
Mzdy 

Program řeší kompletně problematiku zpracování mezd v organizaci, včetně napojení výstupů na státní 
instituce, banky, statistiky nebo firmy, které poskytují kontakt na státní správu. Na základě kmenových 
dat zaměstnanců a vložení měsíčních změn se provádí výpočet mezd. Nastavení výpočetních 
algoritmů a mechanismů vstupu se děje parametricky, aktualizací souboru "Řízení mzdových složek", 
který je plně v režii uživatele.  

Kromě základních funkcí  měsíčních výpočtů, jako jsou například výplatní listy, příkazy k úhradě (tisk 
nebo homebanking), sestavy pro pojišťovny, výstupy pro statistiky (např. ISPV nebo ISP),   
rekapitulace, přehledy daní a pojistného atd. ,  poskytuje systém roční chody, které obsahují například: 
mzdový list, zápočtový list,potvrzení o příjmech, roční zúčtování daně, čisté příjmy pro potvrzování 
sociálních dávek, evidenční list důchodového zabezpečení s napojením na e-portál, daňový portál, 
portály zdravotních pojišťoven, povinné pojištění zaměstnanců, plnění povinného podílu,  atd. Těchto 
sestav se v programu nachází asi 150 a všechny lze uživatelsky modifikovat a tím získat další pohledy 
na výstupní databáze. 

  Program MZDY pracuje s aktivním archivem, který umožňuje náhled do již uzavřených období.  
V tomto archivu jsou k dispozici všechny výstupy jako v otevřeném období. Není tedy nutné sestavy 
tisknout ihned. Sestavy  se ihned nabízejí ve standardních formátech PDF,DOC,TXT,XLS, Lze je 
odesílat e-mailem a to buď poštovním klientem nebo tzv. direct-mail bez přítomnosti poštovního 
klienta. Výplatní pásky lze odesílat navíc zaheslované. Program též umožňuje vytvoření výstupního 
média, které obsahuje všechny již uzavřené měsíce, včetně ročních sestav. Toto médium 
(CD,DVD,externí disk) je programově nezávislé na instalaci mzdového programu. 

 Modul "Mzdy" obsahuje též  Personalistiku, která čerpá data z mezd a doplňuje je o další volitelné 
položky dle zvyklostí uživatele. Personalistika obsahuje kromě základních údajů i přehledy o 
zdravotních prohlídkách, obrazové databáze, školení, dokumenty související s pracovním poměrem 
v elektronickém tvaru a podobně. Mzdová agenda dále poskytuje data modulu DDHM, kde jsou trvale 
aktualizovány soubory pracovníků . Další úlohy, které lze propojit se systémem Mezd, jsou 
ÚČETNICTVÍ,  NEDOKONČENÁ VÝROBA a volitelná část programu, která se týká jednicové mzdy.  

Program je dodávám v multi uživatelském režimu pro 999 zpracovávaných firem v síťovém provedení 
buď jako klient-server, nebo terminálová aplikace. Aktualizace a kontrola programu je automaticky 
realizována prostřednictvím internetu, pod kontrolou mzdového programu. Program též disponuje 
odesíláním dat na internetový server firmy, pro urychlené řešení případných dotazů. 
 
 


