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ALIS KEO Mzdy verze 7.90c „Dlouhodobé vynětí“

Úvod
Dlouhodobé vynětí slouží k označení zaměstnance v případě, že nemůže vykonávat 
sjednanou práci v rámci pracovního poměru pro organizaci a přitom trvá pracovní poměr.

Porovnání verze 7.90c a předchozích
Ve verzích před KEO Mzdy 7.90c bylo možné dlouhodobě vyjmout jen celého 
zaměstnance. Protože se vyskytla potřeba vyjmout jen konkrétní pracovní poměr u 
zaměstnance, bylo zpracování předěláno tak, aby bylo možno dlouhodobě vyjmout 
jednotlivé pracovní poměry. Z tohoto důvodu bylo třeba rozšířit informace o dlouhodobém 
vynětí o informace jednoznačně označující pracovní poměr, který se vyjímá.

Dlouhodobé vynětí ze stavu - označení dlouhodobého vynětí
Při výběru ze seznamu zaměstnanců se zobrazí seznam pracovních poměrů vybraného 
zaměstnance. V první řádce je identifikace zaměstnance a konkrétního pracovního 
poměru: osobní číslo, číslo pracovního poměru, pořadové číslo pracovního poměru a 
příjmení a jméno. Tyto údaje nelze editovat. V dalších řádcích je možno zadat důvod 
dlouhodobého vynětí a počáteční a koncový datum dlouhodobého vynětí. Koncový datum 
je možné průběžně v budoucnosti upravovat.

Na obrázku je příklad, ve kterém má zaměstnanec dva pracovní poměry (01 a 11). Každý 
z těchto pracovních poměrů může být vyjmut samostatně co do doby a důvodu. 
Z historických důvodů bude po přechodnou dobu podporováno dříve pořízené dlouhodobé 
vyjmutí, u kterého je číslo pracovního poměru 00 a pořadové číslo pracovního poměru je 
0. Takto dříve pořízené vynětí označuje, že jsou vyňaté všechny pracovní poměry 
u zaměstnance.
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Vyplněním datumů dlouhodobého vynětí se od verze 7.90c mění, s ohledem na aktuální 
období, aktivita u jednotlivých pracovním poměrů.

Návrat do stavu po vynětí - ukončení dlouhodobého vynětí
Po výběru zaměstnance s vyňatým pracovním poměrem je možné změnit koncový datum 
dlouhodobého vynětí. Podle datumu ukončení vynětí v kombinaci s aktuálním obdobím se 
mění aktivita u konkrétního pracovního poměru.
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Storno vynětí zaměstnance - storno dlouhodobého vynětí
Ke stornu se nabídnou jen ti zaměstnanci, u kterých je počátek vynětí v aktuálním období. 
Potvrzením pomocí Enteru dojde ke stornování zadaného (zadaných) vynětí v vybraného 
zaměstnance.

Prohlížení vyňatých zaměstnanců
Po přesunutí na sledovaného zaměstnance po stisku F6 se zobrazí sestava dlouhodobých 
vynětí, přehled dlouhodobých vynětí konkrétního zaměstnance.
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Pomocí F5 je možné si prohlédnout historii dlouhodobě vyňatých zaměstnanců.

Vliv dlouhodobého vynětí
Dlouhodobé vynětí má vliv na aktivitu pracovního poměru zaměstnance. 

Pokud je počátek vynětí shodný s počátkem aktuálního měsíce, stane se pracovní poměr 
neaktivním, jinak se stává neaktivním až po výpočtu mezd a uzavření měsíce.

Pokud je konec vynětí shodný s koncem aktuálního měsíce, zůstane pracovní poměr 
neaktivní. Aktivita se změní až po výpočtu mezd a uzávěrce měsíce.

Pokud je konec vynětí v aktuálním měsíci a datum konce není posledním dnem měsíce 
stává se aktivním.

Aktivita pracovního poměru má vliv na výpočet mezd a následně i vše co vychází z 
odpracované doby (např. ELDP).

V případě, že zaměstnanec má více pracovních poměrů, je nutné pro správnou funkci 
ELDP a výplatní pásky zadat do druhu činnosti správnou hodnotu.
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