FISKUS CZ spol. s. r. o.1
U Kanálky 1, 120 00 Praha 2,
tel./fax 224 922 420, 224 918 293, mob. 602 217 061, mojmir@fiskus.cz, www.fiskus.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všem klientům
kterým zpracováváme mzdy
----------------------------------------------------------------------------------------------Věc: rozesílání výplatních lístků

V Praze 7. února 2019.

na emailové adresy
Vážení obchodní přátelé,
díky našemu dodavateli software WakIntra, ve
kterém vedeme mzdy, je nově možné zasílat výplatní lístky (výplatní pásky,
neboli potvrzení pro zaměstnance o výši měsíční mzdy k výplatě a jejím
výpočtu) na emailové adresy jednotlivých zaměstnanců ve formátu PDF.
Postačí, když nám dáte na přiloženém formuláři nebo jakýmkoliv jiným
vhodným způsobem úplný seznam zaměstnanců v pracovním poměru a
emailové adresy, na které si přejí dostávat výplatní pásky.
Dále prosíme, abyste si určili nebo i zřídili novou speciální emailovou
adresu Vaší organizace, na kterou budete přijímat výplatní lístky těch
zaměstnanců, kteří odmítnou nebo nemohou přijímat výplatní lístky
prostřednictvím Internetu. Tyto výplatní lístky pak budete muset vytisknout a
předat v papírové podobě zaměstnancům sami.
Dlouho jsme si rozmýšleli, jak tuto službu zprovoznit. Když vypočteme
mzdy a pošleme zákazníkovi příkazy k úhradě do banky, soubor výplatních
lístků, výplatnici za hotové a kopie hlášení na pojišťovací ústavy, tak se často
ukáže, že něco není v pořádku a mzdy se předělávají. Proto nebudeme rozesílat
výplatní lístky zaměstnanců v tom samém okamžiku, kdy Vám zašleme výše
uvedené. Budeme čekat na Váš zvláštní pokyn, že si přejete výplatní lístky
rozeslat. Takový pokyn nám zašlete emailem, nebo zatelefonujete, nejlépe
zrovna ve chvíli, kdy jste nechali mzdy uhradit. Během toho dne nebo
nejpozději v pracovní den následující, výplatní lístky rozešleme.
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IČ 25059530, DIČ CZ25059530,

C. 46055 vedená u rejstříkového soudu v Praze,

se sídlem Zálesí 1129/82, 142 00 Praha 4,

Bankovní spojení: ČSOB a. s. 188065390/0300

Protože emailová komunikace je zákonem chráněna příslušnými zákony
včetně trestního zákoníku stejně, jako jakákoliv komunikace jinou veřejnou
poštou a tou se výplatní lístky běžně přepravují, nebudeme výplatní lístky při
tomto rozesílání šifrovat. Šifrování, dešifrování a správa hesel, to je technicky
možné. Znamenalo by to ale velké zkomplikování a tím i zdražení celého
systému rozesílání výplatních lístků. Nehledě k tomu, že stále budeme řešit na
straně zaměstnanců technické komplikace s tím spojené (čím to bude
bezpečnější, tím více případů bude, že to někdo nepřečte....). Pokud byste na
šifrovaném rozesílání výplatních lístků trvali, nemůžete tuto naši službu využít.
Prosíme, abyste na samotných zaměstnancích opravdu nechali rozhodnutí,
zdali chtějí výplatní lístek v papírové podobě nebo to chtějí rozesílat emailem.
Proto je nějakou formou nechte vyplnit námi navržený formulář (to může být i
elektronicky, ale nechť existuje záznam, že si to tak přeje zaměstnanec).
Domníváme se, že z předpisů o ochraně osobních údajů vyplývá, že možná
rizika by měl zvážit každý zaměstnanec sám a vyjádřit nějak svoji vůli.
Předpokládáme, že o toto rozšíření našich služeb bude velký zájem a
proto pokud chcete na tento systém přejít hned ve mzdách za únor, tak nám co
nejdříve zašlete emailové adresy Vašich zaměstnanců. Tj. dříve, než ostatní
podklady ke mzdám.
V úctě
Ing. Mojmír Průša v. r.,
jednatel
Fiskus CZ s. r. o.

Firma...........................

SEZNAM

POŠTOVNÍCH INTERNETOVÝCH ADRES

pro rozesílání výplatních lístků zaměstnanců
-----------------------------------------------------------------------------Přeju si, aby mi bylo potvrzení o vyplácené měsíční mzdě a jejím
výpočtu (výplatní lístek) zasíláno na moji internetovou poštovní adresu jako
soubor PDF. Adresu uvádím v příslušném řádku seznamu zaměsnanců:
Emailovou adresu vyplňujte co nejpečlivěji, hůlkovým písmem.
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