TachoScan
Seznam změn
Verze: 4.6

TachoScan
Seznam změn
© 2002 - 2018 INELO Polska Všechna práva vyhrazena

Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verej ná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduj e predchozí
písemný souhlas vydavatele.
Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními
znackami j ej ich maj itelu. Vydavatel a také autor si na ne nenárokuj í žádná práva.
Ackoli byla vynaložena zvláštní peclivost v prubehu vytvárení této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor
neodpovídaj í za chyby a zanedbání ani za škody zpusobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V
žádném prípade vydavatel ani autor neodpovídaj í za nezískaný príj em ani také za žádné j iné ekonomické škody
prímo nebo neprímo zpusobené nebo domnele zpusobené touto dokumentací.
Okna programu j sou ve vyobrazeních (screen'ech) umístených v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem
od oken vlastnené verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvlášte v j iné verzi programu než j e verze instrukce.

Výroba:
INELO Polska
ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Verze 4.6

3

Změny provedené v této verzi programu:
Aktualizace SQL Server™2000 a SQL Server™2005:
Pro maj itele výše uvedených servrů nebude možná aktualizace programu TachoScan, pokud uživatel nebude
souhlasit s aktualizací servru.
Lze také provést ruční aktualizaci servru SQL do minimalní verze: SQL Server™2008R2

Hlavní modul
Nastavení
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení" -> Hlavní
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)

· v sekci Různé byla přidána volba Zobrazit vyhodnocení rizik v hlavním okně (může

zpomalit chod programu), j ej ímž označením doj de k zobrazení v záložce Start widgetu
Pověst (který se bude zobrazovat střídavě s widgetem Aktuality).
Oznamování chyb programu
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení" -> Hlavní
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)

· byla odstraněna volba Vypnout chybová hlášení."

Optimalizace
· byla zavedena obsluha SQL Server™ 2017;
· byla optimalizována činnost Instalátoru SQL;
· byly opraveny chyby softwaru týkaj ící se licencování

Svátky a dny volna
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[011] Svátky a dny volna")

· byl aktualizován seznam svátků v roce 2018 pro Francii a Rakousko;
· v seznamu: Nestandardní svátky byl změněn sloupec: "Země" (kódy ISO zemí) na (vlaj ka a

název státu);
· při přidávání volna nebo svátku se už nezobrazí samostatné okno - seznam bude rozšířen

o prázdný řádek, v němž bude možné zadat datum, popis a stát;
· data bude možné editovat dvěma způsoby:
· dvoj itým kliknutím na buňku;
· výběrem tlačítka:

- otevření okna editace.
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Kursy měn
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[009] Kursy měn")

· byl optimalizován mechanismus stahování měnových kurzů;
· byl změněn vzhled okna editace měnového kurzu.

Import měnových kurzů ze souboru xml
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[009] Kursy měn")

· do nástroj ové lišty seznamu měn bylo přidáno tlačítko

umožňuj ící import měnových

kurzů ze souboru XML;
· do katalogu programu TachoScan, do adresáře narzedzia (nástroj e), byl přidán soubor

PobieranieKursówWalut, který umožňuj e generovat vlastní soubory importu měn ve
formátu XML
Záložka - signalizace neuložených změn
· bylo umožněno volně se pohybovat po záložkách bez nutnosti ukládat změny - pokud

např. provedete změnu zaměstnání v okně editace pracovní smlouvy, bude možné přej ít
na j inou záložku bez nutnosti uložení změn;
· záložka, ve níž byly provedeny změny bez ukládání, bude označena "*" (hvězdičkou) a

bude blikat červeně.

Modul TachoScan
Automatická aktualizace sazeb
Byl přidán mechanismus automatické aktualizace mzdových sazeb, denních sazeb a příplatků v j iných
zemích
(nabídka:"Základní údaj e").

· byla přidána volba Automatické stahování sazeb pro jiné země (minimální, příplatky,

denní) – tato volba j e ve výchozím nastavení označena
(menu: "TachoScan" -> "[181] Minimum wages in foreign contries>", menu: "TachoScan" -> "[178] Minimální
denní sazba v j iných zemích" oraz menu: "TachoScan" -> "[183] Zahraniční příplatky")

· bylo přidáno tlačítko

které slouží ke stahování a aktualizaci sazeb;

· byl změněn mechanismus přidávání individuálních sazeb pro podnik;
· bylo přidáno označení modrou barvou sazeb přidaných podnikem;
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Sazby přidané podnikem nebudou aktualizovány. Je třeba kontrolovat, zda nej sou nižší než ty,
které j sou vyžadovány právními předpisy

(nabídka: "TachoScan" -> "[311] Minimální denní sazba v j iných zemích")

· ·byl přidán sloupec Implicitně, kde j sou označeny sazby podléhaj ící aktualizaci (sazby

odpovídaj í zákonným minimálním sazbám v j ednotlivých zemích);

Úroveň provinění v hlášení o porušeních
(nabídka: "Reporty"-> "Týdenní kontrola pracovní doby řidiče"
(nabídka: "Reporty"-> "Přestupky řidiče" - > záložka Porušení)

· byl přidán sloupec Úroveň závažnosti;
· z náhledu před tiskem sestavy byly odstraněny sloupce Traj ekt a Osádka.

Nastavení
(nabídka: "Základní údaj e" ->"Nastavení" -> "Tachoscan" -> "Různé")

· k volbě Aproximovat km pro činnosti z digitálních karet byla přidána podvolba Vypočítat

uj eté km na základě podrobné rychlosti (může doj ít ke zpomalení chodu programu).
Diagram rychlosti - dodatečné sekce
(nabídka: "TachoScan" -> "Údaj e z digitálních tachografů" -> "okno náhledu dat z digitálního tachografu" ->
záložka "Diagram rychlosti")

· tachograf Continental VDO od verze: 1.3 - pro vyčtení speciálních rychlostních dat byla

přidána možnost vyčtení/uložení a zobrazení následuj ících grafů:

Ř

- historie rychlosti za posledních 168 hodin řízení uložena
s frekvencí jedné sekundy

Ř
Ř

- poslední tři záznamy (vysoké rozlišení - frekvence: čtyři
hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla nepřirozená změna
rychlosti v krátkém časovém úseku;
- poslední tři záznamy (vysoké rozlišení - frekvence: čtyři
hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla prudká změna rychlosti s
velkou hodnotou.

Na základě čl.1 a Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 2016/403 byl přidán mechanismus výpočtu četnosti
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výskytu závažných porušení. .
(menu: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení" -> Hlavní)

· v sekci Různé byla přidána volba Zobrazit vyhodnocení rizik v hlavním okně (může

zpomalit chod programu), j ej ímž označením doj de k zobrazení v záložce Start widgetu
Pověst (který se bude zobrazovat střídavě s widgetem Aktuality).
(zakładka: "Start")

· byl přidán widget (okno) Pověst, který bude střídavě s widgetem Aktuality zobrazovat

výsledky výpočtu četnosti výskytu závažných porušení

§
§
§

výše uvedena četnost se bude automaticky vypočítávat jednou denně hned po spuštění programu;
§
pomocí tlačítka:
výše uvedené četnosti;

bude možné kdykoliv vynutit opakovaný výpočet

§
zatímco tlačítko:
zobrazí sestavu: - "[182] Analýza rizika ztráty
dobré pověsti", v níž kromě výpočtu průměrného počtu velmi závažných porušení jsou také
uvedeny, v souladu se Zákonem o silniční dopravě, čl. 15a odst. 4, sankce vyplývající z překročení
výše uvedené četnosti. Pod popisem sankcí se zobrazí seznam řidičů včetně počtu spáchaných
porušení;

(nabídka: "Reporty")
·

byla přidána sestava "[182] Analýza rizika ztráty dobré pověsti" - stej ná j ako se zobrazí
pomocí tlačítka: :

.

(záložka: "Start" a nabídka: "Reporty" -> "TachoScan"->"[182] Analýza rizika ztráty dobré pověsti")

· bylo přidáno nezohledněné v sestavě "[182] Analýza rizika ztráty dobré pověsti"

porušení, které nebyly schváleny v [114] Přestupky řidiče (nabídka "Reporty" ->
"TachoScan").
Optymalizacja
(nabídka: "TachoScan" -> "[102] Otevřít")

· byla zrychlena analýza a ukládání dat při načítání mnoha digitálních souborů;
· byl optimalizován výpočet stavů čítače;
(nabídka: "Reporty" -> "TachoScan", "Další výkazy"; nabídka: "Reporty" -> "TachoScan)

· byla zkrácena doba generování sestav: "[127] Týdenní kontrola pracovní doby řidiče",

"[130] Záznam pracovní doby čl. 25 zák. o pracovní době řidičů
podle skutečných kalendářních dat".

" i "Činnost řidiče ->

Přestupky řidiče
(nabídka: "TachoScan" -> "[114] Přestupky řidiče")

· pro volbu: Od 11. dubna 2007 analyzovat dle byl odstraněn výběr analýzy podle AETR;
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Aktualizace:
Pokud j ste měli označenou výše uvedenou volbu (AETR), program j i změní na AETR 2010.

· náhled před tiskem: do záhlaví sestav byly přidány všechny registrační značky vozidel,

které řidič v kontrolovaném období řídil. Značky se zobrazuj í v pořadí podle j ej ich výskytu;
· bylo odstraněno tlačítko:

, které bylo odpovědné za filtrování nejzávaznějších

porušení;

§

byl přidán sloupec: Úroveň závažnosti, který umožňuje třídění a filtrování porušení.

Poznámky k analýze
(nabídka: "Reporty" -> "[114] Přestupky řidiče")

· v okně generování porušení byla přidána záložka: Poznámky k analýze, v níž se zobrazí

dodatečná varování, která mohou ovlivnit výsledek porušení;
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení")

· byla přidána záložka: "Porušení - Poznámky k analýze", v níž byl ve formě voleb uveden

seznam varování, které mohou být analyzovány programem.
Nastavení
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení")

· v záložce: "TachoScan":

§

§

byla přidána volba: Zohledňovat časový posun léto/zima;

Změna bude viditelná v době, kdy došlo k časovému posunu - na denním grafu řidiče (nabídka:
"TachoScan" -> "[106] Údaje z karet řidičů a záznamových listů") a na týdenním grafu (nabídka:
"TachoScan" -> "[115] Týdenní diagram");

· v záložce: "TachoScan" -> "Porušení – Analýza":

§
§

byla odstraněna volba: Započítat 45 minutovou přestávku do doby odpočinku (pouze AETR);
byla odstraněna volba: Pravidelný denní odpočinek na trajektu vybraný příliš pozdě
analyzovat jako:;
Aktualizace:
Analýza bude probíhat tak, j ako kdyby byla označena volba: Pravidelný denní odpočinek na
traj ektu vybraný příliš pozdě analyzovat j ako: -> porušení za zkrácení denního odpočinku
(program vyžaduj e pravidelnou denní dobu odpočinku.

§

byla přidána volba: : Generovat porušení překročení intervalu 6/12x24h mezi týdenními
dobami odpočinku;
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V kontrolních sestavách se výše uvedené porušení zobrazí j ako: Týdenní odpočinek nastoupen
příliš pozdě o [].

§

byla přidána volba: Započítávat činnosti řízení během odpočinku při přepravě trajektem do
denní doby řízení;

· v záložce: "TachoScan" -> "Různé":

§
§
§

byla přidána volba: Během analýzy digitálních čtení hledat vozidlo pouze v oblasti aktivní
firmy;
byl změněn název a princip činnosti volby: "Zavírat okna digitálních vyčtení po uložení dat, pokud
bylo načteno více než 5 souborů" na Zavírat okna digitálního načtení po uložení dat, pokud
bylo načteno více než 5 souborů;
pro volbu: Generovat minutu práce během načtení karty, při jejím vyjmutí nebo vložení a
zápisu země byla přidána výjimka: tato volba výjimečně nefunguje pro denní doby odpočinku
strávené ve vlaku / na trajektu

Diagram rychlosti
(např. nabídka: "TachoScan" -> "[107] Údaj e z digitálních tachografů", záložka: "Diagram rychlosti")

V závislosti na níže uvedené volbě se graf rychlosti zobrazí v různých barvách:
·

·

§
§
§

Zohledňovat časový posun léto/zima (Neoznačená nabídka):
červená barva;

Zohledňovat časový posun léto/zima (Označená nabídka):
letní období - světločervená barva;
zimní období - tmavočervená barva.

Údaje z digitálních tachografů
(nabídka: "TachoScan" -> "[107] Údaj e z digitálních tachografů")

· v sezamu dní z tachografu byl přidán filtr:

Znázorni neaktivní vozidla.

Shrnutí vyčtení dat z karet řidičů / digitálních tachografů
(nabídka: "Základní údaj e" -> "Nastavení" -> "TachoScan" -> "Různé")

· byla změněna funkcionalita a název volby: "Zobrazit okno údaj ů z karty řidiče nebo

tachografu před uložením do programu " na Zobrazit okno shrnutí během ukládání dat
z digitálních vyčtení;
(nabídka: "TachoScan" -> "[102] Otevřít" nebo "[103] Načíst kartu řidiče" nebo "[104] Načíst digitální tachograf"
nebo "[105] Ze zařízení")

· Shrnutí načtených dat bude seskupeno podle řidičů / vozidel, nikoli podle vyčtení, j ak
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tomu bylo dřív;

§
§

byla přidána informace o počtu stahovaných vyčtení;
průběh analýzy a ukládání zdrojových souborů bude uveden v samostatném okně pro všechny
soubory;;

· načtení dat z digitálního tachografu:

§
§
§

vedle registrační značky vozidla bude v závorkách uveden status záznamu, např. implicitně budou
nová vozidla mít vybraný status: (nový) - vybraná volba: "Uložit nový";
záložka s možností výběru statusu (Vybrat vozidlo nebo uložit nové) se zobrazí, když kliknete na
registrační značku vozidla;
pokud program najde nové řidiče nebo řidiče s podobnými údaji (např. Jméno a Příjmení, Datum
narození, Číslo karty), zobrazí se okno: Řidiči podle vyčtení vozidla obsahující seznam příjmení ke
schválení;

· načtení dat z karty řidiče stej ným způsobem j ako výše:

§
§
§

vedle příjmení a jména řidiče bude v závorkách uveden status záznamu;
záložka s možností výběru statusu (Vybrat řidiče nebo uložit nového) se zobrazí kliknutím na
příjmení řidiče;
pokud program nalezne nová vozidla, zobrazí se okno: Vozidla podle vyčtení řidiče obsahující
seznam registračních značek ke schválení;

· po zavření okna (

nebo
)a zpracování dat program znovu zobrazí
okno Shrnutí načtených dat, v němž bude pomocí barev označen výsledek analýzy
(uložený, neuložený, nesprávný certifikát lub dla wersj i MINI: uložený neaktivní - Chybí
licence pro více vozidel);

§

bylo přidáno tlačítko

.

Aproximovaná vzdálenost v kilometrech - označení zdroje
(nabídka: "TachoScan" -> "[106] Údaj e z karet řidičů a záznamových listů", otevřete libovolný den z karty
řidiče, který obsahuj e události řízení;nebo "[107] Údaj e z digitálních tachografů", otevřete libovolný den,
přej děte na záložku: "Činnosti s určitým datem")

V "seznamu činností" a na náhledu před "tiskem činností"
j akého zdroj e se aproximované kilometry vypočítaly:

bylo přidáno označení, z

·

km zprůměrovány;

·

km zprůměrovány za zohlednění zápisů zemí na kartě;

·

km zprůměrovány za zohlednění zápisů zemí v tachografu;

·

km vypočtené na základě podrobné rychlosti nebo stavů počítadla.

Pod seznamem činností byla přidána legenda s popisem těchto zdroj ů.
Stahování digitálních dat - skupiny řidičského oprávnění
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(nabídka: "TachoScan" -> "[102] Otevřít" nebo "[103] Načíst kartu řidiče" nebo "[104] Načíst digitální tachograf"
nebo "[105] Ze zařízení")

· během stahování digitálních dat se okno výběru skupiny řidičského oprávnění nezobrazí;

Sestava [170] Rozdíly v údajích v tachografu a udajích na kartě
(nabídka: "Reporty" -> "[170] Rozdíly v údaj ích v tachografu a udaj ích na kartě")

· v okně pro vyvolání náhledu před tiskem výše uvedené sestavy byla přidána volba: :

Zobrazit pouze dny s jízdou.
Zprávy
Byla opravena čitelnost některých zpráv.
Sestava [254] Evidence pracovní doby na území jiných států
(nabídka: "Raporty" -> "[254] Evidence pracovní doby na území j iných států")

· byl přidán tisk sestavy pro řidiče, pro které nebyla na území dané země prokázána žádná

pracovní doba s příslušnou anotací.

Výpočet dorovnání mzdy za práci v jiných státech - Belgie
Byl přidán mechanismus, který umožňuj e výpočet dorovnání mzdy za práci na území Belgie na základě
platných v této zemí předpisů.
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci", otevřete pro editaci nebo přidej te nového zaměstnance,
otevřete pro editaci nebo přidej te novou "pracovní smlouvu")

· byl přidán řádek/volba: Belgie v tabulce Počítat minimální mzdu za pracovní dobu na

území jiných států podle sazeb;
· v okně změny sazby pro dorovnání mzdy byla mj . přidána volba: minimální mzda;
Sazba minimální mzdy byla definována v nabídce: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy
v j iných zemích")
Belgie
Platí několik kategorií v závislosti na typu j ízdní soupravy a charakteru práce, kromě toho j sou
sazby závislé na týdenní pracovní době.

(nabídka: "TachoScan" -> "Minimální denní sazba v j iných zemích")

· byly přidány implicitní sazby pro Belgii:

§

Sazba za stravování/Částka stravného - 36,1265€;
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§

Sazba na stravování / Částka stravného neúplná - 14,6440€;

(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci", otevřete pro editaci nebo přidej te nového zaměstnance,
vyberte záložku "Nastavení j iné země")

· byla přidána sekce Belgie která obsahuj e volby definuj ící způsob výpočtu délky pracovní

praxe;
(nabídka: : "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci")

· do seznamu zaměstnanců byly přidány sloupce: Sazba mzdového zařazení Belgie a

Počítat délku pracovní praxe pro Belgii od;
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení", záložka: "TachoScan" -> "Minimální mzda - j iné země")

· byla přidána záložka: Belgie obsahuj ící celou řadu voleb pro výpočet a snižování

dorovnání do částky minimální mzdy v této zemi;
(nabídka: "TachoScan")

· byla přidána záložka [183] Zahraniční příplatky, která obsahuj e sazby belgických

příplatků:

§
§
§

Příplatku za délku praxe;
Příplatku RGPT;
Příplatku za práci v noci;

(nabídka: "Reporty")

Výkaz výsledků výpočtu dorovnání mzdy za práci na území Belgie j e k dispozici v sestavách:
· "[254] Evidence pracovní doby na území j iných států";
· "[257] Sestava evidence pracovní doby na území j iných států";
(nabídka: "TachoScan" -> "[306] Wykres tygodniowy",)

· úseky pobytu v Belgii budou zohledněny při výpočtu dorovnání do částky minimální mzdy

v této zemi;
(nabídka: "Základní údaj e -> [011] Svátky a dny volna")

· do seznamu svátků a volných dnů byly přidány belgické svátky na letošní rok;
4Trans Mobile

· byla přidána možnost importovat belgické úseky.

Byla připravena příručka/tutoriál, která popisuj e krok za krokem činnosti a postupy, které j e
nutné v programu provést pro výpočet dorovnání do částky minimální mzdy v této zemi.
Tutoriál j e k dispozici pod odkazem: "Tutoriál - Výpočet dorovnání mzdy za práci v j iných
zemích" -> "Belgie".
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Výpočet dorovnání mzdy za práci v jiných státech - Finsko
Byl přidán mechanismus, který umožňuj e výpočet dorovnání mzdy za práci na území Finska na základě
platných v této zemí předpisů
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci", otevřete pro editaci nebo přidej te nového zaměstnance,
otevřete pro editaci nebo přidej te novou "pracovní smlouvu")

· byl přidán řádek/volba: Finsko w tabulce Počítat minimální mzdu za pracovní dobu na

území jiných států podle sazeb;
· v seznamu zaměstnanců v rozbalovací nabídce byl pro položku: "Změnit data pro

označené záznamy" -> "Upravit aktuální smlouvu " -> "Příplatek za dobu práce na území
j iného státu" přidán řádek/volba: Finsko;
· v okně změny sazby pro dorovnání mzdy byla mj . přidána volba: minimální mzda;
Sazba minimální mzdy byla definována v nabídce "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy v
j iných zemích")
Finsko
Platí 4 kategorie v závislosti na typu j ízdní soupravy a charakteru práce, které j sou rozděleny podle
délky pracovní praxe (podrobnosti naj dete v tématu: "Měsíční minimální sazba").

(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci")

· v seznamu zaměstnanců byl přidán sloupec:Sazba mzdového zařazení Finsko;
(menu: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení", záložka: "TachoScan" -> "Minimální mzda - j iné země")

· byla přidána záložka: Finsko obsahuj ící celou řadu voleb pro výpočet a snižování

dorovnání do částky minimální mzdy v této zemi;

(nabídka: "Reporty")

Výkaz výsledků výpočtu dorovnání mzdy za práci na území Finska j e k dispozici v sestavách:
· "[254] Evidence pracovní doby na území j iných států";
· "[257] Sestava evidence pracovní doby na území j iných států";
(nabídka: "TachoScan" -> "[306] Týdenní diagram")

· úseky pobytu ve Finsku budou zohledněny při výpočtu dorovnání do částky minimální

mzdy v této zemi;
4Trans Mobile

· byla přidána možnost importovat finské úseky.

Byla připravena příručka/tutoriál, která popisuj e krok za krokem činnosti a postupy, které j e
nutné v programu provést pro výpočet dorovnání do částky minimální mzdy v této zemi.
Tutoriál j e k dispozici pod odkazem: "Tutoriál - Výpočet dorovnání mzdy za práci v j iných

12

Verze 4.6

13

zemích" -> "Finsko"
Výpočet dorovnání mzdy za práci v jiných státech - Lucembursko
Byl přidán mechanismus, který umožňuj e výpočet dorovnání mzdy za práci na území Lucemburska na
základě předpisů platných v této zemí
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci", otevřete pro editaci nebo přidej te nového zaměstnance,
otevřete pro editaci nebo přidej te novou "pracovní smlouvu")

· byl přidán řádek/volba: "Lucembursko" v tabulce Počítat minimální mzdu za pracovní

dobu na území jiných států podle sazeb;
· v okně změny sazby pro dorovnání mzdy byla mj . přidána volba: minimální mzda;
Sazba minimální mzdy byla definována v nabídce: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy
v j iných zemích")
Platí 5 hlavních kategorií v závislosti na skupině řidičského oprávnění, které j sou rozděleny podle
délky pracovní praxe (podrobnosti naj dete v tématu: "Měsíční minimální sazba").

(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci")

· v seznamu zaměstnanců byl přidán sloupec: Sazba mzdového zařazení Lucembursko

oraz Počítat délku pracovní praxe pro Lucembursko od
· v seznamu zaměstnanců v rozbalovací nabídce byl pro položku: "Změnit data pro

označené záznamy" ->
Lucembursko od

přidán řádek/volba: Počítat délku pracovní praxe pro

(nabídka: "Základní údaj e" -> "[014] Nastavení",záložka: "TachoScan" -> "Minimální mzda - j iné země")

· byla přidána záložka: Lucembursko
(nabídka: "Reporty" )

Výkaz výsledků výpočtu dorovnání mzdy za práci na území Lucemburska j e k dispozici v
sestavách:
· "[254] Evidence pracovní doby na území j iných států";
· "[257] Sestava evidence pracovní doby na území j iných států";
4Trans Mobile

· byla přidána možnost importovat lucemburské úseky;

Byla připravena příručka/tutoriál, která popisuj e krok za krokem činnosti a postupy, které j e
nutné v programu provést pro výpočet dorovnání do částky minimální mzdy v této zemi.
Tutoriál j e k dispozici pod odkazem: "Tutoriál - Výpočet dorovnání mzdy za práci v j iných

Verze 4.6

14

zemích" -> "Lucembursko".
· byly přidány sazby minimální mzdy pro přepravu osob ("kategorie I: (Přeprava osob)

Řidiči autobusů od 9 do 17 míst k sezení", "kategorie II: (Přeprava osob) Řidiči autobusů" tabulku minimálních sazeb naleznete v tématu: "Měsíční minimální sazba").
Změna sazeb - Rakousko
(menu: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy v j iných zemích" i "[311] Minimální denní sazba v j iných
zemích")

· byly změněny rakouské sazby minimální mzdy platné pro přepravu věcí a přepravu osob

(podle tabulky v tématu "Podmínky odměn a příplatků");
· byly změněny sazby příplatků platných pro přepravu osob

§
§
§
§

Sazba za stravné : Pravidelná přeprava z 17,88€ na 18,36€; Příležitostná přeprava z 22,68 na
23,28€;
Příspěvek na ubytování : Pravidelná přeprava z 4,38€ na 4,50, Příležitostná přeprava z 4,38€
na 4,50;
Sazba za ztížené pracovní podmínky - autobus s přívěsem nebo disponující více než 50
místy ... z 0,98€ na 1,01€;
Sazba za ztížené pracovní podmínky - autobus s délkou nad 13 m, kloubový autobus nebo
patrový autobus: z 1,22€ na 1,25€.

Kdy provádíme aktualizaci sazby:
1. Pokud nebyla současná sazba editována (implicitní hodnota).
2. Pokud současná sazba j e nižší než ta, která vyplývá ze aktuální rakouské kolektivní smlouvy
týkaj ící se přepravy osob a přepravy věcí.
3. Pokud sazba neexistuj e nebo byla-li zavřena před 31. prosincem 2017.
Program, bez ohledu na datum aktualizace, uzavře současnou sazbu dne 31. prosince 2017 a
vloží aktuální sazbu od 1. ledna 2018.
Kdy neprovádíme aktualizaci sazby:
1. Pokud současná sazba j e rovná nebo vyšší než sazba na základě rakouských předpisů.
Taková sazba bude uzavřena dne 31. prosince 2017 a nově vložena od 1. ledna 2018 (beze
změny j ej í výše).
Upozornění: Neměníme sazbu pro zaměstnance, kteří nemaj í označenou volbu: minimální mzda
pro Rakousko

Denní sazby a sazba mzdy - Německo
(nabídka: "TachoScan" -> "[311] Minimální denní sazba v j iných zemích")

· byla změněna německá sazba SvEV na stravování z 241 €. měsíčně (8,03 € denně) na

246 € měsíčně (8,20 € denně);
· byla změněna německá sazba SvEV na ubytování z 223 €. měsíčně (7,43 € denně) na 226 €

měsíčně (7,53 € denně);
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(nabídka: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy v j iných zemích")

· byla posunuta doba platnosti dosavadní německé minimální sazby do konce roku 2018.
Byly aktualizovány pouze implicitní sazby (které nebyly dříve podnikem upravovány).

Změna sazby - Norsko
(nabídka: "TachoScan" -> "[311] Minimální denní sazba v j iných zemích")

Aktualizace norské sazby za stravování / částky stravného z 307,00 NOK na 315 NOK.
Byly aktualizovány pouze implicitní sazby (které nebyly dříve podnikem upravovány).

Změna sazeb - Francie
(nabídka: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy v j iných zemích" a "[311] Minimální denní sazba v
j iných zemích", přeprava věcí a přeprava osob

· pro všechny skupiny odborných kvalifikací byla aktualizována francouzská sazba minimální

mzdy podle tabulky v tématu: "Profesní kvalifikace:"; (platí od 1. říj na 2017)
· byla změněna francouzská sazba minimální mzdy pro přepravu věcí (platí od 1. ledna

2018)
· byly aktualizovány příplatky za práci v neděli a ve svátek:

§
§

přeprava věcí: Do 3hod.: z 10,01 € na 10,07 €, Od 3hod.: z 23,28 € na 23,42 €; (platí od 1. října
2017)
přeprava osob: Do 3hod.: z 13,83 € na 10,07 €, Od 3hod.: z 27,66 € na 23,42 €; (platí od 1. října
2017)

· byl aktualizován základ pro výpočet hodinové sazby příplatku za práci v noci z 10,00 € do

10,06 € (platí od 1. říj na 2017)
· byla změněna francouzská sazba za stravování / částka stravného z 55,92 € na 56,26 €

(platí od 1. srpna 2017)
Byly aktualizovány pouze implicitní sazby (které nebyly dříve podnikem upravovány)

Sazby minimální mzdy v jiných zemích - Holandsko
(nabídka: "TachoScan" -> "[317] Sazby minimální mzdy v j iných zemích")
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· byla změněna nizozemská sazba minimální mzdy z 9,11 € na 9,20 € (platné od 1.

července 2018)
· byla přidána nizozemská sazba minimální mzdy z 9,04 € na 9,11 € (platná od 1 ledna

2018 do 30.06.2018)
· byla přidána nizozemská sazba minimální mzdy - 9,04 €, která platila od 1. července 2017

do 31. prosince 2017)
Byly aktualizovány pouze implicitní sazby (které nebyly dříve podnikem upravovány)

Vyslání zaměstnanců - Francie, Německo
(hlavní záložka: "Start", nabídka: "TachoScan" -> "[253] Vj ezdy a výj ezdy z území j iných států")

· byly odstraněny ikony:

,

;

[005] Zaměstnanci
(nabídka: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci")

· byl přidán sloupec: Paušál za všechny složky,

Výpočet dorovnání mzdy za práci v jiných státech - Francie
(menu: "Základní údaj e" -> "[005] Zaměstnanci", otevřete pro editaci nebo přidej te nového zaměstnance)

· v záložce: : "Nastavení j iné země" byla přidána volba: Počítat dobu zaměstnání od ->

Datumy první smlouvy se zachováním kontinuity zaměstnání nebo Data;

