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Město Albrechtice prováže 
Mzdy a Personalistiku, 
využije potenciál obou agend

Město Albrechtice využívá software 
GORDIC® již řadu let. S modulem Práce 
a mzdy (PAM) pracují úředníci od roku 
2010. „Aplikace nám usnadňuje práci 
a  funguje velice dobře. V případě potřeby 
jsou úpravy provedeny servisními pracov-
níky bez zbytečných odkladů,“ říká Zdeňka 
Kostrošová, referentka finančního odboru 
a mzdová účetní. Aplikace PAM obsahuje 
malou personalistiku, která nabízí někte-
ré personální údaje. „V této personalistice 
nám však chybí hlídání některých personál-
ních údajů, a to je hlavní důvod, proč máme 
zájem o rozšíření o modul Personalistika,“ 
dodává Zdeňka Kostrošová.

Zájem o personalistiku roste
O Personalistiku (PER) je v současné 

době obecně velký zájem, vzhledem k po-
třebě vést co nejpodrobněji informace 
o  zaměstnancích. Každý zaměstnanec má 
založenu svoji kartu, kde se evidují všechny 
relevantní informace o daném pracovníko-
vi. Propojením modulů PAM a PER získá 
úřad plný potenciál obou agend. Svou prá-
ci zefektivní nejen mzdová účetní, ale i pra-
covníci personálních oddělení. Například 
přechody v rámci změn platových tarifů, 
výpočty nároku na dovolenou, atd. jsou 
prováděny automaticky. K docílení větší 
efektivity a rychlosti je možné předávat vý-
platky elektronicky. Systém je zajištěn hes-
lem, aby nedošlo ke zneužití dat. 

Propojení logickým krokem
Fungování programu PAM se na měst-

ském úřadě Abrechtice osvědčilo. Mzdo-
vé účetní nejvíce oceňují jednoduchost 
a  snadné ovládání a současně zachování 
maximální funkčnosti programu. Líbí se 
jim možnost snadného předání příka-
zů k  vyplacení mezd z modulu přímo do 
banky, k zaúčtování přes modul Finanční 
účtárna (FUC) až k účetní, která vše za-
účtuje díky přednastaveným kontacím. 
I vzhledem k této spokojenosti město zažá-
dalo o zmiňované rozšíření agendy o mo-
dul PER. 

Personalistika má být nasazena ve zku-
šebním provozu v prvním čtvrtletí roku 
2015. V modulu Práce a mzdy jsou již 
vloženy mnohé informace o zaměstnan-
cích. Ty se při propojení na PER převedou 
a  není nutné jejich nové zapisování do 
dalšího programu. Mzdová účetní násled-
ně doplní chybějící informace a program 
bude plnohodnotně připraven k práci.

Tomáš Appl

Práce 
a mzdy 
(PAM)

Program je určen ke zpracová-
vání platů a mezd na základě dat 
pořízených mzdovou účetní. Slouží 
k jejich zaúčtování, výpočtu odpraco-
vané a  neodpracované doby, náhrad, 
nemocenské a dalších mzdových 
a  nemzdových prostředků, které se 
v  zaměstnaneckém poměru vyplácí. 
Modul umožňuje pracovat s uvol-
něnými i neuvolněnými funkcionáři 
úřadu. Velkou výhodou je možnost 
sdružení libovolného počtu PPV 
k jedné osobě, včetně dohod a dalších 
forem pracovních vztahů. 

Změna pracovního poměru v aplikaci GINIS® PAM

Albrechtice
Malebné městečko Město Albrech-

tice se rozprostírá severozápadně od 
města Krnov v bezprostřední blízkosti 
hranic s Polskem. Status města získalo 
již v roce 1492 od českého krále Vladi-
slava  II. Město se pyšní spoustou zají-
mavostí. Návštěvníci mohou například 
podniknout zajímavý výstup na roz-
hlednu s unikátní technickou koncepcí, 
skládající se ze dvou vyhlídkových plo-
šin na dvou věžích propojených lávkou 
ve výšce 25 metrů nad zemí. Rozhled-
na nacházející se na Hraničním vrchu 
(541  m nad m.), byla otevřena v roce 
2011. 


