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roln1 Lrh je ve sr'ém dusledku ku prospe
chu vsem Zemlm a přispivá ke zr1šovani
kon kurenceschopnosti Evropske unie jako
celku"' mjni reditel Hospodáťske komory
Petr KuŽel.

Konec veikerýclt omezeni vŠak skon-
cení přechodneho období ceským 6rrnám
nepřinese. PřeslnŽe povinnost získat v Né-
mecku a Rakorrsku pracovni povoleni ces-
kym firmám odpadla' ostatni lormalily
spojene s r,7:ilánim pracovniků Zůslanou
beze zmeny. Kamenem úrazu se mohou
stát Zejmena pracovnéprávni prrdminky
státu' podnikatelé si bLrJou muset ohIi-
dat zejmena v1iii rninimálni mzdy _ po-
kud pro darly obor exjstuie' maximálrrí
delku pracovni doby nebo tieba ochra-
nLr zdraví a bezpecnosli pii praci. Firmy
by si mel1 hlidat také povinnotli tÝkajici
se daní z příjmu, DPH, případných od-
vodů do takzvané dovolenkové pokladny
u stavebnich prolesi apod.
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Rakousko
elektronika a elektrotechnika

strojirenství, stavebnictví a stavební

materiály
potravinářský průmysI

technologie ZpracOVání biomasy,

bioplynu

a]ternativni domácí systémy qtápění
informačn í technoJoqie, software

Německo
elektrotechnický průmys

stavebnictví a stavební materiály

zdravotnická technika

energeti ka

vocia, odpadv a Životni proířed'
s uŽby

\r nadcházejícím ob'
dobí lze očekávat zýše-
nou frekvencl kontrol. V Rakousku nar'íc
s koncem přechodného období zača1 platit
zákon o boji proti mzdovému a sociá1ní-
mu dumpingu, který bude nedodrŽování
povinné r1iše minimá]ní mzdy trestat ly'
sokými pokutami.

Firmy, které se chystají do Rakouska
nebo do Německa r'7slat své zaměstnance'
musí totíž nejdříve r,7řídit formality týka-
jící se sociálního zabezpečení a zdravot-
ního pojištění. Nejprve si musí na místně
příslušné pobočce České správy sociální-
ho zabezpečerrí nechat l.r,star'it osvědčení
o příslušnosti pracor-níka k Českému sr's'
tetnu tncia]nLho zrbeu i't.cnt. \-\.lJ\ ťnl
tohoto prúkazu se můŽe Protáhnout aŽ

n., .r0 dnr. \limoto b'r mcl.r :rm: zai:::ir.
abr'rrs]ant pracovntci brIi rrbareni Ér-
rops\m průkazem zdravotniho pojištění.
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pobockr- r' \emecku ci R;
tam plánuji irslat sr'e zaměst
informace získat na regioni
kách Hospodářské komory
kontaktních místech při Ži
úřadech. Ministerstvo práct
věcí a především pak kra
úřadů práce a jejich kontak
v pohraničí jiŽ zaznamenaly :

veřejnosti o informace a po
v zemích EU pracovat. Min
ŽádnÝ velloi zlom ve r'zájen
nár.ání neočekár'á.
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DoCHMKOVÉ SYSTÉMY JSoU
URČENY PRo NAPLNĚNÍ povtNnosrt

ZAMĚSTNAVATELŮ, ULOŽENÉ
ZAKONÍKEM PRACE, K EVIDENCl

PRACOVNÍ DOBY PRACE PŘESČAS,
NoČNÍ PRACE A PRACOVNÍ

PoHoToVoSTl A DÁLE PRACOVNíC H

CEST, DOVOLENÝC H, PŘESTAVEK
A PŘEKAŽEK V PRACl

I Evidence pracovní doby
Nejviditelnější komponentou docházkové-

ho systému je docházkoý terminál, nahrazují-
cí někdejší''píchačky" elektronickým zaÍizením'
Docházkový terminá], jakko1i programovatelný
a sofistlkovaný a1e určitě není rozhodující částí
systému. Těžiště kvalitního docházkového systému
spočívá především v softwarovém řešení. Moderní
docházkové systémy musí být schopné zpracovávat
pevnou i pružnou pracovní dobu s rovnoměrným
i nerovnoměrným rozdě1ením, rŮzné typy směn,
přerušení pracovní doby' dovolené, evidovat noční
a přesčasovou práci, pohotovost a pracovní cesty
a současně h1ídat sp1nění všech zákonných poža-
davků a limitů.

l Vazba na personální systémy
DůieŽitá je vazba na personá1ní agendu' neboť

docházka se eviduje pro osoby v pracovně právním
vztahu k Zaměstnavate]i. Nemene důleŽitá je vazba
na zpracování platů a mezd, které závisí na evidenci
odpracované doby. Klíčová je podpora procesů
Žádostí, povolování a schvalování (například dovo_
leýh' přesčasů a pracovních cest) prostřednictvím
konÍigurovatelného systému, který respektuje orga-
nizační strukturu a oprávnění nadřízených.

l Samoobslužné funkce
Dnes již prakticky nezbytnou částí docház-

kového systému jsou samoobslužné funkce, pro-
střednictvím kterých mohou zaměstnanci zjišťovat
p1án směn, kalendář dovolených' plánovat, zadávat
nebo upravovat záznamy docházky a podávat žá-
dostí prostřednictvím web rozhraní. Pro zaměst-
nance, kteří nemají vlastní počítač, posk1'tuje tyto
s1uŽby docházkový terminál.

l Docházkové terminály
Většina současných systémů získává vstupní

clata prostřednictvím docházkoých terminá-
1ů. Existuje řada typů terminálů, od nejjed-
nodušších, pouze s pevně přiřazenými tlačít-
ky' přes specializované termináIy s textoým
nebo graficlým displejem až po průmyslové
tablety s dotykovou obrazovkou a plnohod-
notným operačním systémem. Právě použití
dotykoých tabletů dává v1vojářům i uživate-
lům univerzální a ergonomickou platformu pro
implementaci funkčně bohatých docházkoých
terminálů' Docházkové terminály mohou po-
skytovat řadu doplňkoých funkcí, zejména
pro uživatele, kteří nemají přístup k vlastnímu
počítači.

r Identifikační čipové karty
K vývoření docházkového záznamu na ter-

minálu se zpravidla používá bezkontaktní či-
pová karta, nebo jiný identifikační předmět,
vzácněji snímač biometrických údajů.

l Mobilní klient
Zajímavott variantou pro evidenci docházky

je mobilní k]ient, zaloŽený na r'yužití ,,chytrých
telefonů" (smartphone)' Zaměstnanci, kteří tráví
většinu pracovní doby u zákazníků a na zahra-
ničních pracovních cestách, mohou pořizovat
docházkové záznamy prostřednictvím web roz-
hraní,,chytrého telefonu". Vedle jednoduchého
ovládání pos$tuje tato platforma i funkce ge-
olokace, které lze volitelně r''1'užít pro uloŽení
skutečného místa pořízení záznamu.

l Přizpůsobení potřebám uživatelů
Vzhledem k různým poŽadavkům zaměst-

navatelů, měnící se legislativě a komplikova-
né definici některých pojmů (jako příklad lze
uvést přesčas při pružné pracovní době) musí
být moderní docházkoqÍ systém velmi obecný
a široce konfigurovatelný. Správná implemen-
tace docházkového systému zpravtdla ,,ryža-

duje kval1fikovanou službu zkušeného týmu
dodavatele.
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Máte Zaem získávat zdarma Mc
číslo na adrese: databaze@mc

Červencové číslo Moravskél
stůI do 8. července 2011.
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