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Personální systém
Komplexní řešení 
mezd a personalistiky

Společnost Vema, a. s. 
je předním dodavatelem ucelených řešení pro oblast 
řízení lidských zdrojů. Na trhu působí od roku 1990
a je zastoupena na celém území ČR a SR.

Využívejte software Vema v cloudu

Žádná organizace se neobejde bez 
každodenní personální práce.

Naše řešení pro zpracování mezd 
a personalistiky je vhodné pro všechny 
typy a velikosti organizací.

 • Personální evidence a dokumenty

 • Personální události

 • Zaměstnanecký portál

 • Komplexní zpracování mzdové agendy

 • Elektronické výplatní lístky
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Personální systém je vhodný 
pro všechny typy a velikosti 

organizací

Mzdy
Vhodné pro všechny typy a velikosti organizací – státní 
správa, školství, zdravotnictví, výrobní sféra, obchod, 
bezpečnostní sbory, správní úřady

Aplikace poskytuje:
• komplexní výpočet a zpracování mezd a platů 
• uživatelský komfort:
 – parametrické nastavení druhů odměn, náhrad
 – hromadné pořizování údajů
 – opravy údajů do minulosti s automatickým přepočtem   
   hodnot 12 měsíců zpětně
 – evidence změn u zaměstnance v časové řadě 
 – platná legislativa v časové řadě
 – standardy pro jednotlivé typy organizací

Aplikace umožňuje:
• souběžné zpracování více pracovněprávních vztahů
• definici individuálních rozvrhů zaměstnanců na vyrovnávací 

období až 52 týdnů 
• konto pracovní doby
• nastavení odměňování dle individuálních potřeb organizace
• pro organizace odměňující platem možnost automatických 

platových postupů na základě zápočtu délky praxe
• stanovení průměrných a pravděpodobných výdělků 
• doplatky do minimální i zaručené mzdy (platu)
• výpočet daně z příjmů pro daňové rezidenty i nerezidenty
• automatické provedení ročního zúčtování daně
• vyúčtování zálohové a srážkové daně formou sestavy 

i xml souboru
• automatické provedení srážek ze mzdy pro přednostní 

i nepřednostní pohledávky, dohody o srážkách ze mzdy
• vytvoření oznámení o plnění povinného podílu osob 

se zdravotním postižením, žádosti o příspěvek OZP  
• zpracování zakázek v rámci nákladových hledisek
• výstupy – do účetnictví, pro penzijní fondy, banky
• státní a rezortní statistické výkazy
• zasílání výplatních lístků e-mailem, portálový výplatní 

lístek, výplatní lístek na mobil

Personalistika
Rozšiřuje oblast mezd o širokou databázi personálních
údajů a personálních dokumentů

Aplikace umožňuje evidenci:
• základních osobních údajů
• různých typů spojení na zaměstnance
• druhů průkazů, jejich evidenčních čísel a délky platnosti 
• dosaženého vzdělání a závěrečných zkoušek
• odborných zkoušek, jejich výsledků a délky platnosti
• zdravotního stavu zaměstnance, lékařských prohlídek,
 jejich výsledků a doby platnosti
• průběhu všech předchozích zaměstnání s vazbou 
 na automatický zápočet praxe
• zapůjčených pracovních pomůcek a jejich vrácení
• pracovních a životních jubileí

Aplikace dále řeší:
• centrální správu personálních dokumentů
• generování dokumentů (včetně hromadného) podle 
 standardních vzorů s automatickým doplňováním údajů
• pravidelné hodnocení pracovníků podle různých typů 
 škál a stupnic

 Doplňkové aplikace pro elektronickou 
komunikaci s ČSSZ a zdravotními 
pojišťovnami
Aplikace ELD – elektronické podání: 
• evidenčních listů důchodového pojištění 
• přehledu o výši pojistného

Aplikace RNP – elektronické podání: 
• oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání 
• příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Aplikace KZP – elektronické podání všem 
zdravotním pojišťovnám:
• hromadného oznámení zaměstnavatele 
• přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele

Služby
Pro zodpovídání dotazů mají naši zákazníci k dispozici Centrum 
služeb Vema, kde svoje dotazy můžete zadat bu přes webový 
formulář na cs.vema.cz nebo telefonicky na 530 500 500. Ke všem 
produktům je nabízeno školení a odborné konzultace. K novým 
verzím pořádáme semináře a jednou ročně i setkávání uživatelů.
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Hlášení
zdravotního

pojištění

Odměňování

Další informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 530 500 100 (obchodní oddělení)


