující záložce Rozdělení  nebo typu pracovního poměru v menu "Seznamy/Typy pracovních poměrů",
v záložce Skladba mzdy v programu RonMzdy.

POZNÁ MKA : Pokud přiřadíte  m zdov ou položku zam ěstnanci a  zárov eň rozdělení, bude v e  m zdě načtena dv akrát.

2. Aktivní okno:
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Filtry:

Jen  rozdělení  -  filtr  zobrazí  zaměstnance,  kteří  jsou  členy  vybraného  rozdělení  a  zároveň  mají
přiřazenou danou mzdovou položku.

Vybrané období - zatržením pole a nastavením data  se  zobrazí záznamy zaměstnanců,  jejichž  struktura
mzdy ve zvoleném období obsahuje danou mzdovou položku. 

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené  položky lze  měnit  tlačítkem

 Editace  záznamu  nebo rozkliknutím řádku. Otevřením určitého záznamu  se  zobrazí  formulář  Mzdová
položka zaměstnance, ve kterém vyplňte následující údaje:

Kód typu mzdové položky - program automaticky doplní kód a název konkrétního typu mzdové položky.

Osobní číslo - z nabízeného seznamu vyberte zaměstnance, čímž se vyplní také jeho osobní číslo. 

Platnost od - do - zadejte datum počátku platnosti, popřípadě ukončete platnost zadání. 

Počet jednotek / Sazba - pokud má být zjištěno pomocí vzorce, zatrhněte pole vzorcem (Počet jednotek)

v záložce Vlastnosti  (mzdové položky) a uložte nové nastavení pomocí tlačítka . Poté budou
aktivní následující položky:

Použít  lokální vzorec jedn. / Použít  lokální vzorec  -  příznakem aktivujete  tlačítko ,
které vyvolá formulář Editor  vzorců. Pokud definujete  lokální vzorce  výpočtů,  nebude  program zohledňovat
nastavené vzorce v záložce Vlastnosti  (mzdové položky).

POZOR: Pokud  dodatečně  prov edete  zm ěnu  některé  ze  m zdov ý ch  položek,  které  tv oří  strukturu  již  v y tv ořené
m zdy ,  je  nutné  prov ést  nov ý  v ý počet  m zdy .  Ve  form uláři  v ý počtu  m zdy  m ůžete  stisknout  tlačítko

 / Zrušit a  znov u v y tv ořit m zdu nebo Doplnit m zdov é položky  (předtím  danou m zdov ou  položku
sm ažte) - (v  program u RonMzdy ).
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6.12.4 Formulář typu mzdové položky - Rozdělení

V tomto okně se mohou vyskytnout následující situace:

1. Neaktivní okno:

V  okamžiku,  kdy  v  záložce  Název  není  vybraná  položka  Použít  pro  rozdělení,  nebude  možné  daný  typ
mzdové  položky  zadávat  pro  rozdělení.  V  tomto  případě  můžete  mzdovou  položku  přiřadit  konkrétnímu
zaměstnanci  v  předchozí  záložce  Zaměstnanci  nebo  typu  pracovního  poměru  v  menu  "Seznamy/Typy
pracovních poměrů", v záložce Skladba mzdy v programu RonMzdy.

POZNÁ MKA : Pokud přiřadíte  m zdov ou položku zam ěstnanci a  zárov eň rozdělení, bude v e  m zdě načtena dv akrát.

2. Aktivní okno:
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Filtry:

Jen rozdělení -  pokud z  nabízeného seznamu vyberete  typ rozdělení,  resp. rozdělení,  které  má  zároveň
přiřazenou danou mzdovou položku, zobrazí se záznam. 

Vybrané období - zatržením pole a nastavením data se zobrazí rozdělení, která mají ve zvoleném období
přiřazenou danou mzdovou položku. 

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené  položky lze  měnit  tlačítkem

 Editace  záznamu  nebo rozkliknutím řádku. Otevřením určitého záznamu  se  zobrazí  formulář  Mzdová
položka rozdělení, ve kterém vyplňte následující údaje:

Kód typu mzdové položky - program automaticky doplní kód a název konkrétního typu mzdové položky.

Kód typu rozdělení - z nabízeného seznamu vyberte typ rozdělení.

Rozdělení -  zvolte konkrétní rozdělení, kterému se má přiřadit mzdová položka.

Platnost od - do - zadejte datum počátku platnosti, popřípadě ukončete platnost zadání. 

Počet  jednotek /  Cena  za  jednotku -  pokud má  být  zjištěno pomocí  vzorce,  zatrhněte  pole  vzorcem
(Počet  jednotek)  v  záložce  Vlastnosti  (mzdové  položky)  a  uložte  nové  nastavení  pomocí  tlačítka

. Poté budou aktivní následující položky:

Použít  lokální vzorec jedn. / Použít  lokální vzorec  -  příznakem aktivujete  tlačítko ,
které vyvolá formulář Editor  vzorců. Pokud definujete  lokální vzorce  výpočtů,  nebude  program zohledňovat
nastavené vzorce v záložce Vlastnosti  (mzdové položky).
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POZOR: Pokud  dodatečně  prov edete  zm ěnu  některé  ze  m zdov ý ch  položek,  které  tv oří  strukturu  již  v y tv ořené

m zdy , je  nutné prov ést nov ý  v ý počet m zdy . Ve form uláři v ý počtu m zdy  m ůžete použít  tlačítko  
/ Zrušit  a  znov u  v y tv ořit  m zdu  nebo  Doplnit  m zdov é  položky  (předtím  danou  m zdov ou  položku  sm ažte)  -  (v
program u RonMzdy ).

6.13 Rozdělení

Seznam slouží k vytváření rozdělení ve firmě. Například pro typ rozdělení Pracoviště zadáte seznam pracovišť.
Každý zaměstnanec musí být přiřazen k nějakému rozdělení. Větší firmy mohou vytvořit  složitější organizační
schéma.  Základními  předdefinovanými  typy  rozdělení  jsou  např.  mzdové  středisko,  personální  středisko,
skladové  středisko,  výplatní  místo  atd.  Přiřaďte  rozdělení  k  jednotlivým  typům.  Seznam  zobrazí  záznamy
odpovídající vybranému typu. 

Rychlý filtr:

Typ rozdělení - pokud potřebujete vyfiltrovat zaměstnance podle  určitého druhu rozdělení,  vyberete  jej  z
nabízeného seznamu. V záložce Členové  rozdělení se nachází seznam přiřazených zaměstnanců. Číselník
typů rozdělení můžete doplňovat v menu "Seznamy/Číselníky/Typy rozdělení ".

Můžete samozřejmě vytvořit vlastní rozdělení. Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale

tlačítkem  Nový  záznam nebo tlačítkem  Editace  záznamu  otevřete  formulář  Rozdělení,  který  má
záložky:

Formulář záznamu

Členové rozdělení

Činnosti

Dokumenty

Pomůcky

Povinnosti

Schopnosti/Dovednosti

Školení a kurzy

Zdravotní prohlídky

Rizika

Kategorie pracovních míst

238

215

216

218

219

220

221

222

223

224

225

226
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Účely hodnocení

TIP: Pokud potřebujete  zjistit  seznam  zam ěstnanců,  kteří nem ají přiřazené  žádné  rozdělení,  v y užijte  sestav y  v
m enu "Vý stupy /Manažer v ý stupních sestav " v  sekci Střediska a  rozdělení.

6.13.1 Formulář rozdělení - Formulář záznamu

Formulář obsahuje identifikační údaje o rozdělení.

Kód - povinný údaj. Vyberte přijatelný kód, podle kterého se budete snadno orientovat.

Popis - povinný údaj. Popište rozdělení.

Vedoucí - vedoucí rozdělení.

Datum vytvoření - povinná položka. Vložte datum vytvoření.

Datum zrušení - vložte datum zrušení.

Ulice - doplňte specifikující údaje, pokud se rozdělení nachází na určité adrese (např. pracoviště). 

Město / PSČ / Obec / Stát - výběrové položky. Můžete upravovat stávající nebo doplňovat nové záznamy, a
to kliknutím na podtržený název. 

Telefon / Fax / e-mail - v případě potřeby uveďte kontaktní informace.

227
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6.13.2 Formulář rozdělení - Členové rozdělení

Členství v rozdělení slouží k rozdělení osob podle různých dělení firmy (např. mzdové středisko, dílna, zakázka,
apod.). Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou všichni pracovníci,  v  pravém seznamu
jsou  zaměstnanci  zařazení  do  tohoto  rozdělení.  Položky  mezi  seznamy  můžete  přesouvat.  Každý  člen  má
určeno datum, od kdy je členem dané skupiny. Při vložení do seznamu členů je automaticky nastaveno datum
platnosti  na  aktuální  den.  Proto  pokud  chcete  počátek  používání  rozdělení  posunout  na  jiné  datum,
nezapomeňte toto datum přepsat.

Osoby pro výběr členů:

Seznam osob je tvořen nepřiřazenými zaměstnanci. Filtry lze kombinovat:

Všichni - zobrazí všechny zaměstnance, kteří nejsou členy žádného rozdělení.

Aktivní PP - pouze zaměstnanci v aktivním pracovním poměru.

Nepřiřazení - seznam zaměstnanců, kteří nejsou členy vybraného rozdělení. 
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Členové:

Členy rozdělení přiřadíte  pomocí tlačítek ,   ve  středovém panelu. Před samotným přesunem (máte-li
takto nastaven program v Nastavení aplikace,  viz  Nastavení  aplikace/Vlastnosti  formulářů)  se  vás  program
zeptá, zda chcete opravdu přidat označené osoby mezi členy. Dávejte pozor na datum přiřazení!

Pokračovat v posledním záznamu -  existuje-li neukončený záznam pro daný typ rozdělení,  přiřazením
nového rozdělení se naplní pole Platnost do u platného rozdělení k předchozímu dni (zohledňuje  se  datum
zadané v poli Platnost od, které můžete podle potřeby měnit). 

POZOR: Program  autom aticky  ukončí v šechna předchozí rozdělení v  rám ci ste jného ty pu rozdělení. 

První záznam podle  datumu nástupu  -  nemá-li  zaměstnanec  žádný  vytvořený  záznam  pro  daný  typ
rozdělení, vyplní se pole Platnost od podle data nástupu. 

Platnost do - zatržením se aktivuje položka pro ruční vložení data ukončení platnosti. 

Záznamy můžete filtrovat:

Všichni - zobrazí se všichni zaměstnanci vybraného rozdělení (i v ukončeném pracovním poměru).

Aktivní - pouze zaměstnanci, kteří mají nebo měli přiřazeno dané rozdělení, v aktivním pracovním poměru.

Neaktivní - seznam zaměstnanců, kteří nejsou v aktivním pracovním poměru.

Rozdělení můžete zaměstnanci přiřadit také v jeho kartě, v záložce Rozdělení.
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6.13.3 Formulář rozdělení - Činnosti

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících činností, které jsou na daném středisku vyžadovány.
Pokud chcete agendu činností na  rozdělení využívat,  je  nutné  mít  ve  formuláři Typu rozdělení  zaškrtnuté
pole Aktivní a pole Povolit agendu činností. Obdobná funkce je přidána i do formuláře Pracovní činnosti ,
kde je možné činnosti přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno  je  rozděleno  na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  činnosti  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy činnosti označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce
Vybrané záznamy.

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Činnosti . 

238
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307
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6.13.4 Formulář rozdělení - Dokumenty

Záložka  slouží  k  přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  dokumentů,  které  jsou  na  daném  středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu dokumentů na rozdělení využívat, je nutné mít ve formuláři Typu rozdělení

 zaškrtnuté pole Aktivní a pole Povolit  agendu dokumentů. Dokumenty se v této  sekci zobrazí,  pokud
budou mít ve formuláři Dokument  v poli Typ vybráno Dokument rozdělení. 

Okno je  rozděleno na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  dokumenty  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Dokument . 

238

178

178
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6.13.5 Formulář rozdělení - Pomůcky

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících pracovních pomůcek, které jsou na daném středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu pracovních pomůcek na rozdělení využívat, je nutné mít  ve  formuláři Typu
rozdělení  zaškrtnuté  pole  Aktivní  a  pole  Povolit  agendu pracovních  pomůcek.  Obdobná  funkce  je
přidána i do formuláře Pracovní pomůcky , kde je možné pracovní pomůcce přiřadit požadovaná rozdělení. 

Okno  je  rozděleno  na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  pomůcky  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Pracovní pomůcky . Tlačítkem

 Editace záznamu v  pravé  části okna  se  zobrazí formulář  Parametry  exspirace  pro  rozdělení. Zobrazený
formulář je shodný s formulářem Parametry exspirace pro pracovní místo .

238
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328
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6.13.6 Formulář rozdělení - Povinnosti

Záložka  slouží  k  přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  povinností,  které  jsou  na  daném  středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu povinností na rozdělení využívat, je nutné mít ve formuláři Typu rozdělení
zaškrtnuté  pole  Aktivní  a  pole  Povolit  agendu povinností.  Obdobná  funkce  je  přidána  i  do  formuláře
Povinnosti , kde je možné povinnosti přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno  je  rozděleno  na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  povinnosti  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy.

238

287
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6.13.7 Formulář rozdělení - Schopnosti/Dovednosti

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících schopností/dovedností, které jsou na daném středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu schopností/dovedností na rozdělení využívat, je nutné mít ve formuláři Typu
rozdělení  zaškrtnuté pole Aktivní a pole Povolit  agendu dovedností. Obdobná  funkce  je  přidána  i do
formuláře Schopnosti a dovednosti , kde je možné schopnosti/dovednosti přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete  schopnosti/dovednosti přesouvat  pomocí šipek. Ve

sloupci Nevybrané záznamy  označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka  přesunete  do sloupce
Vybrané záznamy. 

Tlačítkem  Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  Schopnosti  a  dovednosti .

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  pravé  části  okna  se  zobrazí  formulář  Schopnost/dovednost.  Zobrazený
formulář je shodný s formulářem Schopnost/dovednost v záložce Pracovního místa .

238
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279

281
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6.13.8 Formulář rozdělení - Školení a kurzy

Záložka  slouží  k  přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  typů  školení,  které  jsou  na  daném  středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu školení na rozdělení využívat, je nutné mít  ve  formuláři Typu rozdělení
zaškrtnuté  pole  Aktivní a  pole  Povolit  agendu školení.  Obdobná  funkce  je  přidána  i  do  formuláře  typu
školení , kde je možné školení přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete školení a kurzy přesouvat pomocí šipek. Ve  sloupci

Všechna  školení označíte  požadovaný záznam a  pomocí ikony  Šipka  přesunete  do  sloupce  Vybraná
školení. 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete  do formuláře  typu školení . Tlačítkem 
Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Školení na  rozdělení. Zobrazený formulář je shodný s
formulářem Školení na pracovním místě .

238
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6.13.9 Formulář rozdělení - Zdravotní prohlídky

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících zdravotních prohlídek, které jsou na daném středisku
vyžadovány. Pokud chcete agendu zdravotních prohlídek na rozdělení využívat, je nutné mít ve formuláři Typu
rozdělení  zaškrtnuté  pole  Aktivní a  pole  Povolit  agendu zdravotních prohlídek. Obdobná  funkce  je
přidána i do formuláře Zdravotní prohlídky , kde je možné zdravotní prohlídce přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno je  rozděleno na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  zdravotní  prohlídky  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve

sloupci Nevybrané záznamy  označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka  přesunete  do sloupce
Vybrané záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Zdravotní prohlídky . Tlačítkem

 Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Parametry  pro  rozdělení. Zobrazený formulář je
shodný s formulářem Parametry pro pracovní místo .

238
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6.13.10 Formulář rozdělení - Rizika

Záložka  slouží  k  přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  pracovních  rizik,  které  jsou  na  daném  středisku
vyžadovány.  Pokud  chcete  agendu  pracovních  rizik  na  rozdělení  využívat,  je  nutné  mít  ve  formuláři  Typu
rozdělení  zaškrtnuté pole Aktivní a pole Povolit agendu rizik. Obdobná funkce je přidána i do formuláře
Pracovního rizika , kde je možné pracovnímu riziku přiřadit požadovaná rozdělení.

Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete pracovní rizika přesouvat  pomocí šipek. Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

238
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6.13.11 Formulář rozdělení - Kategorie pracovních míst

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících kategorií pracovních míst ,  které  jsou na  daném
středisku  vyžadovány.  Agenda  kategorií  pracovních  míst  se  aktivujete  spolu  s  povolením  agendy  účelů
hodnocení ve formuláři Typu rozdělení . 

Okno je  rozděleno na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  dokumenty  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře kategorie pracovního místa . 

467
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6.13.12 Formulář rozdělení - Účely hodnocení

Záložka  slouží k přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  účelů  hodnocení,  které  jsou  na  daném  středisku
vyžadovány. Pokud  chcete  agendu  účelů  hodnocení  na  rozdělení  využívat,  je  nutné  mít  ve  formuláři  Typu
rozdělení  zaškrtnuté pole Aktivní a pole Povolit  agendu hodnocení. Spolu s  agendou účelů hodnocení
aktivujete agendu kategorií pracovních míst . 

Okno je  rozděleno na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  dokumenty  přesouvat  pomocí  šipek.  Ve  sloupci

Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané
záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé  části okna  se  dostanete  do formuláře  účelu hodnocení . Tlačítkem

 Editace  záznamu  v  pravé  části  okna  se  zobrazí  formulář  Platnost  přiřazení  pracovního  místa  k  účelu
hodnocení. Zobrazený formulář  je  shodný s  formulářem, který se  zobrazí  ve  formuláři  účelu  hodnocení  na
záložce pracovního místa .
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6.14 Umístění

Seznam  umístění  (budov,  podlaží,  místností  firmy  apod.)  poskytuje  přehled  fyzického  rozdělení  firmy.  V
případě, že budete toto menu využívat, musíte vložit potřebné informace.

Tlačítkem  Nový  záznam  nebo  Editace  záznamu  otevřete  formulář  Umístění,  ve  kterém vyplníte
následující položky:

Kód - povinné označení položky. 

Typ umístění  - vyberte vhodný typ z předdefinovaného seznamu, který můžete rozšiřovat.

Popis - podrobnější popis umístění.

Používán od - zadejte (ve formátu DD.MM.RRRR) nebo zvolte datum v kalendáři.

240
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Používán do - datum vymezující konec používání daného umístění.

Určení - nepovinná textová položka.

Ulice / Město / PSČ / Stát - doplňte adresu.

Telefon / Fax / E-mail - v případě potřeby uveďte kontaktní informace.

Patro / Číslo místnosti / Kapacita místnosti / Vybavení místnosti - specifikace místnosti. 

6.15 Zdravotní pojišťovny

Program nabízí aktuální seznam zdravotních pojišťoven (v době distribuce dané verze programu):

V případě vzniku nové pojišťovny můžete samozřejmě rozšířit číselník tlačítkem  Nový záznam. Parametry

stávajících zdravotních pojišťoven lze měnit kliknutím na  tlačítko  Editace  záznamu. Otevřením vybrané
zdravotní pojišťovny se zobrazí formulář Zdravotní pojišťovna, který obsahuje záložky Pojišťovna , Osoby
.

Jednotlivé položky formuláře  vyplňujte  podle  následujícího popisu kapitoly. Jedná  se  např. o  kontaktní údaje
pojišťoven,  čísla  účtů  apod.  Program  obsahuje  odkazy  na  webové  stránky  pojišťoven,  na  kterých  najdete
podrobné informace. 
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6.15.1 Formulář zdravotní pojišťovny - Pojišťovna

První záložka obsahuje identifikační a kontaktní údaje zdravotní pojišťovny:

Kód - kód pojišťovny určený ministerstvem zdravotnictví. Povinný údaj.

Zkratka - zkratka pojišťovny.

Popis - oficiální název pojišťovny.

Číslo plátce pojistného - doplňte IČO bez čísla účtárny.

Ulice - adresa pojišťovny.

Město / PSČ / Stát - výběrové položky.

Internet - internetová adresa dané pojišťovny. Na konci řádku se nachází tlačítko , které otevře okno se
zadanou internetovou adresou.

E-mail - kontaktní e-mailová adresa. Na konci řádku se nachází tlačítko ,  které  otevře  okno pro zadání
nové pošty na zadanou adresu.

Telefon 1 / Telefon 2 - telefonní kontakty na zdravotní pojišťovnu.

Fax - faxové číslo.

Bankovní účet  - vyberte účet, na který budou platby  odesílány. Nabídnou se  pouze  bankovní účty,  které
mají nastaven Typ účtu -  Účet organizace. Seznam můžete upravovat v menu "Seznamy/Bankovní účty "
nebo v tomto okně kliknutím na podtržený název pole. Otevře se formulář Volba  bankovního  účtu, ve kterém
zadejte údaje o bankovním účtu.
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6.15.2 Formulář zdravotní pojišťovny - Osoby

Seznam osob registrovaných u dané pojišťovny:

Rychlý filtr:

Ke dni - filtr vyhledá pouze zaměstnance - pojištěnce vybrané zdravotní pojišťovny ke zvolenému dni.

Aktuální den - v případě zatrhnutí se zobrazí seznam pojištěnců dané  zdravotní pojišťovny k aktuálnímu
datu.

Seznam pojištěnců:

Pouze pro přehled, nelze zde přidávat zaměstnance ani editovat stávající záznamy. Přiřazení zaměstnance ke
zdravotní pojišťovně můžete změnit v kartě zaměstnance, v záložce Zdravotní pojištění . 116
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6.16 Bankovní účty

Základní  seznam  bankovních  účtů,  který  můžete  využít  pro  zasílání  plateb  na  účty  jednotlivých  institucí
(zdravotních pojišťoven,  správy sociálního zabezpečení,  penzijních fondů) nebo výplat  na  účty  zaměstnanců
apod.

Rychlé filtry (na obrázku červeně ohraničené):

Všechny účty - seznam všech typů bankovních účtů. 

Účty organizací - filtr omezí záznamy na účty, které mají nastaven Typ účtu: účet organizace. 

Účty zaměstnanců - zobrazí se jen bankovní účty zaměstnanců.
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Nový bankovní účet  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Bankovní  účet

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Jméno účtu -  doplňte  označení účtu,  např. u účtu zaměstnance  příjmení a  jméno  + druh  platby  (např.
výplata).

Typ účtu - ze seznamu vyberte jednu z těchto možností: 

o Účet organizace - v případech týkajících se zdravotních pojišťoven, OSSZ, penzijního fondu atd.

o Účet zaměstnance - v případech srážek ze mzdy, výplat. 

Číslo účtu - zadejte ve tvaru: předčíslí-číslo účtu.

Banka - položka pro volbu z  číselníku finančních institucí. Kliknutím na  podtržený nadpis  Banka  se  otevře

seznam  Bank,  kde  můžete  stávající  údaje  editovat  tlačítkem   Editace  záznamu  nebo  vkládat  nové

tlačítkem  Nový záznam. 

Konstantní symbol - na základě kódu nebo textového popisu zvolte konstantní symbol. 

Variabilní symbol / Specifický symbol - vyplňte v případě potřeby.

V případě nastavení pole Typ účtu: účet zaměstnance se aktivují následující položky: 

RČ  /  Jméno  /  Příjmení  -  kliknutím  na  podtržený  název  některého  z  polí  se  otevře  formulář  Volba
zaměstnance k číslu účtu. Výběrem se doplní všechny zbývající údaje (i Titul).  
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Zrušit  přiřazení  -  tlačítko  smaže  záznamy  v  položkách  RČ,  Titul,  Jméno,
Příjmení.

6.17 Evidenční zařazení

Seznam zobrazuje předdefinovaná evidenční zařazení, která jsou určující pro generování mzdy zaměstnanců,
vyplňování hlášení změn na zdravotní pojišťovny, způsob vykazování na ELDP, statistické výkazy apod.
 

Můžete  však samozřejmě  zadat  vlastní  typ  evidenčního  zařazení  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.

Jednotlivé  položky  vytvořených  zařazení  lze  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  Otevřením  určitého
záznamu se zobrazí formulář Evidenční zařazení, který obsahuje záložky:

Evidenční zařazení

Zaměstnanci

235
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6.17.1 Formulář evidenčního zařazení - Evidenční zařazení

Formulář poskytuje přehled základního nastavení, které se projeví v dalších funkcích programu:

Identifikace zařazení:

Kód - kód evidenčního zařazení.

Popis - slovní popis evidenčního zařazení.

Generovat  mzdu  -  aktivováním  položky  se  bude  zaměstnancům  zařazeným  v  tomto  evidenčním  stavu
generovat  mzda  (v  programu  PROFI).  V  opačném  případě  osoba  s  tímto  zařazením  není  nabízena  v
seznamu pro zpracování mzdy a nebude jí možné mzdu vytvořit.

Zařazen ve stavu - v případě zatržení budou zaměstnanci započítáni jako zaměstnaní. Položka má vliv na
statistické výpočty (ISP, ISPV, stavy zaměstnanců) v PROFI.

Zahrnout  do EP -  výběrem funkce  budou osoby s  tímto evidenčním zařazením zahrnuty  do  evidenčního
počtu při výpočtu ISP a ISPV. Ve statistice budou započítány do počtu dnů a počtu zaměstnanců v evidenčním
počtu. 

Hlášení změn na zdravotní pojišťovnu (v PROFI):

Kód hlášení počátku změny - výběrová položka obsahující kódy jednotlivých hlášení, která budou zaslána
v případě vzniku některých změn v evidenčním zařazení. 

Kód hlášení ukončení změny  -  z  nabízeného  seznamu  vyberte  kód,  který  bude  uváděn  na  hlášení  za
zaměstnance, kteří mají v kartě ukončen daný evidenční stav.
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Způsob vykazování na ELDP - výběr má vliv na výpočet skutečného fondu a skutečného fondu za svátek a
ovlivní  zjištění  vyloučených  dob  a  vykazování  na  ELDP  v  menu  "Mzdy/OSSZ/Evidenční  listy  důchodového
pojištění":

o Výdělečná  činnost  -  při  výpočtu  mzdy  počítá  fond  pracovní  doby,  musí  být  zadána  dávka

nemocenského pojištění, která je poté vyloučenou dobou;

o Neplacené volno - při výpočtu mzdy nepočítá fond pracovní doby, je vykazováno jako vyloučená doba;

o Vojenská služba - při výpočtu mzdy nepočítá fond pracovní doby, je vyloučenou dobou;

o Civilní služba - nepočítá fond pracovní doby při výpočtu mzdy, je vykazovaná jako vyloučená doba;

o Rodičovská dovolená nad 3 roky  - při výpočtu mzdy nepočítá fond pracovní doby,  není vyloučenou

dobou.

Délka stavu a navazující stav:

Možnost nastavení délky stavu v týdnech a navazující stav. Zadání obou údajů umožní v kartě zaměstnance
vyplnit postupně automaticky evidenční stavy podle navazujících odkazů. V kartě zaměstnance poté po zadání
takového stavu budou po dotazu na automatické  vyplnění vloženy postupně  evidenční stavy v délce  a  pořadí
zadaném  v  číselníku.  Můžete  upravovat  počátky  jednotlivých  evidenčních  stavů  v  kartě  zaměstnance  s
automatickou úpravou data ukončení předchozího stavu.

6.17.2 Formulář evidenčního zařazení - Zaměstnanci

Záložka slouží k zobrazení všech zaměstnanců, kteří mají přiřazen vybraný evidenční stav:

Rychlý filtr:

Ke dni - filtr vyhledá pouze zaměstnance s daným evidenčním zařazením ke zvolenému dni.

124
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Aktuální den - v případě zatrhnutí se zobrazí seznam osob s  daným evidenčním zařazením k aktuálnímu
datu.

Seznam zaměstnanců:

Pouze pro přehled, nelze zde přidávat zaměstnance  ani editovat  stávající záznamy. Přiřazení zaměstnance  k
evidenčnímu zařazení můžete změnit v kartě zaměstnance, v záložce Evidenční stav .

6.18 Číselníky

Číselníky obecně  jsou seznamy obsahující tematicky příbuzná  data. Kdykoli můžete  vložit  nové  nebo  upravit
stávající údaje. Na následujících stránkách se budeme věnovat práci s číselníky, se kterými se budete setkávat
v rámci celého programu, a určitě oceníte jejich dostupnost.

Typy rozdělení

Typy umístění

Města a PSČ

Obce

Okresy

Kraje

Státy

Národnosti

Firmy

Banky

Měny

Konstantní symboly

Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)

OKEČ

Důvody vzniku pracovního poměru

Důvody ukončení pracovního poměru

Lékaři a zdravotnická zařízení

Způsob dopravy

Typy průkazů
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245
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248

251

251

252

254

255

255

256

258

259
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6.18.1 Typy rozdělení

Číselník typů rozdělení slouží k vytvoření  různých  organizačních  schémat  v  organizaci.  Je  výhodný  také  při
tvorbě  sestav,  kdy  můžete  využít  dělení  dle  dalších  kritérií.  Jednotlivým  typům  rozdělení  můžete  přiřadit
uživatelsky definovaná rozdělení v menu "Seznamy/Rozdělení". 

POZOR: Nezam ěňujte  se  seznam em  v  m enu "Seznam y /Skupiny  osob", který  slouží k v ložení členů do pov olený ch
term inálů  a  dále  pro  zpřehlednění  práce  v  program u.  Sam ozřejm ě  m ůžete  ste jné  skupiny  jako  v e  Skupinách
osob definov at i pro Ty py  rozdělení. 

Nový typ rozdělení vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Typ  rozdělení

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - doplňte číselný kód rozdělení.

Popis - specifikujte typ rozdělení.

Aktivní - pokud je typ rozdělení aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte. 
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Další volby se týkají ochrany před vznikem chyb:

Zakázat  duplicitní záznamy  -  zaškrtnutím této  položky  zakážete  překrývání  platností  rozdělení  s  tímto
typem rozdělení. To znamená, že v jeden den budete moci zaměstnanci přiřadit pouze jedno rozdělení.

Zakázat mezery - aktivováním kolonky zamezíte vzniku časových mezer mezi záznamy platností rozdělení s
tímto typem rozdělení. Pokud bude mít zaměstnanec příslušnost k jednomu rozdělení ukončenou např. k 1. 3.
2009 a počátek přiřazení k dalšímu např. od 1. 6. 2009, mohla by vzniknout časová mezera, čemuž můžete
zaškrtnutím položky zabránit.

Zakázat změny v uzavřeném období - výběrem položky program neumožní provádět změny příslušnosti
zaměstnance k jinému rozdělení v uzavřených obdobích.

POZOR:  Pokud  již  m áte  v  databázi  zav edeny  záznam y ,  u  který ch  v znikla  časov á  m ezera  nebo  duplicita ,  a
zárov eň  chcete  aktiv ov at  uv edené  kontroly ,  budete  na  chy bné  záznam y  upozorněni. Jestliže  zobrazené  chy by
neodstraníte , program  neum ožní požadov ané kontroly  zapnout.

Podobná opatření jsou zavedena také při přidělování rozdělení v kartě zaměstnance, v záložce Rozdělení.

Dalšími volbami je možné povolit zobrazení záložek ve formulářích:

Povolit  agendu povinností -  po zatrhnutí pole  se  ve  formuláři  Pracovní  povinnosti  zobrazí  záložka
Rozdělení . V záložce je možné definovat rozdělení, kterým bude pracovní povinnost přiřazena. Obdobná
funkce je přidána i do Rozdělení , kde je možné přiřadit povinnosti.

Povolit agendu činností - po zatrhnutí pole se ve formuláři Pracovní činnost  zobrazí záložka Rozdělení
. V záložce je možné definovat rozdělení, kterým bude činnost přiřazena. Obdobná funkce je přidána i do

Rozdělení , kde je možné přiřadit činnosti.

Povolit agendu dovedností - po zatrhnutí pole se ve formuláři Schopnost a dovednost  zobrazí záložka
Rozdělení . V záložce je  možné  definovat  rozdělení,  kterým bude  schopnost  nebo dovednost  přiřazena.
Obdobná funkce je přidána i do Rozdělení , kde je možné přiřadit požadované schopnosti/dovednosti. 

Povolit agendu rizik - po zatrhnutí pole se ve formuláři Pracovního riziko  zobrazí záložka Rozdělení .
V  záložce  je  možné  definovat  rozdělení,  kterým  bude  riziko  přiřazeno.  Obdobná  funkce  je  přidána  i  do
Rozdělení , kde je možné přiřadit rizika. 

Povolit  agendu pracovních pomůcek - po zatrhnutí pole  se  ve  formuláři Pracovní pomůcka  zobrazí
záložka Rozdělení . V  záložce  je  možné  definovat  rozdělení,  kterým bude  pracovní pomůcka  přiřazena.
Obdobná funkce je přidána i do Rozdělení , kde je možné přiřadit pomůcky.

Povolit agendu školení - po zatrhnutí pole se ve formuláři Typ školení  zobrazí záložka Rozdělení . V
záložce  je  možné  definovat  rozdělení,  kterým bude  typ školení přiřazen. Obdobná  funkce  je  přidána  i  do
Rozdělení , kde je možné přiřadit požadované typy školení. 

Povolit agendu zdravotních prohlídek - po zatrhnutí pole se ve formuláři Zdravotní prohlídka  zobrazí
záložka Rozdělení . V záložce je možné definovat  rozdělení,  kterým bude  zdravotní prohlídka  přiřazena.
Obdobná funkce je přidána i do Rozdělení , kde je možné přiřadit požadované prohlídky.

Povolit agendu dokumentů - po zatrhnutí pole se ve formuláři Rozdělení zobrazí záložka Dokumenty .
V záložce je možné přiřadit vybrané dokumenty.
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Povolit agendu účelů hodnocení - po zatrhnutí pole se ve formuláři Rozdělení zobrazí záložky Kategorie
pracovních míst  a Účely hodnocení . V záložce je možné přiřadit vybrané účely hodnocení a kategorie
pracovních míst. 

6.18.2 Typy umístění

Program nabízí definovaný seznam typů umístění,  který lze  využít  ke  členění organizace. Jednotlivým typům
můžete poté přiřadit umístění, která založíte v menu "Seznamy/Umístění ". 

Můžete samozřejmě zadat vlastní typ umístění kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. 

Otevřením vybraného typu umístění se zobrazí formulář Typ umístění, který má záložky Formulář záznamu
a Přiřazené objekty .

6.18.2.1 Formulář typu umístění - Formulář záznamu

Formulář poskytuje přehled základního nastavení daného typu úrovně:

Kód - doplňte číselný kód typu umístění.

Popis - specifikujte typ umístění.

226 227

228

240

241



241

Úroveň - číselná hodnota určující postavení v hierarchii typů umístění.

Obrázek - kliknutím na podtržené označení pole se otevře  okno,  v  němž  vyberte  obrázek typu umístění v
podporovaném formátu.

6.18.2.2 Formulář typu umístění - Přiřazené objekty

Seznam objektů spadajících pod vybraný typ umístění:

Po stisku tlačítka  Nový záznam nebo tlačítka  Editace záznamu se dostanete do formuláře Umístění .

6.18.3 Města a PSČ

Program obsahuje vytvořený seznam měst a obcí v České republice a jejich poštovní směrovací čísla. Všechny
položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu.

228
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Města jiných států musíte doplnit. Kliknutím na podtržený název otevřete formulář Město a  PSČ, který zobrazíte

také v tomto menu tlačítkem  Nový záznam:

PSČ / Část obce - povinné položky. 

Pošta - zadejte doručovací poštu. 

Obec - výběrový seznam.

Okres - číselník okresů. 

Kraj - doplní se automaticky výběrem okresu. 

Stát - výběrová položka poskytne seznam států.

Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře

se  seznam pro Výběr  ...,  ve  kterém můžete  editovat  stávající údaje  tlačítkem  Editace  záznamu nebo

vkládat nové ikonou  Nový záznam.

6.18.4 Obce

V programu je k dispozici číselník obcí: 
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Můžete  však samozřejmě  zadat  novou obec kliknutím na  tlačítko   Nový  záznam.  Jednotlivé  vytvořené

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Obec:

Kód - povinný údaj.

Popis - doplňte název obce.

Typ - ze seznamu vyberte typ položky:

o S - písmeno označuje statutární město,

o M - město,

o O - obec,

o U - újezd.

Okres - číselník okresů se nachází v menu "Seznamy/Číselníky/Okresy ".

Kraj - doplní se automaticky výběrem okresu.

6.18.5 Okresy

Vytvořený seznam okresů s příslušnými kódy:

243
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V případě jakékoli změny můžete přidat  kraj  nový,  a  to  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. V otevřeném formuláři Okres vyplňte potřebné údaje:

Kód dle ČSÚ - číselník okresů je vytvářen a udržován Českým statistickým úřadem; změny v okresech (vznik,
změnu vymezení) schvaluje vláda ČR.

NUTS4 - Nomenklatura územních statistických jednotek, (zkratka z francouzského Nomenclature  des  Unites
Territoriales Statistique, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics) jsou územní celky
vytvořené  pro  statistické  účely  Eurostatu  (statistický  úřad  Evropské  unie)  pro  porovnání  a  analýzu
ekonomických  ukazatelů,  statistickému  monitorování,  přípravě,  realizaci  a  hodnocení  regionální  politiky
členských zemí EU.

Kód dle poštovního úřadu - v případě potřeby doplňte nepovinný údaj. 

Popis - uveďte název obce, např. Rychnov nad Kněžnou.

Kraj - ze seznamu vyberte příslušný kraj v menu "Seznamy/Číselníky/Kraje ".

6.18.6 Kraje

Program nabízí definovaný číselník krajů:
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Můžete  samozřejmě  vložit  nový  kraj,  a  to  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.  Jednotlivé  vytvořené

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Kraj:

Kód - doplňte kód identifikující český kraj. První část (CZ) je mezinárodní kód pro Česko. 

Popis - doplňte název kraje.

Kód oblasti - zadejte kód oblasti.

6.18.7 Státy

Program je dodáván s přednastaveným seznamem států. Všechny položky číselníku jsou součástí výběrových
seznamů v jiných částech programu.
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Vkládání nových  nebo  opravu  stávajících  údajů  neprovádějte  v  seznamu,  ale  otevřete  formulář  Stát,  a  to

kliknutím na tlačítko  Nový záznam nebo  Editace záznamu. 

Kód - zadejte kód identifikující stát, obvykle textový formát.

Popis - doplňte název státu.

Číselný kód - jedná se o číselný kód státu. 

Číselný kód ISO 3166 - definuje kódy jmen zemí, závislých území a zvláštních oblastí geografického zájmu.

Měna - v seznamu je jedinou vytvořenou měnou koruna. V případě, že chcete číselník doplnit o další měnu,

klikněte na položku Měna a v otevřeném okně  Výběr  měny stiskněte  tlačítko  Nový  záznam. Poté  se
dostanete do formuláře Měny.

Kurzy:
Sekce  je  určena  pro  modul  Cestovní  náhrady.  Tato  funkcionalita  je  v  současnosti  dostupná  v  rámci
docházkového systému ADS.
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6.18.8 Národnosti

K dispozici máte  seznam národností,  který můžete  využít  při zadávání národnosti zaměstnancům (v kartě  v
záložce Základní údaje personální). 

Novou národnost vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Národnost vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

Kód - doplňte číselný kód.

Popis - uveďte národnost. 

6.18.9 Firmy

V případě potřeby můžete vytvořit seznam firem, který využijete při práci v aplikaci.
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam nebo  Editace záznamu otevřete formulář Firma:

Kód firmy - povinný údaj.

Název - doplňte název firmy.

Ulice - zadejte adresu firmy. 

Město - z nabízeného seznamu vyberte město, čímž se automaticky doplní i PSČ města.

Stát - výběrová položka pro určení státu. 

IČO / DIČ / IČ-DPH - vyplňte jednotlivá identifikační čísla.

Kontaktní osoba - uveďte osobu a její kontaktní údaje v polích Telefon / E-mail / Fax / WWW.

6.18.10 Banky

Program  obsahuje  kompletní  seznam  peněžních  ústavů  v  době  vydání  aktuální  verze  programu.  Všechny
položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu.
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Banky vzniklé po tomto datu je  potřeba  vložit  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevřením určitého záznamu se  zobrazí formulář  Banka,
který obsahuje záložky Banka  a Použitý export .

6.18.10.1 Formulář banky - Banka

Ve formuláři zadáváte základní náležitosti a údaje banky. K hlavním údajům se řadí kód a název banky.

Kód - vyplňte povinný údaj. 

Název - uveďte název banky. 

Udělení licence - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Odebrání licence - je-li stanoveno,  doplňte  datum odebrání licence  bance. Jedná  se  pouze  o informační
údaj.  

BANIS  -  kód  podružný  numerickému  identifikačnímu  kódu  pro  tuzemský  platební  styk,  slouží  pro  účely
statistiky a výkaznictví.

Manipulační poplatek - výše poplatku za provedenou platbu z příkazu k úhradě. 

Ulice - v případě potřeby uveďte adresu bankovního úřadu.

Město - z nabízeného seznamu vyberte město, čímž se automaticky doplní i PSČ města.

Internet  -  odkaz  na internetové  stránky banky. Kliknutím na  podtržený název položky se  otevře  okno se
zadanou adresou (máte-li počítač připojen k internetu).

249 250
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6.18.10.2 Formulář banky - Použitý export

Typ exportu je  potřeba  nastavit  v  případě  provádění platebních příkazů. Každá  banka  si  určuje  svůj  vlastní
formát, ve kterém data přijímá.

Typ exportu vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace

záznamu. Otevře se formulář Použitý export do banky:

Typ exportu - z výběrového seznamu zvolte typ exportu, např. ABO.

POZNÁ MKA : Pro jednu banku  m ůžete  předdefinov at  několik  form átů,  v  okam žiku  v y tv áření příkazu  k  úhradě  se
nabídne seznam  těchto form átů.
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6.18.11 Měny

Jelikož je v programu nejpoužívanější měnou koruna, je záznam již vytvořen.

V případě, že budete používat i jinou měnu, klikněte na tlačítko  Nový  záznam a v  otevřeném formuláři
Měna vyplňte následující údaje:

Kód - kód používaný v bankovním styku.

Popis - název měny. 

Povolit platby v této měně - políčko souvisí s prací v aplikaci Docházka i Sklad.

6.18.12 Konstantní symboly

K dispozici máte přednastavený seznam konstantních symbolů, který je součástí dalších formulářů v programu.
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V případě jakékoli změny můžete přidat konstantní symbol nový, a to kliknutím na tlačítko  Nový  záznam.

Jednotlivé  položky  lze  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  V  otevřeném  formuláři  Konstantní  symbol
vyplňte potřebné údaje:

Kód - povinný údaj.

Popis - doplňte popis konstantního symbolu. 

6.18.13 Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)

Vytvořený číselník postavení v  zaměstnání,  který je  součástí např. formuláře  zaměstnance  (záložka  Pracovní
poměr ):

Můžete  samozřejmě  vložit  novou  položku,  a  to  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném

formuláři Postavení v zaměstnání vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace

záznamu. 

147
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Kód - doplňte číselný kód.

Popis - definice vytvářeného postavení v zaměstnání. 
____________________________
Přehled některých důležitých informací o klasifikaci postavení v zaměstnání:

Klasifikace postavení v  zaměstnání CZ-ICSE byla vypracována na bázi revidované "Mezinárodní klasifikace postavení v  zaměstnání
(International Classification of Status in Employment) - ICSE-93".

Klasifikace CZ-ICSE pojednává jenom o osobách ekonomicky  aktivních. V klasifikaci CZ-ICSE se pro zjednodušení všeobecný  pojem
ekonomický subjekt nahrazuje pojmem podnik, bez ohledu na počet zaměstnanců a právní formu.
Ekonomicky aktivní osoby jsou osoby zaměstnané a nezaměstnané, které splňují níže uvedené podmínky. 

Osoby  zaměstnané:
Osoby, které v referenčním období měly tzv. placené zaměstnání nebo sebezaměstnání,  přitom není rozhodující,  zda jejich pracovní
aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly  jen jedno nebo více souběžných zaměstnání nebo zda v
referenčním období nebyly dočasně v práci, ale měly přitom formální vazbu k zaměstnání (dovolená, nemoc apod.).
Do této kategorie patří i učni, studenti, osoby  v  domácnosti apod.,  kteří v  referenčním období vykonávali placenou práci. Patří sem
také vojáci v základní službě. 

Osoby  nezaměstnané:
Osoby, které splňují současně všechny tři dále uvedené podmínky: 
1. osoby  starší 15 let,  které v  referenčním období byly  bez práce,  to znamená, že nebyly  ani v  placeném zaměstnání,  ani nebyly
sebezaměstnané,
2. osoby hledající zaměstnání jakýmkoliv způsobem, např. evidováním u úřadu práce, pomocí soukromých zprostředkovatelen práce,
hledáním přímo v podnicích nebo využíváním inzerce apod.,
3. osoby  připravené k nástupu do práce,  tj. během referenčního období byly  k dispozici okamžitě nebo  nejpozději do  14  dnů pro
výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání.
Mezi osoby nezaměstnané patří i osoby, které práci nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na pozdější dobu.

Pokud osoby nesplňují výše uvedené podmínky, zahrnují se mezi ekonomicky  neaktivní:
Ekonomicky  neaktivní osoby  jsou osoby  starší 15 let,  které  nebyly  zaměstnány  během referenčního  období a  nesplňují podmínky
nezaměstnanosti uvedené výše.
Do této skupiny patří i uchazeči o zaměstnání evidovaní u úřadu práce, ale neschopní nastoupit práci do 14 dnů (rekvalifikace apod.),
osoby  na další mateřské dovolené,  osoby  připravující se na povolání a ženy  v  domácnosti,  pokud nesplňují podmínky  pro  zařazení
mezi zaměstnané či nezaměstnané. 

Klasifikace  CZ-ICSE  má  vytvořené  (dekadické)  třídění  závazné  do  hloubky  čtyř  míst.  Klasifikace  je  tvořena  6  skupinami,  10
podskupinami, 12 třídami a 27 podtřídami.
_____________________________
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6.18.14 OKEČ

Odvětvová  klasifikace  ekonomických  činností  představuje  hierarchicky  uspořádané  třídění  ekonomických
činností stanovené  Českým statistickým úřadem. Obecně  je  činnost  dána  kombinací praxe,  výrobní techniky,
informační  sítě,  materiálů,  výrobků  a  vede  k  vytvoření  specifických  výrobků  nebo  výkonů  (služeb).  Každá
položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. 

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam nebo  Editace záznamu otevřete formulář OKEČ:

Kód - doplňte povinný kód.

Popis - definice vytvářené ekonomické činnosti. 

Sazba - z nabízeného seznamu, zvolte sazbu, která náleží k danému typu ekonomické činnosti. 

Číselník OKEČ je součástí výběrových seznamů v jiných částech programu,  např. v  menu "Systém/Nastavení
aplikace/Společné nastavení/Další vlastnosti programu ".62
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6.18.15 Důvody vzniku pracovního poměru

Definovaný přehled nejčastějších důvodů vzniku pracovních poměrů. Číselník je  součástí výběrové  položky  v
kartě zaměstnance, v záložce Pracovní poměr .

Seznam můžete rozšířit o další důvody vzniku pracovního poměru kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v
otevřeném formuláři Důvod  vzniku  pracovního  poměru  vyplňte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat

tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - zkrácený název nebo číselný kód položky.

Popis - úplné označení důvodu vzniku pracovního poměru.

6.18.16 Důvody ukončení pracovního poměru

K dispozici máte  seznam důvodů ukončení pracovního poměru,  který můžete  využít  v  kartě  zaměstnance,  v
záložce Pracovní poměr :

147

147
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete formulář Důvod  ukončení

pracovního poměru, a to kliknutím na tlačítko  Nový záznam nebo  Editace záznamu.  

Kód - zkrácený název nebo číselný kód položky.

Popis - úplné označení důvodu ukončení pracovního poměru.

Způsob počítání výpovědní lhůty  -  vyberte  z  nabízených  možností:  Bez  výpovědní  lhůty,  S  výpovědní
lhůtou ode  dne  podání,  S  výpovědní lhůtou od 1. dne  následujícího měsíce. Nastavení má  vliv  na  způsob
výpočtu  data  ukončení  pracovního  poměru,  při  kterém  se  zohledňuje  důvod  ukončení  a  datum  podání
ukončení v kartě zaměstnance, v záložce Pracovní poměr. 

Výpovědní lhůta  měsíce  -  délka  výpovědní lhůty v  měsících,  resp. ve  dnech,  která  začíná  běžet  podle
nastavení způsobu počítání výpovědní lhůty.

6.18.17 Lékaři a zdravotnická zařízení

V případě potřeby můžete  vytvořit  seznam ošetřujících lékařů a  zdravotnických zařízení,  který bude  součástí
dalších formulářů v programu, např. formuláře pro zadávání dávek nemocenského pojištění a náhrad mezd za
nemoc  v  menu  "Mzdy/Dávky  NP  a  náhrady  mzdy  za  nemoc"  ve  mzdovém  programu  PROFI  a  formuláře
zaměstnance, záložky Zdravotní stav .123
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam nebo  Editace záznamu otevřete formulář Lékař, zdravotnické zařízení:

Kód - povinný údaj.

Lékař (zařízení) - uveďte jméno lékaře, případně úplný název zařízení, ve kterém lékař činnost vykonává.

Příjmení (pokračování) - v případě, že  jste  v  předchozím řádku vyplnili název zařízení,  do tohoto řádku
doplňte jméno lékaře. V opačném případě nechte pole prázdné. 

Ulice - zadejte přesnou adresu ordinace lékaře (zařízení). 

Město - kliknutím na podtržený název položky se otevře seznam pro výběr; zvolením města se automaticky
naplní i PSČ města a Stát.

e-mail / Fax / Telefon - kontaktní údaje lékaře (zařízení). Kliknutím na ikonu  se otevře okno pro zadání
nové pošty na uvedenou e-mailovou adresu. 
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6.18.18 Způsob dopravy

Program nabízí definovaný seznam způsobů dopravy. V programu Personalistika a Mzdy se jedná o dopravu do
zaměstnání, která je součástí formuláře zaměstnance, záložky Adresy. V programu Sklad se  jedná  o způsob
doručení  jednotlivých  zásilek.  S  výběrem  nadefinované  položky  se  setkáte  například  ve  formuláři  Vydané
objednávky. 

Číselník  můžete  rozšířit  o  další  způsoby  dopravy  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném

formuláři Způsob dopravy do zaměstnání vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem 
Editace záznamu. 

Kód - povinný číselný kód.

Popis  - textové označení způsobu dopravy.
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6.18.19 Typy průkazů

Seznam základních typů průkazů, které mohou být po zaměstnanci požadovány (záznam v kartě zaměstnance,
v záložce Průkazy ): 

V případě, že budete používat i jiné průkazy, klikněte na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři
Typ průkazu vyplňte následující údaje: 

Kód - povinný číselný kód.

Popis - uveďte úplný název průkazu.

121
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7 Organizační struktura

Proces  plánování lidských zdrojů vyžaduje  přesný počet  zaměstnanců v  daném  časovém  okamžiku,  navíc  s
určením organizační jednotky. Chceme-li zajistit  tyto  požadavky firmy,  je  potřeba  vytvořit  konkrétní pracovní
místa pomocí tohoto seznamu. Spolu s  grafickými seznamy,  které  určují hierarchii typů pracovních míst,  tak
získáme přesný model struktury firmy. Porovnáním tohoto modelu se  skutečným stavem  nám  pak program
umožní získat přehled o požadavcích firmy.

Základem pro práci v Personalistice jsou pracovní místa.

Vytvořená pracovní místa

Nevytvořená pracovní místa

Typy pracovních míst

Schopnosti/dovednosti

Typy schopností a dovedností

Klasifikace zaměstnání (KZAM)

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Povinnosti

Zaměstnanci na rozdělení

Zaměstnanci na pracovních místech

7.1 Vytvořená pracovní místa

Seznam  vytvořených  pracovních  míst  ("židlí")  je  základem  pro  práci  v  aplikaci  Personalistika.  Umožňuje
sledovat, kdy bylo místo vytvořeno, případně zrušeno, kolik míst  je  již  obsazeno a  kolik jich je  naopak ještě
volných. 

Filtry:

Typ rozdělení - můžete zobrazit vytvořená pracovní místa na vybraném typu rozdělení.

Rozdělení - pokud zatrhnete, můžete výběrem ze seznamu specifikovat  rozdělení,  pro které  se  mají data
zobrazit. 
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Pracovní místo - v případě volby tohoto filtru se zobrazí pouze vytvořené pracovní místo, které zvolíte.  

Aktuální den - výše uvedené filtry můžete současně nastavit k aktuálnímu dni (zohlední se datum vytvoření
pracovního místa).

Ke dni - zobrazí se vytvořená pracovní místa podle data, které vyberete  v kalendáři (aktivní jen v případě
nezatržení předchozího filtru).

Včetně zaměstnanců - filtr slouží pro zobrazení konkrétních osob přiřazených na dané pracovní místo.

Vytvořená pracovní místa - použitím filtru zobrazíte všechna vytvořená pracovní místa platná k zadanému
datu bez ohledu na počet obsazených míst. 

Neobsazená místa - v případě volby této funkce se objeví seznam vytvořených pracovních míst, která mají
volnou kapacitu. 

Místa s nadstavem - filtr vygeneruje seznam pracovních míst, která mají přiřazen větší počet zaměstnanců
než je počet vytvořených míst.

Seznam vytvořených pracovních míst:

Automaticky se  zobrazí  pracovní  místa  vytvořená  v  seznamu  nevytvořených  pracovních  míst ,  popřípadě

můžete vložit nové místo kliknutím na tlačítko  Nový záznam nebo  Nový  záznam z kopie aktuálního.

Parametry  vytvořených  pracovních  míst  můžete  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  Ve  formuláři
Vytvořené pracovní místo vyplňte alespoň povinné položky (tučným písmem):
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Pracoviště -  název položky zohlední nastavený Typ  rozdělení  (v  seznamu vytvořených pracovních míst  v
zóně s filtry). Z výběrové položky zvolte rozdělení.

Pracovní místo - číselník pracovních míst vytvoříte v sekci "Typy pracovních míst". 

Datum vytvoření - zadejte nebo zvolte v kalendáři datum vytvoření pracovního místa.

Datum zrušení - pokud dochází k rušení místa, zadejte nebo zvolte v kalendáři datum zrušení pracovního
místa.

Počet míst - zadejte číselnou hodnotu určující počet vytvářených míst ("židlí").

Práce s programem při vytváření nových pracovních míst:

Vytvoření  pracovního  místa  ("židle")  a  následné  přiřazování  zaměstnance  na  neobsazená
pracovní místa:

"Židli" vytvoříte výše uvedeným postupem. 

Tímto postupem přiřadíte  pracovní místo  ("židli")  ve  firmě  k  určitému  typu  rozdělení,  ale  zatím  není
obsazeno žádným zaměstnancem.

Potřebujete daný typ pracovního místa přiřadit zaměstnanci, což provedete buď v kartě zaměstnance v
záložce Základní údaje/Personální/Pracovní místa  (je vhodné se v záložce Rozdělení  ujistit, že je
zaměstnanec umístěn na  rozdělení,  které  máte  definované  u vytvářeného pracovního místa),  nebo  v
sekci "Typy pracovních míst" v  záložce  Zaměstnanci  (tak aby odpovídal typ  rozdělení,  rozdělení  a
samozřejmě  pracovní  místo  tomu,  jak  jste  jej  definovali  v  typech  pracovních  míst).  V  případě,  že
zaměstnance  přiřadíte  na  pracovní  místo  s  jinak  definovaným  rozdělením,  objeví  se  takto  vytvořené
přiřazení v sekci "Nevytvořená pracovní místa ". 

Přiřazení zaměstnance na pracovní místo (pozici) a následné vytvoření pracovního místa ("židle"):

Tento postup je vhodný např. při vytváření nových pracovních míst nebo při převádění zaměstnance na
jinou pracovní pozici. Pokud přijímáte nového zaměstnance, postupujete dle Průvodce přidáním nového
zaměstnance. V  případě  přeřazení na  nové  místo  provedete  úpravu v kartě  zaměstnance . Opačný
postup, kdy typ pracovního místa přiřazujete více zaměstnancům najednou, můžete použít v sekci "Typy
pracovních míst".

Takto vytvořená  přiřazení se  objeví v  Nevytvořených pracovních  místech.  To  znamená,  že  pracovníci
přijatí na daný typ pracovního místa ještě nemají vytvořenou "židli", tj. pracovní místo.

Dalším  krokem  je  práce  v  sekci  "Nevytvořená  pracovní  místa",  kde  vytvoříte  nová  pracovní  místa
("židle").

TIP:  Pro  přehled  v y tv ořený ch  pracov ních  m íst  na  jednotliv ý ch  ty pech  rozdělení/rozdělení  lze  v y užít  tiskov ou
sestav u Hierarchie  rozdělení v  m enu "Vý stupy /Manažer v ý stupních sestav ", v e  složce  Střediska  a  rozdělení. Dle
nastav ení  se  k  přehledu  hierarchie  středisek  m ůže  přidat  i  konkrétní  seznam  zam ěstnanců.  Další  sestav y
najdete  v e  složce Pracov ní m ísta.
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7.2 Nevytvořená pracovní místa

Seznam  nevytvořených  pracovních  míst  zobrazuje  počet  přijatých  zaměstnanců  na  určité  pracovní  místo
("židli"), které ještě není vytvořeno. Záznam se vytvoří také v případě,  že  zaměstnance  přiřadíte  na  pracovní
místo s jinak definovaným rozdělením. Místo můžete obsadit ve formuláři zaměstnance, v sekci Pracovní místa

 nebo v položce "Typy pracovních míst", v záložce Zaměstnanci . 

Filtry:

Typ rozdělení - můžete zobrazit nevytvořená pracovní místa na vybraném typu rozdělení.

Rozdělení - pokud zatrhnete, můžete výběrem ze seznamu specifikovat  rozdělení,  pro které  se  mají data
zobrazit. 

Pracovní místo - v případě volby tohoto filtru se zobrazí pouze nevytvořené pracovní místo, které zvolíte.  

Aktuální den - výše uvedené filtry můžete současně nastavit k aktuálnímu datu. 

Ke dni - zobrazí se nevytvořená pracovní místa podle data, které vyberete v kalendáři (aktivní jen v případě
nezatržení předchozího filtru).

Včetně zaměstnanců - filtr slouží pro zobrazení konkrétních osob přiřazených na dané pracovní místo.

Vytvořit pracovní místa - stiskem tlačítka vytvoříte pracovní místa podle
přiřazených pracovních míst  a  rozdělení zaměstnance.  Potvrzením  dotazu
se vygeneruje pracovní místo ("židle") k aktuálnímu datu: 

Tím se zaměstnancem obsazené pracovní místo dostane do seznamu vytvořených pracovních míst .
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7.3 Typy pracovních míst

V případě  potřeby můžete  vytvořit  číselník typů pracovních míst,  který bude  součástí výběrových seznamů v
jiných  částech  programu.  Seznam  typů  pracovních  míst  je  možné  vytvořit  i  v  menu  Výběrové  řízení/Typy
pracovních míst . 

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Pracovní
místo, který se skládá z následujících záložek: 

Pracovní místo

Odpovědnost/Pravomoc

Schopnosti/Dovednosti

Povinnosti

Činnosti

Školení a kurzy

Zdravotní prohlídky

Rizika

Pomůcky

Zaměstnanci

Dokumenty

Uchazeči

Požadavky výběrového řízení

Kategorie pracovních míst

Účely hodnocení

Výběrem určité  kategorie  (záložky)  se  v pravé  části formuláře  zobrazí veškeré  zadané  údaje,  které  můžete
dále upravovat a doplňovat. Na následujících stránkách se budeme věnovat každé kategorii zvlášť. 

Vyplněním  jednotlivých  záložek  pouze  definujete  typ  pracovního  místa  (zatím  není  přiřazeno  žádnému
zaměstnanci  a  ani  neexistuje  jako  pracovní  místo  -  "židle"  ve  vaší  firmě).  Existují  dva  způsoby  vytvoření
pracovního místa.
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7.3.1 Formulář typu pracovního místa - Pracovní místo

Formulář slouží k definování základních požadavků na dané pracovní místo:

Kód - doplňte povinný kód pro pracovní místo. 

Popis - vyžadovaná specifikace daného pracovního místa. 

KZAM - neboli klasifikace zaměstnání. Z nabízeného číselníku zvolte požadovanou položku, a to:

o kliknutím na podtržený název pole - otevře se formulář Výběr klasifikace  zaměstnání (KZAM-R),  ve

kterém  můžete  editovat  stávající  údaje  tlačítkem   Editace  záznamu  nebo  vkládat  nové  ikonou

 Nový záznam nebo  Nový záznam z kopie aktuálního.

o kliknutím na   -  zobrazí  se  výběrový  seznam,  který  je  definován  v  menu  "Personalistika/Pracovní

místa/Klasifikace zaměstnání (KZAM) ".

Toto pole již není povinné.

CZ-ISCO - neboli klasifikace zaměstnání. Z nabízeného číselníku vyberte požadovanou položku.

Požadovaný obor vzdělání - v případě potřeby vyberte  ze  seznamu požadovaný obor vzdělání. Číselník
oborů vzdělání se nachází v menu "Seznamy/Vzdělání", v záložce Obory vzdělání (KKOV) .

Úroveň  vzdělání  -  položka  pro  volbu  ze  seznamu  úrovní  vzdělání,  který  můžete  upravovat  v  menu
"Seznamy/Vzdělání", v záložce Úrovně vzdělání .

Požadovaná praxe - uveďte číselnou hodnotu.

Požadován ŘP - v případě zatržení lze upřesnit i skupinu v poli požadované skupiny.
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Požadováno lékařské  vyšetření /  Požadován zdravotní průkaz  /  Požadován výpis  z  rejstříku
trestů - pokud jsou vyžadovány jmenované dokumenty, zatrhněte.

Profil pracovního místa - prostor pro případné zadání doplňujících informací o pracovním místě. 

7.3.2 Formulář typu pracovního místa - Odpovědnost/Pravomoc

V  tomto  okně  můžete  specifikovat  Odpovědnost  /  Pravomoci  /  Další  požadavky  potřebné  k  výkonu
příslušné funkce:
 

Zápis změn do databáze provedete tlačítkem  Zapsat změny  záznamu do databáze. Tlačítkem  Obnovit

původní hodnoty položek záznamu z databáze můžete vložit původní hodnoty položek před změnou záznamu. 
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7.3.3 Formulář typu pracovního místa - Schopnosti/Dovednosti

Seznam  požadovaných  schopností  a  dovedností  je  určen  pro  porovnání  znalostí  zaměstnance ,
vykonávajícího dané pracovní místo, s požadavky, které jsou definovány v této záložce. 

Ve  formuláři lze  pomocí šipek umístěných mezi seznamy přiřadit  vybranému pracovnímu místu  požadované
schopnosti a dovednosti. Přiřazení může proběhnout i ve formuláři Schopnosti a  dovednosti v záložce pracovní
místo . 

Filtr ve sloupci Nevybrané záznamy:

Jen  typ  -  zaškrtnutím  aktivujete  seznam  pro  výběr  typu  schopnosti.  Zobrazí  se  schopnosti/dovednosti
přiřazené  danému  pracovnímu  místu,  které  mají  zároveň  nastaven  zvolený  typ  (menu  "Personalistika/
Pracovní místa/Schopnosti a dovednosti", záložka Schopnost ).

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  Schopnost/dovednost .

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  pravé  části  okna  se  zobrazí  formulář  Schopnost/dovednost.  Zobrazený
formulář  je  shodný  s  formulářem  Schopnost/dovednost  v  záložce  Pracovní  místo  (menu  Organizační
struktura/Schopnosti/dovednosti).
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7.3.4 Formulář typu pracovního místa - Povinnosti

Záložka  slouží k evidenci základních povinností vyžadovaných  na  daném  pracovním  místě.  Ve  formuláři  lze
pomocí šipek umístěných mezi seznamy přiřadit vybranému pracovnímu místu požadované pracovní povinnosti.
Přiřazení může proběhnout i ve formuláři Povinnosti v záložce pracovní místo . 289
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7.3.5 Formulář typu pracovního místa - Činnosti

Formulář poskytuje přehled pracovních činností vykonávaných na konkrétním pracovním místě. Ve formuláři lze
pomocí šipek umístěných mezi seznamy přiřadit vybranému pracovnímu místu požadované  činnosti. Přiřazení
může proběhnout i ve formuláři Pracovní činnosti v záložce pracovní místo . 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Činnosti . 
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7.3.6 Formulář typu pracovního místa - Školení a kurzy

Seznam školení je určen pro plánování a evidenci školení potřebných ke splnění požadavků daného pracovního
místa. Lze využít jako podklad pro zjištění, zda zaměstnanec na daném pracovním místě může pracovat, nebo
se mu poskytnou patřičná  školení. Přiřazení může  proběhnout i ve  formuláři Typ  školení  v  záložce  pracovní
místo . 

Okno je rozděleno do dvou sloupců:

V  sekci Všechna  školení jsou definována  přístupná  školení.  Výběr  se  provádí  ze  seznamu  Všechna  školení
(pokud dvojklikem otevřete  některý z  nabízených záznamů, dostanete  se  do  formuláře  Typy  školení ,  ve
kterém lze editovat nastavení.).

Parametry školení na  dané  pracovní místo  lze  upravit  tak,  že  budou platné  pouze  pro  toto  pracovní  místo.
V záložce  Školení  a  kurzy  vyberte  školení,  které  už  je  přiřazeno  na  pracovní  místo  (pravý  seznam)  a
proveďte editaci záznamu. Otevře se formulář,  který je  shodný s  formulářem Školení na  pracovním místě  v
záložce Pracovní místo  (menu Vzdělání, Školení/Typy školení).
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7.3.7 Formulář typu pracovního místa - Zdravotní prohlídky

Záložka  slouží  k  přiřazení,  popřípadě  odebrání  stávajících  zdravotních  prohlídek,  které  jsou  na  daném
pracovním místě vyžadovány. Přiřazení může proběhnout i ve formuláři Zdravotní prohlídky  v záložce pracovní
místo . 

Okno  je  rozděleno  na  dva  seznamy,  mezi  kterými  můžete  zdravotní  prohlídky  přesouvat  pomocí  šipek  (v
červeném rámečku na obrázku). Ve  sloupci Všechny  zdravotní prohlídky  označíte  požadovaný záznam a

pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané zdravotní prohlídky. 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Zdravotní prohlídky . Tlačítkem

 Editace  záznamu  v  pravé  části  okna  se  zobrazí  formulář  Parametry  pro  pracovní  místo.  Zobrazený
formulář je shodný s formulářem Parametry pro pracovní místo v záložce Pracovní místo  (menu Zdravotní
prohlídky/Zdravotní prohlídky).
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7.3.8 Formulář typu pracovního místa - Rizika

Formulář slouží k vytvoření seznamu rizik, jejichž výskyt je na daném pracovním místě možný. Přiřazení může
proběhnout i ve formuláři Pracovní rizika v záložce pracovní místo . 

7.3.9 Formulář typu pracovního místa - Pomůcky

Přehled pracovních pomůcek, které jsou vyžadovány při výkonu příslušné funkce. Ve formuláři lze pomocí šipek
umístěných  mezi  seznamy  přiřadit  vybranému  pracovnímu  místu  požadované  pomůcky.  Přiřazení  může
proběhnout i ve formuláři Pracovní pomůcky v záložce pracovní místo .
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Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Pracovní pomůcky . Tlačítkem

 Editace  záznamu  v  pravé  části  okna  se  zobrazí  formulář  Parametry  exspirace  pro  pracovní  místo.
Zobrazený formulář je shodný s formulářem Parametry exspirace pro pracovní místo v záložce Pracovní místo

 (menu Pracovní pomůcky/Pracovní pomůcky).

7.3.10 Formulář typu pracovního místa - Zaměstnanci

Přehledný seznam osob přiřazených na vybrané pracovní místo:

Filtry:

Všichni - funkce zobrazí všechny zaměstnance, s platným i ukončeným pracovním poměrem a přiřazením na
dané pracovní místo.

Aktivní - výběrový sloupec bude nabízet osoby v aktivním pracovním poměru a ve  sloupci Zaměstnanci  na
pracovním místě se zobrazí osoby s přiřazeným pracovním místem.

Neaktivní - seznam zaměstnanců, kteří nemají přiřazeno vybrané pracovní místo.

Ke dni - výše uvedené filtry lze vzájemně kombinovat. Zatržením se aktivuje kalendář pro výběr období.

Aktuální den - automaticky se zohledňuje nastavené období v programu. Filtry lze kombinovat.

Filtry ve sloupci Zaměstnanci:

Jen bez  pracovního místa  -  po zatrhnutí pole  se  zobrazí zaměstnanci,  kteří nemají přiřazeno pracovní
místo. 

Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete zaměstnance přesouvat pomocí šipek (v červeném
rámečku na obrázku). 
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Ve  sloupci Bez  pracovního  místa  označíte  požadovaný  záznam  a  pomocí  ikony   Šipka  přesunete  do
sloupce Zaměstnanci na pracovním místě. 

Takto vytvořená struktura má stejný efekt, jako volba pracovního místa přímo v kartě zaměstnance v záložce
Základní  údaje/Personální/Pracovní  místo .  Výhodou  tohoto  formuláře  je  možnost  přiřazení  více
zaměstnanců na  jedno  pracovní  místo  najednou.  Přiřazením  zaměstnance  na  pracovní  místo  a  přiřazením
rozdělení se obsadí vytvořené místo.
Po zařazení zaměstnance  se  automaticky doplní do sloupce  Od aktuální datum,  tedy  datum,  od  kterého  je
zaměstnanec přijat na dané pracovní místo. Tento údaj lze editovat. Pokud zaměstnanci zrušíte dané přiřazení,
vyplňte v seznamu sloupec Do.

7.3.11 Formulář typu pracovního místa - Dokumenty

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících dokumentů,  které  jsou na  daném pracovním místě
vyžadovány. 

Okno je  rozděleno na  dva  seznamy,  mezi kterými můžete  dokumenty přesouvat  pomocí šipek (v  červeném

rámečku na  obrázku). Ve  sloupci Nevybrané  záznamy  označíte  požadovaný záznam  a  pomocí  ikony  
Šipka přesunete do sloupce Vybrané záznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Dokumentu .

125
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7.3.12 Formulář typu pracovního místa - Uchazeči

Seznam uchazečů je možný pouze z uchazečů, kteří se na dané pracovní místo hlásili (ve výběrovém řízení).

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře uchazeče . 

7.3.13 Formulář typu pracovního místa - Požadavky výběrového řízení

Okno nabízí seznam všech požadavků při výběrovém řízení:

416
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Podle tohoto seznamu se vytvoří přehled požadavků v případě, že je na toto pracovní místo vypsáno výběrové
řízení. Více o výběrovém řízení se dočtete v kapitole Výběrové řízení . 

7.3.14 Formulář typu pracovního místa - Kategorie pracovních míst

V záložce můžete pracovnímu místu přiřadit kategorii. Podobná funkčnost je také přímo u kategorie pracovního
místa na záložce Pracovní místa .

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Kategorie pracovního místa .

391
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7.3.15 Formulář typu pracovního místa - Účely hodnocení

Ve formuláři lze pomocí šipek umístěných mezi seznamy přiřadit vybranému pracovnímu místu účel hodnocení.
Přiřazení může proběhnout i ve formuláři Účel hodnocení v záložce pracovní místa . 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Účel hodnocení . Tlačítkem 
 Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Platnost přiřazení účelu hodnocení na  pracovní místo.
Zobrazený formulář je shodný s  formulářem Platnost  přiřazení účelu hodnocení na  pracovní místo  v záložce
Pracovní místo  (menu Hodnocení/Účel hodnocení).

7.4 Schopnosti a dovednosti

Jedná se o klasický číselník schopností a dovedností, který lze rozšiřovat o další položky:

Filtr:

Jen typ schopnosti -  pokud zatrhnete,  je  potřeba  z  nabízeného seznamu vybrat  typ,  podle  kterého  se
budou data filtrovat. Závisí na nastavení v záložce Schopnost. 

461
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový  záznam,   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu.  Zobrazí  se  formulář
Schopnost a dovednost, který má tyto záložky:

Schopnost

Úrovně

Pracovní místa

Rozdělení

Osoby

7.4.1 Formulář schopnosti a dovednosti - Schopnost

Formulář slouží k definování schopnosti:

Kód - povinný údaj.

Popis - podrobnější popis dané schopnosti. Jedná se o povinnou položku.

Aktivní - výběr funkce má vliv na další práci s touto položkou (lze využít filtr v sekci "Typy pracovních míst",
v záložce Schopnosti/Dovednosti ). 

Typ schopnosti - z nabízeného seznamu vyberte příslušný typ schopnosti. Číselník můžete editovat v sekci "
Typy schopností a dovedností ". 

Poznámka - kolonka slouží pro případné zadání doplňujících údajů.
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7.4.2 Formulář schopnosti a dovednosti - Úrovně

Záložka obsahuje seznam možných dosažitelných úrovní schopnosti, který musíte v případě potřeby vytvořit:

Novou úroveň vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Úroveň  dovednosti  a

schopnosti vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

Kód úrovně - povinný číselný kód.

Popis - doplňte povinné označení úrovně. 

Bodová hodnota - uveďte číselné vyjádření hodnoty, kterou má dosažení dané úrovně schopnosti. Platí, že
čím  nižší  hodnota,  tím  menší  význam  tato  položka  má.  Např.  úroveň  začátečník  může  dostat  10  bodů,
zatímco úroveň pokročilý může mít hodnotu 40 bodů.

Doba pro získání: měsíců - dnů - číslem určíte počet měsíců, popř. dnů, za který lze úroveň dovednosti
získat. Jde o získání této úrovně z předchozí. Pokud osoba nemá žádnou dovednost nižší úrovně, musí projít
všemi nižšími úrovněmi a doba je pak součtem všech dob.
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Typ školení -  pokud lze  danou úroveň získat  absolvováním školení,  vyberte  ze  seznamu odpovídající  typ
školení. Nabízený číselník lze upravovat v sekci "Typy školení ".

7.4.3 Formulář schopnosti a dovednosti - Pracovní místo

Ve  formuláři přiřadíte  pracovnímu  místu  schopnosti  a  dovednosti  pomocí  šipek umístěných  mezi  seznamy.
Můžete zde i přiřadit požadované úrovně schopností a dovedností k pracovnímu místu.

Tlačítkem   Editace  záznamu  pod  nevybranými  záznamy  se  dostanete  do  formuláře,  kde  je  podobná

funkčnost přímo u pracovního místa na záložce Schopnosti/Dovednosti . Tlačítkem  Editace záznamu pod
vybranými záznamy se dostanete do formuláře Pracovní místo - Schopnost/Dovednost. 

Požadovaná  úroveň  -  vyberte  požadovanou  úroveň  schopnosti  ze  seznamu  definovaného  v  menu
"Personalistika/Pracovní místa/Schopnosti a dovednosti", v záložce Úrovně . 

Optimální úroveň - v případě potřeby volíte ze stejného seznamu úrovní.

363
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7.4.4 Formulář schopnosti a dovednosti - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je pracovní schopnost a dovednost přiřazena. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu dovedností.

Pro přiřazení schopnosti a dovednosti k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

238
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Tlačítkem  Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  rozdělení .  Tlačítkem  
Editace záznamu v pravé části okna zobrazíte formulář Schopnost/dovednost. Zobrazený formulář je shodný s
formulářem Schopnost/dovednost v záložce Pracovní místa . V případě potřeby můžete zvolit požadovanou,
případně optimální úroveň.

7.4.5 Formulář schopnosti a dovednosti - Osoby

V záložce můžete přiřadit osobě určitou dovednost, a to pomocí šipek umístěných mezi seznamy. 

Pokud má schopnost definovány úrovně, defaultně bude přiřazena schopnost/dovednost nejnižší úrovně. Editaci

lze provést tlačítkem  Editace záznamu pod seznamem Vybrané záznamy. Otevře se formulář Dovednost
osoby, který je totožný s formulářem v kartě zaměstnance, v záložce Schopnosti, v sekci Dosažené schopnosti/

dovednosti (dostupným po stisku tlačítka  Nový záznam nebo  Editace záznamu).

215
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7.5 Typy schopností a dovedností

Program obsahuje přednastavený seznam typů schopností a dovedností:

U jednotlivých typů schopností  a  dovedností  můžete  definovat  nové  schopnosti  a  dovednosti .  V  sekci  "
Schopnosti a  dovednosti " se  jedná  o opačný postup,  kdy  určité  schopnosti  přiřazujete  typ  schopnosti  a
dovednosti (například znalost světového jazyka můžete přiřadit k jazykovému typu schopnosti).

V případě, že budete používat i jiné typy, klikněte na tlačítko  Nový  záznam nebo  Nový  záznam  z

kopie  aktuálního  a  v  otevřeném  formuláři  Typ  schopnosti  a  dovednosti  vyplňte  následující  záložky:  Typ

schopnosti  a Schopnosti . Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

7.5.1 Formulář typu schopnosti a dovednosti - Typ schopnosti

Formulář slouží k definování základního označení schopnosti a dovednosti:

Kód - vyplňte povinný údaj.

Popis - specifikujte typ schopnosti. Jedná se o povinnou položku.

278
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7.5.2 Formulář typu schopnosti a dovednosti - Schopnosti

Záložka obsahuje seznam definovaných schopností přiřazených k danému typu schopnosti a dovednosti:

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte  přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko  

Nový  záznam  nebo   Editace  záznamu  otevřete  formulář  Schopnost  a  dovednost,  který  je  totožný  s
formulářem v sekci "Schopnosti a dovednosti ". 

7.6 Klasifikace zaměstnání (KZAM)

Klasifikace zaměstnání - KZAM je standardní číselník, který můžete podle potřeby upravovat:

Klasifikace  zaměstnání  se  využívá  v  sekci  "Typy  pracovních  míst",  v  záložce  Pracovní  místo  a  dále  ve
statistickém šetření ISPV ve mzdovém programu PROFI.

278
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Filtry:

Jen hlavní třídu - zatržením se aktivuje seznam pro výběr hlavní třídy, jejíž položky se mají zobrazit. 

Skrýt - zatržením můžete filtry libovolně kombinovat:

Hlavní třídy  -  skryjí  se  hlavní  třídy,  tj.  zaměstnání  s  kódy  1,  2,  3,  4  atd.  Ostatní  kódy  zůstanou
zobrazeny.

Třídy - zobrazí se všechna zaměstnání kromě zaměstnání s kódy 01, 11, 21, 31 atd.

Skupiny - skryjí se skupiny, tj. zaměstnání s kódy 010, 111, 211, 311 atd. 

Podskupiny - zobrazí se všechna zaměstnání kromě zaměstnání s kódy 0101, 1111, 2111, 3111 atd. 

Seznam KZAM:

Pokud chcete stávající seznam rozšířit nebo upravit, použijte tlačítko  Nový záznam,  Nový záznam z

kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu.  Ve  formuláři  Klasifikace  zaměstnání  (KZAM-R)  vyplňte
následující položky:

Kód - jedná se o povinné označení zaměstnání.

Popis - podrobnější popis zaměstnání.

7.7 Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Klasifikace zaměstnání - CZ-ISCO je standardní číselník, který můžete podle potřeby upravovat:
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Klasifikace zaměstnání se využívá v sekci "Typy pracovních míst", v záložce Pracovní místo . 

Filtry:

Jen hlavní třídu - zatržením se aktivuje seznam pro výběr hlavní třídy, jejíž položky se mají zobrazit. 

Skrýt - zatržením můžete filtry libovolně kombinovat:

Hlavní třídy  -  skryjí  se  hlavní  třídy,  tj.  zaměstnání  s  kódy  1,  2,  3,  4  atd.  Ostatní  kódy  zůstanou
zobrazeny.

Třídy - zobrazí se všechna zaměstnání kromě zaměstnání s kódy 01, 11, 21, 31 atd.

Skupiny - skryjí se skupiny, tj. zaměstnání s kódy 010, 111, 211, 311 atd. 

Podskupiny - zobrazí se všechna zaměstnání kromě zaměstnání s kódy 0101, 1111, 2111, 3111 atd. 

Seznam CZ-ISCO:

Pokud chcete stávající seznam rozšířit nebo upravit, použijte tlačítko  Nový záznam,  Nový záznam z

kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu.  Ve  formuláři  Klasifikace  zaměstnání  (CZ-ISCO)  vyplňte
následující položky:

Kód - jedná se o povinné označení zaměstnání.

Popis - podrobnější popis zaměstnání.

7.8 Povinnosti

V  případě  potřeby můžete  vytvořit  číselník povinností zaměstnanců,  který bude  součástí dalších formulářů  v
programu,  např. formuláře  pro definování  požadavků  na  pracovní  místo  v  sekci  "Typy  pracovních  míst",  v
záložce Povinnosti .

266
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Pracovní
povinnosti, který obsahuje následující záložky:

Povinnost

Pracovní místo

Rozdělení

7.8.1 Formulář povinnosti - Povinnost

Formulář slouží k definování povinnosti:

Kód - povinný údaj.

Stručný popis povinnosti - jedná se o povinné stručné označení povinnosti. 

Podrobný  popis  povinnosti -  prostor pro případné  zadání  doplňujících  údajů.  Popis  se  zobrazí  také  v
případě výběru této povinnosti v sekci "Typy pracovních míst", v záložce Povinnosti.

288
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7.8.2 Formulář povinnosti - Pracovní místo

Ve formuláři přiřadíte pracovnímu místu povinnosti pomocí šipek umístěných mezi seznamy. 

7.8.3 Formulář povinnosti - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je pracovní povinnost přiřazena. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu povinností.

238
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Pro přiřazení pracovní povinnosti k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

7.9 Zaměstnanci na rozdělení

Seznam zaměstnanců pro kontrolu přiřazeného rozdělení:

Filtry:

Typ rozdělení - výběrem typu rozdělení se zobrazí hierarchie vytvořených rozdělení. 

Aktuální  stav  -  zatržením  se  aktivuje  funkce  pro  zobrazení  zaměstnanců  přiřazených  k  vybranému
rozdělení k aktuálnímu dni (nastavenému ve vašem PC).

Vše - zvolením filtru se vytvoří přehled všech zaměstnanců, kteří byli nebo stále jsou členy daného rozdělení.

Stav  k datu -  zatržením aktivujete  kalendář  pro  výběr  data,  ke  kterému  se  má  vytvořit  seznam  členů
rozdělení.
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Seznam rozdělení:

V  této  zóně  se  objeví seznam vytvořených rozdělení v  závislosti na  zvoleném  typu  rozdělení.  Opravu  nebo
vložení nových záznamů lze provést ve formuláři Rozdělení, který můžete otevřít následujícími způsoby:

použitím ikon umístěných pod seznamem rozdělení (v červeném rámečku na obrázku), 

rozkliknutím požadované položky v seznamu vytvořených rozdělení,

menu "Seznamy/Rozdělení".

Tvorba struktury stromu (hierarchie):

podřízená položka - pokud položku chcete přesunout na kořen stromu, klikněte na  ni pravým tlačítkem
myši a v otevřeném menu zvolte Přesunout na kořen stromu

nadřazená  položka  -  v  případě,  že  položku  vyskytující  se  na  kořeni  stromu  chcete  mít  součástí  jiné
položky, klikněte na danou položku a tahem myši ji přesuňte k položce, která jí má být nadřízená.  

Vytvoření hierarchie je důležité také pro generování statistického výkazu ISPV  (v PROFI). Z tohoto nastavení
program rozezná, zda se jedná o vedoucího nebo o podřízeného pracovníka.

Označením položky v seznamu pracovních míst se v pravé části okna objeví:

Seznam zaměstnanců:

V této zóně se zobrazuje seznam členů vybraného rozdělení. Kliknutím na ikonu pro editování v horní části okna
(popřípadě na řádek s údaji zaměstnance) se otevře karta zaměstnance, ve které lze měnit přiřazené rozdělení

. 

TIP: Pokud chcete  zrušit  v y tv ořené  rozdělení,  m usíte  nejdřív e  ukončit  přiřazení zam ěstnanců,  a  to  v e  form uláři
Rozdělení. 

7.10 Zaměstnanci na pracovních místech

Formulář s vytvořenou strukturou zaměstnanců na jednotlivých pracovních místech:

Filtry:

Aktuální stav  - zatržením se aktivuje funkce pro zobrazení zaměstnanců přiřazených na vybrané pracovní
místo k aktuálnímu dni (nastavenému ve vašem PC).

140
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Vše - zvolením filtru se vytvoří přehled všech zaměstnanců, kteří byli nebo stále jsou na daném pracovním
místě.

Stav  k  datu  -  zatržením  aktivujete  kalendář  pro  výběr  data,  ke  kterému  se  má  vytvořit  seznam
zaměstnanců na zvoleném pracovním místě.

Seznam vytvořených pracovních míst:

V  této  zóně  se  objeví seznam pracovních míst.  Opravu  nebo  vložení  nových  míst  lze  provést  ve  formuláři
Pracovní místo, který můžete otevřít následujícími způsoby: 

použitím ikon umístěných pod seznamem pracovních míst (v červeném rámečku na obrázku), 

rozkliknutím požadované položky v seznamu vytvořených pracovních míst,

sekce "Typy pracovních míst".

Tvorba struktury stromu (hierarchie):

podřízená položka - pokud chcete položku přesunout na kořen stromu, klikněte pravým tlačítkem myši na
danou položku a v otevřeném menu zvolte Přesunout na kořen stromu

nadřazená  položka  -  v  případě,  že  položku  vyskytující  se  na  kořeni  stromu  chcete  mít  součástí  jiné
položky, klikněte na danou položku a tahem myši ji přesuňte k položce, která jí má být nadřízená.  

Vytvoření hierarchie je důležité také pro generování statistického výkazu ISPV  (v PROFI). Z tohoto nastavení
program rozezná, zda se jedná o vedoucího nebo o podřízeného pracovníka.

Označením položky v seznamu pracovních míst se v pravé části okna objeví:

Seznam zaměstnanců:

V této zóně se zobrazuje seznam zaměstnanců na vybraném pracovním místě. Kliknutím na ikonu pro editování
v horní části okna (popřípadě na řádek s údaji zaměstnance) se otevře karta zaměstnance, ve které lze měnit
přiřazené pracovní místo . 

TIP: Pokud  chcete  zrušit  v y tv ořené  pracov ní  m ísto,  m usíte  nejdřív e  ukončit  přiřazení  zam ěstnanců,  a  to  v e
form uláři Pracov ní m ísto.
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8 BOZP

Formulář  BOZP (Bezpečnost  a  ochrana  zdraví při práci)  umožňuje  vést  evidenci možných pracovních rizik a
zdrojů nebezpečí na pracovišti, dále vzniklých pracovních úrazů apod. 

Zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s
ohledem  na  rizika  možného  ohrožení  jejich  života  a  zdraví,  která  se  týkají  výkonu  práce.  Povinnost
zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se
s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci hradí zaměstnavatel.

Menu BOZP obsahuje následující položky:

Pracovní úrazy

Pracovní rizika

Pracovní činnosti

Následky pracovního rizika

Výskyty pracovního rizika

Kategorie pracovních rizik

Zdroje nebezpečí

Typy zdrojů nebezpečí

Příčiny úrazů

Pracovní omezení

8.1 Pracovní úrazy

Za  pracovní  úraz  je  považováno  poškození  zdraví  zaměstnance,  k  němuž  došlo  nezávisle  na  jeho  vůli
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s
ním. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 
V programu lze využít formulář Pracovní úrazy pro evidování vzniku, příčin vzniku, následků pracovních úrazů
apod.  
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Filtr:

Jen následky  -  volbou filtru se  aktivuje  seznam  pro  výběr  druhu  následku  úrazu,  který  se  definuje  ve
formuláři Pracovní úraz. 

Jen stav - po aktivování filtru se vám v seznamu zobrazí pracovní úrazy, které jsou uzavřeny nebo otevřeny.
 

Seznam pracovních úrazů:

Toto okno zobrazuje  všechny  evidované  pracovní  úrazy,  ke  kterým  v  organizaci  došlo.  Ikonou  pro  vložení
nového nebo editaci stávajícího záznamu se otevře formulář Pracovní úraz, který se skládá z těchto záložek: 

Údaje o zaměstnavateli

Údaje o postiženém

Údaje o úrazu

Údaje o úrazu II

Vyjádření

Hlášení změn

Dokumenty

Rozdělení postiženého

8.1.1 Formulář pracovního úrazu - Údaje o zaměstnavatelích

Základní  informace  o  zaměstnavateli,  u  kterého  k  úrazu  došlo,  případně  o  zaměstnavateli,  u  kterého  je
postižený zaměstnán:

Stav řešení - z nabídky zvolte, zda je pracovní úraz uzavřen nebo otevřen.

Evidenční číslo - povinné číselné označení pracovního úrazu.
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ČÁST A - ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI, U KTERÉHO K ÚRAZU DOŠLO:

Místo úrazu - v případě potřeby doplňte místo, kde k úrazu došlo.

Místo úrazu je pravidelné pracoviště postiženého - v případě, že se pracovní úraz  stal na  pracovišti
postiženého zaměstnance, zvolte tuto položku.

Činnost  při úrazu -  vyberte  z  vámi vytvořeného číselníku pracovní  činnost.  Tento  nabízený  seznam  lze
vytvořit,  popřípadě  upravovat  v  menu  "Personalistika/BOZP/Pracovní  činnosti ",  nebo  v  tomto  okně
kliknutím na položku Činnost při úrazu. V otevřeném formuláři Výběr pracovní činnosti zvolíte  požadovanou
položku nebo ikonou pro vložení nového záznamu doplníte  jednotlivé  pracovní činnosti v  otevřeném  okně
Pracovní činnost.

ČÁST B - ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI, U KTERÉHO JE POSTIŽENÝ V PRACOVNĚPRÁVNÍM VZTAHU:

Úraz zaměstnance jiné firmy - v případě volby této možnost se aktivují  následující položky pro vyplnění
údajů.

Název - doplňte název firmy, u které je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu. Nepovinná položka.

OKEČ - z číselníku vyberte činnost, kterou se firma převážně zabývá.

Ulice - pokud potřebujete, uveďte ulici sídla dané firmy. 

Město - výběrem ze seznamu měst se automaticky doplní také PSČ (které  lze  rovněž  zvolit  z  nabízeného
číselníku) a Stát, ve kterém se nachází sídlo firmy.

8.1.2 Formulář pracovního úrazu - Údaje o postiženém

Základní údaje o zaměstnanci, který měl pracovní úraz:
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ČÁST C - ÚDAJE O POSTIŽENÉM

Příjmení - ze seznamu vyberte postiženého zaměstnance. Tím se automaticky vyplní i jeho

Jméno / Datum narození / Pohlaví (které lze také přiřadit ze seznamu).

Státní příslušnost - nabízí se předdefinovaný číselník státních příslušností.

Zdravotní pojišťovna - informace o zdravotní pojišťovně postiženého.

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:

Ulice - uveďte ulici trvalého pobytu zaměstnance.

Město - výběrem města z nadefinovaného seznamu se automaticky doplní i PSČ (a naopak).

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ:

Ulice - uveďte kontaktní adresu zaměstnance.

Město - výběrem města z nadefinovaného seznamu se automaticky doplní i PSČ (a naopak).

DRUH PRÁCE:

KZAM  - specifikace práce podle pracovního místa postiženého.  

CZ-ISCO  - postavení v zaměstnání.

doplňující popis - bližší určení popisu práce. 

Postižený  je  zaměstnanec  v  pracovním poměru/Postižený  je  zaměstnanec  zaměstnaný  na
základě  dohod  o  pracích  konaných  mimo  pracovní  poměr/Postižený  je  osoba  vykonávající
činnosti nebo poskytující služby  mimo pracovněprávní vztahy  (§12 zákona  č. 309/2006 Sb.)/
Postižený je zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený - vyberte odpovídající možnost. 

Zaměstnanec má kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu - pokud fakta souhlasí s tímto
tvrzením, zvolte položku.

Trvání dočasné  pracovní neschopnosti následkem úrazu  -  zadejte  datumy  od  kdy,  do  kdy  trvala
pracovní neschopnost. 

Vyplácené dávky - do pole máte možnost zadat vyplácené dávky.

Body - v poli máte možnost přiřadit body k úrazu.
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8.1.3 Formulář pracovního úrazu - Údaje o úrazu

Informace o úrazu:

ČÁST D - ÚDAJE O ÚRAZU 

Druh úrazu - z nabízeného seznamu vyberte, o jaký druh úrazu se jedná.

Datum a čas úrazu - povinné vymezení datumu a času vzniku úrazu, např. 3.7.2009 8:30. 

Počet odpracovaných hodin před úrazem/Počet zraněných osob - automaticky se naplní, v případě
potřeby lze editovat.

Druh zranění/Zraněná část těla - stručný popis druhu zranění a uvedení části těla, které se zranění týká.
 

Následek úrazu - následek úrazu lze vybrat z číselníku definovaného v menu "Personalistika/BOZP/Následky
pracovního rizika ".

Pracovní riziko - z Vámi vytvořeného seznamu zvolte pracovní riziko. Tento nabízený číselník lze rozšiřovat,
popřípadě  upravovat  v  menu  "Personalistika/BOZP/Pracovní  rizika ",  nebo  v  tomto  okně  kliknutím  na
položku Pracovní riziko. V  otevřeném formuláři Výběr  pracovního  rizika  zvolíte  požadovanou položku nebo
ikonou pro vložení nového záznamu doplníte jednotlivá pracovní rizika v otevřeném okně Pracovní riziko.

Co  bylo  zdrojem úrazu  -  program  umožňuje  vedení  evidence  zdrojů  úrazu  (další  položky  vytvoříte
prostřednictvím ikony pro vložení nového záznamu), která zohledňuje volbu v kolonce

Zdroj úrazu - číselník lze upravovat v menu "Personalistika/BOZP/Typy zdrojů nebezpečí ".

Příčiny úrazu - naplnění tohoto seznamu je závislé na výběru příčiny úrazu. Do této kolonky lze vložit další
údaje, a to kliknutím na ikonu pro vložení nového záznamu. 

Příčina úrazu - vyberte příčinu úrazu. Tento nabízený číselník lze upravovat v menu "Personalistika/BOZP/
Příčiny úrazů ".
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Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových
látek - v případě kladné odpovědi, zaškrtněte políčko.

8.1.4 Formulář pracovního úrazu - Údaje o úrazu II

Podrobnější informace o úrazu:

ČÁST D - ÚDAJE O ÚRAZU II 

Popis úrazu - charakterizujte úraz, který nastal. Nepovinná položka.

Porušené předpisy a kým - nepovinná položka poskytující rozšiřující informace o tom, jaké předpisy byly
porušeny a kým.

Přijatá opatření - jaká opatření byla přijata, proto aby se zabránilo dalšímu úrazu. 
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8.1.5 Formulář pracovního úrazu - Vyjádření

Sekce pro vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu:

Vyjádření zaměstnance - doplňte vyjádření úrazem postiženého zaměstnance k úrazu.

Svědci - svědci úrazu zaměstnance. Pokud byl u úrazu svědek, doplňte stiskem tlačítka  Nový záznam do
seznamu. V zobrazeném formuláři Vyjádření svědka vyplňte jeho jméno a příjmení a  do kolonky Vyjádření
doplňte svědeckou výpověď. 

Zástupce  zaměstnanců  pro  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  /  Zástupce  odborové
organizace - doplňte jméno požadované osoby.

Zapsal - doplňte jméno osoby, která výše uvedené údaje zapsala.
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8.1.6 Formulář pracovního úrazu - Hlášení změn

V této sekci zaznamenáte hlášené změny:

Nový záznam vložte do seznamu stiskem tlačítka . V  zobrazeném formuláři Hlášení  změn můžete  doplnit
následující údaje: 

Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů - pokud hospitalizace
zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů, zaškrtněte pole.

Trvání dočasné  pracovní neschopnosti následkem úrazu  -  zadejte  datumy  od  kdy,  do  kdy  trvala
pracovní neschopnost.

Úrazem postižený  zaměstnanec  na  následky  poškození zdraví při  úrazu  zemřel  dne  -  pokud
zaměstnanec na následky zranění zemřel, doplňte datum jeho úmrtí.

Jiné změny - prostor pro zapsání dalších nahlášených změn.

Zapsal -  osoba, která výše uvedené údaje zapsala.
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Dne - den zapsání výše uvedených údajů.

8.1.7 Formulář pracovního úrazu - Dokumenty

V seznamu jsou dokumenty vztahující se  k vybranému pracovnímu úrazu. Vytvořené  dokumenty se  zároveň
přidají i do seznamu dokumentů .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu .

8.1.8 Formulář pracovního úrazu - Rozdělení postiženého

V seznamu jsou zobrazeny rozdělení postiženého platná ke dni úrazu.
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8.2 Pracovní rizika

V případě potřeby můžete definovat pracovní rizika, která se mohou na pracovišti vyskytnout. Tento číselník je
součástí výběrové položky ve formuláři Pracovní místo, v záložce Rizika  (menu "Organizační struktura/Typy
pracovních míst").

Filtry:

Jen typ zdroje - ze seznamu vyberte typ zdroje nebezpečí pro zobrazení pracovních rizik s daným typem.
Zvolením této položky se aktivuje filtr

Jen zdroj  -  zatržením se  aktivuje  výběrový seznam, který můžete  vytvořit,  popřípadě  upravovat  v  menu
"BOZP/Zdroje nebezpečí ".

Seznam pracovních rizik: 

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Pracovní
riziko, který obsahuje tyto záložky:

Pracovní riziko

Pracovní místo

Rozdělení
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8.2.1 Formulář pracovního rizika - Pracovní riziko

Ve formuláři se zadají požadované údaje o pracovním riziku.

Kód - povinné evidenční označení pracovního rizika. 

Popis rizika - stručná specifikace daného rizika. Povinná položka.

Zdroj nebezpečí - ze seznamu vyberte zdroj  nebezpečí. Seznam můžete upravovat v menu "BOZP/Zdroje
nebezpečí ".

Maximální expozice - roků/dnů/hodin - uveďte maximální přípustnou expozici.
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8.2.2 Formulář pracovního rizika - Pracovní místo

Přiřazením pracovního místa k pracovnímu riziku definujete osoby, které budou mít  pracovní místo  spojeno s
pracovním rizikem. 

8.2.3 Formulář pracovního rizika - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je pracovní riziko přiřazeno. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu rizik.

238
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Pro přiřazení pracovního rizika k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

8.3 Pracovní činnosti

Okno pro specifikování pracovních činností ve Vašem podniku,  při kterých může  dojít  k pracovnímu úrazu. S
vytvořeným číselníkem budete pracovat při vytváření záznamu o pracovním úrazu  a také u typu pracovního
místa v záložce Činnosti .

Seznam pracovních činností:

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Pracovní
činnost, který obsahuje tyto záložky:

Pracovní činnost

Pracovní místo

Rozdělení
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8.3.1 Formulář činnosti - Pracovní činnost

Ve formuláři se zadají požadované údaje o pracovní činnosti.

Kód - povinné evidenční označení pracovní činnosti. 

Popis - stručná definice dané činnosti. Povinná položka.

Podrobný popis - kolonka pro případné rozšíření informací o pracovní činnosti.

8.3.2 Formulář činnosti - Pracovní místo

Přiřazením pracovního místa k pracovní činnosti definujete  osoby,  které  budou mít  pracovní místo  spojeno s
pracovní činností. 



308© 2013 RON Software, spol. s r.o.

8.3.3 Formulář činnosti - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je pracovní činnost přiřazena. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu činností.

Pro přiřazení pracovní činnosti k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 
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8.4 Následky pracovního rizika

Seznam  předdefinovaných  typů  následků  pracovního  úrazu,  který  můžete  upravovat  a  který  využijete  při
vytváření záznamu o pracovním úrazu .

Seznam následků pracovního rizika:
V tomto formuláři nelze editovat, nicméně záznam můžete jednoduše změnit tak, že jej  označíte a přepíšete.
Stiskem ikony pro vložení nového záznamu se vytvoří prázdný řádek (červeně označený), do kterého doplníte
tyto údaje:

Kód - povinné evidenční označení následku. 

Popis - stručná specifikace daného následku. Jedná se o povinnou položku.

8.5 Výskyty pracovního rizika

Seznam pravděpodobnosti výskytu pracovního úrazu,  který můžete  upravovat  a  který využijete  při  vytváření
záznamu o pracovním úrazu .

Seznam výskytů pracovního rizika:

V tomto formuláři nelze editovat použitím ikony, nicméně záznam můžete jednoduše změnit tak, že jej označíte
a  přepíšete. Zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  vytvoří  prázdný  řádek (červeně  označený),  do
kterého doplníte tyto údaje:

Kód - povinné evidenční označení. 

Popis - stručná specifikace. Jedná se o povinnou položku.
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8.6 Kategorie pracovních rizik

Program obsahuje seznam definovaných kategorií pracovních rizik, který můžete upravovat a který využijete při
vytváření záznamu o pracovním úrazu .

Seznam kategorií pracovních rizik:

V tomto formuláři nelze editovat, nicméně záznam můžete jednoduše změnit tak, že jej  označíte a přepíšete.
Zvolením ikony pro vložení nového záznamu se vytvoří prázdný řádek (červeně označený), do kterého doplníte
tyto údaje:

Kód - povinné evidenční označení kategorie pracovního rizika. 

Popis - stručná specifikace dané kategorie. Jedná se o povinnou položku.

Stupeň rizika od - číselná položka. 

Stupeň rizika do - číselná položka.

8.7 Zdroje nebezpečí

Formulář  sloužící  k  vedení  evidence  zdrojů  nebezpečí,  které  se  mohou  vyskytnout  na  pracovišti  a  které
následně přiřadíte k odpovídajícím typům zdrojů nebezpečí . S vytvořeným seznamem můžete pracovat při
definování pracovních rizik .  

Filtr:

Jen typ zdroje - ze seznamu vyberte typ zdroje nebezpečí pro zobrazení zdrojů nebezpečí daného typu.
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Seznam zdrojů nebezpečí:
Ikonou pro editaci nebo  pro  vložení  nového  záznamu  se  otevře  formulář  Zdroj  nebezpečí,  který  obsahuje
následující položky:

Kód - povinné evidenční označení zdroje nebezpečí. 

Popis - stručná specifikace daného zdroje. Povinná položka.

Typ  zdroje  nebezpečí  -  ze  seznamu  vyberte  požadovaný  typ.  Číselník  můžete  upravovat  v  menu
"Personalistika/BOZP/Typy  zdrojů  nebezpečí "  nebo  v  tomto  okně  kliknutím  na  položku  Typ  zdroje
nebezpečí. Otevře se formulář Výběr typu zdroje  nebezpečí a ikonou pro vložení nového záznamu vytvoříte
prázdný řádek pro doplnění záznamu.

8.8 Typy zdrojů nebezpečí

Seznam  předdefinovaných  typů  zdrojů  nebezpečí,  se  kterým  můžete  pracovat  při  vytváření  záznamu  o
pracovním úrazu , pracovním riziku  a zdroji nebezpečí .

Seznam typů zdrojů nebezpečí:
V tomto formuláři nelze editovat použitím ikony, nicméně záznam můžete jednoduše změnit tak, že jej označíte
a  přepíšete. Zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  vytvoří  prázdný  řádek (červeně  označený),  do
kterého doplníte tyto údaje:

Kód - evidenční označení zdroje nebezpečí. 

Popis - stručná specifikace daného zdroje. 
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8.9 Příčiny úrazů

Seznam předdefinovaných příčin úrazů,  který  můžete  upravovat  a  který  využijete  při  vytváření  záznamu  o
pracovním úrazu .

Seznam příčin úrazů:
V tomto formuláři nelze editovat použitím ikony, nicméně záznam můžete jednoduše změnit tak, že jej označíte
a  přepíšete. Zvolením ikony pro vložení nového záznamu se  vytvoří  prázdný  řádek (červeně  označený),  do
kterého doplníte tyto údaje:

Kód - evidenční označení příčiny úrazu. 

Popis - stručná specifikace dané příčiny úrazu.

8.10 Pracovní omezení

Program umožňuje definování obecného číselníku pracovních omezení s vazbou na pracovní činnosti. 

Nové omezení vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam nebo  Nový  záznam z kopie aktuálního a v
otevřeném formuláři Pracovní omezení vyplňte záložky Základní informace  a Pracovní činnosti . Záznamy

můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.
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8.10.1 Formulář pracovního omezení - Základní informace

Formulář poskytuje přehled základních údajů o vybraném pracovním omezení:

Kód - povinné evidenční označení. 

Popis - stručná specifikace daného pracovního omezení. Povinná položka.

Rozšířený popis - nepovinně je možné doplnit informace o omezení.

8.10.2 Formulář pracovního omezení - Pracovní činnosti

Součástí definice pracovního omezení je seznam činností, jejichž vykonávání je omezeno.

Okno  obsahuje  dva  sloupce.  Seznam  vytvořených  pracovních  činností  je  zobrazen  ve  sloupci  Nevybrané
záznamy. Tento nabízený číselník lze editovat v menu "Personalistika/BOZP/Pracovní činnosti ".306
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Pomocí šipek (v červeném rámečku na obrázku) přiřazujete nebo rušíte přiřazení: 

, Tlačítko šipky - vybrané záznamy přesune požadovaným směrem.

, Tlačítko šipky - všechny záznamy přesune požadovaným směrem.

Ve sloupci Vybrané záznamy jsou přiřazené pracovní činnosti, které nesmí zaměstnanec vykonávat vzhledem
k jeho pracovnímu omezení.

Pracovní omezení je možno přiřadit  v  kartě  zaměstnance  (v sekci Zdravotní stav )  výběrem z číselníku již
nadefinovaných pracovních omezení a specifikací data platnosti tohoto omezení. 

V případě  vzniku  konfliktu  pracovního  omezení  a  vykonávané  činnosti  se  na  základě  automatické  kontroly
zobrazí informační zpráva:

V  menu Výstupy/Manažer výstupních sestav můžete  pro kontrolu konfliktů  pracovních  činností  u  pracovního
místa a činností u pracovního omezení využít sestavu Konflikty  v  nastavení pracovních činností nacházející se v
sekci BOZP.
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9 Pracovní pomůcky

K pracovním pomůckám se řadí osobní ochranné  pracovní prostředky (OOPP),  pracovní oděvy a  obuv,  mycí,
čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Program umožňuje vedení seznamů pracovních pomůcek a
dále agendu jejich přidělování.

Menu Pracovní pomůcky obsahuje následující položky: 

Přidělování pracovních pomůcek

Šablona výdeje pracovních pomůcek

Pracovní pomůcky

Typy pracovních pomůcek

Typy velikostí

9.1 Přidělování pracovních pomůcek

Formulář  slouží k vedení evidence  přidělených  pracovních  pomůcek,  nároků  na  jejich  vydání,  lhůt  vypršení
platnosti, vrácení pracovních pomůcek apod. 
Nárok na  pracovní pomůcku pro danou  osobu  vzniká  na  základě  přiřazení  pracovní  pomůcky  k pracovnímu
místu a přiřazením osoby na toto pracovní místo. Jedná se o typ nároku podle pracovního místa. 
Nárok na vydání pracovní pomůcky osobě lze také vytvořit ručně, tzn. vytvořením záznamu v agendě přidělování
pracovních pomůcek. Takto vzniklý nárok je vždy nastaven jako individuální.

Rychlé filtry:

Osoba - ze seznamu vyberte osobu, u které chcete zobrazit historii přiřazení pracovních pomůcek.
 

Rozdělení -  zadejte  typ rozdělení a  rozdělení,  podle  kterého se  má  seznam zaměstnanců  s  přidělenými
pracovními pomůckami filtrovat. 

Typ osoby  -  zvolte,  zda  chcete  zobrazit  seznam  vlastních  zaměstnanců,  nebo  zaměstnanců  jiné  firmy.
Nastavení se provádí v kartě zaměstnance, v záložce Základní údaje/Personální/Pracovní poměr .

Typ pomůcky  - z nabídky zvolte požadovaný typ pracovní pomůcky,  pro kterou chcete  zobrazit  data  v
seznamu.  

Pomůcka  - z vytvořeného seznamu vyberte pomůcku pro zobrazení.
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Filtry pro zobrazení:

Aktuální den - výběrem tohoto filtru se zobrazí data k aktuálnímu dni. 

Období od do  -  v  případě,  že  nezaškrtnete  předešlou  položku,  aktivují  se  položky  od  do  pro  vymezení
období.

Obě  filtrovací  položky  jsou  podstatné  pro  následující  filtry,  které  zobrazí  požadovaný  výběr  dat  buď  k
aktuálnímu dni, nebo v období podle zadání. 

Vydané v období a nevrácené - pracovní pomůcky vydané a nevrácené buď k aktuálnímu dni,  nebo ve
vymezeném období. 

Exspirace  v  období  -  zatržením  této  položky  se  zobrazí  vydané  pracovní  pomůcky  s  prošlou  lhůtou
platnosti. 

Nárok v období a nevydané - pomůcky, na které mají zaměstnanci nárok, ale ještě nebyly vydané.

Vrácené v období - zatržením se aktivuje filtr pro pracovní pomůcky, které již byly vráceny.

Vše - slouží pro zobrazení všech záznamů. 

Filtry nároků:

Nárok individuální - filtr, na jehož základě se zobrazí pracovní pomůcky, na které  mají nárok jen vybraní
zaměstnanci.

Nárok opakovaný  -  zatržením  této  položky  se  vytvoří  seznam  pomůcek,  na  které  mají  zaměstnanci
opětovný nárok.

Nárok nerealizovat - v případě volby tohoto filtru se zobrazí pomůcky, u kterých se nemá nárok realizovat
(určí se zatržením příznaku ve formuláři Přiřazená pracovním pomůcka). 

Funkční tlačítka:

Pamatovat  si  označené  -  zatržením  se  budou  vybrané  položky  uchovávat  označené  i  po  zavření
formuláře.  Pokud  nebude  položka  zatržená,  po  uzavření  formuláře  si  program  vybrané  položky  nebude
pamatovat. 

Označí všechny záznamy jako vybrané. K výběru jednotlivých položek
použijte mezerník, popřípadě funkční tlačítko Změnit výběr aktuálního
záznamu. 

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.
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Změní  výběr  aktuálního  záznamu.  Funkci  tohoto  tlačítka  lze  nahradit
stisknutím mezerníku.

Přepočítat  -  v rámci  spuštění  této  funkce  dojde  k úpravě  (aktualizaci)  dat
exspirace  u  již  vydaných  pracovních  pomůcek,  aktualizaci  datumů  nároků  u
pracovních pomůcek dosud nevydaných, případně vygenerování nových nároků.
 
POZOR:  T lačítko  v y tv oří  záznam y  zam ěstnancům  podle  údajů  z  pracov ního
m ísta. 

Pokud zaměstnanci žádnou pomůcku neobdrží a tato pomůcka je z pracovního
místa  odstraněna,  po  stisku  tlačítka  budou  tyto  nároky  smazány.  Již  vydané
pomůcky v seznamu zůstanou, nedochází k mazání dat.

Poslední přepočet proveden do - nabízí se aktuální datum. Máte ale možnost datum změnit v kalendáři u
pole do.

k datu - výběr datumu ovlivní vytvoření záznamů prostřednictvím následujících dvou tlačítek:

Výdej  -  u  označených  záznamů  provede  výdej  pracovních  pomůcek podle
nastavení a naplní lhůtu exspirace. 

Vrácení - kliknutím na toto tlačítko označíte vybrané pracovní pomůcky jako
vrácené k vámi zvolenému datu. 
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Výdej podle šablony  - kliknutím na toto tlačítko se  zobrazí formulář  Výdej
pracovních pomůcek pomocí šablony. Ve formuláři zvolte šablonu, podle které
se má provést výdej, jméno zaměstnance, datum výdeje, případně poznámku

k  výdeji.  Po  zadání  stiskněte  tlačítko  .  Do
seznamu se poté doplní pracovní pomůcky podle zvolené šablony:

V případě potřeby můžete v seznamu změnit pracovní pomůcku a její množství. Pokud pole  ve  sloupci Vydat

nebude zatrhnuté, potom se pomůcka vybrané osobě nevydá. Výdej provedete přes tlačítko 
. Po stisku tlačítka se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete vydat pracovní pomůcky podle nastavených hodnot.
Po potvrzení dotazu se zobrazí protokol hromadného výdeje pracovních pomůcek:

Agenda přidělování pracovních pomůcek:

Seznam  pracovních  pomůcek,  který  se  vygeneruje  použitím  tlačítka   nebo  ikony  pro
vložení nového záznamu. Každé ruční vytvoření položky v agendě přidělování vytvořených položek, tj. definování
nároku osoby na pracovní pomůcku k určitému datu, vzniká vždy jako individuální nárok. Tento typ nelze nijak
změnit.
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V otevřeném formuláři Přiřazená pracovní pomůcka zadejte následující údaje:

Osobní číslo - doplní se automaticky výběrem v následující kolonce.

Zaměstnanec - ze seznamu zvolte požadovanou osobu.

Pomůcka - vyberte z vámi vytvořeného číselníku pracovní pomůcku. Tento nabízený seznam lze rozšiřovat,
popřípadě  upravovat  v  menu "Pracovní pomůcky/Pracovní  pomůcky ",  nebo  v  tomto  okně  kliknutím  na
položku Pomůcka. V otevřeném formuláři Výběr pracovní pomůcky zvolíte požadovanou položku nebo ikonou
pro vložení nového záznamu doplníte jednotlivé pracovní pomůcky v otevřeném okně Pracovní pomůcka.

Opakovaný  - u individuálního nároku lze definovat, zda se jedná o nárok jednorázový nebo opakovatelný.
V případě,  že  se  jedná  o  opakovaný  nárok,  vznikne  po  exspiraci  vydané  pomůcky  (a  spuštění  funkce
Přepočítat) nárok znovu. Nárok podle pracovního místa je vždy implicitně opakovatelný.

V rámci přiřazené pracovní pomůcky existuje několik datumových polí:

(Nárok) ke  dni –  v případě  typu nároku podle  pracovního  místa  je  pole  vyplněné  hodnotou  data  počátku
pracovního poměru, příp. zařazení na pracovní místo, a není editovatelné. V případě individuálního  nároku je
toto pole volně editovatelné. Při generování opakovaného nároku se pole vyplní datem o jeden den větším
než je datum exspirace předchozího nároku.

Vydání – datum vydání pracovní pomůcky. Na  základě  data  vydání a  parametrů exspirace  dané  pracovní
pomůcky  dojde  k vyplnění  polí  Exspirace  a  Exspirace  vypočtená.  Pokud  se  hodnota  v poli  datum  vydání
vymaže, dojde logicky i ke smazání hodnot v polích Exspirace a Exspirace vypočtená – pokud není pracovní
pomůcka vydaná, nemůže mít žádnou exspiraci.

Exspirace – automaticky bude uvedeno datum podle nastavení exspirace pomůcky v momentě zadání (nebo
úpravy) data vydání. Následně je možno toto pole editovat.
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Exspirace  vypočtená  -  pole  se  naplní  automaticky  hodnotou  podle  nastavení  exspirace  pomůcky
v momentě zadání (nebo úpravy) data vydání. Položka není editovatelná a vždy zobrazuje exspiraci pomůcky
vypočtenou podle zadaných hodnot v aplikaci. Slouží tudíž  pouze  jako nápověda  k případnému nastavení –
úpravě – korektní hodnoty data exspirace. 

Vrácení – datum, kdy byla pomůcka ve skutečnosti vrácena.

Nárok nerealizovat  – v případě, že nebyla pomůcka doposud vydaná, nebo již  byla  vrácena,  lze  nastavit
tento příznak. V případě zatržení není možné  jakkoliv  upravovat  hodnoty v datumových polích. Při spuštění
funkce Přepočítat budou následné nároky související s touto pracovní pomůckou a danou osobou ignorovány,
tzn., nebudou se generovat nové záznamy – nezávisle na tom, zda se jedná o individuální (opakovaný)  typ
nároku nebo typ nárok podle pracovního místa. Vyplnění je zohledněno také při používání filtru nároku v okně
 Agenda přidělování pracovních pomůcek.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMA CE:

Doporučená velikost  - pokud je u typu pracovní pomůcky přiřazen typ velikosti s  vytvořeným číselníkem
velikostí  ("Pracovní  pomůcky/Typy  velikostí ")  a  zároveň  je  u  osob  vybrána  konkrétní  velikost,  a  to  v
záložce  Velikosti prac. pomůcek ,  bude  při generování nároku na  pracovní pomůcku  velikost  nabídnuta
jako doporučená.

Vydaná velikost - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Poznámka - kolonka pro případné rozšíření informací o vytvořeném záznamu. 

Uživatelská pole - editovatelná textová pole, každé o délce 100 znaků, viditelné v přehledu i v  samotném
formuláři. Názvy (titulky) těchto uživatelských polí lze libovolně definovat v rámci nastavení aplikace, v sekci
Uživatelská pole prac. pomůcek.

9.2 Šablona výdeje pracovních pomůcek

V  tomto seznamu můžete  nadefinovat  šablony pro výdej  pracovních pomůcek. V  šabloně  je  možné  přiřadit
požadované typy pracovních pomůcek včetně jejich množství. Na základě tohoto nastavení může být proveden
jednoduchým způsobem hromadný výdej  pracovních  pomůcek pro  jednu  osobu,  například  v  případě  přijetí
nového  zaměstnance.  Výdej  pracovních  pomůcek podle  šablony  provedete  v  menu  Pracovní  pomůcky  ->
Přidělování pracovních pomůcek  pomocí tlačítka "Výdej podle šablony".

Ikonou pro vložení nového nebo editaci stávajícího záznamu se  otevře  formulář  Šablona  výdeje  pracovních
pomůcek, který obsahuje tyto záložky:

Základní informace

Typy pracovních pomůcek
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9.2.1 Formulář šablony výdeje pracovních pomůcek - Základní informace

Ve formuláři zadáte základní informace o vytvářené šabloně. 

Kód - povinné označení šablony.

Popis - povinná charakteristika šablony, například Příjem nového zaměstnance.

Poznámka - libovolná doplňující informace o šabloně. 

9.2.2 Formulář šablony výdeje pracovních pomůcek - Typy pracovních
pomůcek

Ve formuláři přiřadíte šabloně požadované typy pracovních pomůcek. V případě potřeby je možné zadat jejich
množství. 
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Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  Typ  pracovní  pomůcky .

Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Typ pracovní pomůcky  v  šabloně  výdeje
.

Kód - kód typu pracovní pomůcky. Pole nelze editovat.

Popis - popis typu pracovní pomůcky. Pole nelze editovat.

Množství - zadejte množství typu pracovní pomůcky, které chcete zaměstnanci vydat. 

9.3 Pracovní pomůcky

Standardní seznam pracovních pomůcek, který je potřeba nadefinovat. Vytvořený přehled pracovních pomůcek
můžete využívat při vedení agendy přidělených pracovních pomůcek na  jednotlivá  pracovní místa  v  seznamu
Typy pracovních míst, v záložce Pomůcky . V kartě zaměstnance  je možné zjistit, na jaké  pomůcky má
zaměstnanec nárok a jaké pomůcky má přidělené.

Filtr:

Jen typ  - po aktivování filtru zvolte z nabídky typ pracovní pomůcky, pro kterou chcete  zobrazit  data  v
seznamu. 

Jen stav  - po aktivování filtru můžete v seznamu zobrazit  pracovní pomůcky,  které  jsou aktivní,  vyřazeny
nebo je jejich vydání pozastaveno. 

Všechny pracovní pomůcky - v seznamu budou zobrazeny všechny pracovní pomůcky.

Pracovní pomůcky přiřazené ke dni - v seznamu se zobrazí jen pracovní pomůcky, které jsou přiřazeny
ke zvolenému dni.

Pracovní pomůcky  nepřiřazené  ke  dni  -  v  seznamu  se  zobrazí  jen  pracovní  pomůcky,  které  nejsou
přiřazeny ke zvolenému dni.
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Ikonou  pro  vložení  nového  nebo  editaci  stávajícího  záznamu  se  otevře  formulář  Pracovní  pomůcka,  který
obsahuje tyto záložky:

Pracovní pomůcka

Další údaje

Leasing

Dokumenty

Pracovní místo

Rozdělení

9.3.1 Formulář pracovní pomůcky - Pracovní pomůcka

Ve formuláři se zadají požadované údaje o pracovní pomůcce.

Základní údaje:

Kód - povinné označení pomůcky.

Popis - povinná charakteristika pomůcky.

Typ  -  vyberte  z  vytvořeného  číselníku  typ  pracovní  pomůcky.  Tento  nabízený  seznam  lze  rozšiřovat,
popřípadě  upravovat  v  menu  "Pracovní  pomůcky/Typy  pracovních  pomůcek ",  nebo  v  tomto  formuláři
kliknutím na  položku Typ. V  otevřeném formuláři Volba  typu  pomůcky  zvolíte  požadovanou  položku  nebo
ikonou pro vložení nového záznamu doplníte  jednotlivé  typy  pracovních  pomůcek v  otevřeném  okně  Typ
pomůcky .

Sledovaný  - zatrhnout pole můžete u typu pracovní pomůcky . Pokud je pole zatrhnuté,  potom jsou ve
formuláři zobrazeny záložky Další údaje  a Leasing . Záložky se zobrazí u všech pracovních pomůcek, u
jejichž typu  je zatržená položka Sledovaný.

Hodnota - číselné vyjádření hodnoty v korunách. Nepovinná položka. 

324

326

327

328

328

329

330

330

330

326 327

330



325

Poznámka - libovolná doplňující informace k pracovní pomůcce. 

Doba exspirace:

Roky/Měsíce/Dny - nepovinný číselný údaj vypršení lhůty platnosti pracovní pomůcky.

Stav:

Stav pracovní pomůcky  - v případě potřeby zvolte stav pracovní pomůcky. Defaultně je nastavená hodnota
Aktivní.

o Aktivní - funkčnost bez omezení.

o Vyřazeno - pomůcku nelze přiřadit jako nárokovatelnou.

o Vydání pozastaveno - při následném výdeji pomůcky se zobrazí upozornění o pozastavení výdeje.

Datum vyřazení - zvolte datum vyřazení pracovní pomůcky.

Důvod vyřazení - zadejte důvod vyřazení pracovní pomůcky.

Uživatelská pole:

Názvy uživatelských polí 1 až 5 - v této části se zobrazí vyplněné titulky jednotlivých uživatelských polí,
které  jste  zadali u typu pracovní pomůcky . Nastavená  uživatelská  pole  se  zobrazí  u  všech  pracovních
pomůcek,  u jejichž  typu jsou  pole  vyplněna.  V  případě,  že  není  název  definován,  uživatelské  pole  se  u
pracovní pomůcky nezobrazí.
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9.3.2 Formulář pracovní pomůcky - Další údaje

Pokud jste  u typu pracovní pomůcky zatrhly  pole  Sledovaný,  potom  se  vám  u  pracovní  pomůcky  zobrazila
záložka Další údaje. V dalších údajích máte možnost vyplnit podrobné informace o pracovní pomůcce. Můžete
například vyplnit  pole  datum pořízení a  exspirace,  inventární  a  výrobní  číslo  pracovní  pomůcky  a  podobně.
Záložka se zobrazí u všech pracovních pomůcek, u jejichž typu  je zatržená položka Sledovaný. 

Datum pořízení - datum pořízení pracovní pomůcky ve formátu D.M.RRRR.

Datum exspirace - zadejte datum exspirace pracovní pomůcky. 

Inventární číslo - inventární číslo pracovní pomůcky. 

Výrobní číslo - pokud je výrobní číslo na pracovní pomůcce uvedeno, zapište jej do této kolonky. 

Značka/Typ - do pole zadejte značku a/nebo typ pracovní pomůcky. 

Dodavatel - do pole zadejte konkrétního dodavatele pracovní pomůcky. 

Účetní doklad  -  vepište  číslo  účetního dokladu. Pomocí tohoto čísla  budete  moci  například  později  najít
fakturu pracovní pomůcky.

Pořizovací cena - cena, za kterou byla pracovní pomůcka pořízena.

Konec záruky - vepište datum, kdy skončí záruční doba ve formátu D.M.RRRR.
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9.3.3 Formulář pracovní pomůcky - Leasing

Pokud jste  u typu pracovní pomůcky zatrhly  pole  Sledovaný,  potom  se  vám  u  pracovní  pomůcky  zobrazila
záložka Leasing. V Leasingu máte možnost vyplnit podrobné informace o pracovní pomůcce, která je pořízena
na leasing. Můžete například vyplnit pole leasingová společnost, počátek a konec smlouvy a podobně. Záložka
se zobrazí u všech pracovních pomůcek, u jejichž typu  je zatržená položka Sledovaný. 

Leasingová společnost - společnost, u které je leasing veden.

Počátek smlouvy - počátek leasingové smlouvy.

Konec smlouvy - konec leasingové smlouvy. 

Splátka - částka, která se leasingové společnosti měsíčně splácí.

Poznámka - textová informace k leasingu.
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9.3.4 Formulář pracovní pomůcky - Dokumenty

V seznamu jsou dokumenty vztahující se k vybrané pracovní pomůcce. Vytvořené dokumenty se zároveň přidají
i do seznamu dokumentů .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu .

9.3.5 Fomrulář pracovní pomůcky - Pracovní místo

Přiřazením  pracovního  místa  k pracovní  pomůcce  definujete  osoby,  které  budou  mít  nárok  na  pracovní
pomůcku. 
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Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  Typ  pracovního  místa .

Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Parametry exspirace pro  pracovní místo
.

Exspirace: Roky/Měsíce/Dny  - pro konkrétní pracovní místo  je  možné  zadat  jiný číselný údaj  vypršení
lhůty platnosti pracovní pomůcky. 

Nárokovatelné  množství -  zadejte  počet  kusů pracovní pomůcky. Při generování nároků je  potom  toto
množství zohledněno. 

9.3.6 Formulář pracovní pomůcky - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je pracovní pomůcka přiřazena. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu pracovních pomůcek.
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Pro přiřazení pracovní pomůcky k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení: 

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

Tlačítkem  Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  rozdělení .  Tlačítkem  
Editace záznamu v pravé části okna zobrazíte formulář Pracovní pomůcka/Parametry  exspirace  pro  rozdělení.
Zobrazený formulář je shodný s formulářem Parametry exspirace pro pracovní místo . Zde můžete nastavit
parametry exspirace pro rozdělení. 

9.4 Typy pracovních pomůcek

Standardní  seznam  typů  pracovních  pomůcek,  které  chcete  u  zaměstnanců  evidovat.  Číselník  si  musíte
definovat sami podle vašich požadavků. 
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Ikonou pro vložení nového nebo editaci stávajícího záznamu se otevře formulář Typ pomůcky, který obsahuje
tyto položky:

Kód - povinné číselné označení typu pracovní pomůcky, které se v případě neuvedení doplní automaticky.

Popis - povinná charakteristika pomůcky.

Typ velikosti -  k typu pracovní pomůcky lze  definovat  typ velikosti a  k němu číselník velikostí ("Pracovní
pomůcky/Typy velikostí "). Následně je možné u osob definovat konkrétní velikosti, a to v záložce Velikosti
pracovních pomůcek . Při generování nároku na pracovní pomůcku se poté velikost, pokud je nastavena u
dané osoby, nabídne jako doporučená.

Sledovaný  -  pokud zatrhnete  pole,  potom se  vám ve  formuláři  pracovní  pomůcky  zobrazí  záložky  Další
údaje  a Leasing , do kterých můžete doplňovat přednastavené informace. Záložky se zobrazí u všech
pracovních pomůcek, u jejichž typu  je zatržená položka Sledovaný.

Názvy uživatelských polí 1 až 5 - v tomto okně lze upravit titulky jednotlivých uživatelských polí, které se
zobrazí  ve  formuláři  Pracovní  pomůcky .  Nastavená  uživatelská  pole  se  zobrazí  u  všech  pracovních
pomůcek,  u jejichž  typu jsou  pole  vyplněna.  V  případě,  že  není  název  definován,  uživatelské  pole  se  u
pracovní pomůcky nezobrazí.

9.5 Typy velikostí

Číselník typů velikostí je uživatelský seznam, to znamená, že si jej  vytvoříte na základě vašich potřeb. Číselník
je  součástí  výběrové  položky  Typ  velikosti  ve  formuláři  Typ  pomůcky  (menu  "Pracovní  pomůcky/Typy
pracovních pomůcek "). 
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Jednotlivé  typy velikostí vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  (případně  posunem  dolů  pomocí
šipky na klávesnici) a v otevřeném formuláři Typ velikosti pracovní pomůcky vyplňte potřebné údaje. Záznamy

můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Pro každý záznam je možné definovat tyto parametry:

Kód - identifikační údaj pro typ velikosti.

Popis - textový identifikační údaj.

Seznam velikostí naplňte požadovanými hodnotami.
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10 Vzdělávání, školení

Pokud vedete evidenci školení, která musí zaměstnanec absolvovat od svého nástupu na dané pracovní místo
až  do jeho ukončení,  máte  k dispozici modul Školení. Kontrola  školení jednotlivých zaměstnanců se  provádí
podle  seznamu  absolvovaných  školení  ve  formuláři  zaměstnance,  v části  Školení .  Program  umožňuje
sledovat konec platnosti školení a kurzů, náklady na školení, a to jednotlivě za zaměstnance či celkové náklady
na školení.

Menu obsahuje následující položky:

Požadovaná školení zaměstnanců

Navržená a provedená školení

Tréninkové plány

Školení a kurzy

Typy školení

Typ nákladu školení

Plánovaná školení

Doplnit schopnosti podle abs. školení

Import nabídky externích školení

Nabídka externích školení

10.1 Požadovaná školení zaměstnanců

V  seznamu požadovaných školení zaměstnanců jsou zobrazena  všechna  školení,  kterým  končí  ve  zvoleném
období platnost nebo která ještě nebyla uskutečněna.

Pro správnou funkčnost seznamu musí být u jednotlivých školení nastavena délka jejich platnosti,
tzn., po kolika měsících se musí školení opakovat.

Ke každému zaměstnanci se přiřadí datum posledního školení daného typu. Podle tohoto data a délky platnosti
školení program zjistí, do kdy je školení platné. Nezobrazí se školení, která prošla až po ukončení pracovního
poměru nebo pracovního místa. 

Povinné  školení je  takové,  které  je  definované  u typu pracovního místa ,  nebo se  jedná  o  individuálně
vyžadované školení s příznakem Povinné (viz formulář zaměstnance ).
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Periodické školení musí mít nastaven interval platnosti školení, a to u konkrétního typu školení . 

Filtry:

Školení  vyžadovaná  pro  pracovní  místo  -  použitím  tohoto  filtru  se  zobrazí  školení,  která  jsou
vyžadovaná na pracovním místě a jsou tedy povinná pro všechny zaměstnance na daném pracovním místě.
Definice  školení povinných pro pracovní místo  se  provádí  v menu  "Organizační  struktura/Typy  pracovních
míst",  v  záložce  Školení a  kurzy . Parametry školení na  dané  pracovní místo  lze  upravit  tak,  že  budou
platné pouze pro toto pracovní místo.

 
Individuálně vyžadovaná školení - zatržením funkce se zobrazí školení, která jsou vyžadovaná pouze pro
daného zaměstnance. Tato povinnost  vznikne  v případě,  že  je  konkrétnímu  zaměstnanci  v  jeho  kartě,  v
záložce Školení ,  v  podseznamu Absolvovaná  školení vložen záznam o absolvování školení s  příznakem
Povinné (v červeném rámečku na obrázku níže; formulář zobrazuje detaily absolvovaného školení a  lze  jej
otevřít rozkliknutím záznamu). Je  nutné  mít  vyplněno Požadované  datum  (školení),  které  se  předvyplní na
základě vybraného typu školení, ale je možné ho upravit. Toto datum bude následně důležité při plánování a
organizaci dalšího kola školení.

Zvýšení úrovně schopností - zatržením filtru se zobrazí školení, která musí zaměstnanci absolvovat, aby
získali optimální úroveň znalostí a dovedností, která je vyžadována na pracovním místě zaměstnance. Jinými
slovy; jestliže zaměstnanec nemá úroveň schopností a dovedností, která je vyžadována  na  jeho pracovním
místě,  a  existuje  typ školení,  kterým by danou úroveň znalostí  mohl  získat,  zobrazí  se  příslušný  záznam
požadovaného školení.

jen minimální úroveň - pokud se zaškrtne navíc tento příznak, zobrazí se školení, která musí zaměstnanci
absolvovat, aby získali alespoň minimální úroveň znalostí a  dovedností,  která  je  vyžadována  na  pracovním
místě zaměstnance.

POZOR:  Úspěšný m  absolv ov áním  školení,  které  zv y šuje  dosaženou  úrov eň  dov ednosti,  nedochází  k
autom atickém u  nav ý šení  úrov ně.  K  tom u  slouží  funkce  Doplnit  schopnosti  podle  abs.  školení  (m enu
"Vzděláv ání,  školení"),  která  v  kartě  zam ěstnance,  v  záložce  Schopnosti   v y generuje  záznam  o  získání
v y šší úrov ně schopnosti a  zárov eň autom aticky  zatrhne pole  "Generov aná" u doplněné dov ednosti.
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Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost zobrazit  jen osoby
rozdělení => po  výběru z  nabízeného seznamu rozdělení se zobrazí zaměstnanci s  daným  rozdělením.
Toto přiřazení můžete měnit v menu "Seznamy/Rozdělení", v záložce Členové rozdělení . 

Zobrazit rozdělení v hierarchii - osoby, jejichž školení se mají posuzovat, lze filtrovat podle typu rozdělení
a zvoleného konkrétního rozdělení (v červeném rámečku na obrázku). Tento výběr lze provést buď výběrem
rozdělení z hierarchie  (zatržením tohoto filtru),  nebo přímým výběrem varianty rozdělení. Vyberete-li  tuto
funkci,  vlevo  vedle  seznamu  zaměstnanců  se  zobrazí  okno  se  strukturou  rozdělení  firmy.  Seznam  poté
poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců (v červeném rámečku na obrázku). Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Jen pracovní místa  -  pokud zvolíte  tuto  položku,  aktivuje  se  seznam,  ze  kterého  vyberete  požadované
pracovní  místo.  Tím  se  zobrazí  seznam  zaměstnanců  na  daném  pracovním  místě,  kteří  mají  přiřazeno
školení.

Jen typ školení - výběrový seznam typů školení definujete v menu "Personalistika/Školení/Typy školení ".
Pokud zobrazíte pouze jeden typ školení, budete moci ve formuláři Vkládání absolvovaných školení (otevřete

jej použitím tlačítka ) vložit (přiřadit) konkrétní školení. 

Datum, ke kterému se má posuzovat konec platnosti školení - z nabízených možností vyberte časové
období,  ke  kterému  se  má  posuzovat  konec  platnosti  školení.  Nabídka  je  následující:  Bez  omezení,
Následující týden, Následující měsíc, Datum od –  do,  Datum do,  Prošlé  k aktuálnímu dni. Adekvátně  podle
zvolené varianty se zobrazuje pole s příslušnými daty, která lze případně měnit.

POZOR: Nedoporučujem e  použív at  filtr  Bez  om ezení.  Pro  korektní  funkčnost  browseru  je  potřeba  m ít  v y brán
časov ý  filtr. Pokud v y berete  některý  z  dostupný ch  filtrů,  bude  zohledněno  datum  ukončení pracov ního  pom ěru,
případně pracov ního m ísta / rozdělení. 

Funkční tlačítka:

Označí všechny záznamy jako vybrané. K výběru jednotlivých položek
použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr  aktuálního
záznamu.
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Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.

Vložit  návrh  -  tlačítkem  vložíte  návrh  na  školení  pro  označené  řádky
(zobrazí  se  červeným  písmem).  Tato  funkce  umožňuje  zadat  návrh  více
zaměstnancům  najednou.  Po  stisknutí  tlačítka  se  zobrazí  okno  V ložení
návrhu:

Typ návrhu - s vybranými záznamy je možné provádět několik akcí:

o Nepotvrzeno - vybrané záznamy jsou přesunuty do seznamu Navržených a  absolvovaných školení

s příznakem  Nepotvrzeno  (záznam  bude  zobrazen  při  výběru  filtru  Nepotvrzené  návrhy)  a  datem
požadovaného školení.

o Potvrzeno  -  vybrané  záznamy  jsou  přesunuty  do  seznamu  Navržených  a  absolvovaných  školení

s příznakem  Potvrzeno  (záznam  bude  zobrazen  při  výběru  filtru  Potvrzené  návrhy)  a  datem
požadovaného školení. Zároveň máte možnost přímo v tomto okně přiřadit konkrétní školení. 

Přiřadit konkrétní školení - zatržením funkce aktivujete následující pole. 

Školení (kurz) - položka umožňující výběr z definovaného číselníku, a to:

o kliknutím na podtržený název pole - otevře se formulář Výběr školení,  ve kterém můžete případně

editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové ikonou  Nový záznam.

o kliknutím na   -  otevře  se  výběrový seznam, který nabídne  pouze  školení  stejného  typu,  která  se

připravují nebo již probíhají (zohledněn Stav ve formuláři Školení, kurz ). 

Zvolením kurzu se aktualizuje Kapacita školení a Počet již přihlášených účastníků.

Požadované datum školení - datum lze editovat. 

339

343



338© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Vložit  školení -  tlačítkem vložíte  školení pro označené  řádky (zobrazí  se
červeným  písmem).  Tato  funkce  umožňuje  zadat  školení  více
zaměstnancům  najednou.  Po  stisknutí  tlačítka  se  zobrazí  okno  Vkládání
absolvovaných školení:

Výsledek školení - s vybranými záznamy je možné provádět několik akcí:

o Absolvováno úspěšně - vybrané záznamy jsou přesunuty do seznamu Navržených a  absolvovaných

školení s příznakem úspěšně absolvovaného školení (záznam bude zobrazen při výběru filtru Provedená
školení),  datem  požadovaného  školení  a  datem  uskutečněného  školení.  V případě,  že  byl  v okně
Požadovaná školení zaměstnanců vybrán filtr Typ školení, je možné také přiřadit konkrétní školení (musí
být stejného typu). 

o Absolvováno neúspěšně - vybrané záznamy se budou zobrazovat v tomto okně a zároveň v seznamu

Navržených  a  absolvovaných  školení  s příznakem  neúspěšně  provedeného  školení  (záznam  bude
zobrazen při výběru  filtru  Provedená  školení),  datem  požadovaného  školení  a  datem  uskutečněného
školení.  

Datum uskutečněného školení - automaticky doplněno aktuální datum, které lze editovat.

Přiřadit konkrétní školení - zatržením funkce aktivujete následující pole. 

Školení (kurz) - výběrový seznam zobrazí školení, která mají v záložce Školení, kurz  vypnutou funkci S
hodnocením a pole Stav nastaveno na Probíhá nebo Provedeno.

Seznam zaměstnanců s požadovaným školením:

Předností tohoto okna je, že můžete zadávat návrhy nebo absolvovaná školení hromadně  (i individuálně)  pro
vybrané řádky.

Povinná školení většinou přiřazujeme zaměstnancům v závislosti na tom, jaké pracovní místo  zastávají. Proto
se přiřazují povinná  školení pro jednotlivá  pracovní místa  (postup definování školení povinných pro pracovní
místo najdete v kapitole popisující vytvoření číselníku typů pracovních míst ). Podle přiřazeného pracovního
místa program požaduje po zaměstnanci tato školení. Zaměstnancům na pracovním místě tedy zadáte nejprve
typ školení přes  pracovní místo,  které  zastávají,  tj.  v  menu  "Personalistika/Pracovní  místa/Typy  pracovních
míst" - rozkliknutím vybraného pracovního místa a záložky Školení a kurzy. 
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TIP: Do  tohoto  form uláře  se  dostanete  také  přes  kartu  zam ěstnance,  záložku  Pracov ní  m ísta ,  kliknutím  na

podtrženou  položku  Pracov ní m ísto  a  ikonu   Editace  záznam u. T ím  otev řete  form ulář  Pracov ní  m ísto,  v e
kterém  m ůžete zadat školení v  záložce Školení a  kurzy . 

Další možností zadání povinného školení je přiřazení individuálně vyžadovaného školení v kartě zaměstnance, v
záložce Školení . V seznamu Požadovaných školení zaměstnanců se zobrazí pouze individuální školení, která
již byla zaměstnancem dříve absolvovaná. 

TIP: Pokud chcete  doplnit školení zpětně do m inulý ch období, m ůžete  tak činit i z aktuálního období.

10.2 Navržená a provedená školení

V  seznamu  navržených  a  absolvovaných  školení  zaměstnanců  jsou  zobrazena  všechna  školení,  která  byla
vygenerována  z okna  požadovaných školení jako navržená  (s příznakem Nepotvrzeno  nebo  Potvrzeno)  nebo
absolvovaná (s příznakem Absolvováno  úspěšně nebo Absolvováno  neúspěšně). Můžete  zde  evidovat  nabídky
na  školení organizované  vaší či externí firmou. Seznam lze  využít  k přihlašování zaměstnanců na  jednotlivá
školení.

Filtry:

Nepotvrzené návrhy - použitím tohoto filtru se zobrazí školení navržená v seznamu Požadovaných školení
nebo v kartě zaměstnance s příznakem Nepotvrzeno.

Potvrzené návrhy  - použitím tohoto filtru se  zobrazí školení navržená  v seznamu Požadovaných školení
nebo v kartě zaměstnance s příznakem Potvrzeno.

Provedená školení  - použitím tohoto filtru se zobrazí školení absolvovaná úspěšně nebo neúspěšně. 

TIP: A bsolv ov ání nastav íte:

u požadov aného školení v  záložce Školení, kurz  zm ěnou hodnoty  v  poli Stav  na „Prov edeno“. T ím to krokem
se  (po  potv rzení dotazu)  v šem  účastníkům  školení autom aticky  přiřadí  úspěšné  absolv ov ání  a  poté  v y tv oří
záznam  i s datem  absolv ov ání v  je jich form ulářích. 

případně  m ůžete  přím o  přiřadit  příznak  úspěšného  /  neúspěšného  absolv ov ání  v e  form uláři  požadov aného
školení, v  záložce Hodnocení účastníků . Pokud školení by lo prov edeno neúspěšně, přesune se  záznam  opět
do seznam u Požadov aný ch školení . 

Zamítnuté návrhy  - použitím tohoto filtru se zobrazí navržená školení s příznakem Zamítnuto.

Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost zobrazit  jen osoby
rozdělení => po  výběru z  nabízeného seznamu rozdělení se zobrazí zaměstnanci s  daným  rozdělením.
Toto přiřazení můžete měnit v menu "Seznamy/Rozdělení", v záložce Členové rozdělení . 
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Zobrazit rozdělení v hierarchii - osoby, jejichž školení se mají posuzovat, lze filtrovat podle typu rozdělení
a zvoleného konkrétního rozdělení (v červeném rámečku na obrázku). Tento výběr lze provést buď výběrem
rozdělení z hierarchie  (zatržením tohoto filtru),  nebo přímým výběrem varianty rozdělení. Vyberete-li  tuto
funkci,  vlevo  vedle  seznamu  zaměstnanců  se  zobrazí  okno  se  strukturou  rozdělení  firmy.  Seznam  poté
poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců (v červeném rámečku na obrázku). Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Jen typ školení - výběrový seznam typů školení definujete v menu "Personalistika/Školení/Typy školení ".
Je  nutné  zvolit  jeden  typ  školení,  abyste  mohli  vložit  (přiřadit)  konkrétní  školení  ve  formuláři  Školení

zaměstnanců (otevřete jej použitím tlačítka ).

Jen  poslední záznam pro  každého  zaměstnance  -  zobrazí  se  vždy  jen  poslední  záznamy  daného
zaměstnance pro daný druh školení.

Datum, ke kterému se má posuzovat konec platnosti školení - z nabízených možností vyberte časové
období,  ke  kterému  se  má  posuzovat  konec  platnosti  školení.  Nabídka  je  následující:  Bez  omezení,
Následující týden, Následující měsíc, Datum od –  do,  Datum do,  Prošlé  k aktuálnímu dni. Adekvátně  podle
zvolené varianty se zobrazuje pole s příslušnými daty, která lze případně měnit.

Funkční tlačítka:

Označí  všechny  záznamy  jako  vybrané.  K  výběru  jednotlivých
položek  použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr
aktuálního záznamu.

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.
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Potvrdit  vybrané  -  tlačítko  je  funkční  pro  nepotvrzené  a  zamítnuté
návrhy. U vybraných záznamů změní příznak na Potvrzeno.

Zamítnout vybrané -  tlačítko je  funkční pro nepotvrzené  a  potvrzené
návrhy. U vybraných záznamů změní příznak na Zamítnuto. 

Přiřadit školení - tlačítko je funkční pro potvrzené návrhy. U vybraných
záznamů umožní přiřadit konkrétní školení. 

Existují tyto varianty plánování a organizování školení:

1.  Rychlá  varianta  -  přímé  přiřazení  absolvování  školení.  V okně  Požadovaná  školení  zaměstnanců
můžete pro vybrané záznamy ihned vložit informaci o absolvování (úspěšném či neúspěšném) školení. Zároveň
se vkládá také informace o datu uskutečněného školení a v případě, že je v okně použit filtr na typ školení, lze
zároveň vložit účast zaměstnance na konkrétním školení (samozřejmě musí být nadefinováno konkrétní školení
stejného typu jako je použitý filtr a uvedený kurz musí mít volnou kapacitu).

2.  Střední varianta  -  v okně  Požadovaná  školení  zaměstnanců  můžete  vybrané  záznamy  přesunout  do
seznamu  Navržených  a  provedených  školení  s příznakem  Potvrzeno.  Tento  krok  provedete  prostřednictvím

tlačítka   a  zvolením  varianty  schválení  s hodnotou  Potvrzeno.  Další  kroky  se  již
provádějí  v okně  Navržená  a  provedená  školení.  Až  to  bude  aktuální,  můžete  k těmto  záznamům  přiřadit
konkrétní  školení.  Případně  se  tento  krok  může  delegovat  na  jinou  osobu,  která  bude  organizací  školení
pověřena, a samotné potvrzení návrhu na školení může být  provedeno např. vedoucím pracovníkem. Nyní je
tedy zaměstnanec přihlášen na  konkrétní kurz  a  v případě,  že  je  u kurzu změněn stav na  Provedeno,  je  u
záznamu školení pro daného zaměstnance změněn stav na hodnotu Absolvováno úspěšně.

3.  Varianta  s nutností  potvrzení  -  varianta  podobná  variantě  popsané  v bodě  2  s jediným  rozdílem.
Vybrané  návrhy na  školení  jsou  do  seznamu  navržených  školení  přesunuty  s příznakem  Nepotvrzeno.  Tyto
návrhy je tedy nutné nejdříve potvrdit a následně je možné přiřadit konkrétní školení.

POZNÁ MKA : U v ariant popsaný ch v  bodě 2 a  3 je  m ožné náv rhy  na školení také zam ítnout.

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do karty zaměstnance do záložky Školení .

10.3 Tréninkové plány

Okno Tréninkové plány představuje nástroj,  který umožňuje  v přehledné  formě prohlížet  seznam školení,  na
která je zaměstnanec přihlášen.
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Filtry:

Filtr  podle  období  –  na  základě  vybraného  období  se  filtrují  osoby  s platným  pracovním  poměrem  a
přihlášením na školení s požadovaným datem školení ve zvoleném období.

Filtr  podle  rozdělení  -  osoby,  jejichž  školení  se  mají  posuzovat,  lze  filtrovat  podle  typu  rozdělení  a
konkrétního rozdělení.

Filtr podle školení – lze zobrazit pouze interní nebo externí školení. 

Tlačítkem  Editace  záznamu  v  seznamu osob se  dostanete  do karty zaměstnance  do záložky Základní
údaje.

10.4 Kurzy a školení

V číselníku školení a kurzů můžete definovat školení, která proběhla, právě probíhají, byla zrušena, nebo která
zaměstnavatel teprve připravuje.

Filtry a funkční tlačítko:

Jen typ školení - zatržením položky se aktivuje výběrový seznam, který je definován v menu "Školení/Typy
školení ". 

Jen kategorie školení - položka  umožňuje  specifikovat  filtr  na  základě  číselníku,  který můžete  vytvořit  v
menu "Vzdělávání, školení/Kategorie typu školení ". 

Jen stav  školení -  výběr filtru aktivuje  následující nabídku: Připravuje  se,  Probíhá,  Provedeno,  Zrušena
(neproběhla). Program zohlední nastavení položky Stav v záložce Školení, kurz .

Jen specifikace - položka umožňuje určit filtr na základě číselníku, který lze  vytvořit  v  menu "Vzdělávání,
školení/Specifikace kurzů, školení ". 

Všechny kurzy a školení - funkce zobrazí všechna definovaná školení a kurzy.

Vlastní kurzy a školení - seznam bude omezen na kurzy organizované vaší firmou (školení bez  vyplněné
položky Školící firma, ve formuláři Školení, kurz ).

Kurzy  a  školení externích firem -  záznamy budou filtrovány podle  položky  Školící  firma  (ve  formuláři
Školení, kurz ), kterou vyplníte v případě, že se jedná o externí školení. 

Jen v období od do - v případě výběru dat v období podle zadání je posuzováno datum počátku školení.
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Jen nabídky  - volbou této  možnosti se  zobrazí dosud nerealizované  nabídky (v případě  zatržené  položky
Nabídka ve formuláři Školení, kurz ).

Jen doposud neprobíhající - filtr vytvoří seznam školení,  která  ještě  nezačala  (program porovná  datum
počátku školení s datem nastaveným v PC).

Jen nevyhodnocené – funkce zobrazí jen kurzy,  u kterých nemají všichni účastníci vyplněnou informaci,
zda absolvovali kurz úspěšně nebo neúspěšně (v záložce Hodnocení účastníků ).

Přepočítat  cenu  -  pokud  přiřadíte  zaměstnance  ke  konkrétnímu  kurzu,
tímto tlačítkem provedete přepočet nákladů na školení.

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  nebo   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  a  v

otevřeném formuláři Školení, kurz vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace

záznamu. Formulář se skládá z následujících záložek:

Školení, kurz

Seznam účastníků

Hodnocení účastníků

Nastavení hodnocení

Náklady

10.4.1 Formulář školení a kurzu - Školení, kurz

Záložka obsahuje základní údaje o školení či kurzu:
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Nabídka - je-li volba zapnutá, je  připravované  školení posuzováno jako nabídka  a  osoby nelze  na  školení
přihlásit.

Kód školení - zadejte povinný kód pro rozlišení školení.

Popis - doplňte textový popis školení. 

Typ školení - povinná položka vázaná na číselník, který můžete upravovat v  menu "Personalistika/Školení/
Typy školení ". 

Stav  -  ze  seznamu  vyberte  fázi,  ve  které  se  dané  školení  nachází:  Připravuje  se,  Probíhá,  Provedeno,
Zrušena (neproběhla). Poté můžete využít filtrování záznamů v okně Školení a  kurzy . Nastavení kolonky
ovlivní také přiřazování konkrétního školení v okně Požadovaná školení , Navržená a provedená školení
nebo v kartě zaměstnance. Pokud je zvolen stav Provedeno, nelze na školení přihlásit další účastníky.

POZOR:  Vý běrem  stav u  Prov edeno  bude  autom aticky  nastav en  příznak  úspěšného  absolv ov ání  u  v šech
účastníků, kteří toto nastav ení doposud nem ají. 

 
Datum počátku školení -  jedná  se  o  povinný údaj  určující počátek školení. Datum má vliv  například na
funkčnost filtrů (v okně Školení a kurzy ).

Datum ukončení školení - v případě potřeby můžete uvést datum ukončení školení.

POZOR: Pokud je  v y plněno datum  ukončení a  v y berete  stav  Prov edeno, zobrazí se  následující dotaz:

Délka školení dnů / Čas počátku školení / Čas ukončení školení / Délka školení hodin - jedná se  o
nepovinné položky. 

Datum potvrzení účasti - zadejte datum, do kterého může  zaměstnanec potvrdit  svou účast  na  daném
školení. Pokud není vyplněno, za den potvrzení účasti je považován den před počátkem kurzu.

Školitel - pole obsahuje nabídku všech již zadaných školitelů, případně lze dalšího školitele doplnit ručně.

Hodnotící - pole obsahuje  nabídku všech již  zadaných hodnotících osob,  případně  lze  další osobu doplnit
ručně.
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Školící firma  -  vyplnění pole  má  vliv  na  správnou funkčnost  filtru Kurzy  a  školení  externích  firem  v okně
Školení a kurzy . V případě, že je školení provedeno externí firmou, vyberte ji z definovaného číselníku, a
to:

o kliknutím na podtržený název pole - otevře se seznam Výběr školící firmy, kde pomocí tlačítek 

Editace záznamu nebo  Nový záznam můžete upravovat jednotlivé záznamy ve formuláři Firma .
 

o kliknutím na  - nabídne se výběrový seznam. 

Místo školení -  ze  seznamu vyberte  konkrétní místo,  kde  se  školení uskuteční. V  seznamu  se  nabídnou
pouze  záznamy,  které  mají  přiřazenou  položku  Typ  umístění:  Místnost.  V  případě,  že  zde  nenajdete
požadované  umístění,  postupujte  podle  popisu  vkládání  Školící  firmy  (viz  výše).  Číselník  míst  školení  lze
upravovat také v menu "Seznamy/Umístění ".

Kapacita - zadejte maximální počet osob, které lze na dané školení přihlásit. Po naplnění kapacity nebude
možné přihlásit další zaměstnance. 

Obsazeno - v položce se zobrazuje aktuální počet přihlášených zaměstnanců.

Poznámka - v případě potřeby lze informace doplnit.
 

Specifikace - číselník můžete vytvořit v menu "Školení/Specifikace kurzů, školení ".

S hodnocením - funkce rozšiřuje možnosti evidence školení o vyhodnocování školení, školitele či účastníka
školení. Zatržením  kolonky  se  aktivují  následující  pole  týkající  se  hodnocení  a  záložky  v  sekci  Nastavení
hodnocení . Funkce  má  vliv  také  na  vkládání školení v  okně  Požadovaná  školení zaměstnanců  a  na
dostupnost některých filtrů v záložce Hodnocení účastníků . 

Výsledky  hodnocení školení  /  Výsledky  hodnocení školitele  -  položky  souvisí  s  vyplňováním
definovaných  šablon  pro  hodnocení  školení  a  školitele .  Může  se  zobrazit  upozornění,  že  některé
požadavky nejsou splněny. 

Zobrazené ikony:

Všechna  hodnocení školení/školitele  byla  vyplněna  -  pokud  byla  vyplněna  všechna
hodnocení školení /školitele  je  u  výsledků  hodnocení  školení/školitele  zobrazena  tato
ikona. 

Všechna hodnocení školení/školitele nebyla vyplněna - pokud nebyla vyplněna všechna
hodnocení školení/školitele je u výsledků hodnocení školení/školitele zobrazena tato ikona. 

Hodnocení uzavřeno - pokud je hodnocení uzavřeno, zaškrtněte políčko.
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CENA ŠKOLENÍ:

Záložka Cena školení:

Záloha - uveďte výši požadované zálohy za školení. 

Uhrazena dne - zvolte datum (uhrazení zálohy) v kalendáři nebo jej zadejte ve formátu DD.MM.RRRR.

Cena za školení - položka není editovatelná, cena představuje sumu nákladů přiřazených v záložce Náklady
. 

Splatná dne / Uhrazena dne - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. 

Záložka Rozpis DPH:

Poskytuje přehled jednotlivých položek tvořících náklady na školení (přiřazených v záložce  Náklady),  a  to  bez
DPH a s DPH.

POZNÁ MKA : Vý ši DPH definujte  v  m enu "Sy stém /Vý běr období" ikonou  Editace záznam u v  program u Mzdy .
V program u personalistika m ůžete definov at v  m enu Sy stém /Nastav ení aplikace/Sazby  DPH.
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10.4.2 Formulář školení a kurzu - Dokumenty

V seznamu jsou dokumenty vztahující se k vybranému školení. Vytvořené  dokumenty se  zároveň přidají  i  do
seznamu dokumentů .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu .

10.4.3 Formulář školení a kurzu - Seznam účastníků

Záložka obsahuje seznam zaměstnanců přihlášených na daný kurz či školení. Dvojklikem na vybraném záznamu
se dostanete do karty zaměstnance. V tomto okně nelze přidávat nové položky. 
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Přidat účastníky  školení -  tlačítkem otevřete  okno Výběr  účastníků
školení, ve kterém můžete přidávat/ubírat účastníky kurzu:

Filtry nad seznamem nepřiřazených osob:

Jen potvrzené návrhy - filtr zobrazí všechny osoby, které mají potvrzené návrhy. 

Všechny návrhy - zatržením funkce zobrazíte všechny osoby s návrhem na školení.  

Všechny nepřihlášené osoby  - filtr zobrazí všechny osoby, které nejsou přihlášené na vybrané školení a
zároveň mají platný pracovní poměr k datu počátku školení. 

Z levého sloupce Nepřiřazené osoby přesunete vybranou osobu pomocí tlačítka  do sloupce Účastníci školení
. 

POZNÁ MKA : Účastníky  školení lze  v ložit také jinou cestou:
z okna  Požadov aná  školení  zam ěstnanců  v ložením  náv rhu  s příznakem  absolv ov ání  školení  a  v ý běrem
konkrétního školení
z okna Nav ržená a  prov edená školení  stiskem  tlačítka Přiřadit školení a  v ý běrem  konkrétního školení.

   v  kartě  zam ěstnance  v  záložce  Školení / Požadov ané  a  nav ržené  školení  -  v ložit  náv rh  a  přiřadit  konkrétní

školení

   v  kartě  zam ěstnance  v  záložce  Školení  /  A bsolv ov ané  školení  -  již  školení  absolv ov al  =>  pouze  zapsáni

historické události
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10.4.4 Formulář školení a kurzu - Hodnocení účastníků

V této záložce můžete účastníkům přiřadit příznak úspěšného nebo neúspěšného absolvování školení,  což  se
následně projeví v kartě zaměstnance, v záložce Školení (vytvoří se záznam v sekci Absolvovaná školení). 

Pomocí naplněných šablon  můžete  vyplňovat  testy  a  provádět  hodnocení  účastníků ,  školení  či
školitele . Aby bylo možné hodnocení a testy vyplňovat, je nutné mít ve formuláři Školení, kurz  zatrženou
položku S hodnocením a  v Nastavení hodnocení  naplněny požadované  seznamy (školení ,  školitele ,
účastníka , případně šablon testů ). Formulář Hodnocení , kde se budou vyplňovat hodnocení či testy,
zobrazíte dvojklikem na vybraném záznamu (řádku). 

Pro větší přehlednost pak můžete použít filtry pro zobrazení úspěšných či neúspěšných účastníků. Nabídka filtrů
se liší v závislosti na zvoleném způsobu vyhodnocení školení v záložce Školení, kurz :

Bez hodnocení (není aktivní funkce S hodnocením):

V situaci, kdy nebudete vyplňovat testy a podrobnější hodnocení, ale pouze zadávat absolvování školení, máte k
dispozici následující filtry.

Filtry:

Zobrazit účastníky:

Všechny - filtr vytvoří seznam všech zaměstnanců, kteří jsou přihlášení na školení. 

Úspěšné - volbou této možnosti se zobrazí pouze účastníci, kteří úspěšně absolvovali školení. 

Neúspěšné - funkce načte všechny osoby, které sice absolvovaly kurz, ale neúspěšně.
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Bez  nastavení úspěšnosti  -  zobrazí  se  zaměstnanci,  kteří  nemají  nastavenou  úspěšnost  absolvování.
Školení a  kurzy,  u  kterých  není  dokončeno  hodnocení  (tj.  přiřazení  příznaku  úspěšného  či  neúspěšného
absolvování) všech účastníků, lze filtrovat pomocí filtru Jen nevyhodnocené .

S hodnocením (je zatrženo pole S  hodnocením):

V tomto případě můžete v menu "Personalistika/Hodnocení a testy" definovat testy a  hodnocení,  která  je  pro
úspěšné absolvování potřeba vyplnit. 

Filtry:

Podle  hodnocení -  filtry  můžete  využít  v  případě,  že  vyplňujete  šablony  hodnocení,  které  jsou  přiřazeny
konkrétnímu typu školení:
 

Neposuzovat hodnocení 

Jen s vyplněným hodnocením 

Jen s absolvováním dle hodnocení

Podle testů - filtry můžete využít, pokud máte definovanou šablonu testu:

Neposuzovat testy

Jen s vyplněnými testy

Jen s absolvováním dle testů

Funkční tlačítka:

Označí všechny záznamy jako vybrané. K výběru jednotlivých položek
použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr  aktuálního
záznamu.

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.
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Nastavit  úspěšné  absolvování  -  označte  účastníky,  kterým  chcete
nastavit úspěšné absolvování a stiskněte tlačítko. 

Nastavit  neúspěšné  absolvování  -  označte  účastníky,  kterým  chcete
nastavit neúspěšné absolvování a stiskněte tlačítko. 

POZNÁ MKA : Vý běrem  stav u Prov edeno (v  záložce  Školení,  kurz)  bude  autom aticky  nastav en  příznak  úspěšného
absolv ov ání u v šech účastníků, kteří toto nastav ení doposud nem ají.

10.4.4.1 Formulář hodnocení účastníků - Hodnocení účastníka

V tomto formuláři může školitel nebo jiná pověřená osoba ohodnotit účastníka školení. Pokud test nebyl ještě
vyplněn,  je  pod  tlačítkem  Spustit  hodnocení  zobrazena  informativní  položka  (v  růžovém  poli)  o  tom,  že
hodnocení účastníka nebylo ještě dokončeno. 
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Spustit hodnocení - stiskem tlačítka zobrazíte formulář hodnocení, ve
kterém školitel nebo jiná pověřená osoba vyplní šablonu pro ohodnocení
účastníka. 

Hodnocená osoba - v poli je zobrazeno jméno osoby, u které se provádí hodnocení. 

Hodnotící - v poli se zobrazí osoba, která má status hodnotící. Jméno hodnotící osoby je  zadáno na  první
záložce školení .  

Doplňující komentář - libovolné pro vás důležité informace k hodnocené osobě.

Zapsat  a  uzavřít  -  na  konci  hodnotícího  formuláře  je  zobrazeno  toto
tlačítko, které zapíše hodnocení a uzavře formulář. 

Po  vyplnění  všech  šablon  hodnocení  v  seznamu  se  pod  tlačítkem  Zobrazit  hodnocení  zobrazí  informativní
položka (v zeleném poli) o tom, že hodnocení účastníka  bylo  provedeno. V  pravé  části na  řádku se  zobrazí,
kolik bodů celkem účastník získal a kolik bodů bylo možné získat za nejlepší možné hodnocení. 

Po vyplnění hodnocení se tlačítko Spustit hodnocení změní na Zobrazit hodnocení.

Zobrazit  hodnocení -  stiskem tlačítka  zobrazíte  formulář  hodnocení,  ve
kterém  byl  účastník  školení  ohodnocen.  V  případě  potřeby  je  možné
hodnocení účastníka upravit. 
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10.4.4.2 Formulář hodnocení účastníků - Hodnocení školení

V tomto formuláři může účastník ohodnotit proběhlé školení.

Spustit hodnocení - stiskem tlačítka zobrazíte formulář hodnocení, ve
kterém účastník provede hodnocení školení. 

Hodnotil - v seznamu je možné vybrat osobu, u které chcete provést hodnocení. V seznamu se zobrazí jen
ty osoby, u kterých nebylo hodnocení ještě provedeno. 

Doplňující komentář - libovolná důležitá informace, kterou chce uchazeč o školení sdělit. 

Zapsat  a  uzavřít  -  na  konci  hodnotícího  formuláře  je  zobrazeno  toto
tlačítko, které zapíše hodnocení a uzavře formulář. 

Po vyplnění hodnocení se tlačítko Spustit hodnocení změní na Zobrazit hodnocení.
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Zobrazit  hodnocení -  stiskem tlačítka  zobrazíte  formulář  hodnocení,  ve
kterém účastník ohodnotil proběhlé  školení. V  případě  potřeby  je  možné
hodnocení upravit. 

10.4.4.3 Formulář hodnocení účastníků - Hodnocení školitele

V  tomto  formuláři  může  účastník  školení  ohodnotit  školitele  (například  jeho  znalosti,  vyjadřování,  jak  umí
zaujmout účastníky školení apod.). 

Spustit hodnocení - stiskem tlačítka zobrazíte formulář hodnocení, ve
kterém účastník ohodnotí školitele. 

Školitel -  v  poli je  zobrazeno jméno osoby,  která  prováděla  školení. Jméno školitele  je  zadáno  na  první
záložce školení .  

Hodnotil - v poli se zobrazí jméno účastníka školení, který hodnotí školitele. 

Doplňující komentář - libovolné pro vás důležité informace k hodnocení školitele.
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Zapsat  a  uzavřít  -  na  konci  hodnotícího  formuláře  je  zobrazeno  toto
tlačítko, které zapíše hodnocení a uzavře formulář. 

Po vyplnění hodnocení se tlačítko Spustit hodnocení změní na Zobrazit hodnocení.

Zobrazit  hodnocení -  stiskem tlačítka  zobrazíte  formulář  hodnocení,  ve
kterém byl školitel  ohodnocen  účastníkem  školení.  V  případě  potřeby  je
možné hodnocení školitele upravit. 

10.4.4.4 Formulář hodnocení účastníků - Testy účastníka

V tomto formuláři může účastník školení vyplnit test, který je přiřazen prováděnému školení. Pokud test nebyl
ještě vyplněn, je pod tlačítkem Spustit test zobrazena informativní položka (v růžovém poli) o tom, že účastník
nevyplnil všechny testy.

Spustit  test  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  testu,  ve  kterém
účastník vyplní požadované otázky. 
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Zapsat odpovědi a ukončit  test  - na konci testu je zobrazeno
toto tlačítko, které zapíše odpovědi a ukončí test účastníka školení.
 

Po vyplnění všech testů v seznamu se pod tlačítkem Zobrazit test  zobrazí informativní položka (v zeleném poli)
o tom, že účastník vyplnil všechny testy. V pravé části na řádku se zobrazí, kolik bodů celkem účastník získal a
kolik bodů bylo možné získat za vyplnění správných odpovědí. 

Po vyplnění testu se tlačítko Spustit test změní na Zobrazit test.

Zobrazit  test  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  testu,  ve  kterém
účastník  již  vyplnil  požadované  odpovědi.  Ke  každé  odpovědi  bude
zobrazeno její vyhodnocení, které je možné případně upravit. 

Výsledek automatického vyhodnocení - program zkontroluje správnou odpověď, která je nastavena ve
formuláři Otázka testu  a porovná ji s odpovědí účastníka školení. Podle tohoto vyhodnotí, zda je odpověď
správná nebo chybná. U výsledku automatického vyhodnocení program zobrazí jednu z následujících hlášek:

o Správná odpověď - Status: Správná odpověď, uchazeč získal za odpověď 2 body(ů) z možných 2

bodů.

o Chybná odpověď - Status: Chybná odpověď, uchazeč získal za odpověď 0 body(ů) z možných 2

bodů.

Konečné vyhodnocení odpovědi - pokud vyhodnocení odpovědi nebylo ručně editováno, zobrazí se stejná
hláška jako u automatického vyhodnocení. V případě, že editace proběhla, může změna spočívat v hodnotě
nastavených bodů za odpověď, ve statusu odpovědi nebo se  zobrazí poznámka  k hodnocení. Může  se  zde
zobrazit i následující hláška:

o Částečně správná odpověď - Status: Částečně správná odpověď, uchazeč získal za odpověď 1

body(ů) z možných 2 bodů.

Poslední aktualizace - pokud vyhodnocení nebylo editováno, zobrazí se zde popis "Vyhodnocení odpovědi
nebylo  ručně  editováno". Pokud proběhla  editace  vyhodnocení,  zobrazí se  u  popisu  datum  a  čas  editace
záznamu a jméno osoby, která záznam upravila. Úpravou je bráno i zapsání poznámky k hodnocení. 
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Upravit  hodnocení  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  Editace
hodnocení  odpovědi,  ve  kterém  můžete  upravit  výsledky  hodnocení.
Jedná  se  o  úpravu  konečného  výsledku,  kde  můžete  změnit  Status
(chybná  odpověď,  správná  odpověď,  částečně  správná  odpověď)  a
dosažené  body  za  odpověď.  Je  zde  i  prostor  pro  vložení  poznámky,
která může blíže specifikovat, proč bylo hodnocení upraveno.

10.4.5 Formulář školení a kurzu - Nastavení hodnocení

V  následujících formulářích můžete  vytvářet  různé  množství  šablon  pro  hodnocení  školení ,  školitele ,
účastníka ,  případně  šablon  testů .  Tyto  seznamy  je  možné  aktualizovat  pomocí  typu  školení ,  ve
kterém máte potřebné šablony  již přiřazeny. 

Tato  funkcionalita  je  dostupná  pouze  pokud  máte  ve  formuláři  Školení,  kurz  zatrhnutou  položku  S
hodnocením. Pokud položka  není zatrhnutá,  není možné  přidávat  do následujících seznamů  testy  a  šablony
hodnocení.
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10.4.5.1 Formulář nastavení hodnocení - Školení - šablony

Ve  formuláři  můžete  konkrétnímu  školení  přiřadit  šablony  hodnocení,  podle  kterých  budou  moci  účastníci
ohodnotit školení. 

Pokud nemáte vytvořeny šablony hodnocení nebo je chcete upravit, stiskněte tlačítko  Nový  záznam  nebo

 Editace záznamu. Otevře se vám formulář Šablona hodnocení , kde provedete potřebné změny. 

Upravit  seznam - stiskem tlačítka zobrazíte  formulář  Přiřazení  šablon
hodnocení. V levé části formuláře je seznam všech vytvořených šablon.
Vytvořené  šablony  můžete  přesunout  do  pravé  části  pomocí  tlačítek

umístěných mezi seznamy. Stiskem tlačítka  Editace záznamu v levé i
pravé části formuláře se dostanete do formuláře Šablony hodnocení .
 

Aktualizovat  podle  typu školení -  stiskem tlačítka  načtete  seznam
hodnocení  školení  podle  typu  školení .  Zároveň  dojde  k  přepsání
původního  seznamu  hodnocení  přiřazených  danému  školení.  Po
potvrzení  dojde  k  aktualizaci  seznamu  šablon  hodnocení  podle  typu
školení.
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10.4.5.2 Formulář nastavení hodnocení - Školitel - šablony

Ve  formuláři  můžete  konkrétnímu  školení  přiřadit  hodnocení,  kterým  ohodnotí  účastníci  školení  školitele
(například jeho znalosti, vyjadřování, jak umí zaujmout účastníky školení apod.). 

Pokud nemáte vytvořeny šablony hodnocení nebo je chcete upravit, stiskněte tlačítko  Nový  záznam  nebo

 Editace záznamu. Otevře se vám formulář Šablony hodnocení , kde provedete potřebné změny. 

Upravit  seznam - stiskem tlačítka zobrazíte  formulář  Přiřazení  šablon
hodnocení. V levé části formuláře je seznam všech vytvořených šablon.
Vytvořené  šablony  můžete  přesunout  do  pravé  části  pomocí  tlačítek

umístěných mezi seznamy. Stiskem tlačítka  Editace záznamu v levé i
pravé části formuláře se dostanete do formuláře Šablony hodnocení .
 

Aktualizovat podle typu školení - stiskem tlačítka načtete hodnocení
podle  typu  školení .  Zároveň  dojde  k  přepsání  původního  seznamu
šablon  hodnocení  přiřazených  danému  školení.  Po  potvrzení  dojde  k
aktualizaci seznamu šablon hodnocení podle typu školení.
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10.4.5.3 Formulář nastavení hodnocení - Účastník - šablony

Ve formuláři můžete konkrétnímu školení přiřadit hodnocení, kterým školitel nebo jiná pověřená osoba ohodnotí
účastníka školení. 

Pokud nemáte  vytvořeny šablony hodnocení účastníků školení nebo je  chcete  upravit,  stiskněte  tlačítko  

Nový  záznam  nebo  Editace  záznamu. Otevře  se  vám  formulář   Šablona  hodnocení ,  kde  provedete
potřebné změny. 

Upravit  seznam - stiskem tlačítka zobrazíte  formulář  Přiřazení  šablon
hodnocení. V levé části formuláře je seznam všech vytvořených šablon.
Vytvořené  šablony  můžete  přesunout  do  pravé  části  pomocí  tlačítek

umístěných mezi seznamy. Stiskem tlačítka  Editace záznamu v levé i
pravé části formuláře se dostanete do formuláře Šablony hodnocení .
 

Aktualizovat  podle  typu školení -  stiskem tlačítka  načtete  seznam
šablon  hodnocení  účastníků  podle  typu  školení .  Zároveň  dojde  k
přepsání  původního  seznamu  šablon  přiřazených  danému  školení.  Po
potvrzení  dojde  k  aktualizaci  seznamu  šablon  hodnocení  podle  typu
školení.
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10.4.5.4 Formulář nastavení hodnocení - Testy

Ve formuláři můžete konkrétnímu školení přiřadit testy, které mají účastníci školení vyplnit. 

Pokud nemáte vytvořeny testy nebo je chcete upravit,  stiskněte  tlačítko  Nový  záznam  nebo  Editace

záznamu. Otevře se vám formulář Šablona testu , kde provedete potřebné změny. 

TIP: Pokud chcete  m ít test v  tištěné podobě, potom  v e form uláři Test školení použijte  v edle  tlačítka   šipku
a v y berte  požadov anou tiskov ou sestav u, například T isk testů (školení).

Upravit seznam - stiskem tlačítka zobrazíte formulář Přiřazení testů. V
levé  části  formuláře  je  seznam  všech  vytvořených  šablon.  Vytvořené
šablony  můžete  přesunout  do  pravé  části  pomocí  tlačítek  umístěných

mezi seznamy. Stiskem tlačítka  Editace záznamu v levé i pravé části
formuláře se dostanete do formuláře Šablony testu . 

Aktualizovat  podle  typu školení -  stiskem tlačítka  načtete  seznam
testů  podle  typu  školení .  Typ  školení  jste  vybrali  při  vkládání
základních  údajů  o  školení.  Zároveň  dojde  k  přepsání  původního
seznamu  testů  přiřazených  danému  školení.  Po  potvrzení  dojde  k
aktualizaci seznamu testů podle typu školení.
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10.4.6 Formulář školení a kurzu - Náklady

Formulář  poskytuje  přehled nákladů vynaložených na  školení. V  horní  části  formuláře  (na  obrázku  červeně
ohraničené) se zobrazuje informace o celkových nákladech na školení. Položky zde definované se vztahují vždy
na jednoho účastníka školení v případě, že daný typ nákladu má příznak Náklad  na  zaměstnance  (nastavení dle
formuláře Typ nákladu školení ).

Typ položky - ze seznamu vyberte typ nákladu na školení, a to:

o kliknutím na  - nabídne se výběrový seznam.

o kliknutím na  podtržený  název  pole  -  otevřete  seznam  pro  Výběr  typu  nákladu .  V  seznamu

můžete tlačítkem  Editace záznamu vybrané položky editovat nebo tlačítkem  Nový  záznam

položky vytvářet. Po stisku příslušného tlačítka se zobrazí formulář Typ nákladu školení. 

Cena bez DPH - doplňte cenu bez DPH.

Sazba DPH - ze seznamu vyberte požadovanou sazbu DPH. Sazby DPH nastavíte v programu Mzdy v menu

"Systém/Výběr období" tlačítkem  Editace záznamu, kde v části Sazby DPH pro vyčíslení nákladů školení
vyplňte jednotlivé sazby. V programu Personalistika nastavíte sazby DPH v menu "Systém/Nastavení aplikace/
Společné nastavení/Sazby DPH".

DPH / Cena s DPH - kliknutím na tlačítko  se automaticky ceny doplní.
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10.5 Specifikace kurzů, školení

Číselník umožňuje vytvářet vlastní specifikace pro jednotlivé kurzy a školení. Následně je pak možné v přehledu
"Kurzy a školení " filtrovat na základě této specifikace.

Seznam specifikací vytvoříte sami prostřednictvím tlačítek  Nový záznam nebo  Nový záznam z kopie

aktuálního nebo  Editace záznamu. Otevře se formulář Specifikace  kurzů,  školení,  který má  následující
položky: 

Kód - povinný údaj.

Popis - textové označení.

10.6 Typy školení

Okno slouží pro definici nových nebo úpravu stávajících typů školení,  které  využijete  při  zadávání  školení  v
menu  "Vzdělávání,  školení/Požadovaná  školení  zaměstnanců  a  Navržená  a  provedená  školení "  (pro
filtrování záznamů) nebo při vytváření školení v menu "Vzdělávání, školení/Školení a kurzy ".
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Filtr:

Jen kategorii typu školení - zatržením položky se aktivuje výběrový seznam, který je  definován v menu
"Školení/Kategorie typu školení ". 

Seznam typů školení si vytvoříte sami prostřednictvím tlačítek  Nový  záznam nebo  Nový  záznam z

kopie aktuálního nebo  Editace záznamu. Otevře se formulář Typ školení, který má následující záložky: 

Typ školení

Pracovní místa

Rozdělení

Úrovně dovednosti

Nastavení hodnocení

10.6.1 Formulář typu školení - Typ školení

Formulář poskytuje přehled základních údajů o daném typu školení:

Kód - povinná položka.

Popis - doplňte podrobnější popis typu školení (např. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Povinné - zatržením se definuje povinnost absolvovat školení zaměstnancem na určitém pracovním místě,
pokud  je  danému  pracovnímu  místu  přiřazen  vybraný  typ  školení  (v  menu  "Organizační  struktura/Typy
pracovních  míst",  v  záložce  Školení  a  kurzy ).  Příznak  má  význam  při  přiřazování  individuálně
vyžadovaného školení (pokud není, nebude po absolvování opět v Požadovaných školeních).

Délka platnosti - číslicí stanovte počet měsíců, po který bude daný typ školení platit. Podle délky platnosti
se  vypisují  požadavky  na  přeškolování  zaměstnanců  (objeví  se  záznam  v  menu  "Vzdělávání,  školení/
Požadovaná  školení zaměstnanců " a  v kartě  zaměstnance,  v  části  Školení ).  Platnost  se  zjišťuje  u
zaměstnance od posledního absolvovaného školení vybraného typu nebo od počátku pracovního poměru.

Kategorie - číselník můžete vytvořit v menu "Školení/Kategorie typu školení ".
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Teorie / Praxe - definujte formu školení. 

10.6.2 Formulář typu školení - Pracovní místo

Záložka umožňuje definovat povinnost absolvovat určitý typ školení na daném pracovním místě.

Okno je rozděleno do dvou sloupců. Ve sloupci Nevybrané záznamy označíte požadovanou položku a pomocí

ikony  Šipka přesunete do sloupce Vybrané záznamy. 

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  typu  pracovního  místa .
Parametry školení na  dané  pracovní místo  lze  upravit  tak,  že  budou platné  pouze  pro  toto  pracovní  místo.

Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Školení na pracovním místě.

Pokud není zaškrtnutý příznak Individuální nastavení, jsou parametry školení brány z číselníku druhů školení
. Pokud se zaškrtne příznak Individuální nastavení, lze parametry změnit, ale budou platné pouze pro dané

pracovní místo.
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10.6.3 Formulář typu školení - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je typ školení přiřazen. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu školení.

Pro přiřazení typu školení k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení: 

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

Tlačítkem  Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  rozdělení .  Tlačítkem  
Editace záznamu v pravé části okna zobrazíte formulář Školení na  rozdělení. Zobrazený formulář je  shodný s
formulářem Školení na pracovním místě . V tomto formuláři můžete nastavit individuální parametry pro dané
rozdělení. 
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10.6.4 Formulář typu školení - Úrovně dovednosti

V této záložce se definují úrovně dovedností, které lze získat absolvováním daného typu školení. Tato funkce
může  být  využita  při  přiřazení  školení  požadovaného  pro  zvýšení  úrovně  znalostí  zaměstnanců  (optimální
úroveň dovednosti, která je vyžadována na pracovním místě zaměstnance, je porovnána s dosaženým stupněm
dovednosti v kartě zaměstnance, v sekci Schopnosti ).

Upravit  úrovně  dovednosti  -  tlačítkem  otevřete  okno  Přiřazení
úrovní dovednosti, ve kterém můžete upravit strukturu úrovní: 

Okno je  rozděleno do dvou  sloupců.  Ve  sloupci  Nepřiřazené  úrovně  dovednosti  označíte  požadovanou

položku a pomocí ikony  Šipka přesunete do sloupce Přiřazené úrovně dovednosti. Seznam dostupných
úrovní  dovedností  obsahuje  dosud  nepřidělené  záznamy  a  můžete  jej  vytvořit,  případně  editovat  v  menu
"Pracovní místa/Schopnosti a dovednosti ".
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10.6.5 Formulář typu školení - Nastavení hodnocení

V  následujících formulářích můžete  vytvářet  různé  množství  šablon  pro  hodnocení  školení ,  školitele ,
účastníka , případně šablon testů . Takto vytvořené šablony je možné u vybraného školení  aktualizovat
podle zvoleného typu školení . 

Šablony lze vytvořit tlačítkem  Nový  záznam anebo vytvořené šablony můžete přiřadit přes tlačítko Upravit

seznam. Funkčnost záložek je identická jako u Školení a kurzu .

10.7 Kategorie typu školení

Číselník umožňuje vytvářet vlastní kategorie pro jednotlivé typy školení. Následně  je  pak možné  v přehledu "
Kurzy a školení " filtrovat na základě této kategorie.

Seznam kategorií vytvoříte sami prostřednictvím tlačítek  Nový  záznam nebo  Nový  záznam z kopie

aktuálního  nebo   Editace  záznamu.  Otevře  se  formulář  Kategorie  typu  školení,  který  má  následující
položky:

Kód - povinný údaj.

Popis - textové označení.
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10.8 Typ nákladu školení

Seznam poskytující podklady pro případné zjišťování nákladů vynaložených na školení musíte v případě potřeby
vytvořit. Číselník je součástí výběrové položky ve formuláři pro zadávání školení v  menu "Vzdělávání,  školení/
Školení a kurzy", v záložce Náklady .

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  nebo   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  a  v

otevřeném formuláři Typ nákladu školení vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem 
Editace záznamu.

Kód - povinná položka.

Popis - textová položka popisující typ nákladu.

Sazba DPH - položka s vazbou na číselník, ze kterého vyberete odpovídající sazbu DPH (seznam definujete v
programu Personalistika v menu "Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Sazby DPH").

Náklad na zaměstnance - položky s tímto příznakem se vztahují vždy na jednoho účastníka školení.

10.9 Doplnit schopnosti podle abs. školení

Funkce  doplní  dovednosti/schopnosti  podle  absolvovaných  školení  zaměstnance.  Můžete  ji  využít  v  případě
úspěšného  absolvování  typu  školení  (i  bez  přiřazení  konkrétního  školení),  které  zvýšilo  dosaženou  úroveň
dovednosti. Objeví se podrobné informace o vložených záznamech do karty zaměstnance, záložky Schopnosti

 a zároveň bude automaticky zatrženo pole Generovaná u doplněné dovednosti. 
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10.10 Plánovaná školení

Funkcionalita sloužící pro porovnání plánovaných školení se skutečně provedenými. 

Filtry a funkční tlačítko:

Jen  typ  školení  -  zatržením  položky  se  aktivuje  výběrový  seznam,  který  je  definován  v  menu
"Personalistika/Školení/Typy školení ". 

Všechny kurzy a školení - funkce zobrazí všechna definovaná školení a kurzy.

Vlastní kurzy a školení - seznam bude omezen na kurzy organizované vaší firmou (školení bez  vyplněné
položky Školící firma, ve formuláři Školení, kurz ).

Kurzy  a  školení externích firem -  záznamy budou filtrovány podle  položky  Školící  firma  (ve  formuláři
Školení, kurz ), kterou vyplníte v případě, že se jedná o externí školení. 

Přepočítat  ceny  -  pokud  přiřadíte  zaměstnance  ke  konkrétnímu  kurzu,
tímto tlačítkem provedete přepočet nákladů na školení.

Nový údaj  vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  nebo   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  a  v

otevřeném formuláři Školení, kurz vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace

záznamu. Formulář se skládá z následujících záložek: Školení, kurz , Účastníci , Náklady .
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10.10.1 Formulář plánovaného školení - Školení, kurz

Záložka obsahuje základní údaje o školení či kurzu:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Kód školení - zadejte povinný kód pro rozlišení školení.

Popis - doplňte textový popis školení. 

Typ školení - povinná položka vázaná na číselník, který můžete upravovat v  menu "Personalistika/Školení/
Typy školení ". 

Datum počátku školení -  jedná  se  o  povinný údaj  určující počátek školení. Datum má vliv  například na
funkčnost filtrů (v okně Školení a kurzy ).

Datum ukončení školení - v případě potřeby můžete uvést datum ukončení školení. 

Délka školení dnů / Čas počátku školení / Čas ukončení školení / Délka školení hodin - jedná se  o
nepovinné položky. 

Školitel - pole obsahuje nabídku všech již zadaných školitelů, případně lze dalšího školitele doplnit ručně.

Školící firma  -  vyplnění pole  má  vliv  na  správnou funkčnost  filtru Kurzy  a  školení  externích  firem  v okně
Školení a kurzy . V případě, že je školení provedeno externí firmou, vyberte ji z definovaného číselníku, a
to:

o kliknutím na podtržený název pole Školící firma - otevře se seznam pro Výběr  školící  firmy ,  ve

kterém můžete  editovat  stávající údaje  tlačítkem  Editace  záznamu  nebo vkládat  nové  tlačítkem

 Nový záznam.

o kliknutím na  - nabídne se výběrový seznam. 
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Místo školení -  ze  seznamu vyberte  konkrétní místo,  kde  se  školení uskuteční. V  seznamu  se  nabídnou
pouze  záznamy,  které  mají  přiřazenou  položku  Typ  umístění:  Místnost.  V  případě,  že  zde  nenajdete
požadované  umístění,  postupujte  podle  popisu  vkládání  Školící  firmy  (viz  výše).  Číselník  míst  školení  lze
upravovat také v menu "Seznamy/Umístění ".

Vkládat konkrétní účastníky  - pokud chcete na záložce Účastníci  vkládat konkrétní účastníky školení,
políčko zatrhněte. V případě, že pole nebude zatrhnuté v záložce Účastníci, nebude možné přiřadit konkrétní
zaměstnance. 

Počet účastníků - v položce se zobrazuje aktuální počet zaměstnanců přiřazených na plánované školení. V
případě, že není povoleno vkládat  konkrétní účastníky,  můžete  zde  zadat  počet  účastníků,  kteří se  mohou
školení účastnit. 

CENA ŠKOLENÍ:

Poskytuje přehled jednotlivých položek tvořících náklady na školení (přiřazených v záložce  Náklady),  a  to  bez
DPH a s DPH.

POZNÁ MKA : Vý ši DPH definujte  v  m enu "Sy stém /Vý běr období" ikonou  Editace záznam u v  program u  Mzdy . V
program u personalistika m ůžete definov at v  m enu Sy stém /Nastav ení aplikace/Sazby  DPH.

10.10.2 Formulář plánovaného školení - Účastníci

V záložce můžete vkládat konkrétní účastníky školení, jen pokud jste pole Vkládat konkrétní  účastníky  zatrhly.
Tato funkcionalita se nastavuje ve formuláři Školení, kurz .

Přidat účastníky  školení -  tlačítkem otevřete  okno Výběr  účastníků
školení, ve kterém můžete přidávat/ubírat účastníky kurzu. Seznam je
stejný jako ve formuláři Školení a kurzu .
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10.10.3 Formulář plánovaného školení - Náklady

Formulář  poskytuje  přehled nákladů vynaložených na  školení. V  horní  části  formuláře  (na  obrázku  červeně
ohraničené) se zobrazuje informace o celkových nákladech na školení. Položky zde definované se vztahují vždy
na jednoho účastníka školení v případě, že daný typ nákladu má příznak Náklad  na  zaměstnance  (nastavení dle
formuláře Typ nákladu školení ).

Typ položky - ze seznamu vyberte typ nákladu na školení, a to:

o kliknutím na  - nabídne se výběrový seznam.

o kliknutím na  podtržený  název  pole  -  otevřete  seznam  pro  Výběr  typu  nákladu .  V  seznamu

můžete tlačítkem  Editace záznamu vybrané položky editovat nebo tlačítkem  Nový  záznam

položky vytvářet. Po stisku příslušného tlačítka se zobrazí formulář Typ nákladu školení. 

Cena bez DPH - doplňte cenu bez DPH.

Sazba DPH - ze seznamu vyberte požadovanou sazbu DPH. Sazby DPH nastavíte v programu Mzdy v menu

"Systém/Výběr období" tlačítkem  Editace záznamu, kde v části Sazby DPH pro vyčíslení nákladů školení
vyplňte jednotlivé sazby. V programu Personalistika nastavíte sazby DPH v menu "Systém/Nastavení aplikace/
Společné nastavení/Sazby DPH".

DPH / Cena s DPH - kliknutím na tlačítko  se automaticky ceny doplní.
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10.11 Import nabídky externích školení

Po stisku odkazu se  spustí import  nabídky externích školení. Operace  vyžaduje  připojení k internetu a  bude
trvat (v závislosti na rychlosti připojení)  přibližně  1-2 minuty. Po provedeném importu se  zobrazí informace,
zda byla operace korektně dokončena. Importovaná data se zobrazí v seznamu Nabídek externích školení .

10.12 Nabídka externích školení

V seznamu se zobrazí všechna naimportovaná externí školení.

Filtry:

Jen kategorie školení - z nabídky vyberte kategorii školení (Jazyky), podle kterého chcete zobrazit data v
seznamu.

Jen  podkategorie  školení  -  z  nabídky  vyberte  podkategorii  školení  (Angličtina),  podle  kterého  chcete
zobrazit data v seznamu.

Jen v termínu - pokud chcete zobrazit jen školení v určitém termínu, zatrhněte pole a vyberte data od - do.

Jen rekvalifikační kurzy - pokud se má školení týkat rekvalifikačních kurzů, zaškrtněte pole.

Jen  školení Evropského  sociálního  fondu  -  pokud  se  jedná  o  školení  Evropského  sociálního  fondu,
zaškrtněte pole.

Jen země - z nabídky zvolte zemi, pro kterou chcete zobrazit seznam školení.

Jen region - zvolte region, u kterého chcete zobrazit nabídku školení.
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Podrobnější informace o školení zjistíte kliknutím na tlačítko  Editace záznamu. Po jeho stisku zobrazíte
Formulář nabídky externích školení, který se skládá z následujících záložek:

Základní údaje

Kontakty a cena

Kategorie

Termíny

Cílová skupina

10.12.1 Formulář nabídky externích školení - Základní údaje

V  záložce  naleznete  konkrétní náplň vybraného školení a  odkaz  na  stránky,  kde  je  možné  dozvědět  se  více
informací.
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10.12.2 Formulář nabídky externích školení - Kontakty a cena

V záložce jsou vypsány informace ke kontaktní osobě, adresa, na které se školení koná, cena školení a popis,
co je v ceně započítáno. 

10.12.3 Formulář nabídky externích školení - Kategorie

V záložce naleznete informaci o kategorii (Jazyky, Marketing a obchod) a  podkategorii (Angličtina,  Němčina),
do které je školení přiřazeno.
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10.12.4 Formulář nabídky externích školení - Termíny

V záložce se zobrazí vypsané termíny školení.

10.12.5 Formulář nabídky externích školení - Cílová skupina

V záložce naleznete požadavky, které by měl splňovat uchazeč hlásící se na vybrané školení.



PERSONALISTIKA

Zdravotní prohlídky

11

www.ron.cz



379

11 Zdravotní prohlídky

Program  podporuje  evidenci  prohlídek  podle  zastávaného  pracovního  místa.  Tyto  prohlídky  mohou  být
pravidelné, s možností nastavit časový interval opakování, nebo nepravidelné. Požadované prohlídky se definují
v seznamech typů pracovních míst . Absolvované  prohlídky se  zapisují  ve  formuláři  zaměstnance,  v  části
Zdravotní prohlídky .
Program dále umožňuje sledovat a zadávat zdravotní prohlídky, a  to  hromadně  i jednotlivě  za  zaměstnance.
Případně také zaslat zaměstnancům informační zprávu o nutnosti provedení zdravotní prohlídky.

Menu Zdravotní prohlídky obsahuje následující položky:

Povinné zdravotní prohlídky

Absolvované zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídky

Šablona pozvánky

Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku vzniká:

na základě přiřazení zdravotní prohlídky na pracovní místo => povinná pro všechny zaměstnance na daném
pracovním místě (zadání přes  položku menu "Personalistika/Pracovní místa/Typy pracovních míst",  v  sekci
Zdravotní prohlídky),

vložením  absolvované  individuální  periodické  zdravotní  prohlídky  k zaměstnanci  =>  povinná  pouze  pro
danou  osobu.  Individuální  zdravotní  prohlídky  se  vkládají  vytvořením  nového  záznamu  v seznamu
Absolvovaných zdravotních prohlídek (v kartě zaměstnance).

V  kartě  zaměstnance  je  v přehledné  formě  zobrazena  veškerá  agenda  zdravotních  prohlídek  spojených
s daným zaměstnancem:

povinné zdravotní prohlídky pro daného zaměstnance s informací o platnosti zdravotní prohlídky,

historie všech absolvovaných zdravotních prohlídek zaměstnance.

POZNÁ MKA : Zdrav otní  prohlídky  jsou  pov inné  pouze  pro  zam ěstnance  s  ev idenčním  zařazením  „Zařazen  v e
stav u“.

_________________________________
Přehled některých důležitých informací o zdravotních prohlídkách:
Vstupní prohlídku má zaměstnanec absolvovat ještě před uzavřením pracovního poměru, a to u lékaře, který má se zaměstnavatelem
sjednánu smlouvu o poskytování závodní preventivní péče. Pokud zaměstnavatel takového  lékaře  nemá,  lze  vykonat  prohlídku u
lékaře,  u něhož  je  zaměstnanec  registrován.  Povinnost  absolvovat  prohlídku se  vztahuje  zejména  na  epidemiologicky  závažné
činnosti, práce na vyhlášených rizikových pracovištích; práce, při nichž může být ohroženo zdraví spolupracovníků a práce vyžadující
zvláštní zdravotní způsobilost. Vstupní prohlídku absolvují rovněž všichni zaměstnanci přijímaní do zaměstnání, v nichž působí závodní
zdravotnické zařízení. Posudek lékaře je pro zaměstnavatele závazný, ten je povinen podle něj  postupovat při rozhodování o přijetí
zaměstnance a při sjednávání druhu práce.

Periodické  prohlídky  se  opakují  v  předem určených  intervalech  vyplývajících  z  příslušných  právních  předpisů  nebo  ve  lhůtách
stanovených orgánem hygienické služby. Obvykle se opakují v rozpětí 1 až 3 let. Konají se u profesí, u nichž lze předpokládat změny
ve vývoji zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce, a u prací, při kterých může být ohroženo zdraví spolupracovníků či jiných
osob.
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Mimořádné  prohlídky  se  týkají zaměstnanců,  kteří  vykonávají  epidemiologicky  závažné  činnosti,  a  zaměstnanců,  kteří  podléhají
periodickým prohlídkám. Podnětem k jejich absolvování je podezření,  že u zaměstnance se změnila zdravotní způsobilost  k práci. Na
rizikových pracovištích nařizuje provedení těchto prohlídek orgán státní hygienické služby, zjistí-li závažné závady nebo nedostatky v
ochraně  zdraví  zaměstnanců.  Podnět  k  jejich  výkonu  může  dát  i  zaměstnavatel.  K  mimořádným  prohlídkám  patří  i  prohlídky
zaměstnanců vykonávajících noční práce a prohlídky zaměstnanců, jimž lékař při poslední řadové prohlídce stanovil kratší termín pro
další kontrolu.

Výstupní prohlídky se konají při ukončení pracovního poměru za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu. Lékař posuzuje,  zda při
výkonu dosavadní práce nedošlo k poškození zdraví. Na podkladě těchto prohlídek lze i s odstupem času určit  případnou příčinnou
souvislost mezi pracovními podmínkami a později zjištěnou nemocí z povolání.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit  absolvování lékařských prohlídek. Naproti tomu nesplnění povinnosti nebo  pokynu
podrobit se předepsané prohlídce lze posoudit jako porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance a ukončit  s ním z tohoto důvodu
pracovní poměr výpovědí. K prohlídkám má zaměstnanec využívat svého volného času. Nelze-li prohlídku uskutečnit  mimo pracovní
dobu, musí zaměstnavatel poskytnout na tuto dobu pracovní volno s náhradou mzdy  ve výši průměrného výdělku. Máme za to,  že
předepsané lékařské prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění by měl vždy uhradit zaměstnavatel.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci (tj. v době od 22 do 6 hodin) byl vyšetřen lékařem:
- před zařazením na noční práci,
- pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
- kdykoliv během zařazení na noční práci pro poruchy vyvolané výkonem noční práce, pokud o to zaměstnanec požádá.

Mladistvý zaměstnanec (ve věku 15 – 18 let) se musí vždy podrobit lékařským prohlídkám:
- před vstupem do pracovního poměru a před převedením na jinou práci na dobu delší než jeden měsíc,
- pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
___________________________________________

11.1 Povinné zdravotní prohlídky

Seznam všech lékařských prohlídek, kterým končí v zadaném období platnost, nebo prohlídky, které ještě vůbec
nebyly absolvovány. Nezobrazí se povinné zdravotní prohlídky po ukončení pracovního poměru nebo pracovního
místa. Pro správnou funkčnost seznamu musí být jednotlivé lékařské prohlídky přiřazeny k pracovnímu místu (v
menu "Organizační struktura/Typy pracovních míst", v záložce Zdravotní prohlídky ).
Okno funguje na podobném principu jako Požadovaná  školení zaměstnanců ,  liší se  pouze  v určení konce
platnosti  prohlídky.  Je  možné  zadat  věk  zaměstnance,  od  kterého  se  budou  prohlídky  provádět  v  jiných
časových intervalech. 

Rychlé filtry a funkční tlačítka pro hromadné zadávání povinných lékařských prohlídek a pro zaslání pozvánky:

Osoby, jejichž zdravotní prohlídky se mají posuzovat, lze filtrovat podle přiřazeného typu rozdělení, nebo podle
konkrétního  rozdělení.  Tento  výběr  lze  provést  buď  výběrem  rozdělení  z hierarchie  (nutno  zvolit  variantu
Zobrazit  rozdělení v hierarchii),  nebo přímým výběrem varianty rozdělení  (zatrhnout  pole  zobrazit  jen
osoby rozdělení). 

Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu.
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Zobrazit rozdělení v hierarchii - vyberete-li tuto funkci, vlevo vedle seznamu zaměstnanců se zobrazí okno
se  strukturou  rozdělení  firmy.  Seznam  poté  poskytne  přehled  zaměstnanců  patřících  do  příslušného
rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců. Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Jen pracovní místa  -  výběrem z  číselníku se  zobrazí seznam zaměstnanců na  daném pracovním místě,
kteří mají povinnost absolvovat zdravotní prohlídku. 

Jen typ prohlídek - zatržením se aktivuje seznam pro zvolení požadovaného typu prohlídky.

Jen prohlídka - filtr zobrazí záznamy jen pro vybranou zdravotní prohlídku. 

Datum, ke kterému se má posuzovat konec platnosti prohlídky  – na výběr máte tyto možnosti: Bez
omezení, Následující týden, Následující měsíc, Datum od – do, Datum do, Prošlé k aktuálnímu dni. Adekvátně
podle zvolené varianty se zobrazuje pole s příslušnými daty, které lze případně měnit.

Vložení prohlídky  - tlačítko slouží pro zobrazení okna se  specifikací hodnot
nově  absolvované  lékařské  prohlídky.  Potvrzením  zadání  vložíte  zdravotní
prohlídky pro vybrané  řádky  a  záznam  se  přesune  do  karty  zaměstnance,
konkrétně do sekce Zdravotní prohlídky . Rozkliknutím záznamu v seznamu
zaměstnanců  s  přiřazenou  zdravotní  prohlídkou  se  dostanete  do  karty
zaměstnance. Automaticky se v tomto případě aktivuje příslušná záložka.

POZOR: Pro  v ý běr  v íce  řádků  je  nutné  m ít  stisknuté  tlačítko  SHIFT  a  použít
šipky  na kláv esnici. 

Zaslání pozvánky  - po stisknutí tlačítka a výběru šablony pozvánky se před
odesláním  mailu  (zaměstnancům  ve  vybraných  řádcích)  otevře  okno
s možnou podobou pozvánky podle zvolené šablony . 

POZOR: Pro funkčnost  tlačítka  ZA SLÁ NÍ POZVÁ NKY  je  nejprv e  potřeba  v y tv ořit
šablony  pozv ánek .
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Sekce Zpráva:

Předmět i text  mailu můžete  ještě  před samotným odesláním editovat. Předpokladem správné  funkčnosti je
platná emailová adresa v kartě zaměstnance (v sekci Základní údaje)  a  platné  hodnoty pro připojení na  váš
emailový  server  pro  odchozí  poštu.  Nakonec  se  vygeneruje  protokol,  který  zobrazí  podrobnosti  o  právě
vygenerovaných  a  zaslaných  pozvánkách  na  lékařskou  prohlídku.  Předmět  i  text  mailu  můžete  ještě  před
samotným odesláním upravit.

Sekce Účet:

Při prvním spuštění je nutné vyplnit parametry pro připojení na váš poštovní účet pro server odchozí pošty.
V případě, že hodnoty jsou platné, dojde k odeslání mailu. Hodnoty pro připojení na účet se při dalším odesílání
mailů - pozvánek vyplňují již automaticky.

POZNÁ MKA : Jelikož  přednastav ené  m ožnosti  filtrov ání  jsou  pom ěrně  široké,  není  principiálně  m ožné  zajistit
funkčnost uživ atelský ch filtrů . 

Seznam zaměstnanců s přiřazenou lékařskou prohlídkou:

Tlačítkem  Editace záznamu vybraného řádku se dostanete do Karty zaměstnance  -  Zdravotní prohlídky
.

Největší  předností  tohoto  okna  je  možnost  zadávání  lékařských  prohlídek  hromadně  (ale  i  individuálně)

tlačítkem  .  Otevře  se  formulář  Absolvovaná  lékařská  prohlídka,  ve  kterém  je
zpřístupněna pouze záložka Základní údaje . V kartě zaměstnance můžete evidovat dokumenty související s
absolvovanými  lékařskými  prohlídkami  (např.  naskenované  podoby  lékařských  zpráv),  a  to  v  záložce
Dokumenty. 
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11.1.1 Formulář povinné zdravotní prohlídky - Základní údaje

Záložka obsahuje základní údaje o vyžadované lékařské prohlídce:

Hodnoty v polích Důvod prohlídky,  Lékařská  prohlídka  a  Povinná  prohlídka  nelze  editovat,  jelikož  jsou
kopírovány z původní vybrané lékařské prohlídky. 

Datum absolvování - program předvyplní aktuální datum, které lze editovat.

Výsledek prohlídky - zvolte jednu z nabízených možností, které udávají výsledek prohlídky: Neuspěl, Uspěl,
Uspěl s omezením. 

Doplňující popis - poznámková položka, bližší popis zdravotní prohlídky.

11.2 Absolvované zdravotní prohlídky

Seznam všech absolvovaných lékařských prohlídek.

Rychlé filtry:

Osoby, jejichž zdravotní prohlídky se mají posuzovat, lze filtrovat podle přiřazeného typu rozdělení, nebo podle
konkrétního  rozdělení.  Tento  výběr  lze  provést  buď  výběrem  rozdělení  z hierarchie  (nutno  zvolit  variantu
Zobrazit  rozdělení v hierarchii),  nebo přímým výběrem varianty rozdělení  (zatrhnout  pole  zobrazit  jen
osoby rozdělení). 
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Typ rozdělení - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve své kartě v záložce Základní údaje/
Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu.

Zobrazit rozdělení v hierarchii - vyberete-li tuto funkci, vlevo vedle seznamu zaměstnanců se zobrazí okno
se  strukturou  rozdělení  firmy.  Seznam  poté  poskytne  přehled  zaměstnanců  patřících  do  příslušného
rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .

Včetně  podřízených rozdělení  -  funkce  zobrazí  hierarchii  všech  nadřízených  a  podřízených  rozdělení
včetně seznamu zaměstnanců. Tuto strukturu můžete upravovat:

pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej  a pravým tlačítkem aktivujte  nabídku,
ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte do
rozdělení, kterému má být podřízeno.

Jen typ prohlídek - pokud zatrhnete, je potřeba vybrat z nabízeného seznamu typ prohlídky.

Jen prohlídka - filtr zobrazí záznamy jen pro vybranou zdravotní prohlídku.

Absolvování zdravotní prohlídky lze zaznamenat v menu "Zdravotní prohlídky/Povinné zdravotní prohlídky" nebo
v kartě zaměstnance, konkrétně v sekci Zdravotní prohlídky . Rozkliknutím záznamu v seznamu zaměstnanců
s  absolvovanou  zdravotní  prohlídkou  se  dostanete  do  karty  zaměstnance.  Automaticky  se  v tomto  případě
aktivuje příslušná záložka.

11.3 Zdravotní prohlídky

Seznam  (číselník)  zdravotních  prohlídek,  které  chceme  u  zaměstnanců  evidovat.  Prohlídky  mohou  být
pravidelné  s  nastavitelným  časovým  intervalem  opakování,  nebo  nepravidelné.  Požadované  prohlídky  se
přiřazují k typům pracovních míst. Absolvované prohlídky se zapisují v kartě zaměstnance v záložce Zdravotní
prohlídky .

Filtr:

Jen typ prohlídek - pokud zatrhnete, je potřeba vybrat z nabízeného seznamu typ prohlídky.
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Seznam zdravotních prohlídek:

Číselník  zdravotních  prohlídek  si  vytvoříte  sami  prostřednictvím  tlačítek   Nový  záznam,   Nový

záznam  z  kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu.  Otevře  se  formulář  Zdravotní  prohlídka,  který
obsahuje tyto záložky: 

Zdravotní prohlídka

Pracovní místo

Rozdělení

11.3.1 Formulář zdravotní prohlídky - Zdravotní prohlídka

Záložka obsahuje základní údaje o lékařské prohlídce:

Kód - zkrácené označení zdravotní prohlídky.

Popis - povinná charakteristika zdravotní prohlídky. 

Typ prohlídky  -  ze  seznamu  vyberte  jednu  z  těchto  možností:  Vstupní,  Výstupní,  Periodická,  Odborná,
Ostatní.

Interval prohlídky - číselný údaj pro stanovení intervalu provádění prohlídky v měsících. Nepovinná položka
pokud se nejedná o periodickou prohlídku.

Po  dosažení věku  -  číselné  vyjádření  věku,  po  kterém  budou  následovat  zdravotní  prohlídky  v  jiném
intervalu, který definujete v poli Interval prohlídky (2).

Interval prohlídky (2) -  interval prohlídky po dosažení specifikované  věkové  hranice,  nepovinná  položka
pokud není specifikována věková hranice.

385

386

387



386© 2013 RON Software, spol. s r.o.

11.3.2 Formulář zdravotní prohlídky - Pracovní místo

Seznam pracovních míst, na kterých je zdravotní prohlídka povinná:

Pomocí šipek uprostřed formuláře  (v červeném  rámečku  na  obrázku)  přiřazujete  nebo  odebíráte  zdravotní
prohlídky na/z pracovního místa: 

, Šipky  - tlačítko přesune vybrané záznamy

, Dvojité šipky - tlačítko přesune všechny záznamy

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  typu  pracovního  místa .

Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Parametry pro pracovní místo.

Kód - zkrácené označení zdravotní prohlídky. Položku nelze měnit.

Popis - charakteristika zdravotní prohlídky. Položku nelze měnit.
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Typ prohlídky  -  ze  seznamu  vyberte  jednu  z  těchto  možností:  Vstupní,  Výstupní,  Periodická,  Odborná,
Ostatní. Položku nelze měnit.

Individuální nastavení - pokud zaškrtnete položku individuální nastavení, máte možnost změnit následující
parametry lékařské prohlídky pro dané pracovní místo:

o Interval prohlídky - číselný údaj pro stanovení intervalu provádění prohlídky v měsících. Nepovinná

položka pokud se nejedná o periodickou prohlídku.

o Po dosažení věku - číselné vyjádření věku, po kterém budou následovat zdravotní prohlídky v jiném

intervalu, který definujete v poli Interval prohlídky (2).

o Interval prohlídky  (2)  -  interval prohlídky po dosažení specifikované  věkové  hranice,  nepovinná

položka pokud není specifikována věková hranice.

11.3.3 Formulář zdravotní prohlídky - Rozdělení

Ve formuláři jsou zobrazena rozdělení, kterým je zdravotní prohlídka přiřazena. 

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé  typy rozdělení (například: Mzdové  středisko,  Personální
středisko apod.). Jednotlivé  typy rozdělení  můžete  přidávat  či  ubírat  ve  formuláři  Typ  rozdělení ,  a  to
zaškrtnutím (nezaškrtnutím) pole Aktivní a pole Povolit agendu zdravotních prohlídek.

238
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Pro přiřazení zdravotní prohlídky k rozdělení postupujte následovně:

Vyberte požadovaný typ rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nevybraných záznamů pomocí tlačítka  přesunete vybrané
rozdělení. 

Tlačítkem  Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  rozdělení .  Tlačítkem  
Editace záznamu v pravé části okna zobrazíte formulář Zdravotní prohlídka/Parametry pro  rozdělení. Zobrazený
formulář  je  shodný  s  formulářem  Parametry  pro  pracovní  místo .  V  tomto  formuláři  můžete  nastavit
individuální parametry pro dané rozdělení.

11.4 Šablona pozvánky

Šablona  pozvánky představuje  prostředek pro specifikaci podoby mailu,  který  se  zašle  zaměstnancům  jako
pozvánka na absolvování zdravotní prohlídky.
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V číselníku šablon stiskněte tlačítko pro nový záznam a otevře se karta šablony pozvánky:

Kód – jedná se o povinné označení šablony pozvánky.

Název  –  jedná  se  o  povinný název šablony,  který se  nabídne  po  stisku  tlačítka  Zaslání  pozvánky  v okně
Povinných lékařských prohlídek.

Předmět mailu – tento text se objeví v předmětu mailu, který bude zaslán.

Tělo mailu – tento text se objeví v těle mailu, který bude zaslán. Jak je uvedeno v kartě šablony pozvánky,
do  předmětu  i  těla  mailu  lze  vkládat  zástupná  slova,  která  v konkrétních  mailech  budou  nahrazena
skutečnými hodnotami. Pro správnou funkci je ale nutné dodržet popsanou syntaxi.

PŘÍKLA DY zástupný ch slov , které  lze  v y užít: 
#popisLekarskeProhlidky # - bude nahrazeno názv em  lékařské prohlídky .
#Datum A bsolv ov ani# - bude nahrazeno posledním  datum em  absolv ov ání lékařské prohlídky .
#PlatnostProhlidky Do# - bude nahrazeno datum em , kdy  končí platnost aktuální lékařské prohlídky .

Nadefinované  šablony  pozvánek  využijete  po  stisku  tlačítka   v  okně  Povinných
zdravotních prohlídek .380
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12 Výběrové řízení

Modul Výběrového řízení může být užitečným nástrojem jak pro větší firmy, které organizují rozsáhlá výběrová
řízení  při  náboru  nových  zaměstnanců,  tak  také  pro  menší  firmy,  které  např.  chtějí  mít  možnost  využít
informace  z  již  uskutečněných  výběrových  řízení  a  případně  také  přímo  pro  personální  agentury,  které
organizují výběrové řízení pro své klienty.
Funkcionalita, stejně jako datová struktura modulu,  je  výsledkem naši dlouholeté  zkušenosti vývoje  softwaru
v oblastí řízení lidských zdrojů. Při vývoji aplikace  jsme se  také  snažili zohlednit  konkrétní požadavky našich
zákazníků vycházejících z jejich zkušeností s organizací výběrových řízení v praxi.
Jedním z hlavních cílů bylo nabídnout co nejpřehlednější, a zároveň i uživatelský přívětivý, nástroj, který bude
užitečným  pomocníkem  při  organizaci  výběrového  řízení  jak  s ohledem  na  materiální  zdroje,  tak  hlavně  s
ohledem na zdroje lidské.

Výběrové řízení

Typy pracovních míst

Uchazeči

Personalisté

Import personalistů

Typy požadavků výběrového řízení

Druh komunikace

12.1 Výběrové řízení

Výběrové řízení se vyhlašuje na pracovní místo. Uchazeči o zaměstnání se hlásí na pracovní místo a mohou být
následně jednoduchým způsobem zařazeni do výběrového řízení, které je na toto pracovní místo vypsáno. Na
straně  zaměstnance  se  výběrového  řízení  účastní  pracovníci  personálního  oddělení.  Ti  figurují  buď  jako
organizační část výběrového řízení nebo jako komisaři, kteří se účastní pohovorů s uchazeči a hodnotí je.

Výběrové řízení je  členěno do kol. V každém kole  je  dán počet  uchazečů,  který se  ho účastní a  také  počet
úspěšných uchazečů daného kola, ti pak automaticky postupují do kola dalšího. Uchazeči jsou v rámci kol zváni
na pohovory. V aplikaci je implementován nástroj, který přehledně a jednoduše umožňuje organizovat průběh
jednotlivých  pohovorů.  Po  ukončení  všech  pohovorů  daného  kola  lze  provést  zhodnocení  uchazečů,  sečíst
bodové  hodnocení,  které  uchazeč  obdržel  od  komisařů  a  stanovit  postupující.  Podkladem  pro  celkové
zhodnocení uchazeče mohou být také výsledky jeho testů, které byly pro konkrétní kolo definovány. Komisařům
je, pro usnadnění zhodnocení uchazeče,  vytvořen nástroj  -  šablona  hodnocení. Úspěšní uchazeči posledního
kola se stávají vítězi výběrového řízení.  Za použití průvodce lze pak tyto uchazeče přidat mezi zaměstnance.
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Karta výběrového řízení má několik záložek:

Základní informace

Kola výběrového řízení

Komise

Uchazeči

Plány pohovorů

Pohovory

Dokumenty

Požadavky

Komunikace

12.1.1 Formulář výběrového řízení - Základní informace

Formulář obsahující základní informace o výběrovém řízení:
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12.1.2 Formulář výběrového řízení - Kola výběrového řízení

Každé výběrové řízení má vždy alespoň jedno kolo. V každém kole je jednoznačně dán seznam uchazečů, kteří
se  ho  účastní.  V rámci  kola  se  také  definují  konkrétní  pohovory  s uchazeči;  seznam  testů  a  šablon
hodnocení . Je  také  definován počet  postupujících do dalšího kola  (v případě  posledního  kola  tedy  počet
úspěšných uchazečů). Na základě výsledku hodnocení a tohoto počtu postupujících se stanovuje celkové pořadí
uchazečů s určením postupujících v rámci daného kola.  Když  se  aktuální  kolo,  které  není  poslední,  uzavře,
vygeneruje se automaticky další kolo a jsou také do něho přidáni všichni postupující z kola předchozího.

Stiskem tlačítka  Editace záznamu otevřete Formulář kola výběrového řízení, který má tyto záložky:

Základní informace

Plán pohovorů

Pohovory

Testy

Šablony hodnocení

Hodnocení

Komunikace
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12.1.2.1 Formulář kola výběrového řízení - Základní informace

První kolo  se  vytvoří automaticky při vytvoření VŘ. V případě,  že  je  dané  kolo  výběrového řízení posledním,
stávají  se  postupující  z daného  kola  vítězi  výběrového  řízení.  Vše  je  tedy  stejné  jako  při  stanovování

postupujících z daného kola, až na to, že se dané kolo neuzavírá, ale stiskem tlačítka 
 Vyhlásit  vítěze  se  spustí  průvodce  přidáním  nového  zaměstnance  s předvyplněnými  hodnotami  úspěšného
uchazeče. Pokud dojde  k bezproblémovému  vložení  všech  úspěšných  uchazečů  do  tabulky  zaměstnanců  je
výběrové řízení uzavřeno a to buď se stavem obsazeno (pokud počet úspěšných uchazečů je roven počtu míst,
na které je výběrové řízení vyhlášeno), nebo se stavem částečně obsazeno (pokud počet úspěšných uchazečů
je menší než počet míst na které je výběrové řízení vyhlášeno).

Číslo kola - číslo je doplněno automaticky.

Počet  postupujících -  definuje  možný počet  úspěšných uchazečů  v daném  kole,  kteří  buď  postoupí  do
dalšího kola, nebo, v případě že se jedná o kolo poslední, se stanou vítězi výběrového řízení.

Počet uchazečů - pole je plněno automaticky podle počtu přiřazených uchazečů . 

Datum od - do - dny, ve kterých probíhá výběrové řízení.

Min.  a  Max.  hodnota  hodnocení  -  hodnoty  v  poli  představují  rozmezí,  kterými  hodnotí  personalisté
jednotlivé  uchazeče. Přednastavené  rozmezí je  od 0 do  100  bodů.  Hodnoty  lze  změnit  pouze,  pokud  už
nějaký z personalistů neprovedl ohodnocení.

Vlastní hodnocení - zaškrtnutím určete, zda chcete postupující uchazeče  z  daného kola  vybrat  pouze  na
základě  schopností,  vzdělání,  či  jiných  kritérií.  Pokud  pole  zaškrtnete,  potom  se  zobrazí  jenom  záložky
Základní údaje  a  Hodnocení .  Vlastní  hodnocení  lze  nastavit  jedině  v  případě,  že  ještě  neexistují
definované pohovory v rámci daného kola VŘ. 

Kolo uzavřeno - parametry kola nelze měnit, pokud je pole  zaškrtnuto. Když  se  aktuální kolo,  které  není
poslední, uzavře, vygeneruje se automaticky další kolo  a jsou do něho přidáni všichni postupující z kola
předchozího.
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Zobrazené základní informace, pokud je zaškrtnuto pole Vlastní hodnocení:

Číslo kola - číslo je doplněno automaticky.

Počet uchazečů - pole je plněno automaticky podle počtu přiřazených uchazečů . 

Datum od - do - dny, ve kterých probíhá výběrové řízení.

Vlastní hodnocení - zaškrtnutím určete, zda chcete postupující uchazeče  z  daného kola  vybrat  pouze  na
základě  schopností,  vzdělání,  či  jiných  kritérií.  Pokud  pole  zaškrtnete,  potom  se  zobrazí  jenom  záložky
Základní údaje a Hodnocení. Vlastní hodnocení lze nastavit jedině v případě, že  ještě  neexistují  definované
pohovory v rámci daného kola VŘ. 

Kolo uzavřeno - parametry kola nelze měnit, pokud je pole  zaškrtnuto. Když  se  aktuální kolo,  které  není
poslední, uzavře, vygeneruje se automaticky další kolo  a jsou do něho přidáni všichni postupující z kola
předchozího.

V dolní části se nachází seznam uchazečů v daném kole. Hodnoty ve sloupcích u jednotlivých uchazečů budou
postupně  přibývat  či  se  měnit  v průběhu  „životního  cyklu“  daného  kola  výběrového  řízení.  Dvojklikem  nad
konkrétním uchazečem se otevře formulář, ve kterém lze graficky přiřadit (nebo zrušit) přihlášení uchazeče na
konkrétní předdefinovaný pohovor. Formulář má následující záložky:

Kontakty

Komunikace uchazeče

Historie uchazeče
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Formulář  základní informace - Kontakty

Tento formulář  je  jednou z cest  jak přehledně  a  na  jednom místě  sjednat  schůzku s uchazeči daného  kola
výběrového řízení. Pro zvoleného uchazeče  se  nám zobrazí kontaktní informace,  může  mu tedy např. přímo
zavolat  a  domluvit  si  termín,  který  je  neobsazený  a  který  zároveň  vyhovuje  uchazeči.  Pokud  byl  uchazeč
vyřazen  z daného  výběrového  řízení,  je  záznam  zobrazen  přeškrtnutým  písmem.  Obdobné  informace  i
funkčnost naleznete na kartě uchazeče v záložce Pohovory - plánování . 

Formulář  základní informace - Komunikace uchazeče

V záložce si můžete  prohlédnout komunikaci s  vybraným uchazečem. Zároveň zde  máte  i zobrazen seznam
termínů pohovorů pro aktuální kolo vybraného výběrového řízení. Záznamy zde můžete editovat nebo vytvářet
nové. Po stisku příslušného tlačítka se dostanete do formuláře Komunikace  vybraného uchazeče.

422

430



397

Formulář  základní informace - Historie uchazeče

V záložce si můžete prohlédnout události spojené s uchazečem. Zároveň zde máte i zobrazen seznam termínů
pohovorů pro aktuální kolo vybraného výběrového řízení. Záznamy Bližší informace můžete zjistit  po dvojkliku
na vybraném záznamu. Otevře se formulář Historie  uchazeče. Ve  formuláři jsou zobrazeny stejné  informace
jako v kartě uchazeče v záložce Historie . 

12.1.2.2 Formulář kola výběrového řízení - Plán pohovorů

Každé kolo výběrové řízení probíhá v podstatě formou pohovorů s uchazeči. Pohovory lze jednoduše a efektivně
naplánovat pomocí plánu pohovorů. Každý plán umí,  na  základě  zadaných parametrů,  vygenerovat  pohovory
pro zadané datum a stanovený čas. V rámci generování pohovorů lze ihned (ale náhodně) přiřadit na konkrétní
pohovor určitého uchazeče. Vygenerované pohovory se objeví v záložce pohovory. V případě, že  se  nevyužila
možnost automaticky přiřadit uchazeče na pohovor lze toto následně udělat ručně několika způsoby:

 
1. Kolo VŘ –> záložka Pohovory

2. Plán pohovorů –> záložka Pohovory

3. Kolo VŘ –> záložka Základní informace  –  výběrem konkrétního uchazeče  v seznamu uchazečů se
otevře  nové  okno,  ve  kterém  lze  přiřazovat  uchazeče  na  konkrétní  pohovor  v grafickém  režimu  ó
doporučený způsob.

4. Karta uchazeče –> záložka Pohovory - plánování  – výběrem konkrétního výběrového řízení –  buď
ručně, nebo opět v grafickém režimu ó doporučený způsob.

5. VŘ –> záložka Plány pohovorů .

6. VŘ –> záložka Pohovory
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte  přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko  

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Plán pohovorů
, který má následující záložky:

Základní informace

Pohovory

Potvrzení účasti

Formulář  plánu pohovorů - Základní informace

Ve formuláři zadáváte základní informace k pohovorům, jako je datum, čas, místo konání a jeho kapacita.

Typ začátku:

o Hromadný - znamená, že všechny pohovory začínají ve stejnou dobu. 

o Individuální - znamená, že další pohovor začíná až po skončení předchozího pohovoru na  základě

stanovené délky pohovoru a požadavku na výskyt a délku přestávky.
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Délka pohovoru - předpokládaná délka pohovoru ve formátu hh:mm.

Délka přestávky - délka přestávky ve formátu hh:mm.

Generovat přestávku - zadejte, po kolika pohovorech se má generovat přestávka.

Potvrdit účast personalistů - pokud musí personalisté potvrdit účast na pohovoru, zaškrtněte pole. Poté
se zobrazí záložka Potvrzení účasti , ve které lze sledovat, který personalista již svou účast potvrdil a který
ne. Personalista účast potvrdí ve formuláři personalisty na záložce Potvrzení účasti .

Vygenerovat  pohovory  -  po  stisku  tlačítka  budou,  podle  výše
nastavených  parametrů  vygenerovány  pohovory  (naplní  se  seznam  v
záložce Pohovory ). 

Formulář  plánu pohovorů - Pohovory

Seznam všech pohovorů v rámci daného kola výběrového řízení, které byly vygenerovány .

Tlačítkem  Editace záznamu můžete vybrat  uchazeče  na  pohovor. Po stisku tlačítka  se  otevřete  formulář
Pohovor uchazeče.

Uchazeč - ze seznamu vyberte požadovaného uchazeče.
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Datum pohovoru - zadejte datum pohovoru.

Čas od - do - předpokládaná délka pohovoru s vybraným uchazečem. 

Účast potvrzena - pokud je účast uchazeče potvrzena, zaškrtněte pole.

Poznámka - libovolná poznámka k pohovoru.

Formulář  plánu pohovorů - Potvrzení účasti

Pokud byl plán pohovorů vytvořen s požadavkem potvrzení účasti  personalistů, zobrazí se záložka Potvrzení
účasti, ve které lze sledovat, který personalista již svou účast potvrdil a který ne.

12.1.2.3 Formulář kola výběrového řízení - Pohovory

Seznam všech pohovorů v rámci daného kola  výběrového řízení,  které  byly vytvořeny ručně  nebo za  použití
plánu pohovorů.
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Tlačítkem  Nový  záznam můžete ručně vložit uchazeče na pohovor. Po stisku tlačítka se otevřete formulář
Pohovor uchazeče .

12.1.2.4 Formulář kola výběrového řízení - Testy

Zde se definují testy, které budou probíhat v rámci daného kola VŘ. Pro uzavření kola  je  nutné,  aby všechny
testy  v rámci  daného  kola  byly  vyplněny  všemi  uchazeči.  Výsledky  uchazeče  v rámci  testů  jsou  následně
dostupné na záložce Hodnocení  a otevření formuláře hodnocení.

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Šablony testu . Tlačítkem 
Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Test kola VŘ (výběrového řízení). Zobrazený formulář

je shodný se šablonou testu , jen má navíc tlačítko  Výsledky testu. 

TIP: Pokud chcete  m ít test v  tištěné  podobě,  potom  v e  form uláři Test  kola  VŘ  použijte  v edle  tlačítka   šipku

 a v y berte  požadov anou tiskov ou sestav u, například T isk testů (v ý běrov é řízení).
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Výsledky  hodnocení  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  seznam  testovaných
uchazečů  podle  vybraného  testu.  V  seznamu  se  u  uchazečů  zobrazuje
počet bodů z testu.

Spustit  test  - pokud není test  ještě  vyplněn,  lze  ho vyplnit  stiskem tohoto
tlačítka.  Poté  se  zobrazí  formulář  testu ,  ve  kterém  účastník  vyplní
požadované  otázky.  Pokud  ještě  žádný  uchazeč  test  nevyplnil  lze  upravit
strukturu  testu,  tzn.  přidat,  smazat  otázku  nebo  změnit  pořadí  otázek  či
hodnotu pro absolvování testu.

Zobrazit  test  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  testu ,  ve  kterém
účastník již vyplnil požadované odpovědi. Ke každé odpovědi bude zobrazeno
její  vyhodnocení,  které  je  možné  případně  upravit,  pokud  ještě  není  kolo
výběrového řízení uzavřeno.
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12.1.2.5 Formulář kola výběrového řízení - Šablony hodnocení

Na této záložce se definují šablony hodnocení, podle kterých posuzují personalisté uchazeče v daném kole. Pro
uzavření kola  je  nutné,  aby všichni personalisté  přiřazeni  do  daného  výběrového  řízení,  ohodnotili  všechny
uchazeče v daném kole. Výsledky hodnocení jsou dostupné  na  záložce  Hodnocení  a  otevřením formuláře
hodnocení.

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře Šablony hodnocení . Tlačítkem

 Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Hodnocení kola VŘ (výběrového řízení). Zobrazený

formulář  je  stejný  se  šablonou  hodnocení ,  jen  má  navíc  tlačítko   Výsledky

hodnocení. 

Výsledky  hodnocení  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  seznam  hodnocených
uchazečů  podle  vybrané  šablony.  V  seznamu  se  u  uchazečů  zobrazuje
součet bodů v rámci dané šablony od všech personalistů.
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Ze  seznamu vyberte  uchazeče,  u  kterého  chcete  zobrazit  hodnocení  a  proveďte  dvojklik  na  požadovaném
záznamu. Poté  se  zobrazí seznam personalistů,  kteří  hodnotili  vybraného  uchazeče  podle  zvolené  šablony.
Pokud je  seznam prázdný,  potom ještě  žádný personalista  šablonu hodnocení  nevyplnil.  Pokud  ještě  žádný
personalista  šablonu nevyplnil,  lze  upravit  strukturu  šablony  hodnocení,  tzn.  přidat,  smazat  kritérium  nebo
změnit pořadí kritérií či hodnotu pro absolvování.

Ze seznamu vyberte personalistu, u kterého chcete zobrazit, jak hodnotil uchazeče. Následně proveďte dvojklik
na požadovaném záznamu. Poté se zobrazí hodnocení uchazeče personalistou s výsledky u každé odpovědi.

12.1.2.6 Formulář kola výběrového řízení - Hodnocení

V průběhu pohovoru, nebo po něm se provádí hodnocení uchazečů. Volitelně  lze  toto  hodnocení provádět  ve
třech úrovních:

a. Přímé hodnocení

Personalista  si na  své  kartě  v záložce  Hodnocení  vybere  uchazeče  a  ohodnotí  ho  body  (ve  stanoveném
rozmezí hodnot), případně doplní slovní hodnocení. Pokud již považuje hodnocení za uzavřené, musí to potvrdit
zaškrtnutím příslušného příznaku. Teprve  pak je  možné  toto  hodnocení brát  závazně  v posouzení celkového
hodnocení uchazeče.
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b. Hodnocení podle Šablon hodnocení

V případě,  že  je  k danému kolu přiřazena  nějaká  šablona  hodnocení  musí  každý  personalista  ohodnotit
prostřednictvím této šablony  každého uchazeče. Šablona představuje předpis kritérií k posouzení uchazeče
s předdefinovanými hodnotami a hodnotě bodů jim odpovídající.

c. Hodnocení prostřednictvím testů

Pokud  jsou  ke  kolu  výběrového  řízení  přiřazeny  testy ,  musí  každý  uchazeč  příslušný  test  vyplnit  a
demonstrovat tím své znalosti a přehled. Vyhodnocení testů se provádí spuštění příslušné akce. Je ale možné
výsledky automatického vyhodnocení korigovat  ruční editaci hodnocení.  Pro uzavření kola  musí být  všechny
testy vyplněny (vyhodnocení se provádí automaticky).

Na  záložce  Hodnocení  příslušného  kola  VŘ  se  provádí  celkové  zhodnocení  uchazeče  z hlediska  všech
dostupných aspektů.

Načti  hodnocení  -  hodnocení  lze  načíst,  pokud  byli  všichni  uchazeči
pozváni  na  pohovor  v  rámci  daného  kola  výběrového  řízení  a  bylo
provedeno a uzavřeno hodnocení  všech uchazečů personalisty. 

Celkové  bodové  hodnocení vychází implicitně  z  bodů,  kterými personalisté
ohodnotili  jednotlivé  uchazeče.  K jeho  načtení  dojde  po  stisknutí  tohoto
tlačítka. Po stisku se zobrazí dotaz, že načtením hodnocení od personalistů
dojde k přepsání aktuálních hodnot  celkového hodnocení a  zda  si i přesto
přejete  pokračovat.  Po  potvrzení  dotazu  se  načte  hodnocení  všech
uchazečů,  které  lze  následně  zeditovat  a  zohlednit  tak  body  získané  v
testech a v šablonách hodnocení.
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Doplň pořadí podle bodů - na základě hodnoty v poli Hodnocení - Body se
stanoví prvotní pořadí uchazečů. Po stisku tlačítka se  zobrazí dotaz,  zda  si
přejete  hodnoty  celkového  pořadí  uchazečů  implicitně  vyplnit  stejnými
hodnotami jako v pořadí podle bodů. Po potvrzení dotazu se zobrazí zpráva
o tom, že  před definicí konečného pořadí je  nejdříve  nutné  mít  uchazeče
seřazené  podle  sloupce  Konečné  pořadí. Po potvrzení zprávy  se  uchazeči
seřadí automaticky. Pomocí šipek lze potom toto pořadí změnit a  definovat
tak postupující uchazeče z daného kola VŘ.

Po  otevření  detailu  hodnocení  uchazeče  (tlačítkem   Editace  záznamu)  se  v přehledné  formě  zobrazí
případné výsledky hodnocení z pohledu všech možných typů hodnocení.

Položka  Body  podle  šablon hodnocení a  Celkové  body  z testů je  needitovatelná  a  představuje  součet
všech získaných bodů v příslušné oblasti.

U každé této položky je vždy zobrazena dvojice symbolů –  ikon. První udává  informaci,  zda  všechny šablony
hodnocení pro daného uchazeče byly vyplněny, příp. zda uchazeč vyplnil všechny testy definované v daném kole
výběrového řízení. Druhá udává informaci, zda uchazeč byl úspěšný ve všech hodnoceních, příp. testech. Každá
šablona hodnocení a test mají definovaný minimální počet bodů pro úspěšné absolvování. Pokud uchazeč získá
(obdrží) alespoň tento počet bodů, posuzuje se daná šablona hodnocení, příp. test za úspěšně absolvovaný.

Význam symbolů - ikon

Pokud  byla  vyplněna  všechna  hodnocení,  případně  testy,  je  u  výsledků
zobrazena tato ikona. 

Pokud  nebyla  vyplněna  všechna  hodnocení,  případně  testy,  je  u  výsledků
zobrazena tato ikona. 

Pokud byl uchazeč úspěšný ve všech šablonách, případně testech, je u výsledků
zobrazena tato ikona. 
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Pokud  uchazeč  nebyl  úspěšný  ve  všech  šablonách  hodnocení,  případně  v
testech, je u výsledků zobrazena tato ikona.

Detaily jednotlivých typů hodnocení lze  získat  kliknutím na  příslušný odkaz: Šablony hodnocení uchazeče ,
Testy uchazeče , Hodnocení od personalistů .

Zobrazené hodnocení, pokud je v základních údajích  zaškrtnuto pole Vlastní hodnocení:

Jen s  úrovní vzdělání  -  zatržením položky se  aktivuje  výběrový seznam, který je  definován v menu
Seznamy -> Vzdělání -> Úrovně vzdělání . 

Jen s typem vzdělání  - položka umožňuje specifikovat filtr na základě číselníku, který můžete vytvořit v
menu Seznamy -> Vzdělání -> Typy vzdělání . 

Jen s oborem vzdělání  - zatržením položky se aktivuje  výběrový seznam, který je  definován v menu
Seznamy -> Vzdělání -> Obory vzdělání . 

Jen s absolvovanou školou  -  položka  umožňuje  specifikovat  filtr  na  základě  číselníku,  který můžete
vytvořit v menu Seznamy -> Vzdělání -> Školy . 

Jen s dovedností  - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří splňují vybranou dovednost, kterou je možné
definovat  v  menu  Organizační  struktura  -> Schopnosti  a  dovednosti .  Pokud  vyberete  tuto  možnost,
můžete zvolit i úroveň zvolené dovednosti.

Jen s úrovní dovedností  - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří splňují vybranou úroveň dovednosti,
kterou je možné definovat v menu Organizační struktura -> Schopnosti a dovednosti . 

Funkční tlačítka:

Označí  všechny  záznamy  jako  vybrané.  K  výběru  jednotlivých
položek  použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr
aktuálního záznamu.
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Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.

Postupuje  -  tlačítkem posunete  uchazeče  do dalšího  kola  výběrového
řízení. 

Nepostupuje  -  uchazeče  tlačítkem  nastavíte  jako  nepostupujícího  do
dalšího kola výběrového řízení. 

12.1.2.7 Formulář kola výběrového řízení - Komunikace

Na této záložce  se  zobrazí seznam všech evidovaných položek komunikace  v rámci daného kola  výběrového
řízení.
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12.1.3 Formulář výběrového řízení - Komise

Na této záložce se definují členové komise. Výběr je možný pouze ze seznamu personalistů. Ten je možné buď
 nadefinovat  ručně ,  nebo pomocí funkce  Import  personalistů  nakopírovat  podle  potřeby  ze  seznamu
zaměstnanců.

Členové  komise  –  komisaři –  jsou osoby,  které  se  aktivně  podílejí  na  daném  výběrovém  řízení.  Účastní  se
jednotlivých  pohovorů  (pokud  to  je  nutné  musí  potvrdit  svou  účast  na  pohovoru),  provádí  hodnocení
uchazečů  i  příp.  za  pomocí  šablon  hodnocení  –  pokud  jsou  k danému  kolu  výběrového  řízení  nějaké
nadefinovány.

Tlačítkem  Editace záznamu otevřete formulář Personalista .

431 436
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12.1.4 Formulář výběrového řízení - Uchazeči

Seznam uchazečů výběrového řízení je možný pouze z uchazečů, kteří se hlásili na stejné pracovní místo,  na
které  je  výběrové  řízení  vyhlášeno.  Pokud  byl  uchazeč  vyřazen  z daného  výběrového  řízení,  je  záznam
zobrazen přeškrtnutým písmem.

Tlačítkem  Editace záznamu otevřete formulář Uchazeče . 

12.1.5 Formulář výběrového řízení - Plány pohovorů

Seznam všech pohovorů, které byly vytvořeny ručně nebo za použití plánu pohovorů. Pro větší přehlednost lze
využít rychlý filtr pro zobrazení pohovorů aktuálního kola výběrového řízení. 

Stiskem tlačítka  Nový záznam se dostanete do formuláře Plán pohovoru .  

416

398
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12.1.6 Formulář výběrového řízení - Pohovory

Seznam všech pohovorů v rámci daného výběrového řízení, které byly vytvořeny ručně  nebo za  použití  plánu
pohovorů. Pro větší přehlednost lze využít rychlý filtr pro zobrazení pohovorů aktuálního kola výběrového řízení.
 

Tlačítkem  Nový  záznam můžete ručně vložit uchazeče na pohovor. Po stisku tlačítka se otevřete formulář
Pohovor uchazeče .

12.1.7 Formulář výběrového řízení - Dokumenty

Záložka obsahuje seznam dokumentů spojených s výběrovým řízením. 

Tlačítkem  Nový záznam otevřete formulář Dokument . 

399

178
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12.1.8 Formulář výběrového řízení - Požadavky

Seznam  požadavků  výběrového  řízení  se  automaticky  vytvoří  při  založení  nového  výběrového  řízení  podle
seznamu požadavků, který je definován na pracovní místo, na které je výběrové řízení vypsáno. Tento seznam
je  samozřejmě  možné  následně  libovolně  upravit,  příp.  stiskem  speciálního  tlačítka

 opět nastavit podle pracovního místa.

Dvojklikem na konkrétní vybraný požadavek se otevře okno, ve kterém je možné zjistit, kteří uchazeči již daný
požadavek splnili a kteří ne.
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12.1.9 Formulář výběrového řízení - Komunikace

Na této záložce se zobrazí seznam všech evidovaných položek komunikace v rámci daného výběrového řízení.

12.2 Typy pracovních míst

V případě  potřeby můžete  vytvořit  číselník typů pracovních míst,  který bude  součástí výběrových seznamů v
jiných částech programu,  např. v  menu  "Organizační  struktura/Vytvořená  pracovní  místa  /  Nevytvořená
pracovní místa " a formuláře zaměstnance, záložky Pracovní místa .
Seznam typů pracovních míst je možné vytvořit i v menu Organizační struktura/Typy pracovních míst . 

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Pracovní
místo .

Vyplněním  jednotlivých  záložek  pouze  definujete  typ  pracovního  místa  (zatím  není  přiřazeno  žádnému
zaměstnanci  a  ani  neexistuje  jako  pracovní  místo  -  "židle"  ve  vaší  firmě).  Existují  dva  způsoby  vytvoření
pracovního místa . 

261

264 125

265

266

261
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12.3 Uchazeči

Seznam evidovaných uchazečů o zaměstnání. 

Rychlé filtry:

Jen uchazeč na pracovní místo - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří mají v kartě  přiřazeno vybrané
pracovní místo . Po zatrhnutí pole se aktivuje filtr:

Jen  splňující  všechny  požadované  schopnosti  -  pokud  má  uchazeč  v  kartě  přiřazeny  všechny
schopnosti,  které  jsou na  vybrané  pracovní místo  potřebné,  po  zatrhnutí  pole  se  zobrazí  v  seznamu.
Seznam schopností můžete upravovat v seznamu Schopnosti a dovednosti .

Vzdělání: 

Min. úroveň - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří mají úroveň vzdělání stejnou nebo větší než je vybraná.
Úroveň vzdělání je možné upravovat v menu Seznamy/Vzdělání/Úrovně vzdělání .

Jen typ - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří mají v kartě  přiřazen vybraný typ vzdělání. Typ vzdělání
je možné editovat v menu Seznamy/Vzdělání/Typy vzdělání .

Jen obor - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří mají v kartě  přiřazen vybraný obor. Seznam oborů je
možné upravovat v menu Seznamy/Vzdělání/Obory vzdělání (KKOV) .

Jen škola - v seznamu se zobrazí uchazeči, kteří mají v kartě  přiřazenou vybranou školu. Seznam škol
můžete upravovat v menu Seznamy/Vzdělání/Školy .

Funkční tlačítka:

Označí  všechny  záznamy  jako  vybrané.  K  výběru  jednotlivých  položek
použijte mezerník, popřípadě funkční tlačítko Změnit výběr aktuálního záznamu.

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní  výběr  aktuálního  záznamu.  Funkci  tohoto  tlačítka  lze  nahradit
stisknutím mezerníku.
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Vytvořit  zaměstnance  -  po  vybrání  požadovaných  záznamů  (uchazečů)  a
stisku  tlačítka  se  zobrazí  okno  Datum  začátku  období,  ve  kterém  specifikujte
počátek období, od kterého se budou evidovat údaje o zaměstnanci. Po potvrzení
okna  se  zobrazí  Průvodce  přidáním  nového  zaměstnance ,  kde  postupně
vytvoříte ze všech vybraných záznamů (uchazečů) zaměstnance. 

Vložit do Výběrového řízení - tlačítko se aktivuje zatržením filtru Jen uchazeč
na pracovní místo. Aby bylo možné vybrané uchazeče vložit do výběrového řízení,
musí  být  v  tomto  filtru  vybráno  požadované  pracovní  místo.  Po  vybrání
požadovaných záznamů (uchazečů) a po stisku tlačítka se zobrazí okno Zařazení
uchazečů  do  výběrového  řízení,  kde  zvolíte  požadované  výběrové  řízení  a

tlačítkem  zařadíte uchazeče do výběrového řízení. Zvolené
pracovní  místo  výběrového  řízení  se  zobrazí  u  vybraného  uchazeče  v  záložce
Výběrové řízení . 

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový záznam,  Nový záznam z kopie aktuálního nebo  Editace záznamu otevřete formulář Uchazeč,
který má několik záložek: 

Základní údaje

Další údaje

Vzdělání

Schopnosti

Dokumenty

Uživatelské údaje

Pracovní místa

Výběrové řízení

Pohovory - plánování

Pohovory - výsledky

Testy

Šablony hodnocení

Komunikace

Historie

Výběrem určité  kategorie  (záložky)  se  v pravé  části formuláře  zobrazí veškeré  zadané  údaje,  které  můžete
dále upravovat a doplňovat. Na následujících stránkách se budeme věnovat každé kategorii zvlášť. 
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12.3.1 Formulář uchazeče - Základní údaje

Ve formuláři zadáte základní údaje o uchazeči.

Identifikační číslo  -  zadejte  identifikační  číslo  uchazeče.  V  nastavení  aplikace  je  možné  definovat
číselnou řadu pro automatické vygenerování identifikačního čísla nového záznamu uchazeče.

Titul - jedná se o doplňující údaj.

Jméno - uveďte jméno osoby.

Příjmení - vyplňte současné příjmení uchazeče.

Titul za - jde o doplňující údaj.

Datum narození - datum narození uchazeče.

Rodné příjmení - pole vyplňte v případě potřeby.

Telefon 1 / Telefon 2 / Mobil / Fax / e-Mail - nepovinné položky, uveďte v případě potřeby (např. pokud
využíváte modul Personalistika/Zdravotní prohlídky ).

Ulice - nepovinný údaj. 

PSČ - pokud vyberete poštovní směrovací číslo , doplní se kolonky Část obce a Obec.

Stát - výběrová položka poskytne seznam států .

Poznámka - uveďte v případě potřeby.

62
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245
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12.3.2 Formulář uchazeče - Další údaje

Ve formuláři zadáte doplňující informace k uchazeči.

Pohlaví - pohlaví uchazeče o zaměstnání.

Národnost  /  Státní příslušnost  -  položky  umožňující  výběr  z  definovaných  číselníků  národností  a
státních příslušností  (států), a to:

o kliknutím na podtržený název pole - otevře se  formulář  pro Výběr  ...,  ve  kterém můžete  editovat

stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové ikonou  Nový záznam.

o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam.

Způsob dopravy - výběrový seznam můžete upravovat v menu "Seznamy/Číselníky/Způsob dopravy ".

Vzdálenost do zaměstnání - zadejte číselný údaj označující kilometry.

V evidenci od - datum od kdy je uchazeč o zaměstnání v evidenci.

V evidenci do - datum do kdy je uchazeč veden v evidenci. Při ukončení výběrového řízení je možné pole
aktualizovat. 

Skartovat dne - zadejte datum, kdy se mají údaje o uchazeči skartovat.

247

245
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12.3.3 Formulář uchazeče - Vzdělání

Záložka poskytuje přehled dosaženého vzdělání uchazeče:

Vzdělání - výběrový seznam můžete editovat v menu "Seznamy/Vzdělání/Typy vzdělání ". 

Obor vzdělání - jedná se o  kmenovou klasifikaci oborů vzdělání,  která  je  definována  v menu "Seznamy/
Vzdělání/Obory vzdělání (KKOV) ". Zadaný obor lze porovnat s požadovaným oborem vzdělání potřebným
pro  určité  pracovní  místo  (menu  "Personalistika/Pracovní  místa/Typy  pracovních  míst",  záložka  Pracovní
místo , položka Požadovaný obor vzdělání). Registr vzdělání je součástí statistického sledování ČSÚ. 

Datum ukončení - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři. 

Škola - kliknutím na podtržený název položky se  otevře  formulář  Výběr  školy,  ve  kterém můžete  vytvářet
nebo editovat záznamy. Záznamy je možné upravovat i v menu Seznamy/Vzdělání/Školy .

Datum od - do - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Vzdělání ukončeno - vyberte způsob zakončení studia.

200

201

266

202
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12.3.4 Formulář uchazeče - Schopnosti

Seznam schopností a dovedností osoby. U každé schopnosti se sleduje stupeň a datum nabytí této dovednosti:

Filtry:

Jen typ schopnosti -  zatržením se  aktivuje  výběrový seznam typů schopností,  který  můžete  editovat  v
menu "Personalistika/Pracovní místa/Typy schopností a dovedností ".

Jen aktivní - zvolením filtru se zobrazí jen položky, které mají tuto funkci zatrženu (menu "Personalistika/
Pracovní místa/Schopnosti a dovednosti", záložka Schopnost  u jednotlivých definovaných schopností).

Prostor pro přiřazení schopností a dovedností:

Dovednost/schopnost  -  evidence  schopností  zaměstnance,  jejichž  seznam  lze  vytvořit  v  menu
"Personalistika/Pracovní místa/Schopnosti a dovednosti ". 

Úroveň - položka se aktivuje výběrem schopnosti/dovednosti.

Datum získání - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Poznámka - prostor pro případné zadání doplňujících informací o dané schopnosti.

284

279

278
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12.3.5 Formulář uchazeče - Dokumenty

Záložka,  ve  které  můžete  vytvářet  různé  typy  dokumentů  konkrétního  uchazeče,  např.  obrázky,  fotografie,
dokumenty v aplikaci Word, Excel aj.

Tlačítkem  Nový záznam otevřete formulář Dokument .178
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12.3.6 Formulář uchazeče - Uživatelské údaje

Formulář  pro  případné  zadání  dalších  důležitých  dat,  která  se  v  programu  nevyskytují  (např.  váha,  výška
zaměstnanců  apod.).  Pojmenování  jednotlivých  kolonek  provádějte  v  menu  "Systém/Nastavení  aplikace/
Společné nastavení/Uživatelská pole uchazečů ".

12.3.7 Formulář uchazeče - Pracovní místa

Na této  záložce  je  možné  definovat,  na  které  pracovní místa  se  uchazeč  hlásí. Následně  je  pak možné  do
výběrového řízení přihlásit  pouze  uchazeče,  kteří jsou zaevidovaní na  pracovní místo,  na  které  je  výběrové
řízení vyhlášeno.

64
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12.3.8 Formulář uchazeče - Výběrové řízení

Tato záložka slouží k informaci, zda uchazeč splnil požadavky na vypsané výběrové řízení.

12.3.9 Formulář uchazeče - Pohovory - plánování

Tato  záložka  představuje  jeden  z nástrojů  pro  plánování  pohovorů  uchazeče.  Záložka  je  rozdělena  do  3
podoblastí:

a) Kontaktní informace - kontaktní údaje na konkrétního uchazeče - Telefon 1, 2; Fax; Mobil; e-Mail.

b) Plánování pohovorů - seznam výběrových řízení, kterých se uchazeč účastní.

c) Plánování pohovorů - seznam termínů pohovorů pro aktuální kolo vybraného výběrového řízení.

Toto rozložení je  ideální v případě,  že  chceme pozvat  konkrétního  uchazeče  na  pohovor.  Otevřeme  si  tuto
záložku, kde zjistíme kontaktní údaje na uchazeče. Můžeme ho tedy např. ihned telefonicky kontaktovat a podle
výběrového řízení pozvat na konkrétní termín předdefinovaného pohovoru. 
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Pokud byl uchazeč vyřazen z daného výběrového řízení, je záznam zobrazen přeškrtnutým písmem.

Vyřadit  uchazeče  -  po  vybrání  uchazeče,  kterého  chcete  vyřadit  z
výběrového řízení, stiskněte tlačítko. Poté se  zobrazí formulář  Komunikace

,  kde  můžete  doplnit  (změnit)  požadované  údaje.  Po  potvrzení
formuláře  bude  uchazeč  vyřazen  z  výběrového  řízení.  Jeho  záznam  se
zobrazí přeškrtnutým písmem. 

Zařadit  zpět  do  výběrového  řízení  -  stiskem  tlačítka  můžete
vyřazeného  uchazeče  zařadit  do  výběrového  řízení.  Po  stisku  tlačítka  se
zobrazí formulář Komunikace , kde můžete doplnit (změnit) požadované
údaje. Po potvrzení formuláře bude uchazeč zařazen do výběrového řízení. 

Záložka RUČNÍ VLOŽENÍ

V seznamu se zobrazí uchazeči, kteří jsou pozváni na pohovor k vybranému pracovnímu místu. Tlačítkem 
Nový  záznam  můžete  ručně  vložit  uchazeče  na  pohovor.  Po  stisku  tlačítka  se  otevřete  formulář  Pohovor
uchazeče .

430

430

399
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Záložka DOPLNĚNÍ PLÁNU

Ve druhé záložce jsou zobrazeny stejné záznamy jako v předešlé záložce, akorát z jiného pohledu. Navíc jsou v
seznamu zobrazeni i nepozvaní uchazeči. Obdobné informace i funkčnost naleznete v kole výběrového řízení -
záložka Kontakty .

Filtr:

Pouze nepozvaní uchazeči a  volné  termíny  -  po zatrhnutí pole  se  zobrazí jen uchazeči,  kteří nejsou
pozvání na vybrané pracovní místo.

Červená pole označují začátek pohovoru, ke kterému je zaregistrovaný uchazeč. Pokud je jméno uchazeče na
bílém pozadí, nemá zadaný termín pohovoru. Čas pohovoru je volný, jestliže je čas zobrazen na bílém pozadí. 

Po kliknutí do bílého místa  (na  obrázku zobrazeno červenou šipkou) se  zobrazí dotaz,  zda  si přejete  pozvat
uchazeče (Jelen Rudolf) na pohovor dne (24.2.2012) v čase (8:00). Po potvrzení údajů bude uchazeč přihlášen
na pohovor (místo bílého pole se zobrazí červené). 

Po kliknutí do červeného místa (na obrázku zobrazeno modrou šipkou) se zobrazí dotaz, zda si přejete  zrušit
rezervaci uchazeče  (Macháček Karel)  na  pohovor dne  (24.2.2012) v čase  (14:00). Po potvrzení údajů bude
uchazeči zrušena rezervace (místo červeného pole se zobrazí bílé).
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12.3.10 Formulář uchazeče - Pohovory - výsledky

Na této  záložce  se  zobrazují výsledky uchazeče  v jednotlivých kolech  výběrového  řízení.  Pokud  byl  uchazeč
vyřazen z daného výběrového řízení, je záznam zobrazen přeškrtnutým písmem. 

Pro větší přehlednost lze využít rychlý filtr pro zobrazení výsledků pohovorů jen v rámci konkrétního výběrového
řízení.
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12.3.11 Formulář uchazeče - Testy

Ve formuláři jsou zobrazeny testy uchazeče. Pro větší přehlednost lze využít rychlý filtr pro zobrazení testů jen
v rámci konkrétního výběrového řízení. V  tomto formuláři  může  uchazeč  vyplnit  testy,  které  jsou  přiřazeny
výběrovému řízení . 

Spustit  test  - pokud není test  ještě  vyplněn,  lze  ho vyplnit  stiskem tohoto
tlačítka. Poté se zobrazí formulář testu, ve kterém účastník vyplní požadované
otázky. 

401
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Zapsat odpovědi a ukončit  test  - na konci testu je zobrazeno
toto tlačítko, které zapíše odpovědi a ukončí test účastníka školení.
 

Po vyplnění testu se v pravé části pod seznamem zobrazí tlačítko Zobrazit test 

Zobrazit  test  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  testu,  ve  kterém
účastník  již  vyplnil  požadované  odpovědi.  Ke  každé  odpovědi  bude
zobrazeno  její  vyhodnocení,  které  je  možné  případně  upravit,  pokud
ještě není kolo výběrového řízení uzavřeno.

Výsledek automatického vyhodnocení - program zkontroluje správnou odpověď, která je nastavena ve
formuláři Otázka testu  a porovná ji s odpovědí účastníka školení. Podle tohoto vyhodnotí, zda je odpověď
správná nebo chybná. U výsledku automatického vyhodnocení program zobrazí jednu z následujících hlášek:

o Správná odpověď - Status: Správná odpověď, uchazeč získal za odpověď 1 body(ů) z možných 1

bodů.

o Chybná odpověď - Status: Chybná odpověď, uchazeč získal za odpověď 0 body(ů) z možných 1

bodů.

Konečné vyhodnocení odpovědi - pokud vyhodnocení odpovědi nebylo ručně editováno, zobrazí se stejná
hláška jako u automatického vyhodnocení. V případě, že editace proběhla, může změna spočívat v hodnotě
nastavených bodů za odpověď, ve statusu odpovědi nebo se  zobrazí poznámka  k hodnocení. Může  se  zde
zobrazit i následující hláška:

o Částečně správná odpověď - Status: Částečně správná odpověď, uchazeč získal za odpověď 1

body(ů) z možných 2 bodů.

Poslední aktualizace - pokud vyhodnocení nebylo editováno, zobrazí se zde popis "Vyhodnocení odpovědi
nebylo  ručně  editováno". Pokud proběhla  editace  vyhodnocení,  zobrazí se  u  popisu  datum  a  čas  editace
záznamu a jméno osoby, která záznam upravila. Úpravou je bráno i zapsání poznámky k hodnocení. 
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Upravit  hodnocení  -  stiskem  tlačítka  zobrazíte  formulář  Editace
hodnocení  odpovědi,  ve  kterém  můžete  upravit  výsledky  hodnocení.
Jedná  se  o  úpravu  konečného  výsledku,  kde  můžete  změnit  Status
(chybná  odpověď,  správná  odpověď,  částečně  správná  odpověď)  a
dosažené  body  za  odpověď.  Je  zde  i  prostor  pro  vložení  poznámky,
která může blíže specifikovat, proč bylo hodnocení upraveno.

12.3.12 Formulář uchazeče - Šablony hodnocení

Formulář zobrazuje hodnocení uchazeče prostřednictvím šablon. Pro větší přehlednost lze využít rychlý filtr pro
zobrazení šablon hodnocení jen v rámci konkrétního výběrového řízení.
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Dvojklikem na  vybraném záznamu zobrazíte  seznam personalistů,  kteří hodnotili  vybraného  uchazeče  podle
zvolené šablony. V  seznamu se  zobrazuje  bodové  hodnocení od jednotlivých personalistů. Pokud je  seznam
prázdný, potom ještě žádný personalista šablonu hodnocení nevyplnil. 

Ze seznamu vyberte personalistu, u kterého chcete zobrazit, jak hodnotil uchazeče. Následně proveďte dvojklik
na požadovaném záznamu. Poté se zobrazí hodnocení uchazeče personalistou s výsledky u každé odpovědi.
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12.3.13 Formulář uchazeče - Komunikace

Seznam  všech  záznamů  komunikace  s daným  uchazečem.  Pro  větší  přehlednost  lze  využít  rychlý  filtr  pro
zobrazení záznamů komunikace jen v rámci konkrétního výběrového řízení.

12.3.14 Formulář uchazeče - Historie

Zobrazuje seznam událostí spojených s uchazečem. V rámci výběrového řízení se automaticky zaznamenávají
tyto typy událostí:

1. Založení záznamu uchazeče.

2. Zařazení uchazeče na pracovní místo, příp. vyřazení.

3. Zařazení uchazeče do výběrového řízení, příp. vyřazení.

4. Postup uchazeče do dalšího kola výběrového řízení, příp. nepostup.

5. Pozvání na pohovor, příp. zrušení rezervace.

6. Vyřazení uchazeče z výběrového řízení.

7. Úspěšná účast ve výběrovém řízení, v případě, že je uchazeč vítězem VŘ.

8. Ukončení výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní.

POZNÁ MKA : Některé  položky  historie  m ohou  bý t  podrobněji  dokum entov ány  odkazem  na  odpov ídající  položku
kom unikace uchazeče.
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Pro větší přehlednost lze využít rychlý filtr pro zobrazení záznamů historie jen v rámci konkrétního výběrového
řízení.

12.4 Personalisté

Seznam  pracovníků  personálního  oddělení  (příp.  externích),  kteří  se  účastní  výběrového  řízení  na  straně
zaměstnavatele, tj. hlavně komisaři. 
Představuje pro běžného komisaře (tj. takového komisaře, který neprovádí celkové hodnocení uchazečů) hlavní
funkční oblast pro jeho práci v rámci výběrového řízení.

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový  záznam,   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu  otevřete  formulář
Personalista, který se skládá z následujících záložek: 

Základní údaje

Komunikace

Potvrzení účasti

Hodnocení

Šablony hodnocení
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12.4.1 Formulář personalisty - Základní údaje

Na  této  záložce  se  definují  základní  osobní  údaje  personalisty.  Pouze  personalisté  s příznakem  aktivní  se
mohou účastnit výběrového řízení.
Hodnota v poli Uživatel aplikace představuje funkční propojení personalisty a přihlášeného uživatele aplikace.

Spodní část formuláře je určena  těm z  vás,  kterým chybí v  programu některé  kolonky s  informacemi,  které
chcete u personalistů sledovat. Popisky polí můžete  přejmenovat  ve  Společném nastavení -  Uživatelská  pole
personalistů . V tomto formuláři můžete k přejmenovaným polím doplnit zvolené informace o personalistovi,
např. telefonní číslo.
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12.4.2 Formulář personalisty - Komunikace

Na této záložce se zobrazuje kompletní historie komunikace daného personalisty.

12.4.3 Formulář personalisty - Potvrzení účasti

V případě,  že  je  při  plánování  pohovorů  v rámci  kola  výběrového  řízení  vyžadováno  potvrzení  účasti
personalistů,  měli by personalisté  v této  záložce  potvrdit  (nebo odmítnout)  svou účast  na  pohovorech,  příp.
doplnit ještě libovolnou poznámku.



434© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Osoba, která je zodpovědná za plánování pohovorů vidí potvrzení účasti personalistů na kartě Plánu pohovorů
 na záložce Potvrzení účasti.

12.4.4 Formulář personalisty - Hodnocení

Na této záložce provádí každý personalista hodnocení jednotlivých uchazečů. Hodnocení se provádí přidělením
bodů  v definovaném  rozsahu  hodnot.  Tento  rozsah  hodnot  se  definuje  pro  každé  kolo  výběrového  řízení.
Případně je také možné napsat slovní hodnocení. Nakonec je nutné uzavřít hodnocení nastavením příslušného
příznaku.

Pro snadnější orientaci v položkách hodnocení jsou zde definovány rychlé filtry:

Jen  vlastní hodnocení  –  vypnutím  tohoto  filtru  si  lze  prohlídnout  (ne  změnit!)  i  hodnocení  ostatních
personalistů. 

Jen aktuální kola – zobrazí hodnocení jen pro neuzavřená  (tedy poslední a  aktuální)  kola  neukončených
výběrových řízení.

Jen neuzavřené hodnocení – zobrazí všechna hodnocení, která doposud nebyla uzavřena.
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12.4.5 Formulář personalisty - Šablony hodnocení

Tato záložka představuje další možnost hodnocení uchazečů. Pro každé  kolo  výběrového řízení  může  být
definován  libovolný  počet  šablon  hodnocení .  Šablona  hodnocení  představuje  jakýsi  předpis  hodnocení,
včetně  možných  přidělených  hodnot.  Je  to  tedy  nástroj  pro  unifikaci  hodnocení.  V  tomto  formuláři  může
personalista ohodnotit uchazeče. 

Ve formuláři jsou definovány rychlé filtry: 

Jen vlastní hodnocení – vypnutím tohoto filtru si lze prohlédnout šablony hodnocení ostatních personalistů.
 

Jen  aktuální  kola  –  zobrazí  šablony  hodnocení  jen  pro  neuzavřená  (tedy  poslední  a  aktuální)  kola
neukončených výběrových řízení.

Jen nevyhodnocené – zobrazí všechny šablony hodnocení, která doposud nebyla vyplněna.
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Dvojklikem na vybraném záznamu zobrazíte formulář  hodnocení,  ve  kterém personalista  nebo jiná  pověřená
osoba vyplní šablonu pro ohodnocení uchazeče.

Zapsat  a  ukončit  hodnocení  -  na  konci  hodnotícího  formuláře  je
zobrazeno toto tlačítko, které zapíše hodnocení a uzavře formulář. 

12.5 Import personalistů

Umožňuje  definovat  seznam  pracovníků  personálního  oddělení  jednoduchým  výběrem  ze  seznamu
zaměstnanců.
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12.6 Typy požadavků výběrového řízení

Hodnoty tohoto  číselníku  představují  možné  požadavky  spojené  s výběrovým  řízením.  Prvotně  se  konkrétní
požadavky zaznamenávají u typu pracovního místa , následně se přenesou do výběrového řízení  na toto
pracovní  místo.  Zde  je  samozřejmě  možné  libovolně  seznam  požadavků  výběrového  řízení  upravit  a  dále
splnění daného požadavku následně zapsat.

Např. výběrové řízení je vyhlášeno na pozici řidiče. Jedním s požadavků na  pracovní místo  by tedy mělo být
dodání osvědčení (příp. kopie) na řízení motorových vozidel skupiny B. Při založení výběrového řízení na  toto
pracovní místo se také u výběrového řízení vytvoří tento požadavek. Pokud daný uchazeč předloží požadované
osvědčení, je nutné zaznamenat také do systému splnění tohoto požadavku.

Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový  záznam,   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  nebo   Editace  záznamu  otevřete  formulář  Typ
požadavku výběrového řízení. 

Kód - povinný číselný kód.

Popis - textové označení typu požadavku výběrového řízení.

12.7 Druh komunikace

Jednoduchý číselník popisující způsoby komunikace. Konkrétní hodnota  způsobu komunikace  je  zaznamenána
v každé položce monitorující komunikaci napříč celým výběrovým řízením.
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Vkládání nových nebo opravu stávajících údajů neprovádíte přímo v seznamu, ale  kliknutím na  tlačítko 

Nový  záznam,   Nový  záznam  z  kopie  aktuálního  nebo  Editace  záznamu otevřete  formulář  Druh
komunikace. 

Kód - povinný číselný kód.

Popis  - textové označení druhu komunikace (Pošta, Telefon apod.).
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13 Hodnocení

Hodnocení je důležitým nástrojem řízení, neboť ovlivňuje motivovanost pracovníků a je základem jejich kariéry
ve firmě. Pracovní hodnocení je posuzování vlastností, postojů, názorů, jednání a výsledků práce ve vazbě na
vykonávanou činnost, dále na pracovní situaci a na spolupracovníky, s nimiž je zaměstnanec v kontaktu.

Program nabízí vedení seznamů typů hodnocení a jejich jednotlivých složek a dále agendu jejich přidělování.

Šablony hodnocení

Šablony testů

Číselník kritérií pro hodnocení

Kategorie kritérií

Číselník otázek pro testy

Kategorie otázek

Typy odpovědí/hodnocení

Souhrnné hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

Vyřazené hodnocení

Účel hodnocení

Předávací proces

Kategorie pracovních míst

Přepočti výsledné známky

Kontrola vyplnění

Aby bylo možné hodnotit zaměstnance, je nutné nejprve vytvořit následující seznamy: 

Šablony hodnocení
Kategorie pracovních míst
Předávací proces
Účel hodnocení .
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13.1 Šablony hodnocení

Šablona  hodnocení  představuje  spojení  kritérií  hodnocení  v definovaném  pořadí,  přičemž  každé  kritérium
odpovídá určitému aspektu hodnocení. Důležitost kritéria v rámci šablony hodnocení je definována jeho váhou.
Šablony hodnocení lze využít jako další nástroj  hodnocení osob v modulu Školení, příp. Výběrového řízení. Je
možné  stanovit  minimální  množství  bodů  pro  úspěšné  absolvování.  Hodnota  v tomto  poli  následně  může
výrazným způsobem zjednodušit vyhodnocení podle šablon hodnocení – v případě, že  chceme rozdělit  osoby,
resp. jejich ohodnocení podle šablon na ty, kteří byli v hodnocení úspěšní a neúspěšní (tj. kteří získali alespoň
minimální nutné množství bodů a kteří ho nezískali).

 

Novou šablonu hodnocení vytvoříte ikonou  Nový  záznam a v  zobrazeném formuláři Šablona  hodnocení
vyplníte následující pole:

Kód - uveďte kód pro šablonu hodnocení. 

Název - textová položka pro označení dané šablony.

Rozšiřující popis - prostor pro rozšíření textové položky šablony. 

Šířka  sloupce  -  hodnota  se  nastavuje  pro všechna  kritéria  hodnocení dané  šablony  a  představuje  šířku
sloupce pro odpověď (variantu odpovědi přiřazené kritériu hodnocení). U každého kritéria hodnocení lze tyto
hodnoty případně přenastavit. 
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Barva  pozadí -  hodnota  se  nastavuje  pro všechna  kritéria  hodnocení dané  šablony a  představuje  barvu
pozadí pro odpověď (variantu odpovědi přiřazené kritériu hodnocení). U každého kritéria hodnocení lze pak
tuto barvu ještě případně přenastavit.

Počet bodů pro absolvování - pole nemá ve spojení s obecnou šablonou hodnocení žádnou funkcionalitu,
a proto ho nevyplňujeme. Dá se využít například u šablon hodnocení pro školení, čí výběrová řízení, kdy lze
na  základě  porovnání  získaných  bodů  a  hodnoty  tohoto  pole,  automaticky  vyhodnotit  úspěšnost  daného
účastníka školení či výběrového řízení. 

Vkládání kritérií výběrem kritéria z číselníku

Tato funkcionalita je implementována na záložce Výběr kritérií z číselníku. Kritérium do šablony hodnocení lze
vybírat z číselníku již vytvořených kritérií. Vytvořit nové kritérium je možné v menu Hodnocení -> Číselník kritérií
pro hodnocení .

Pomocí šipek (na obrázku níže v zeleném rámečku) můžete  ze  seznamu Číselník  kritérií přesunovat  vybrané
záznamy do seznamu Kritéria  šablony  hodnocení. Pomocí šipek (na  obrázku  v  červeném  rámečku)  můžete
libovolně měnit pořadí kritérií pro hodnocení. 

Filtr v Číselníku kritérií:

Jen kategorie  - zobrazí se seznam kritérií seskupených do vybrané kategorie. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Číselníku kritérií pro hodnocení .

Náhled šablony hodnocení - tlačítkem zobrazíte šablonu hodnocení. 
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13.2 Šablony testů

Šablona  testu  představuje  spojení  skupiny  otázek  v definovaném  pořadí.  Každá  šablona  má  svůj  název  a
případně rozšiřující popis. Stanovuje se zde také minimální množství bodů pro úspěšné  absolvování. Hodnota
v tomto poli následně může výrazným způsobem zjednodušit vyhodnocení testů – v případě, že chceme rozdělit
osoby, resp. jejich výsledky v testech pouze na ty, kteří byli v testu úspěšní a neúspěšní (tj. kteří získali alespoň
minimální nutné množství bodů a kteří ho nezískali). Šablony testů lze využít jako další nástroj  hodnocení osob
v modulu Školení, příp. Výběrového řízení.

Novou šablonu testů vytvoříte  ikonou  Nový  záznam  a  v  zobrazeném formuláři Šablona  testu  vyplníte
následující pole:

Kód - uveďte kód pro šablonu testů. 

Název - textová položka pro označení dané šablony.

Rozšiřující popis - prostor pro rozšíření textové položky dané šablony. 

Šířka sloupce - zadejte šířku sloupce.

Barva pozadí - kliknutím do pole zobrazíte paletu barev, ze které můžete vybrat barvu pozadí.

Počet bodů pro absolvování - zadejte bodovou hodnotu pro absolvování testu.
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Vkládání otázek výběrem otázek z číselníku

Tato funkcionalita je implementována na záložce Výběr otázek z číselníku. Otázky do šablony testu lze vybírat
z číselníku již vytvořených otázek. Vytvořit novou otázku testu je možné v menu Hodnocení -> Číselník otázek
pro testy .

Pomocí šipek (na obrázku níže v zeleném rámečku) můžete  ze  seznamu Číselník  otázek přesunovat  vybrané
záznamy do seznamu Otázky  testu. Pomocí šipek (na  obrázku v červeném rámečku) můžete  libovolně  měnit
pořadí otázek testu. 

Filtr v číselníku otázek:

Jen kategorie  - zobrazí se seznam otázek seskupených do vybrané kategorie. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Číselník otázek pro testy .
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Náhled šablony testu - tlačítkem zobrazíte šablonu testu. 

 Tiskové sestavy - k dispozici je tisková sestava Tisk testů (šablony testů). 

13.3 Číselník kritérií pro hodnocení

Seznam  všech  vámi  nadefinovaných  kritérií,  které  nebyly  vytvořeny  pouze  pro  účely  konkrétní  šablony
hodnocení a  mají tedy obecné  využití. Kritérium hodnocení můžete  definovat  v  rámci  číselníků  kritérií  nebo
přímo v rámci konkrétní šablony hodnocení . Ať už vytvoříte nové záznamy kdekoliv, vždy je možné kopírovat
kritérium ze šablony hodnocení do číselníku a naopak.

Filtr:

Jen  kategorie  -  pro  lepší  orientaci  v číselníku  lze  použít  rychlý  filtr  pro  zobrazení  kritérií  jen  určité
kategorie. Seznam kategorií kritérií pro hodnocení definujete v  menu Hodnocení (a  testy)/Kategorie  kritérií

".
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Nové kritérium vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Číselník kritérií vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

U každého kritéria se definuje několik parametrů:

Popis – základní popis identifikující kritérium pro hodnocení. Popis  se  zobrazí u daného kritéria  v  šabloně
hodnocení . 

Upřesňující popis – detailnější informace spojená s kritériem.

Popis  pro web –  detailnější  informace  spojená  s kritériem.  V  případě  zobrazení  šablony  hodnocení  na
intrawebu je možné pro dané kritérium specifikovat jiný text. Pokud je  pole  prázdné,  zobrazí se  i v  rámci
intrawebu stejný popis jako v aplikaci.

Bodová váha – pomocí bodů lze definovat důležitost  (význam) konkrétního kritéria  v  rámci dané  šablony
hodnocení. Čím větší váha v porovnání s ostatními kritérii,  tím je  dané  kritérium důležitější a  je  možné  za
něho získat  také  větší množství bodů.  V praxi  dojde  k přepočtu  váhy  daného  kritéria  podle  následujícího
algoritmu: sečtou se váhy všech kritérii hodnocení dané šablony, poměr bodové váhy k celkovému součtu pak
odpovídá procentuálnímu poměru daného kritéria. 

Kategorie  kritéria  –  pro  větší  přehlednost  se  kritéria  člení  do  kategorií,  které  lze  využít  také  při
filtrování záznamů v seznamu všech kritérií.

Typ hodnocení – hodnota se vybírá z číselníku typů hodnocení, který můžete vytvořit v menu "Hodnocení (a
testy)/Typy odpovědí/hodnocení ".

POZOR! Pro  korektní  funkcionalitu  v y hodnocov ání  pom ocí  kom petenčních  m odelů  je  nutné  v y brat  hodnotu:
v ý běr jednoho z koeficientů. 
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Možné  odpovědi  -  v případě  způsobu  hodnocení  výběrem  jednoho  z koeficientů  se  zároveň  v rámci

definování konkrétního kritéria hodnocení vymezují i možné odpovědi, které vytvoříte stisknutím tlačítka 
Nový záznam. V otevřeném okně Odpověď vyplníte potřebné údaje. 

Pro každou variantu odpovědi se definuje Popis a hodnota Koeficientu, podle  kterého se  následně  vypočítá
celkový koeficient hodnocení (na výpočet má také vliv váha jednotlivého kritéria v rámci šablony hodnocení
a také váha příslušné šablony hodnocení v rámci všech šablon přiřazených danému účelu hodnocení ). 

13.4 Kategorie kritérií

Číselník kategorií kritérií je uživatelský seznam, to znamená, že si jej  vytvoříte sami na základě vašich potřeb.
Definice a používání kategorií kritérií pro hodnocení (např. hodnocení školení, hodnocení školitele apod.) značně
usnadňuje a zpřehledňuje práci s kritériem a lze je využít např. pro filtrování záznamů v menu "Hodnocení (a
testy)/Číselník kritérií pro hodnocení ".

Nový údaj  vytvoříte ikonou  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Kategorie  kritérií vyplníte  následující
pole:

Kód - uveďte kód pro kategorii kritérií pro hodnocení. 
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Popis - textová položka pro označení dané kategorie.

13.5 Číselník otázek pro testy

Seznam všech vámi definovaných otázek, které nebyly vytvořeny pouze pro účely konkrétní šablony testu  a
mají tedy obecné využití. 

Filtr:

Jen kategorie otázek - pro lepší orientaci v číselníku lze použít rychlý filtr pro zobrazení otázek jen určité
kategorie. Seznam kategorií otázek definujete v menu "Hodnocení (a testy)/Kategorie otázek ".

Novou otázku vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Otázka  testu vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.
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U každé otázky se definuje několik parametrů:

Popis – základní popis identifikující otázku.

Upřesňující  popis  –  detailnější  informace  spojená  s otázkou,  příp.  přímo  spojená  s výčtem  možných
odpovědí.

Upřesňující  popis  pro  web  –  detailnější  informace  spojená  s otázkou,  příp.  přímo  spojená  s výčtem
možných odpovědí pro intraweb.

Bodová váha – množství bodů, které lze získat za správnou odpověď na otázku.

Kategorie otázky  – pro větší přehlednost se  otázky člení do kategorií,  které  lze  využít  také  při filtrování
záznamů v seznamu všech otázek. 

Typ odpovědi – hodnota se vybírá z číselníku typů odpovědí, který můžete vytvořit  v  menu "Hodnocení (a
testy)/Typy odpovědí/hodnocení ".

Způsob vyhodnocení správných odpovědí  /  Způsob  vyhodnocení chybných odpovědí  -  způsob
vyhodnocení je aktivní pouze při vybrání typu odpovědi Výběr 2 ze 4 různých variant - a, b, c, d.

Správná  odpověď  -  do  pole  (aktivní  pouze  v  případě  výběru  typu  odpovědi  S lovní  odpověď)  doplňte
správnou odpověď ve formě závislé na zvoleném typu odpovědi.

Povolit záporné hodnocení – v případě špatné odpovědi lze za tuto otázku přidělit záporné množství bodů,
což případně může odradit respondenty od náhodného tipování odpovědi. 

Ověřit  vyhodnocení -  stisknutím tlačítka  spustíte  významnou  funkcionalitu,
která umožní ihned ověřit, zda  nastavení vyhodnocení dané  otázky je  přesně
podle  požadavků.  Zobrazí  se  formulář  s otázkou  v podobě,  v  jaké  bude
zobrazena  v šabloně  testu  s definovaným  způsobem  odpovědi.  Zkuste  volit

různé odpovědi a kliknutím na tlačítko  se ve  spodní části
formuláře zobrazí hodnocení zvolené odpovědi.

Způsob vyhodnocení je pro většinu typů odpovědi zřetelný, jedinou výjimkou je způsob vyhodnocení pro otázky
s možností výběru více odpovědí (Výběr 2 ze 4 různých variant - a, b, c, d). 
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Zde je způsob vyhodnocení možno nastavit pomocí těchto parametrů:

Způsob vyhodnocení správných odpovědí - hodnoty: Absolutní, Poměrem.
Způsob vyhodnocení chybných odpovědí - hodnoty: Absolutní, Poměrem.

Toto je stručný popis vyhodnocení na základě nastavených parametrů:

1. Způsob vyhodnocení správných odpovědí: Poměrem,
Způsob vyhodnocení chybných odpovědí: Poměrem.

Za každou správnou odpověď získá počet bodů daných poměrem, za každou chybnou odpověď se mu odečte
poměrový počet bodů. Tzn. správné odpovědi je přiřazen počet bodů daný poměrem celkového počtu bodů za
otázku a počtem správných odpovědí. Pokud uchazeč vybere správnou odpověď, získá tento počet bodů, pokud
zvolí chybnou odpověď,  tento počet  bodů se  mu odečte  případně  i do záporných hodnot,  pokud má  otázka
nastaven příznak Povolit záporné hodnocení.

2. Způsob vyhodnocení správných odpovědí: Poměrem,
Způsob vyhodnocení chybných odpovědí: Absolutní.

Za  každou správnou odpověď získá  počet  bodů daných poměrem, za  jakoukoliv  chybnou  0  bodů,  případně
mínus počet bodů za otázku (pokud je nastaven příznak Povolit záporné hodnocení).

3. Způsob vyhodnocení správných odpovědí: Absolutní,
Způsob vyhodnocení chybných odpovědí: Absolutní.

Kladné body může  uchazeč  obdržet  pouze  v případě,  že  vybere  přesně  jen správné  odpovědi. Za  jakoukoliv
chybnou odpověď obdrží 0 bodů, případně mínus počet bodů za otázku.

4. Způsob vyhodnocení správných odpovědí: Absolutní,
 Způsob vyhodnocení chybných odpovědí: Poměrem.

Vyhodnocení je identické s variantou ad 3.

13.6 Kategorie otázek

V tomto seznamu můžete  vytvořit  jednoduchý číselník kategorií otázek. Definice  a  používání těchto kategorií
značně  usnadňuje  a  zpřehledňuje  práci  s otázkami  a  lze  je  využít  např.  pro  filtrování  záznamů  v  menu
"Hodnocení (a testy)/Číselník otázek pro testy ".448
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Nový údaj vytvoříte ikonou  Nový záznam a v zobrazeném formuláři Kategorie  otázek vyplníte následující
pole:

Kód - uveďte kód pro kategorii otázek. 

Popis - textová položka pro označení dané kategorie.

13.7 Typy odpovědí/hodnocení

V aplikaci je  definováno několik základních typů odpovědí na  otázky testů,  resp. typů hodnocení pro kritéria
hodnocení  školení.  Číselník  je  součástí  výběrové  položky  Typ  odpovědi  ve  formuláři  Otázka  testu  (menu
"Hodnocení (a testy)/Číselník otázek pro testy ", resp. výběrové položky Typ hodnocení ve formuláři Číselník
kritérií v menu "Hodnocení (a testy)/Číselník kritérií pro hodnocení "). 

Filtr: 

Jen typ využití -  záznamy lze  filtrovat  podle  nabízených typů využití  (pro kritérium hodnocení nebo pro
otázku testu). 
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Seznam  můžete  rozšířit  o  další  typy  odpovědí/hodnocení  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v

otevřeném  formuláři  Typ  odpovědi  vyplňte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem  
Editace záznamu. 

Pro každý záznam je možné definovat tyto parametry:

Kód - identifikační údaj pro typ odpovědi.

Popis - textový identifikační údaj typu odpovědi.

Způsob hodnocení - definuje počet možných odpovědí a způsob jejich zadávání. Parametr může  nabývat
jednu  z  těchto  hodnot:  Výběr  jedné  možnosti,  Výběr  více  možností,  Vlastní  odpověď,  Stupnice,  Vlastní
odpověď hodnotou, Výběr jednoho z koeficientů, Výběr více koeficientů.

Popis nejnižší hodnoty / Popis nejvyšší hodnoty - nepovinné položky. Popis nejnižší a nejvyšší hodnoty
slouží k informaci o obou limitních hodnotách z rozsahu možných odpovědí.

Typ využití -  určení,  zda  se  jedná  o typ odpovědi pro otázku testu nebo o typ hodnocení pro  kritérium
hodnocení.

Zobrazení na  webu -  v  případě  využití  hodnocení v  rámci intrawebu lze  nastavit  způsob zobrazení  pod
sebou nebo vedle sebe. 

Možné  hodnoty  odpovědi -  rozsah možných hodnot  odpovědí,  které  lze  upravit  nebo  rozšířit  o  nové.
Tento  seznam  není  možné  definovat  při  volbách  Odpověď  hodnotou,  Slovní  odpověď,  Výběr  jednoho  z
koeficientů a  při Výběru více  koeficientů. V případě  způsobu hodnocení Výběrem jednoho z koeficientů se
odpovědi definují až na úrovni definice konkrétního kritéria hodnocení .445
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13.8 Souhrnné hodnocení zaměstnanců

V seznamu jsou zobrazeni všichni zaměstnanci, kterým byla vygenerována šablona hodnocení ve formuláři Účel
hodnocení  a  na  které  má  přihlášený  uživatel  právo.  Pro  lepší  orientaci  v  datech  můžete  použít  filtry
umístěné  v  horní  části  nad  seznamem.  Vybrané  záznamy  hodnocení  lze  uzavírat,  vracet  k  dopracování  či
vyřadit z celého procesu hodnocení. Také máte možnost zjistit detailnější informace o hodnocení zaměstnance.
Tyto informace je možné získat i u vybraného účelu hodnocení na záložce Historie generování . 

Zobrazit  hierarchii -  vyberete-li tuto  funkci,  zobrazí  se  vlevo  vedle  seznamu  struktura  rozdělení  firmy.
Seznam poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .
Ukáže  hierarchii všech nadřízených a  podřízených středisek. Se  středisky můžete  libovolně  manipulovat  a
přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich
kartě.

Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se
"strom",  ve  kterém je  možno dobře  se  orientovat  a  sledovat  osoby  v  rozdělení).  Tuto  strukturu  můžete
upravovat:

pokud  podřízené  rozdělení  má  být  nadřízeným,  označte  jej  a  pravým  tlačítkem  aktivujte
nabídku, ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte
do rozdělení, kterému má být podřízeno.

POZNÁ MKA : T lačítko   slouží k aktualizaci tabulky  s hierarchií rozdělení.

Typ rozdělení  - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve  své  kartě  v  záložce  Základní
údaje/Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost 

Jen rozdělení - zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete měnit v menu
"Seznamy/Rozdělení",  v  záložce  Členové  rozdělení .  Tento  formulář  můžete  otevřít  i  v  Seznamu
zaměstnanců, a to  rozkliknutím daného rozdělení v  levé  části formuláře  (pokud je  filtr  Zobrazit  hierarchii
aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců.

Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.

Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.
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Pro rozhodnutí,  zda  je  zaměstnanec aktivní nebo ne,  záleží na  tom, ke  kterému dni  je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den a
zatrhněte funkci Ke dni. Tím se aktivuje kalendář pro výběr dne. 

Jen typ osoby  -  pokud je  pole  zatržené,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní  údaje/Mzdové/Pracovní  poměr  uveden  Typ  osoby  odpovídající  zvolenému  filtru.  Pro  účely
zpracovávání  mezd  je  důležité  nastavení  Zaměstnanec.  Ostatní  varianty  slouží  pouze  pro  práci  s
docházkovým systémem a těmto zaměstnancům se mzda nepočítá.

Stav  - pomocí tohoto rychlého filtru lze zobrazit položky, tj. hodnocení zaměstnanců na  základě  stavu,  ve
kterém se příslušné hodnocení vzhledem k aktuálně přihlášenému uživateli nalézá.

POZOR:  V případě,  že  v  aplikaci  není  v y tv ořena  v azba  aktuálně  přihlášeného  uživ atele  na  konkrétního
zam ěstnance  (přes  pole  Přihlašov ací jm éno  a  heslo  na  záložce  Intraweb)  jsou  m ožnosti,  v y užití filtru  značně
om ezeny .

V případě, že je vše korektně nadefinováno, může filtr Stav nabývat těchto hodnot:

Jen v kompetenci - filtruje pouze hodnocení, kterého se – podle přiřazeného předávacího procesu
– na kterékoliv úrovni účastní (nebo může účastnit) aktuálně přihlášený uživatel.

Není připraveno k hodnocení  -  filtruje  hodnocení,  u  něhož  alespoň  jedna  šablona  hodnocení
nebyla  doposud  vyplněna  a  odeslána  zaměstnancem  z předchozí  úrovně  v rámci  přiřazeného
předávacího  procesu.  Pomocí  tohoto  filtru  získá  zaměstnanec  přehled  o  hodnoceních  (přesněji
řečeno o šablonách hodnocení tvořící příslušné  hodnocení),  která  zůstala  na  jedné  z předchozích
pozic  v rámci  předávacího  procesu  doposud  nezpracována  a  která  z tohoto  důvodu  nemůže
zaměstnanec vyplnit. 

Připraveno,  nezpracováno  -  filtruje  hodnocení,  u  něhož  alespoň  jedna  šablona  hodnocení,
doposud nebyla vyplněna a odeslána daným zaměstnancem. Pomocí tohoto filtru získá zaměstnanec
přehled o hodnoceních, která v rámci předávacího procesu doposud nevyplnil, či neodeslal a  jehož
další zpracování tak tímto brzdí. 

Hodnocení  zpracováno  -  filtruje  hodnocení,  jehož  všechny  šablony  hodnocení  byly  daným
zaměstnancem vyplněny a odeslány na další úroveň v rámci předávacího procesu.

Hodnocení kompl. zpracováno -  filtruje  hodnocení,  které  již  bylo  kompletně  zpracováno  –  tj.
dokončeno.  Všechny  šablony  hodnocení,  které  jsou  součásti  daného  hodnocení,  byly  vyplněny  a
odeslány zaměstnancem figurujícím na poslední úrovni příslušného předávacího procesu. 

POZNÁ MKA : V případě,  že  je  zam ěstnanec  zařazen  do  v íce  úrov ní  v  rám ci  předáv acího  procesu  spojeného
s daný m  hodnocením , jsou  stav y  hodnocení v ztaženy  k té  nejv y šší  úrov ni  předáv acího  procesu,  na  které  je
zam ěstnanec zařazen.

Jen účel hodnocení - v seznamu se zobrazí osoby, u kterých je vygenerován vybraný účel hodnocení.

Typ období - z nabízených možností vyberte časové období, ke kterému se má zobrazit seznam souhrnného
hodnocení zaměstnanců. Nabídka je následující: Týdenní hodnocení, Měsíční hodnocení, Čtvrtletní hodnocení,
Půlroční hodnocení, Roční hodnocení, Hodnocení v období od do. 
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Funkční tlačítka:

Označí všechny záznamy jako vybrané. K výběru jednotlivých položek
použijte  mezerník,  popřípadě  funkční  tlačítko  Změnit  výběr  aktuálního
záznamu.

Zruší u všech záznamů výběr.

Změní inverzně označení záznamů.

Změní výběr aktuálního záznamu. Funkci tohoto tlačítka lze nahradit
stisknutím mezerníku.

Uzavřít hodnocení - po vybrání požadovaných záznamů a stisku tlačítka se
zobrazí Protokol o  hromadném  uzavření hodnocení. V něm se  dozvíte,  zda
uzavření bylo úspěšné či nikoliv. Po úspěšném uzavření hodnocení se změní
stav na Hodnocení zpracováno.

Vrátit hodnocení - po vybrání požadovaných záznamů a stisku tlačítka se
zobrazí Protokol  o  hromadném  vrácení  hodnocení. V  něm se  dozvíte,  zda
vrácení bylo úspěšné  či nikoliv. Po úspěšném vrácení hodnocení se  změní
stav na Není připraveno k hodnocení.

Vyřadit hodnocení - po vybrání požadovaných záznamů a  stisku tlačítka
se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete vyřadit vybraná hodnocení z celého
procesu hodnocení. Po potvrzení dojde  k vyřazení vybraných  hodnocení  z
celého  procesu  hodnocení  a  zobrazí  se  Protokol  hromadného  vyřazení
hodnocení. 

13.9 Hodnocení zaměstnanců

V seznamu jsou zobrazeni všichni zaměstnanci, kterým byla vygenerována šablona hodnocení ve formuláři Účel
hodnocení . Pro lepší orientaci v datech můžete použít filtry umístěné v horní části nad seznamem. 459
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Zobrazit  hierarchii -  vyberete-li tuto  funkci,  zobrazí  se  vlevo  vedle  seznamu  struktura  rozdělení  firmy.
Seznam poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .
Ukáže  hierarchii všech nadřízených a  podřízených středisek. Se  středisky můžete  libovolně  manipulovat  a
přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich
kartě.

Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se
"strom",  ve  kterém je  možno dobře  se  orientovat  a  sledovat  osoby  v  rozdělení).  Tuto  strukturu  můžete
upravovat:

pokud  podřízené  rozdělení  má  být  nadřízeným,  označte  jej  a  pravým  tlačítkem  aktivujte
nabídku, ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte
do rozdělení, kterému má být podřízeno.

POZNÁ MKA : T lačítko   slouží k aktualizaci tabulky  s hierarchií rozdělení.

Typ rozdělení  - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve  své  kartě  v  záložce  Základní
údaje/Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost 

Jen rozdělení - zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete měnit v menu
"Seznamy/Rozdělení",  v  záložce  Členové  rozdělení .  Tento  formulář  můžete  otevřít  i  v  Seznamu
zaměstnanců, a to  rozkliknutím daného rozdělení v  levé  části formuláře  (pokud je  filtr  Zobrazit  hierarchii
aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců.

Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.

Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.

Pro rozhodnutí,  zda  je  zaměstnanec aktivní nebo ne,  záleží na  tom, ke  kterému dni  je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den a
zatrhněte funkci Ke dni. Tím se aktivuje kalendář pro výběr dne. 

Jen typ osoby  -  pokud je  pole  zatržené,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní  údaje/Mzdové/Pracovní  poměr  uveden  Typ  osoby  odpovídající  zvolenému  filtru.  Pro  účely
zpracovávání  mezd  je  důležité  nastavení  Zaměstnanec.  Ostatní  varianty  slouží  pouze  pro  práci  s
docházkovým systémem a těmto zaměstnancům se mzda nepočítá.

Stav  -  z  nabízených  možností  vyberte  stav  hodnocení,  ke  kterému  chcete  zobrazit  seznam.  Nabídka  je
následující: Nezpracováno, Nezpracováno - vrácené, Připraveno, Zpracováno, Vráceno k dopracování.

Jen vlastní hodnocení - po zatrhnutí pole se zobrazí seznam hodnocení, které se vás týká. 

Jen účel hodnocení - v seznamu se zobrazí osoby, u kterých je vygenerován vybraný účel hodnocení. 

Jen  šablona  hodnocení  -  v  seznamu  se  zobrazí  osoby,  které  mají  vygenerovaná  vybraná  šablona
hodnocení.
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Typ období - z nabízených možností vyberte časové období, ke kterému se má zobrazit seznam hodnocení
zaměstnanců. Nabídka je následující: Týdenní hodnocení, Měsíční hodnocení,  Čtvrtletní hodnocení,  Půlroční
hodnocení, Roční hodnocení, Hodnocení v období od do. 

13.10 Vyřazené hodnocení

V  seznamu se  zobrazí  hodnocení,  která  byla  vyřazena.  Hodnocení  je  možné  vyřadit  v  seznamu  Souhrnné
hodnocení zaměstnanců . Také máte možnost zjistit detailnější informace  o hodnocení zaměstnance. Tyto
informace je možné získat i u vybraného účelu hodnocení na záložce Historie generování . Pro lepší orientaci
v datech můžete použít filtry umístěné v horní části nad seznamem. 

Zobrazit  hierarchii -  vyberete-li tuto  funkci,  zobrazí  se  vlevo  vedle  seznamu  struktura  rozdělení  firmy.
Seznam poskytne přehled zaměstnanců patřících do příslušného rozdělení, které mají přiřazeno v kartě .
Ukáže  hierarchii všech nadřízených a  podřízených středisek. Se  středisky můžete  libovolně  manipulovat  a
přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich
kartě.

Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se
"strom",  ve  kterém je  možno dobře  se  orientovat  a  sledovat  osoby  v  rozdělení).  Tuto  strukturu  můžete
upravovat:

pokud  podřízené  rozdělení  má  být  nadřízeným,  označte  jej  a  pravým  tlačítkem  aktivujte
nabídku, ze které vyberte Přesunout na kořen stromu;

pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej  levým tlačítkem myši a přetáhněte
do rozdělení, kterému má být podřízeno.

POZNÁ MKA : T lačítko   slouží k aktualizaci tabulky  s hierarchií rozdělení.

Typ rozdělení  - definujete filtr pro zobrazení zaměstnanců, kteří mají ve  své  kartě  v  záložce  Základní
údaje/Personální/Rozdělení  přiřazeno rozdělení zvoleného typu. Pokud zatrhnete možnost 

Jen rozdělení - zobrazí se seznam zaměstnanců vybraného rozdělení. Toto přiřazení můžete měnit v menu
"Seznamy/Rozdělení",  v  záložce  Členové  rozdělení .  Tento  formulář  můžete  otevřít  i  v  Seznamu
zaměstnanců, a to  rozkliknutím daného rozdělení v  levé  části formuláře  (pokud je  filtr  Zobrazit  hierarchii
aktivní).

Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců.

Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru.
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Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr.

Pro rozhodnutí,  zda  je  zaměstnanec aktivní nebo ne,  záleží na  tom, ke  kterému dni  je  filtr  data  nastaven.
Standardně je vybráno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte možnost Akt. den a
zatrhněte funkci Ke dni. Tím se aktivuje kalendář pro výběr dne. 

Jen typ osoby  -  pokud je  pole  zatržené,  zobrazí se  jen zaměstnanci,  kteří mají ve  své  kartě  v  záložce
Základní  údaje/Mzdové/Pracovní  poměr  uveden  Typ  osoby  odpovídající  zvolenému  filtru.  Pro  účely
zpracovávání  mezd  je  důležité  nastavení  Zaměstnanec.  Ostatní  varianty  slouží  pouze  pro  práci  s
docházkovým systémem a těmto zaměstnancům se mzda nepočítá.

Typ období - z nabízených možností vyberte časové období, ke kterému se má zobrazit seznam vyřazených
hodnocení.  Nabídka  je  následující:  Týdenní  hodnocení,  Měsíční  hodnocení,  Čtvrtletní  hodnocení,  Půlroční
hodnocení, Roční hodnocení, Hodnocení v období od do. 

Jen účel hodnocení - v seznamu se zobrazí osoby, u kterých je vygenerován vybraný účel hodnocení. 

13.11 Účel hodnocení

Účel hodnocení představuje  svou definicí komplexní nástroj  pro hodnocení zaměstnanců.  Účel  hodnocení  je
spojení šablon hodnocení  a  předávacího procesu  do jednoho celku. Prakticky  tak  definujeme  nástroj
(=šablonu  hodnocení)  a  postup  (=předávací  proces)  hodnocení.  Číselník  je  uživatelským  seznamem,  to
znamená, že si jej vytvoříte sami na základě vašich potřeb. 

Nový účel hodnocení vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Účel hodnocení

 vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář je rozdělen
do následujících záložek:

Základní údaje

Skladba hodnocení

Pracovní místa

Historie generování
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441 465
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13.11.1 Formulář účelu hodnocení - Základní údaje

Ve formuláři definujete potřebné údaje nutné ke spuštění procesu hodnocení. 

Popis - identifikační popis účelu hodnocení. 

Předávací  proces  -  z  definovaného  seznamu  vyberte  požadovaný  předávací  proces.  Přiřazením
předávacího procesu k účelu hodnocení přeneseně definujeme, které osoby a v jakém pořadí budou provádět
hodnocení.

Poznám ka: Ve skutečnosti se  jedná o  osoby  na  pracov ních  m ístech  odpov ídajících  kategorii pracov ního  m ísta
příslušného pořadí předáv acího procesu.

Typ  období  -  z  nabídky  vyberte  o  jaký  typ  (myšleno  časově)  hodnocení  se  jedná.  Na  výběr  máte  z
následujících možností: Den, Týden, Měsíc, Čtvrtletí, Pololetí, Rok, Variabilní období.

Perioda  -  zadejte  minimální periodu tohoto hodnocení,  tzn.,  zda  perioda  bude  jeden  den,  jeden  týden,
jeden měsíc, atd.

Generovat  dne  -  pro  automatické  generování  hodnocení  (prováděné  formou  skriptu)  je  důležité
specifikovat datum, kdy se má hodnocení vygenerovat.

Generovat pro každé pracovní místo zaměstnance - zatrhnutím určíte, zda se  generování hodnocení
provede  pro každé  pracovní místo  osoby.  Hodnocená  osoba  může  v rámci  organizačního  rozdělení  firmy
figurovat na více pracovních místech. Pokud je v rámci přiřazení pracovního místa  k účelu hodnocení takto
obsaženo  více  pracovních  míst  jedné  hodnocené  osoby,  je  nutné  rozhodnout,  zda  se  má  vygenerovat
hodnocení pro danou osobu a pro každé pracovní místo, na které je osoba přiřazena, nebo pouze jednou pro
danou osobu, přičemž se automaticky vybere pracovní místo zařazeno v hierarchii jako nejnižší.

Zahrnout  i zaměstnance  s  nástupem 0 dnů po začátku hodnoceného období -  do hodnocení  se
zahrnou i zaměstnanci, kteří nastoupili zadaný počet dní po začátku hodnoceného období. 
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13.11.2 Formulář účelu hodnocení - Skladba hodnocení

V  záložce  vybíráte  z  vytvořených  šablon  hodnocení  (v  levém  sloupci)  a  přiřazujete  je  účelu  hodnocení
pomocí šipek uprostřed mezi seznamy. Přiřazené šablony hodnocení (vždy minimálně  jedna) definují nástroj,
kterým  se  bude  hodnotit.  Takto  přiřazené  šablony  se  budou  generovat  (po  stisku  tlačítka

) u vybraných pracovních míst . 

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře šablony hodnocení . Tlačítkem

 Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Šablona hodnocení - nastavení.

Kód - označení editovaného záznamu.

Popis - popis editovaného záznamu.

Váha  hodnocení  -  určete  váhu  příslušné  šablony  hodnocení.  Celkový  součet  vah  přiřazených  šablon
hodnocení musí být 100%. V  pravém dolním rohu (na  prvním obrázku v červeném rámečku) je  zobrazen
celkový součet  vah hodnocení přiřazených šablon. Pokud bude  tento  součet  větší  nebo  menší  jak  100%,
zobrazí se text "Součet vah hodnocení" červeným písmem. 

441

461

441



461

13.11.3 Formulář účelu hodnocení - Pracovní místa

Přiřazením pracovního místa k účelu hodnocení definujete osoby, které budou objektem hodnocení. Další funkcí
z tohoto vyplývající je, že tato  pracovní místa  zároveň definují vstupní kategorii pracovních míst  předávacího
procesu a tedy pořadí předávání hodnocení.

Tlačítkem   Editace  záznamu  v  levé  části  okna  se  dostanete  do  formuláře  typu  pracovního  místa .

Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna se zobrazí formulář Platnost  přiřazení  pracovního  místa  k
účelu hodnocení.

Pracovní místo - pracovní místo, které je přiřazeno k vybranému účelu hodnocení.

Platnost od - datum počátku přiřazení pracovního místa k vybranému účelu hodnocení.

Platnost od - datum ukončení přiřazení pracovního místa k vybranému účelu hodnocení.

Údaje v předchozích záložkách slouží k definici potřebných parametrů nutných pro spuštění procesu hodnocení.
Pokud jste vyplnili všechny položky účelu hodnocení, můžete spustit samotný proces hodnocení.
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Generuj  hodnocení  -  tlačítkem  provedete  vygenerování  šablon
hodnocení. Po stisku tlačítka se zobrazí dialog Parametry generování:

Ve formuláři můžete zadat např. hodnoty, které jsou zobrazeny na obrázku. Ty mají tento význam: jelikož se
jedná o měsíční hodnocení, bude vygenerováno na 2 měsíce, přičemž se bude jednat o období od 1. 11. 2012 -
30. 11. 2012 a od 1. 12. 2012 - 31. 12. 2012.

Po  potvrzení  zadaných  údajů  dojde  k  vygenerování  šablon  hodnocení  a  zobrazí  se  log  informací  o  tomto
vygenerování: 

Přiřazení pracovních míst k účelu hodnocení odpovídá 4 osobám pro hodnocení, skladba hodnocení je tvořena 2
šablonami hodnocení a chtěli jsme také vygenerovat hodnocení na 2 období: 4 osoby x 2 šablony hodnocení x 2
období = 16. Podrobnější informace můžete získat ihned na záložce Historie generování .

13.11.4 Formulář účelu hodnocení - Historie generování

V seznamu se zobrazí historie generování hodnocení zaměstnanců. 
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Tento  souhrnný  náhled  nám  dává  tuto  informaci:  hodnotíme  zaměstnance  Marii  Benčíkovou,  Markétu
Kokoskovou,  Jarmilu  Kokoškovou  a  Kamilu  Konečnou,  každého  v období  od  1.  11.  2012  -  30.  11.  2012  a
v období od 1. 12. 2012 - 31. 12. 2012. Hodnocení ve všech případech stále  probíhá,  a  proto neznáme jeho
výsledek. Po „dvojkliku“  na  první záznam zobrazíme  detailnější  informaci  o  hodnocení  –  hodnocení  pomocí
jednotlivých šablon hodnocení:

Pokud provedete opět „dvojklik“ na první záznam, zobrazí se detailnější informace o aktuálním stavu hodnocení
daného zaměstnance prostřednictvím vybrané šablony hodnocení:

Zobrazený strom odpovídá aktuálnímu stavu, tzn., zatím ještě nikdo hodnocení neprovedl a jediný kdo ho může
provést je zaměstnanec na pracovním místě zástupce vedoucího a zároveň také ve stejném (nebo
nadřazeném) rozdělení jako hodnocená osoba.
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Pokud  hodnotící  osoba  provedla  hodnocení  a  předala  ho  další  osobě,  potom  došlo  ke  změně  stavu  u
příslušného hodnocení (nově stav hodnocení Zpracováno): 

Oproti  prvnímu  zobrazení  historie  hodnocení  osoby  dle  příslušné  šablony  došlo  k následující  změně:
zaměstnanec Jan Kolodovsky na pracovním místě Zástupce vedoucího provedl hodnocení a  nyní je  hodnocení
připraveno pro hodnocení zaměstnancem na pracovním místě Vedoucí prodejny ve stejném, nebo nadřazeném
rozdělení jako hodnocená osoba.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

Pokud označíte některý řádek na levé straně, zobrazí se v horní pravé části informace o hodnocení a tlačítko v
závislosti na stupni zpracování. 

Editace hodnocení - tlačítko se zobrazí v případě, že je hodnocení Připraveno nebo
Nezpracováno, Nezpracováno - vrácené. Stiskem tlačítka můžete editovat hodnocení.

Přepočti výsledky - tlačítko se zobrazí v případě, že je hodnocení Připraveno. Stiskem
tlačítka přepočtete výsledky hodnocení. 

Náhled hodnocení - tlačítko se zobrazí v případě, že je hodnocení Zpracováno nebo Vráceno
k dopracování. Stiskem tlačítka zobrazíte náhled hodnocení. 

LEGENDA

Zatím nepovoleno - hodnocení zaměstnance není zatím povoleno, jelikož nebylo hodnocení
provedeno pracovníky, kteří jsou zařazeni v hierarchii předávacího procesu na nižším místě.

Nezpracováno, Nezpracováno - vrácené - pracovník zatím hodnocení neprovedl nebo ho
vrátil k dopracování pracovníkovi, který je zařazen v hierarchii předávacího procesu na nižším
místě.

Připraveno - hodnocení není zatím uzavřeno, nepředává se další osobě a hodnotící osoba ho
ještě může změnit.
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Zpracováno - hodnocení je uzavřeno, tzn. je bráno jako definitivní a předává se další osobě.
 

Vráceno k dopracování - hodnocení je vráceno předchozímu hodnotícímu. 

Vyřazeno - hodnocení je vyřazeno.

Detailnější informace o hodnocení je možné zobrazit i v následujících seznamech:

- Souhrnné hodnocení zaměstnanců ,
- Vyřazené hodnocení zaměstnanců , 
- Seznam zaměstnanců .

13.12 Předávací proces

Předávací  proces  obecně  představuje  definici  posloupnosti  předávání  mezi  kategoriemi  pracovních  míst.
Nejdříve  musíme určit  počáteční (vstupní)  kategorii  pracovního  místa,  následně  konkrétní  posloupnost,
která  je  vždy  svázaná  s danou  vstupní  kategorií.  Před  definicí  předávacího  procesu  je  nutné  mít
vytvořené  kategorie  pracovních  míst  jako  základní  elementy  předávacího  procesu.  Tuto
funkcionalitu využijete například při hodnocení zaměstnanců. Hodnocení se  vyplňuje,  předává  a  schvaluje  na
základě předávacího procesu podle pracovního místa uživatele a hierarchie (například středisek). 
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V případě, že máme vytvořené kategorie pracovních míst,  můžeme přistoupit  k definici předávacího procesu.

Nový  záznam  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Předávací  proces

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

Kromě základních identifikačních a popisných údajů definujeme pořadí předávání, a to kliknutím na tlačítko 
Nový záznam (v červeném rámečku na obrázku).

Vytvořený předávací proces má v praxi následující význam:

Při aplikaci předávacího procesu na  pracovní  místa  sdružená  do  kategorie  Prodejce  budou  první  v pořadí
předávaní  všechny  osoby  na  pracovních  místech  sdružených  do  kategorie  Zástupce  vedoucího,  dalšími
v pořadí  pak  budou  osoby  na  pracovních  místech  v kategorii  Vedoucí  prodejny,  atd.  až  po  kategorii
pracovního místa Finanční ředitel. Definici pořadí posloupnosti lze  prostřednictvím šipek v pravé  části okna
jednoduše měnit. Každá kategorie může být zastoupena vícekrát – na různé úrovni pořadí.

Ke každé vstupní kategorii pracovního místa se definuje jedinečná posloupnost předávání.
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13.13 Kategorie pracovních míst

Kategorie pracovních míst představuje spojení libovolných typů pracovních míst  (nebo i jednoho) do skupiny,
která  představuje  elementární  krok  v rámci  předávacího  procesu.  Číselník  kategorií  pracovních  míst  je
uživatelský seznam, to znamená,  že  si jej  vytvoříte  sami na  základě  vašich potřeb. Kategorie  pracovních
míst je nutné nadefinovat před definicí předávacího procesu .

Nový údaj  vytvoříte ikonou  Nový  záznam a v  zobrazeném formuláři Kategorie  pracovních  míst vyplníte
potřebné údaje v záložkách Základní údaje  a Pracovní místa . 

13.13.1 Formulář kategorie pracovního místa - Základní údaje

Ve formuláři zadejte základní údaje o kategorii pracovního místa.

Kód - uveďte kód pro kategorii. 

Popis - textová položka pro označení dané kategorie.
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13.13.2 Formulář kategorie pracovního místa - Pracovní místa

Ve formuláři přiřadíte pracovní místa dané kategorii pomocí šipek umístěných mezi seznamy. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Pracovní místo .

13.14 Přepočti výsledné známky

Kliknutím na menu spustíte přepočet výsledných známek hodnocení.

13.15 Kontrola vyplnění

Kliknutím  na  menu  spustíte  kontrolu  vyplnění  hodnocení.  Po  kontrole  se  zobrazí  okno  s  informací,  kolik
hodnocení je zkontrolováno a kolik ještě není kompletně vyplněno. 
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14 Výstupy

V menu Výstupy můžete najít následující položky:

Manažer výstupních sestav

Manažer skriptů

14.1 Manažer výstupních sestav

V  manažeru  naleznete  tiskové  sestavy,  které  jsou  rozděleny  do  kategorií  (Pracovní  místo,  Školení  apod.).
Předdefinované tiskové sestavy jsou vytvořeny tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu zákazníků. V  případě,
že máte zájem o vytvoření nové sestavy dle vašich požadavků, kontaktujte firmu RON Software.

POZOR:  Při  restrukturalizaci  jsou  aktualizov ány  pouze  sy stém ov é  sestav y  (černý m  písm em ),  ne  sestav y
uživ atelské (červ ený m  písm em ).

Formulář Manažer výstupních sestav má několik částí:

POZNÁ MKA :  Pokud  chcete  v y tisknout  či zobrazit  v šechny  údaje  (v šechny  zam ěstnance,  ty py  PP  atd.),  m usíte
m ít v šechny  filtry  v y pnuté.

LEVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

Ne vždy je potřeba zahrnout do výstupní sestavy všechny záznamy, proto si můžete zadat rozsahy pro vytváření
jednotlivých  tiskových  sestav.  K tomu  slouží  na  levé  straně  okna  Manažera  výstupních  sestav  tzv.  Panely.
Všechny panely nemusí být u každé sestavy/kategorie zobrazeny. 

Panel skrývá možnosti nastavení filtru. 

Panel zobrazuje možnosti nastavení zvoleného filtru.
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ŘAZENÍ

Řazení - údaje zobrazované na vybrané sestavě můžete seřadit např. podle jména, příjmení, osobního čísla

apod. Kliknutím na tlačítko  Nastavení řazení aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + R otevřete formulář
pro provedení úprav. Více o aktuálním řazení v kapitole Ovládání programu - Editor řazení .

FILTR

Filtr - zvolenou sestavu můžete libovolně filtrovat. Nabídku tohoto seznamu můžete upravit. Filtry definujete,

popřípadě editujete kliknutím na tlačítko  Nastavení filtru aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + F. Více
o filtrech v kapitole Ovládání seznamu - Seznam filtrů .

OBDOBÍ

Období - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolené období, tj. vyplníte data Od Do.

OSOBA

Osoba  - ze seznamu vyberte osobu, u které chcete zobrazit požadovaná data v sestavě.

Jen typ osoby - filtr pomáhá zobrazit buď jen zaměstnance vlastní, nebo zaměstnance jiné firmy.

OSOBY - VÝČET

Osoby - vyberte osoby, které chcete v sestavě zobrazit.

TYP PRACOVNÍHO POMĚRU

Typ pracovního poměru - zadáním určitého typu PP se načte vybraná sestava pouze se záznamy
zaměstnanců s daným typem PP. 

Do - v tomto filtru lze nastavit rozmezí údajů, které chcete v rámci typu pracovního poměru zobrazit.

EVIDENČNÍ STAV

Evidenční stav - zatržením se aktivuje okno pro výběr evidenčního stavu pro zobrazení požadovaných dat v
sestavě.

Do - u všech předchozích filtrů (kromě filtru Osoba) lze nastavit rozmezí údajů, které chcete zobrazit. Např.
požadujete  přehled  všech  evidenčních  stavů  počínaje  stavem  Mateřská  dovolená  a  konče  stavem  Další
mateřská  dovolená  nad  3  roky.  V  Evidenčním  stavu  v  první  kolonce  vyberete  stav  Mateřská  dovolená,
zaškrtnete pole do a vyberete stav Další mateřská dovolená nad 3 roky.
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KALENDÁŘ

Kalendář - v případě použití filtru zvolte z nabízeného seznamu kalendář, kterého se budou týkat data v
načtené sestavě.

Do - v tomto filtru lze nastavit rozmezí údajů, které chcete v rámci kalendářů zobrazit.

1. ROZDĚLENÍ

Typ rozdělení  -  pokud zaškrtnete tento filtr,  aktivují se další výběrové filtry  v této zóně. Vyberte  typ
rozdělení (například mzdové středisko) a

Rozdělení  -  vyberte rozdělení, které chcete v sestavě zobrazit.

Do - v tomto filtru lze nastavit rozmezí údajů, které chcete v rámci rozdělení zobrazit.

Včetně podřízených rozdělení - filtr nechá zobrazit také podřízená rozdělení vybraného rozdělení.

2. ROZDĚLENÍ

Zde máte možnost nastavit filtr pro druhé rozdělení. 

1. ROZDĚLENÍ - VÝČET

Typ rozdělení  - vyberte typ rozdělení.

Rozdělení  -  vyberte rozdělení, které chcete v sestavě zobrazit.

2. ROZDĚLENÍ - VÝČET

Možnost nastavení druhého filtru rozdělení - výčet.

14.1.1 Seznam všech sestav

V seznamu jsou uvedeny sestavy, které jsou zařazeny do kategorií. Okno je  rozděleno do dvou částí. Pravá
část formuláře obsahuje seznam všech sestav, ve druhé části je možné nastavit filtr nebo řazení pro vybranou
sestavu.
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PRAVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

ČÁST I

Zobrazit/Skrýt rozšiřující informace -  u jednotlivých kategorií a  sestav se  zobrazí/skryje
rozšiřující informace. V zobrazené informaci může být uvedeno jméno přihlášeného uživatele,
datum a  čas  poslední změny  sestavy/kategorie  a  atributy  sestavy  (S  -  systémová  sestava/
kategorie,  M  -  sestava/kategorie  vytvořená  uživatelem,  P  -  pokud  má  sestava/kategorie
příznak "veřejná", Q, F. U jednotlivých sestav můžou být zobrazeny jejich kombinace, například
SQ,  MFP  apod.).  Sestavě/kategorii  můžete  Zapnout/Vypnout  příznak  "veřejná"  pomocí
kontextového menu (stiskem pravého  tlačítka  na  označené  sestavě).  Ze  zobrazené  nabídky
zvolte Zapnout/Vypnout příznak "veřejná".

Typ zobrazení -  stiskem tlačítka,  zobrazeného vedle  popisu,  se  zobrazí  seznam,  ze  kterého  si  můžete
vybrat požadované zobrazení:

Podle zvoleného výběru (Kategorie, Seznam nebo Oblíbené) se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií.

Kategorie  -  v  seznamu  se  zobrazí  seznam  kategorií,  do  kterých  jsou  zařazeny
sestavy. Sestavy uložené  v kategorii můžete  zobrazit  dvojklikem na  kategorii.  Další
možností je  kliknout vedle  kategorie  na  tlačítko +,  které  se  stiskem  změní  na  -  a
zobrazí seznam sestav přiřazených kategorii. 

Seznam - v okně se zobrazí seznam sestav. Pokud chcete  vidět,  ke  které  kategorii

sestava náleží, stiskněte tlačítko . Stiskem se zobrazí další sloupce s informacemi
o sestavách včetně sloupce Kategorie. 

Oblíbené - v seznamu se zobrazí oblíbené sestavy, které máte přidány do seznamu.
Více o oblíbených v seznamu oblíbených sestav .

Oblíbené  -  pokud každý měsíc  po uzávěrce  tisknete  stále  stejné  sestavy,  můžete  si  do  tohoto  seznamu
přidat vaše oblíbené sestavy. Sestavu přidáte  do oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého
tlačítka  na  označené  sestavě). Ze  zobrazené  nabídky zvolte  Přidat  do  seznamu  oblíbených  sestav. Více  o
oblíbených sestavách  v  následující  kapitole  Seznam  oblíbených  sestav .  Stiskem  tlačítka,  zobrazeného
vedle popisu, se zobrazí seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované zobrazení:
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Podle zvoleného výběru se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií. 

<Všechny  sestavy>  -  v  seznamu  budou  zobrazeny  všechny  sestavy
vybraného typu zobrazení. 

Faktury  -  název jste  vytvořili při  vkládání  nové  sestavy  mezi  oblíbené  v  poli
Seznam oblíbených sestav . V  seznamu  se  zobrazí  oblíbené  sestavy,  které
jste si přidali do seznamu. 

ČÁST II

Tato  část  formuláře  obsahuje  seznam  tematických  kategorií  ,  .  Každá  složka  (kategorie)  obsahuje

jednotlivé sestavy (  - sestava vytvořená v editoru sestav (FastReport),  - sloupcová sestava,  - exportní

sestava,  - OLAP Tabulky). Rozkliknutím se označená sestava zobrazí. Pokud použijete filtry,  nezapomeňte,
že sestava  bude  obsahovat  údaje,  které  splňují podmínky filtru. Jestliže  tedy sestava  nezobrazí požadovaná
data, zkontrolujte nastavení filtrů. 

Pokud v seznamu nemáte  zobrazeny  oblíbené  sestavy,  můžete  pomocí  stisku  pravého  tlačítka  na  sestavě/
kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:

Zapnout/Vypnout  příznak "veřejný" -  po  výběru  se  zapne/vypne  příznak "veřejná".  Veřejné  kategorie
může vidět i uživatel, který nemá právo na  sestavy v manažeru sestav. Veřejná  kategorie  bude  mít  u ikony

zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). 

- označená SESTAVA:

Přidat do seznamu oblíbených sestav  - sestavu můžete  přemístit  do seznamu oblíbených sestav . Po
výběru se zobrazí formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam,
do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili. 

Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může
vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u ikony zobrazen

příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé, je potřeba,
aby byla veřejná i její kategorie. 
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V horní části se nacházejí funkční ikony pro práci se sestavami:

Vytvořit  novou  sestavu/kategorii  (Alt+Ins)  -  otevře  se  formulář  Vytvoření  nové
sestavy/kategorie,  ve  kterém  vyplněním  potřebných  údajů  vytvoříte  novou  kategorii  nebo
sestavu. Zvolte, jestli bude vytvořena kategorie nebo sestava. 

1. Vytvořit novou kategorii:

Název - zadejte název (kategorie). 

 

Tlačítkem   otevřete  následující  okno  Kategorie  sestav,  v  němž  zadáte  SQL dotaz.  Přes  tlačítko

 otevřete  seznam  parametrů,  ze  kterého  můžete  použít  nabízené  parametry.  Po  vytvoření

potřebných změn potvrďte tlačítkem .
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2. Vložit do kategorie (v případě, že vytváříte sestavu):

Program automaticky vyplní kategorii podle toho, kde v Seznamu všech sestav podle kategorií zrovna máte
umístěn kurzor.
 

Vyberte typ sestavy:

Sestava  v  editoru  sestav  -  je  nejsložitější  a  vytvořit  ji  může  jen  odborník.  Zadejte  Název

(sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se  FastReport,  ve  kterém  můžete  sestavu
vytvořit.

Sloupcová  sestava  -  tento  typ  sestavy  můžete  vytvořit  také  sami.  Nejprve  zadejte  Název

(sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se  formulář  Editace  sestavy,  kde  vyberete
údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce Dostupná  pole přesuňte požadovaná pole pomocí

šipek , , ,  do sloupce Vybraná pole. Můžete si sami navrhnout vzhled titulků, sloupců,
stránky  (formát,  okraje,  číslování  a  datování  stránek),  titulku  sestavy  atd.  Více  o  sloupcových
sestavách se dozvíte v kapitole Ovládání - Tiskové sestavy .

Exportní  sestava  -  zadejte  Název  (sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se
formulář Editace sestavy, kde vyberete údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce Dostupná

pole přesuňte požadovaná pole pomocí šipek , , ,  do sloupce Vybraná  pole. Vyberte
formát, do kterého se má sestava exportovat: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Textový soubor.

Definovanou sestavu můžete ihned exportovat do požadovaného formátu tlačítkem 

nebo můžete  sestavu   a  podle  potřeby  exportovat  z  formuláře  Manažer  výstupních
sestav. Více o exportních sestavách v Ovládání programu - Seznam sestav pro export .

OLAP Tabulka  -  vytvoření  této  sestavy  je  jednoduší  než  v  případě  vytvoření  sestavy  v  editoru
sestav. Přesto Vám s jejím vytvořením může pomoci odborník. Zadejte Název  (sestavy) a potvrďte

tlačítkem . Otevře se OLAP Tabulka, ve které můžete, po vytvoření SQL dotazu, sestavu

vytvořit. SQL dotaz  vytvoříte,  po uzavření OLAP Tabulky,  pomocí  ikony   Vlastnosti  sestavy/

kategorie. K úpravě OLAP Tabulky se po vytvoření SQL dotazu dostanete pomocí ikony  Editace

sestavy/kategorie.
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Vytvořit  novou  sestavu/kategorii  z  kopie  aktuální  sestavy/kategorie  -  ikonu
použijete při vytváření podobné sestavy té,  která  již  existuje. Označte  sestavu,  z  níž  chcete
duplikát  vytvořit,  a  pak klikněte  na  tuto ikonu. V  otevřeném okně  Vytvoření  nové  sestavy  z

kopie sestavy vyplníte Název sestavy  a potvrdíte tlačítkem , čímž se dostanete
do FastReportu, kde provedete úpravy sestavy.

Tlačítko použijete i v  případech,  kdy chcete  vytvořit  obdobnou kategorii té,  kterou již  máte.
Označte kategorii, z níž chcete duplikát vytvořit, a pak klikněte  na  tuto ikonu. Tím se  otevře
formulář  Vytvoření  nové  kategorie  z  kopie  kategorie,  kde  vyplníte  pole  Název  sestavy  a

potvrdíte  . Následně  se  otevře  formulář  Kategorie  sestav,  v  němž  zadáte  SQL

dotaz.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze  kterého  můžete  použít

nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .

Editace  sestavy/kategorie  -  v  případě,  že  chcete  změnit  sestavu  (jen  nesystémovou),
označte ji a kliknutím na editační ikonu se otevře jeden z formulářů: FastReport nebo Editace
sestavy, kde provedete potřebné změny.

Tlačítko použijete  i v  případech,  kdy chcete  změnit  kategorii.  Označte  danou  kategorii  (lze
pouze vámi vytvořenou), poté klikněte na tuto ikonu, čímž se otevře formulář Kategorie  sestav

,  v  němž  změníte  SQL dotaz.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze
kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem

.

Přejmenovat sestavu/kategorii - pokud chcete  změnit  název sestavy (popř. kategorie  -
lze pouze u vámi vytvořené kategorie/sestavy), označte danou sestavu/kategorii a klikněte na
toto tlačítko. V okně Změna  názvu sestavy  (kategorie) uveďte nový Název sestavy (kategorie)
a potvrďte. 
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Vlastnosti sestavy/kategorie - klikněte na sestavu (popř. kategorii -  lze  pouze  na  vámi
vytvořenou  kategorii),  o  které  zjišťujete  podrobnosti,  a  pak  na  tuto  ikonu.  Ve  formuláři
V lastnosti  sestavy/kategorie  se  dozvíte,  kdo  je  vlastníkem,  kdy  byla  sestava/kategorie
vytvořena,  kdy  proběhly  poslední  změny,  můžete  si  přečíst  poznámky  k  sestavě/kategorii
(popř. je tam doplnit).

 

Viditelnost panelů - stiskem tlačítka můžete nastavit viditelnost některých
panelů, které se zobrazují v okně manažera výstupních sestav na levé straně.
Pokud se má použít viditelnost panelů z kategorie, nechte políčko zaškrtnuté.
V případě vlastního nastavení nesmí být pole zaškrtnuté. 

Překlad  -  stiskem  tlačítka  se  otevře  formulář  Překlad  sestavy,  který  se
využívá  pro jazykové  mutace  do slovenštiny,  angličtiny apod. Funkci můžete
využít jen u sestav, které jsou vytvořeny v editoru sestav.

Nový -  přidáte  sloupec pro nový překlad. Do formuláře  je  třeba  vyplnit
kód jazyka pro překlad. 

Přejmenovat  -  přejmenujete  aktuální  sloupec.  Do  formuláře  zadejte
nový kód jazyka pro překlad.

Zrušit - zrušíte aktuální sloupec s překladem.
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Načíst - načtete řetězce ze souboru.

Uložit - uložíte přeložené řetězce do souboru.

Heslo -  pokud budete  chtít  sestavu,  která  je  zabezpečená  heslem,  Editovat
nebo vytvářet kopii z této sestavy, zobrazí se formulář pro zadání hesla.

Editovat  SQL dotaz  -  po  stisku  tlačítka  můžete  zadat  nebo  editovat  SQL

dotaz  sestavy.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze
kterého  můžete  použít  nabízené  parametry.  Po  vytvoření  potřebných  změn

potvrďte tlačítkem .

Zrušit sestavu/kategorii - zruší se vybraná sestava (kategorie - pouze nesystémová).

Načíst  sestavu/kategorii  ze  souboru  -  do  manažeru  sestav  je  možno  importovat
vytvořené sestavy v editoru sestav (sestavu například vytvoří naši programátoři a zašlou vám
ji emailem). Import sestav lze provést také stiskem kláves CTRL+L a výběrem souboru *.RMR.

Uložit  sestavu/kategorii do  souboru  -  libovolnou  sestavu  (kategorii  vámi  vytvořenou)
můžete uložit do adresáře v počítači a dále ji např. přenést do jiného počítače. 

ČÁST III

Po označení některé sestavy/kategorie v  seznamu se  zobrazí ve  třetí části podrobnější informace  o vybrané
sestavě/kategorii. 

Sestava -  pokud je  kurzor v  pravé  části okna  na  konkrétní sestavě  (ve  složce),  objeví se  název označené
sestavy. 

Kategorie - pokud je kurzor v pravé  části okna  na  konkrétní složce  nebo sestavě,  objeví se  v této  kolonce
název kategorie.

Atributy  - atributy sestavy/kategorie (S - systémová sestava/kategorie, SP -  pokud má  systémová  sestava/
kategorie příznak "veřejná",  M -  sestava/kategorie  vytvořená  uživatelem, MP -  pokud má  sestava/kategorie
vytvořená uživatelem příznak "veřejná"). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí
kontextového menu (stiskem pravého tlačítka  na  označené  sestavě). Ze  zobrazené  nabídky  zvolte  Zapnout/

Vypnout příznak "veřejná". Atributy se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií stisknutím tlačítka . 
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Poslední změna - poslední provedená změna v sestavě/kategorii (5.2.2008 11:55:44). Datum a čas poslední

změny se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií po stisku tlačítka . 

Uživatel - u sestav/kategorií vytvořených uživatelem se v poli zobrazí jeho jméno, podle přihlašovacích údajů.
Uživatelské jméno bude zobrazeno i v seznamu sestav/kategorií u jeho vytvořené sestavy/kategorie  po stisku

tlačítka .  

Uzamčeno heslem - pokud je uživatelem vytvořená sestava uzamčena, zobrazí se zde popis ANO. V opačném
případě zde bude zobrazen popis NE. Vkládat hesla je možné jen u sestav vytvořených uživatelem. 

Popis - pod podrobnějšími informacemi o sestavě/kategorii se zobrazí popis označené kategorie/sestavy. 

ČÁST IV

Náhled  -  slouží  k  zobrazení  vybrané  tiskové  sestavy.  V  horní  části  okna  tiskové
sestavy se nachází tlačítka pro další práci se sestavou, mimo jiné:

Tisknout  -  ikona  pro  otevření  okna  T isk,  ve  kterém  lze  definovat
nastavení tiskárny a rozvržení sestavy určené pro tisk.

Export  -   použitím tohoto tlačítka  se  objeví  nabídka  pro  výběr  formátu
exportované tiskové sestavy. 

Odeslat  E-mailem -  slouží pro přenos  sestavy emailem.  Musíte  vyplnit
všechny  požadovaná  pole,  a  to  komu  odesíláte,  kdo  odesílá,  hostitel
(případně i jméno a heslo uživatele s oprávněním).

Tisk - spustíte samotný tisk vybrané sestavy. U většiny sestav se program v závislosti

na typu sestavy zeptá, co přesně chcete vytisknout. V  případě,  že  máte  označenou
exportní sestavu (při vytváření nové  sestavy jste  zvolili  možnost  Exportní  sestava),
pak se místo tohoto tlačítka zobrazí tlačítko pro export.

Export  -  v  případě,  že  budete  mít  označenou  exportní  sestavu,  tak  se  tlačítko
zobrazí místo tlačítka pro tisk. Můžete  exportovat  sestavu,  kterou máte  uloženou v
Seznamu všech sestav.

 

Pokud máte zvolenou výstupní sestavu, případně nastaveny potřebné filtry, můžete tiskopis zpracovat tlačítkem

 nebo přímo tlačítkem .

Vytvoření vlastních sestav předpokládá znalosti jazyka SQL. Výsledky lze také exportovat do textového souboru
(využitím stávajícího exportu nebo definicí vlastního).
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14.1.2 Seznam oblíbených sestav

Pokud každý měsíc  po uzávěrce  tisknete  stále  stejné  sestavy,  můžete  si do seznamu Oblíbené  přidat  vaše
oblíbené sestavy. Sestavu přidáte do seznamu oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka
na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte Přidat do seznamu oblíbených sestav. Po vybrání se zobrazí
formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav:

Seznam oblíbených sestav - pro vytvoření nového seznamu oblíbených sestav zadejte název. Pro vložení
oblíbené sestavy do existujícího seznamu oblíbených sestav vyberte název ze seznamu.

Název oblíbené sestavy - v poli je předvyplněný převzatý název sestavy ze seznamu. Pokud chcete název
změnit, přepište jej. 

Po potvrzení zadaných údajů stiskem tlačítka  se nově vytvořený seznam oblíbených sestav přidá
do seznamu Oblíbené. 

Pokud máte v Typu zobrazení  vybráno tlačítko , můžete pomocí stisku pravého tlačítka na
sestavě/kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:

Zrušit  seznam oblíbených sestav  -  po výběru se  zobrazí dotaz,  zda  si přejete  zrušit  seznam oblíbených
sestav. Po potvrzení dotazu bude seznam oblíbených sestav zrušen včetně všech oblíbených sestav. 

Přejmenovat  seznam  oblíbených  sestav  -  po  výběru  se  zobrazí  formulář  Změna  názvu  seznamu
oblíbených sestav, ve kterém změníte název kategorie.

472
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Zapnout/Vypnout  příznak "veřejný" -  po  výběru  se  zapne/vypne  příznak "veřejná".  Veřejné  kategorie
může vidět i uživatel, který nemá právo na  sestavy v manažeru sestav. Veřejná  kategorie  bude  mít  u ikony

zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). 

- označená SESTAVA:

Přidat  do  seznamu oblíbených sestav  -  sestavu  můžete  přemístit  do  jiného  oblíbeného  seznamu.  Po
výběru se zobrazí formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam,
do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili. 

Zrušit  sestavu  ze  seznamu oblíbených sestav  -  po  výběru  se  zobrazí  dotaz,  zda  si  přejete  zrušit
oblíbenou  sestavu  ze  seznamu  oblíbených.  Po  potvrzení  dotazu  bude  sestava  ze  seznamu  oblíbených
odstraněna. 

Přejmenovat oblíbenou sestavu - po výběru se zobrazí formulář Změna názvu oblíbené  sestavy, ve kterém
změníte název oblíbené sestavy.

Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může
vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u ikony zobrazen

příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé je potřeba,
aby byla veřejná i její kategorie. 

Každý  uživatel  může  mít  svůj  vlastní  seznam  oblíbených  sestav.  Přiřazení  do  seznamu  oblíbených  sestav
neznamená, že by se sestava "ztratila" ze seznamu všech sestav.
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14.2 Manažer skriptů

Menu obsahuje předdefinované skripty, které rozšiřují funkce programu (např. o importy z externích zdrojů dat
a exporty výsledků do nadřazených systémů jako účetnictví) podle definovaných požadavků zákazníků. Dále lze
skripty definovat  jako obsluhy různých  událostí  v  programu  (např.  otevření/uzavření  formuláře,  při  zápisu/
mazání záznamu do/z databáze). Skripty definované jako obsluhy událostí slouží většinou jako kontrolní skripty
podle specifikovaných požadavků zákazníků, které mohou např. při uzavření formuláře generovat chybové nebo
informativní hlášení podle daných požadavků. Pokud např. záznam nevyhovuje stanoveným kritériím, program
vygeneruje hlášení a  neumožní např. uzavřít  formulář  bez  provedení požadované  opravy. Součástí instalace
programu jsou některé  předdefinované  kontrolní skripty,  např. existence  průměru pro náhrady v  počítaném
čtvrtletí. 

Můžete  vytvářet  nové  nebo upravovat  stávající skripty  pomocí  tlačítek  pro  editaci  nebo  pro  vložení  nového
záznamu. V otevřeném formuláři Skript vyplňte následující pole:

   
Událost - výběr této kolonky ovlivní následující dvě položky.

Kategorie  -  v  případě  nezatržení  zvolíte  ze  seznamu  jednu  z  kategorií  (složek  -  popřípadě  si  vytvoříte
novou), ze které budete nový skript spouštět. Pokud zatrhnete, můžete vybírat z předdefinovaného seznamu
interních tříd formulářů, kterého se bude vytvářený skript týkat. 

Název  skriptu -  v  případě  nezatržení  pole  Událost  pojmenujete  skript  a  potvrdíte  tlačítkem  OK.  Pokud
zvolíte  Událost,  vyberete  z  nabídky požadovanou událost  a  v  dalším  poli  ji  pojmenujete.  Poté  definujete
samotný skript.  

Ikony pro práci se skripty:

 Provést skript (F9) - tlačítko pro spuštění vybraného skriptu.
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Načíst skript ze souboru (Ctrl + L) - načtení skriptu ze souboru využijete např. v případě
vytvoření skriptu na zakázku naší firmou.  

 Uložit skript do souboru (Ctrl + S) - uložení skriptu do souboru.

POZOR:  Při  restrukturalizaci  jsou  aktualizov ány  pouze  sy stém ov é  skripty  (černý m  písm em ),  ne  skripty
uživ atelské (červ ený m  písm em ).

PŘÍKLAD: Při spuštění aplikace se objeví následující informační hlášení:

Popis a nastavení podmínek naleznete v kategorii APPLICATION - skript START_UPOZORNENI_NA_EXPIRACE. V
pravé části jsou proměnné pro nastavení hlášky:



PERSONALISTIKA

Uživatelské funkce
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15 Uživatelské funkce

Volba Uživatelské seznamy, nabízí možnost vytvoření vlastních seznamů s údaji dle vašich požadavků. Z něj  si
pak můžete vytvořit sestavy k tisku. Pro vznik seznamu je nutné znát SQL příkazy. S vytvořením je tedy nutné
oslovit správce ve vaší firmě.

V případě vytvoření nějakého seznamu se tento stane součásti nabídky menu Uživatelské funkce.

15.1 Nastavení uživatelských seznamů

V tomto formuláři budou změny pravděpodobně provádět správci vašeho systému. Nový seznam vytvoříte přes

tlačítko . 

Kód - zadejte kód.

Jen  k prohlížení (data  nelze  editovat)  -  zaškrtávací  položka.  V  případě  její  volby  je  nemožné  ve
vytvořeném seznamu provádět změnu a naopak. Existují však výjimky u některých tabulek,  u kterých nelze
provádět změnu ani při nezaškrtnutí kolonky. 

Kontrolovat databázová práva podle uživatele - po zaškrtnutí pole kontroluje databázová práva podle
uživatele.

Nadpis - doplňte název seznamu.

SQL - zadejte SQL příkaz. 
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Parametry - kliknutím na tlačítko  Nový  budete zadávat kód nového parametru. Po potvrzení zadaného
kódu se objeví formulář Nastavení parametru seznamu, kde  zadáte  typ parametru (Datum, Text,  Celé
číslo, Zaškrtávátko, Nový řádek, Oddělovač), nadpis parametru, šířku a SQL pro výběr a potvrďte. Tím jste
zadali nový parametr. Pro laiky v oblasti SQL dotazů: parametr je jakási podmínka, která je v kolonce  SQL
napsána za dvojtečkou. Zde se tyto parametry zobrazují.

Parametry aplikace - do této kolonky nelze zapisovat.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.

Nový  z  kopie  -  nový  záznam  vytvoříte  také  tak,  že  zkopírujete  stávající
záznam a jen přepíšete požadované údaje. Zjednodušíte si tak práci, protože
nemusíte vypisovat všechna nastavení formuláře.

Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Načíst - načtete soubor obsahující nějaký seznam.

Uložit - po načtení kliknete na tlačítko uložit.

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář. 
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Pokud  chcete  uživatelský  seznam  poslaný  našimi  odborníky  přidat  do  menu  Uživatelské  funkce,  proveďte
následující kroky:

- soubor uložte do PC,

- otevřete si program,

- jděte do menu Uživatelské funkce/Nastavení uživatelských seznamů ,

- ve formuláři stiskněte tlačítko  Načíst,

- načtěte uložený soubor, který vám byl zaslán,

- formulář potvrďte tlačítkem ,

- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidaný uživatelský seznam,

- po stisku položky se uživatelský seznam spustí.

15.2 Nastavení uživatelských skriptů

V tomto formuláři budou provádět změny pravděpodobně správci systému. 

Kategorie - kategorii skriptů.

Skript - popis skriptu.

Titulek - titulek skriptu. Tento titulek můžete přepsat. 

Nový - přes toto tlačítko vytvoříte nový záznam.

Oddělovač

486



489

Zrušit - tlačítkem smažete dané nastavení, vytvořený seznam.

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář bez provedených změn. 

Přes  tlačítko   otevřete  formulář  Výběr  skriptu,  kde  vyberete  požadovaný  skript.  Po  potvrzení

tlačítkem  se vybraný skript vyplní do výše jmenovaných políček.

POZOR:  Při  restrukturalizaci  jsou  aktualizov ány  pouze  sy stém ov é  skripty  (černý m  písm em ),  ne  skripty
uživ atelské (červ ený m  písm em ). Toto barev né rozlišení zjistíte  v  m enu "Vý stupy /Manažer skriptů".

Pokud chcete  skript  poslaný našimi odborníky přidat  do menu Uživatelské  funkce,  uložte  soubor  do  vašeho
počítače. Načtení do programu provedete  v Manažeru skriptů po stisku tlačítek Ctrl+Alt+S. V  tomto  okně
proveďte  načtení  skriptu  ze  souboru  (Ctrl+L)  a  nastavte  zde  požadované  parametry  skriptu.  Přidání
uživatelského skriptu do menu Uživatelských funkcí provedete následovně:

- v programu v menu Uživatelské funkce zvolte volbu Nastavení uživatelských skriptů ,

- v zobrazeném formuláři stiskněte tlačítko  Nový uživatelský skript,

- v okně Výběr skriptu vyberte ve složce načtený skript a potvrďte dvakrát tlačítkem ,

- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidaný skript,

- po stisku položky se skript spustí.

488



PERSONALISTIKA

Okno

16

www.ron.cz



491

16 Okno

Položky  tohoto  menu  jsou  určeny  pro  práci  s  okny.  Jednotlivými  volbami  z  menu  docílíte  přehlednějšího
zobrazení, což vám může usnadnit práci v oknech. Když nejsou v programu žádná okna otevřená, je  seznam
položek neaktivní. 

Jakmile však otevřete jakékoli okno v programu, tak se toto menu aktivuje  a  vytvoří pod poslední standardní
položkou menu Uzavřít vše další seznam právě otevřených oken. Okno, se kterým právě pracujete, je označeno

 .

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

16.1 Kaskáda

Máte-li  otevřeno  více  oken,  s  nimiž  chcete  pracovat,  pak  existuje  několik  možností,  jak  okna  zobrazit.
Formuláře můžete uspořádat kaskádně. U jednotlivých oken lze vidět nadpisy tabulek. Kliknutím na kterékoli z
nich přesune okno do popředí a formulář je tedy vidět celý. Pro takovou úpravu oken stačí kliknout na položku
Kaskáda.

16.2 Dlaždice vodorovně

Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, můžete je uspořádat do vodorovných dlaždic. Kliknutím na
kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí
kliknout na položku Dlaždice vodorovně.

16.3 Dlaždice svisle

Další možností je uspořádat okna ve svislých dlaždicích. Kliknutím na kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete
s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku Dlaždice svisle.

16.4 Maximalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud jste již použili volbu Minimalizovat vše, a chcete s okny opět pracovat,
použijte volbu Maximalizovat vše. Tím se všechna původně otevřená okna opět objeví na obrazovce.
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16.5 Minimalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud chcete všechna okna, se kterými aktuálně  pracujete,  minimalizovat
(ať už z jakéhokoli důvodu), klikněte na tuto volbu. Všechna okna se "srolují" na spodní okraj  základní plochy
programu.

16.6 Uzavřít vše

Poslední možnost v tomto menu je  Uzavřít  vše. Tato funkce  má  stejný důsledek,  jako když  zavřete  všechna
okna postupně. Výhodou je, že všechna okna, s nimiž pracujete, zavřete jedním příkazem. Po uzavření oken
zůstane program spuštěn.
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17 Nápověda

Cílem nápovědy v aplikaci je usnadnění práce s programem. Položku Nápověda naleznete na horní liště úplně
vpravo.

17.1 Obsah nápovědy

Tato  volba  otevře  soubor  nápovědy  na  stránce  obsahu.  V  něm  si  můžete  vybrat  požadovanou  kapitolu  a
přepnout se na odpovídající stránku. 

17.2 Kontextová nápověda

Zobrazuje nápovědu vzhledem k místu, kde se nachází program. To znamená, že stisknete-li klávesu F1 (nebo
tlačítko nápověda), zobrazí se na aktuálním formuláři odpovídající stránka v nápovědě. Na zprovoznění funkce
se stále pracuje.

17.3 Helpdesk

Formulář můžete využít v případech, kdy budete potřebovat vložit nový dotaz nebo odeslat vzorek databáze na
Helpdesk. 

Adresa - zadejte internetovou adresu serveru - http://helpdesk.ron.cz.

http://helpdesk.ron.cz


495

Přihlašovací jméno - zadejte přihlašovací jméno, které používáte pro přihlášení na helpdesk. Přihlašovací
jméno najdete na aktivační kartě programu.

Heslo  -  zadejte  heslo,  které  používáte  pro  přihlášení  na  helpdesk.  Heslo  najdete  na  aktivační  kartě
programu.

Test  -  po  stisku  tlačítka  proběhne  ověřování  přihlašovacích  údajů.  Po  ověření
přihlašovacích údajů program zobrazí informaci, například: "Přihlášení na Helpdesk
bylo úspěšné".

Nastavit  výchozí -  nastaví  výchozí  adresu  a  heslo.  Přihlašovací  jméno  musíte
nastavit sami. Správné přihlašovací údaje najdete na aktivační kartě programu.

Moje dotazy - po stisku odkazu budete přihlášeni na helpdesk, kde se zobrazí seznam s vašimi dotazy.

Vložit  nový  dotaz  -  stiskem odkazu se  přihlásíte  na  helpdesk a  načte  se  formulář  pro  vložení  nového
dotazu.

Odeslat vzorek databáze - po stisku odkazu se otevře formulář pro odeslání dotazu. Vyplňte Předmět a

Text  dotazu a  stiskněte  tlačítko . Následně  se  zobrazí  formulář  pro  Export

vzorku  databáze.  Zde  vyberte,  která  data  chcete  odeslat  ve  vzorku  a  potvrďte  tlačítkem  .
Potvrzením odešlete dotaz se vzorkem na Helpdesk.

Dotazník spokojenosti - odkaz provede přihlášení na helpdesk, kde můžete vyplnit zobrazený dotazník. 

Nastavení osobních údajů - stiskem odkazu se přihlásíte na helpdesk a načte se formulář pro nastavení
osobních údajů. 

Zavřít - uzavřete formulář.
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17.4 Co je v programu nového?

Volba  je  přístupná  v  případě,  že  existuje  soubor  obsahující  informace  o  nových  vlastnostech  a  funkcích
programu. Zvolením této volby zobrazíte text souboru pomocí programu Poznámkový blok nebo WordPad.

17.5 O aplikaci

Zobrazí formulář Informace o aplikaci s informacemi o verzi programu, jeho konfiguraci, vlastníkovi licence  a
adresy výrobce programu a vašeho prodejce.
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Rejstřík

- A -
Aktivace     86

- B -
Bankovní účty     232

BOZP    

Druhy zdrojů nebezpečí     311

Kategorie pracovních rizik     310

Násladky pracovního rizika     309

Pracovní činnosti     306

Pracovní rizika     303

Pracovní úrazy     294

Příčiny úrazů     312

Výskyt pracovního rizika     309

Zdroje nebezpečí     310

- C -
Cesta     88

Číselníky    

Důvod ukončení pracovního poměru     255

Důvod vzniku pracovního poměru     255

Kraje     244

Lékaři a zdravotnická zařízení     256

Měny     251

Národnosti     247

Obce     242

OKEČ     254

Okresy     243

Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)     252

Typy průkazů     259

Typy umístění     240

Způsob dopravy     258

Čísla prací     175

- D -
Databáze    

Nastavení cesty k databázi     88

Obnova dat     82

Oprava a komprimace databáze     88

Restrukturalizace databáze     88, 89

Zálohování dat     80

Dovednosti a schopnosti     278

Druhy školení     363

Druhy zdrojů nebezpečí     311

Důvod ukončení pracovního poměru     255

Důvod vzniku pracovního poměru     255

- E -
Editor nastavení sloupců     47

Editor řazení     41

Editor skupin     94

Editor uživatelů     91

Evidenční zařízení     234

- F -
Filtr    

Jednoduchý filtr     44

Složitý filtr     45

Formulář     39

- J -
Jednoduchý filtr     44

- K -
Kalendář     160

Kalendáře     159

Formulář     160

Osoby v kalendáři     161

Kategorie pracovních rizik     310

Klasifikace zaměstnání (KZAM)     285

Komprimace     88

Kraje     244

- L -
Lékaři a zdravotnická zařízení     256

Lékařské prohlídky    

Lékařské prohlídky     384

Povinné lékařské prohlídky     380

- M -
Manažer skriptů     483
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Manažer výstupních sestav     470

Měny     251

Mzdové stupně     162

Mzdy    

Mzdové stupně     162

- N -
Národnosti     247

Následky pracovního rizika     309

Nastavení     62

Nastavení cesty k databázi     88

Nevytvořené pracovní místa     264

- O -
Obce     242

Obnova dat     82

Obory vzdlání (KKOV)     201

OKEČ     254

Okresy     243

Oprava a komprimace databáze     88

Osoby v kalendáři     161

Ovládání    

Editor nastavení sloupců     47

Editor řazení     41

Formulář     39

Seznam     37

- P -
Personalistika    

Dovednosti a schopnosti     278

Druhy zdrojů nebezpečí     311

Kategorie pracovních rizik     310

Klasifikace zaměstnání (KZAM)     285

Lékařské prohlídky     384

Následky pracovního rizika     309

Nevytvořené pracovní místa     264

Povinné lékařské prohlídky     380

Povinné školení zaměstnanců     334

Povinnosti     287

Pracovní činnosti     306

Pracovní rizika     303

Pracovní úrazy     294

Příčiny úrazů     312

Školení a kurzy     342

Typ nákladů školení     369

Typy dovedností a schopností     284

Typy školení     363

Výskyt pracovního rizika     309

Vytvořené pracovní místa     261

Zaměstnanci na rozdělení     290

Zdroje nebezpečí     310

Platové stupně     166

Platové třídy     168

Platy    

Čísla prací     175

Platové stupně     166

Platové třídy     168

Povolání     176

Skupiny prací     173

Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)     252

Povinné lékařské prohlídky     380

Povinné školení zaměstnanců     334

Povinnosti     287

Povolání     176

Pracovní činnosti     306

Pracovní místa    

Dovednosti a schopnosti     278

Klasifikace zaměstnání (KZAM)     285

Nevytvořené pracovní místa     264

Povinnosti     287

Typy dovedností a schopností     284

Vytvořené pracovní místa     261

Zaměstnanci na rozdělení     290

Pracovní místo     261

Pracovní rizika     303

Pracovní úrazy     294

Práva     91, 94, 95, 96

Práva na databázi     96

Práva na menu     95

Práva na sestavy v manažeru sestav     96

Příčiny úrazů     312

Přihlášení jiného uživatele     78

- R -
Restrukturalizace databáze     88, 89

Rozdělení     62

Řazení     41

- S -
Seznam     37

Seznam počítačů připojených k databázi     99

Seznamy    
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Seznamy    

Bankovní účty     232

Čísla prací     175

Důvod ukončení pracovního poměru     255

Důvod vzniku pracovního poměru     255

Evidenční zařízení     234

Formulář     160

Kalendáře     159

Kraje     244

Lékaři a zdravotnická zařízení     256

Měny     251

Mzdové stupně     162

Národnosti     247

Obce     242

Obory vzdlání (KKOV)     201

OKEČ     254

Okresy     243

Osoby v kalendáři     161

Platové stupně     166

Platové třídy     168

Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)     252

Povolání     176

Skupiny prací     173

Školy     202

Typy mzdových položek     205, 206

Typy průkazů     259

Typy umístění     240

Typy vzdělání     200

Úrovně vzdělání     200

Vlastnosti     206

Vzdělání     202

Způsob dopravy     258

Skupina     94, 95, 96

Skupiny prací     173

Složení systému    

provoz     22

Složitý filtr     45

Školení    

Druhy školení     363

Povinné školení zaměstnanců     334

Školení a kurzy     342

Typ nákladů školení     369

Školení a kurzy     342

- T -
Typ nákladů školení     369

Typy dovedností a schopností     284

Typy mzdových položek     205

Typy průkazů     259

Typy umístění     240

Typy vzdělání     200

- U -
Úrovně vzdělání     200

Úvod    

provoz     22

Uživatel     91, 95, 96

- V -
Vlastnosti programu     62

Výskyt pracovního rizika     309

Výstupy    

Manažer skriptů     483

Manažer výstupních sestav     470

Vytvořené pracovní místa     261

Vzdělání    

Obory vzdlání (KKOV)     201

Typy vzdělání     200

Úrovně vzdělání     200

- Z -
Zabezpečení    

Editor skupin     94

Editor uživatelů     91

Práva na databázi     96

Práva na menu     95

Práva na sestavy v manažeru sestav     96

Zálohování dat     80

Zaměstnanci na rozdělení     290

Zdroje nebezpečí     310

Změna hesla     78

Způsob dopravy     258
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