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Úvod
Nový modul Jízdy 2016 vychází ze starší verze modulu Jízdy CP. Některé vlastnosti jsme zachovali
(pomocné agendy, Import CCS karet), jinak byly obě agendy (Jízdy a Cestovní příkazy) výrazně
upraveny. Cíle nového modulu lze shrnout do následujících bodů:
-

zjednodušení evidence jízd
všechny údaje spojené s jízdou na jednom místě
evidence tuzemské i zahraniční jízdy
rozšířené nastavení stravného, krácení stravného, kapesného zaměřeno na zahraniční jízdy
hromadné vyúčtování cestovních náhrad

Před revizí modulu jsme se podrobně seznámili s problematikou cestovních náhrad. Protože je
problematika náhrad velice obsáhlá, zapracovali jsme nyní vše, co pravděpodobně využije většina
uživatelů. Speciální požadavky budeme řešit postupně, individuálně stejně, jako to řešíme u všech
námi vyvíjených a průběžně podporovaných řešeních. Úpravy budeme postupně uvolňovat v rámci
aktualizací.
Nově Cestovní příkazy obsahují funkci Vyúčtování, která z jednoduše zadaných jízd (včetně výdajů,
poskytnuté stravy atd.) spočítá náhrady. Tento výpočet probíhá tak, že se aplikují různé vlastnosti a
pravidla (viz. samostatný dokument Jízdy – vlastnosti a pravidla) tak, aby bylo vše v souladu
s aktuálně platnou legislativou.
Do aplikace jsme implementovali všechny základní vlastnosti a pravidla, která definuje legislativa a
jsou použitelná pro většinu uživatelů. Bohužel legislativa je v oblasti cestovních náhrad natolik
‚nepřesná‘ a složitá, že se různé specifické případy dají různě ‚nestandardně‘ klasifikovat / vykládat.
Proto je pro nás důležité, aby měl uživatel možnost zpětné kontroly, jak byl vlastně výpočet proveden
a s využitím jakého pravidla nebo vlastnosti (s odkazem na jaký zákon, paragraf apod.).
Obecně lze říci, že naprogramovat všechny výjimky, situace apod., by bylo velmi nákladné a obsáhlé a
toto nebylo v našich silách. Jsme připraveni reagovat na podněty, které od Vás, uživatelů, mohou
přijít a na tyto budeme postupně reagovat, doporučíme Vám, jak postupovat apod.

Jak začít
V pomocných agendách nejprve zadejte a zkontrolujte následující v tomto pořadí:
1. trasy – je potřeba zadat minimálně místo odjezdu (pokud je jich více, tak všechny) – na
screenu označeno žlutě
- doporučujeme zadat i jedno položku Přechod (použití pro zahraniční jízdy)
- povinné údaje jsou pouze Počátek a Stát

2. vozidla – povinné údaje viz. screen

3. řidiče – povinné údaje viz. screen, doporučený údaj označen žlutě

4. státy – měny – potřeba pro účely zahr. jízd

Agendy Ceny PHM, Náhrady, Stravné a Krácení stravného nejsou potřeba hned, ale doporučujeme
zkontrolovat případně upravit nastavení před prvním kalkulací nebo účtováním náhrad.

Agenda Jízdy
Slouží k evidenci jízd firemních / soukromých vozidel, čerpání PHM, poskytnutí jídla a evidenci
ostatních výdajů spojených s cestou.

Pořízení dat – záložka Obecné
Vstupní formulář Jízdy detail (viz. screen) je připraven tak, aby umožnil snadné pořízení jak
jednodenní tuzemské jízdy (vystačíme se záložkou Obecné), tak vícedenní zahraniční (pak využijeme
záložku Jízda – detail). Připravujeme možnost pořídit i informaci o čerpání PHM (další možnosti, jak
pořídit informace hromadně nebo importem viz. dále).
Výdaje nebo poskytnuté jídlo evidujeme na samostatné záložce Výdaje, jídlo.
Poklepnutím v poli Cest. příkaz vygenerujeme příkaz k této jízdě, na příkazu se provede výpočet a
zúčtování náhrad. Jak zúčtovat efektivně najednou více jízd jedním CP se dozvíte v článku Cestovní
příkazy.
Povinné údaje pro výpočet náhrad v agendě Cestovní příkazy:
1. SPZ, jméno řidiče, datum odjezdu a příjezdu, čas odjezdu a příjezdu
2. Místo odjezdu a stát se doplní se dle nastavené hodnoty v pomocné agendě Řidiči
3. Tachometr počátek, konec a Ujeto jsou mezi sebou provázané a údaje se dopočítávají. Pole
Tachometr poč. se automaticky doplní podle poslední jízdy (funkci je potřeba povolit
v dialogu Nastavení modulu)

Ostatní údaje:

4. příznak Soukromě – pokud se celý záznam týká soukromé jízdy
5. pole Ujeto soukromě – použití pole se liší podle toho, zda bylo použité firemní nebo
soukromě vozidlo:
o Soukromé - tyto km nebudou kalkulovaný do náhrad spojených s použitím
soukromého vozidla,
o firemní - přehled slouží pro účetní při účtování nákladů spojených s použitím
firemního vozidla k soukromým účelům
6. příznak Přívěs – aktivuje pole přívěs koeficient. Ten slouží pro výpočet náhrady při použití
soukromého vozidla (více viz. tiskové formuláře)
TIP: Pokud se u konkrétní jízdy nechce uplatnit kalkulace stravného, zadá se v poli Kategorie
příznak Nekalkulovat_stravne.

Záložka Jízdy - detail
Ve formuláři na kartě Obecné se zadá Počátek a Konec jízdy. Přechody se definují na záložce Jízda
- detail. Pro jednoduchost se zadávají pouze základní informace, které budou dále sloužit při
účtování náhrad: Datum a čas odjezdu (čas změny), Místo a stát (pro snazší práci lze předem
definovat v číselníku viz. dále), typ záznamu.
Připravujeme: evidenci použití jiného DP, přerušení jízdy

Záložka Výdaje, Jídlo
Pokud chceme do jízdy zahrnout náhradu za další výdaje, zadáme je na záložce Výdaje, jídlo.
Počet jídel se rozlišuje v daný den na CZ a ZHR = zahraničí. Pokud projíždíte více států, jídla se

sčítají.

Doporučené použití a nastavení
Doporučujeme pro zvýšení přehlednosti využívat podmíněné formátování pro zobrazení
Soukromé jízdy (na screenu žlutě), hlavního záznamu – Typ záznamu = JI, na screenu zeleně.

Doporučení nastavení výchozího záznamu v agendě Jízdy:
Každému vozidlo doporučujeme vytvořit jednu knihu.
datum_posl_akt

=Date()

Referent

=CurrentUser()

SPZ

AAA1212

Misto_odj

Chomutov

Zobrazení
Jsou připravena celkem 4 zobrazení:
1. Výchozí – přehled všech záznamů:

2. Seznam jízd – seznam bez detailních záznamů (řídící záznamy):

3. Měsíční souhrn – souhrn dle vozidla / souhrn ujetých km, soukromých km:

4. Soukromé vozidlo- měsíční souhrn náhrad použití soukromého vozidla:

Reporty
Připraveny jsou celkem 3 reporty:
1. Skutečný tachometr firemního vozidla. Slouží ke kontrole spotřeby PHM:

2. Soukromé vozidlo. Slouží k výpočtu náhrad použití SV (pokud se náhrady např. neřeší
cestovními příkazy):

3. Firemní vozidlo – základní přehled použití FV:

Agenda Cestovní příkazy
Agenda slouží pro dopočet cestovních náhrad. To lze provádět jednotlivě po jízdách nebo hromadně
za vybrané období.

Cestovní příkaz - záložka Obecné
Propojení mezi agendami je automatické a souvisí pouze s nastavením na kartě obecné (řidič, období
Datum od, Datum do) a s tím, zda záznam v agendě Jízdy splňuje podmínky pro jeho zúčtování.
Výběr jízd se bere podle počátku jízdy (tzn. např. pokud je cesta od 1/1 – 3/1, zúčtujete ji příkazem od
1/1-3/1 stejně jako pokud zadáte 1/1-1/1).
Systém dohledá všechny jízdy, které spadají do vybraného období, nebyly ještě použity a jsou platné
pro cestovní náhrady. Seznam jízd je možné zkontrolovat na záložce Jízdy – seznam. Na další záložce
lze zkontrolovat Výdaje a poskytnuté jídlo. Záložka Zpráva složí k zápisu jízdy.

Záložka Vyúčtování
Jsou zde dvě samostatná okna a několik tlačítek. Nejprve doporučujeme doplnit Kurs (pole Datum je
nepovinné). Kurs se automaticky načítá podle Kurzovního lístku zadaného ve Variu. Dohledá se dle
datumu odjezdu (předchozí poslední zadaný datum). Doplní se Kurs a Datum. Dále pokračujte

použitím tlačítek:

Spočti stravné a kapesné – provede výpočet a souhrny dle jízd zobrazí v samostatném okně
Zobrazit detail položkově – zobrazí detail výpočtu – slouží pro kontrolu výpočtu. Více informací viz.
dále.

Zaokrouhlit + zapsat souhrny – provede výpočet zaokrouhlení + zobrazí data jako souhrn za všechny
jízdy. Souhrn náhrady zaokrouhlen dle pravidel viz. dále
Smazat vyúčtování – vymaže vyúčtování, zadané kurzy, odstraní vazbu z Jízd, které byly součástí
vyúčtování.
Pokud chcete výpočet opravit, doporučujeme tak provést ještě před Zaokrouhlením.

Zaokrouhlení
Každá pracovní cesta se musí vyúčtovat samostatně (doplatky, přeplatky, zaokrouhlení). Proto se
v rámci hromadného cestovního příkazu (zúčtování více jízd) zaokrouhluje každá jízda samostatně. Na
screenu ukázka 3 jízd, kdy u jedné vyšlo zaokrouhlení = 0, proto řádek chybí, další dvě jsou
samostatně:
Zaokrouhlovat se musí Kč na celé koruny nahoru, měna se doporučuje na 2DM dolů (např. 16,666 se
zaokrouhlí jako 16,66).

Postup zaokrouhlení
-

v průběhu generování se náhrady nezaokrouhluji
Jízdy se zaokrouhlí – zaokrouhlení se vypíše ke každé jízdě

Detail vyúčtování
Vhodný ke kontrole. Lze prokliknout na použitá pravidla nebo vlastnosti:

Příklad použití vlastnosti VZ1:

Zobrazení
Jsou připravena 2 zobrazení:
1. Výchozí – přehled všech záznamů:

2. Souhrny

Reporty
Připraven report souhrnný cestovní příkaz, připravujeme souhrn dle řidiče za období.

Nastavení a pomocné agendy
Nastavení modulu

Pomocné agendy
Stravné
Základní nastavení doporučujeme provést na Zařazení = Zaměstnanec. Pokud jste OSVČ, nastavte
výjimky na Zařazení = Podnikatel.
Obecně se doporučuje nastavit společně pro celou firmu (os. číslo = 0). Pokud chcete rozlišit dle
zaměstnanců, zadejte os. číslo.

Je nutné nastavit všechny státy, které budete používat.

Krácení stravného
Stejné nastavení jako v případě stravného (Zaměstnanec / Podnikatel). Stát je rozdělen na CZ nebo
ZHR (společné). Výjimka pro zaměstnance jako u stravného.

