
INFORMACE k informačnímu systému IMES - 09.2016  

Mzdy, docházka, statistika  
 

1.     Zvýšení platových tarifů pracovníků ve školství – změna v IMES od 
09/2016 

         S účinností od 1.9.2016 se zvyšují platové tarify pracovníků ve školství.  

         Zvýšení se týká , jak pedagogických pracovníků, kterým se změnila příloha č. 9, tak i 
ostatních zaměstnanců školy nebo školského zařízení 

         Zaměstnanci školy (školník, kuchařky, účetní, uklízečky apod.) se od 1. září přesunují 
dle stupnice platových tarifů v příloze č.3, kde jsou nyní společně s pracovníky 
v sociálních službách. 
 

Změna v programu: 

         V číselnících C5105 a C5106 doplněna skupina 7 dle přílohy č. 3, jedná se o novou 
Skupinu a nové tarify 

         V C5106 upravena platnost platových tarifů dle přílohy č. 9, původní tarify jsou 
platné do 31.08.2016 a nové tarify od 01.09.2016 pod novým kódem zařazení 

 V C5106 se rozšířily platové stupně dle počtu let započitatelné praxe o stupeň 1 do 2 
let, navýšil se tak počet platových stupňů z původních 6 na 7 a došlo tak k posunutí 
stávajících platových stupňů 
(např. zaměstnanec zařazen původně na platovém stupni 2 s počtem let započitatelné 

praxe do 12 let je nyní od 1.9.2016 zařazen na platovém stupni 3) 

 
Doporučujeme: 

 Vzhledem k výše uvedené změně doporučujeme kontrolu tarifů zaměstnanců a jejich 
aktualizace v MS, záložka pracovní poměry, údaj „zařazení“ a údaj „mzdový tarif. 

 Před změnami v MS doporučujeme si vytisknout sestavu z MS/5MS Osobní 
seznamy/5MSMZ Mzdové zařazení/5MSMZ0_05 – jsou zde sloupce se zařazením, 
mzdovým tarifem, 
příplatky, pracovním úvazkem a dobou. 

 V průběhu měsíce 09/2016 Vám bude automatickou reinstalací nahrána nová sestava 
Mzdového zařazení, tříděná dle zařazení. 

 
Změny byly nahrány automatickou reinstalací dne 14.9.2016. 

 

2. Výživné 
 U všech srážek týkajících se výživného a dlužného výživného byla v číselníku srážek C5401 

zrušena povinnost vyplnění BÚ z důvodu využití možnosti zaslání výživného složenkou 

 Změna byla nahrána automatickou reinstalací dne 8.9.2016 
 

3. Sestavy v MS 
1) MZ/MZPZ/MZPZU_040 Potvrzení o výkonu činnosti – nová sestava vyžadovaná 

Úřadem práce 
2) MZ/MZPZL/MZPZL_002 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) – upraveny náležitosti 

dle legislativy 
 

Změny byly nahrány automatickou reinstalací dne 30.7.2016. 

 

4. ISPV (Trexima)- změna v IMES od 07/2016 
1) Změna v Souboru o ekonomickém subjektu – MI 

 rozšířené záhlaví o nové údaje 18-21:  
ODMDPPQ = odměny z dohod o provedení práce,  
HODDPPQ = hodiny dohod o provedení práce, 
ODMSTATQ = odměny statutárních orgánů, 
ODSTUPQ = odchodné a odstupné 



 Do řádků se pro možnou kontrolu vždy načtou jednotlivé PP, tedy i za 1. a 3. Čtvrtletí, 
dříve nebyly vidět věty o PP v 1. a 3. Čtvrtletí. 

 Naplnění těchto položek bylo zadané do  C5300P 

 reinstalací doplněny číselníky: 
C5512 – CZISCO jsou doplněné nové kódy: 12233, 23411, 23412 
C5512 – CZISCO je zrušeno nabízení u kódu: 23410 

 upravena sestava MZ/5MST/5MSTT/01 – Opis vytvořeného ISPV – čtvrtletní šetření o 

ceně práce  

2) Změna v Souboru o pracovních poměrech – MP 

 program řeší správné doplnění hodnot do sloupce: 

1)    KONECEP u osob na MD/RD. Osobám, které v daném kalendářním roce nastoupily na 

MD/RD se vyplní datem posledního dne, kdy byla tato osoba v evidenčním stavu před 

nástupem na MD/RD. 

2)    EVIDDNY u osob na MD/RD. Osobám se sčítají kalendářní dny, kdy byly vedeny na ev. 

stavu 1 (nikoliv na ev. stavu 919, 920, 921). Doba čerpání dovolené mezi MD a RD na ev. 

stavu 1 se do EVIDDNY započítává. 

 
                Změny byly nahrány automatickou reinstalací dne 28.6.2016 a 7.7.2016. 
 


