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Vema HR
Hlavní výhody
• legislativní aktuálnost – garance stálého souladu

s platnou legislativou v ČR i SR
• pravidelný vývoj – zapracování nových trendů

a technologií, efektivní řešení aplikačního serveru
• portálové řešení – přístup pro všechny zaměstnance 

odkudkoliv k personalizovaným informacím formou
intranetových stránek

• variantnost – varianty pro organizace různého typu
i velikostí, lze postupně rozšiřovat v závislosti na
rozvoji společnosti

• otevřenost – provázanost s jinými informačními
systémy a MS Offi ce

• podpora pro manažerské rozhodování – nástroje
pro interaktivní analýzy dat formou dynamických
tabulek a grafů

• snadná práce s daty – součty, třídění, zúžení, atd.
• vysoká úroveň zabezpečení – přihlašování pomocí

certifi kátu, možnost nastavení několika úrovní
oprávnění, nástroje pro kontrolu zpracování

• efektivní ukládání dat – vlastní databáze Vema se
specializovaným kmenovým souborem eliminuje
uživateli náklady na licencování komerční databáze

• velké možnosti variabilních výstupů – MS Word,
MS Excel, pdf, html

• široká nabídka modifi kovatelných sestav – součástí
aplikací je bezplatný generátor sestav

• automatické stahování nových verzí produktů

Komplexní řízení
lidských zdrojů

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
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Ucelený systém otevřený ke svému okolí,
k přístupu k němu stačí pouze internetový prohlížeč

Aplikace defi nuje standardy pro jednotlivé 
typy organizací, které významně usnadňují 
zpracování. Zajiš�uje úplný výpočet mezd 
a platů s výstupy na zdravotní pojiš�ovny, 
správu sociálního zabezpečení, do peněž-
ních ústavů a do účetnictví. Pro jednoho 
zaměstnance je možné souběžně zpra-
covávat více pracovně-právních vztahů. 
Datová základna obsahuje vstupní údaje
i vypočtené výsledky nejméně do hloubky 
dvanácti kalendářních měsíců. V časové 
posloupnosti lze zobrazit změny, které
u zaměstnance postupně nastávaly, opravy 
vstupních údajů do hloubky 12 kalen-
dářních měsíců automaticky přepočítají 

výsledky. Je možné zavést rovnoměrné
i nerovnoměrné rozvrhy pracovní doby 
dle vnitřních potřeb organizace. Probíhá 
automatický výpočet nároku na dovolenou 
se zohledněním rozvrhu pracovní doby 
zaměstnance (rovnoměrný/nerovnoměrný 
režim). Automaticky se vyhodnotí mzda/
plat případně další trvalé složky odměn 
dle odpracované doby zaměstnance. Pro 
organizace odměňující platem jsou řešeny 
automatické platové postupy. Samozřej-
mostí je plně automatizovaný výpočet 
daně v měsíci i výpočet ročního zúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti. 

Mzdy

Aplikace nabízí evidenci široké škály per-
sonálních údajů o zaměstnancích. Kromě
osobních dat jsou to i údaje o dosažené
praxi, vzdělání, odborných zkouškách,
zdravotním stavu. Při nástupu pracovníka
do zaměstnání se pořizují všechny údaje
zakládající pracovněprávní vztah, z nich 
lze snadno získat výstupy v přehledné
a grafi cké podobě. Nedílnou součástí 
je vystavování a archivace personálních 
dokumentů zaměstnance – osobní karta, 
pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé 

individuálně uzavírané dohody. Všechny 
tyto dokumenty lze snadno pořizovat
a tisknout tak, aby důstojně reprezentovaly 
fi rmu. Dokumenty jsou vytvářeny podle 
předem připravených vzorů s automatic-
kým doplňováním údajů, které se mohou 
uživatelsky přizpůsobit. Jsou řazeny
v časové posloupnosti a poskytují doko-
nalý přehled o pracovníkovi. Aplikace 
umožňuje i hromadné generování a tisk 
personálních dokumentů.

Personalis  ka

nabízí řešení podpory procesů řízení lidských zdrojů. Výhodou je vzájemná provázanost jednotlivých prvků 
a shodné ovládání. Systém, kromě klasických vazeb na účetnictví, banky, pojiš�ovny a Portál veřejné správy, 
podporuje též adresářové služby (využití databáze pracovníků i v „cizích“ aplikacích). Portálové řešení umož-
ňuje přistupovat k systému prostřednictvím intranetových stránek, s využitím internetového prohlížeče, každý 
zaměstnanec se zde může seznámit se základními údaji o jeho osobě. Vedoucí zaměstnanci mají navíc přístup 
k údajům o svých podřízených. 

Komplexní řízení lidských zdrojů

S aplikací Vzdělávání můžete detailně 
sledovat vynaložené náklady na vzdělá-
vání pracovníků, evidovat účastníky na 
vzdělávacích akcích, plánovat jednotlivé 
kurzy atd. Hlavní důraz v aplikaci je kladen 
na vzdělávací akce. U každé z nich můžete 
sledovat seznamy účastníků, hrazené 
náklady přednášejících lektorů. U jednot-
livých zaměstnanců lze sledovat údaje 

související s jejich účastí na kurzech, např. 
přímé náklady, cestovné, ušlou mzdu 
apod. Podle zadaného funkčního zařazení 
pracovníka lze provádět plánování nezbyt-
ných vzdělávacích akcí. Pro jednotlivé 
zaměstnance lze vytvořit plán vzdělávání
a také sledovat jeho plněni. Velká pozor-
nost je věnována i fi nančním dokladům 
pro hrazení těchto akcí.

Vzdělávání

Nejrozšířenější aplikace
pro výpočet mezd v České
a Slovenské republice

Žádná organizace se
neobejde bez každodenní 
personální práce

Nejlepší konkurenční výhodou
je učící se organizace
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Elektronický docházkový systém Vema 
představuje moderní ucelené řešení pro-
blematiky docházky. Jeho jádrem je intra-
netová aplikace Docházka, která zajiš�uje 
sběr, zpracování, evidenci docházkových 
dat a přehled o přítomnosti na pracovišti. 
Pracuje ve spojení s technickými zařízeními 
(snímače, čipové karty). Systém umožňuje 
sledovat příchody a odchody pracovníků, 
přítomnost pracovníků na pracovišti, 
přerušení pracovní doby s uvedením 

důvodu nepřítomnosti. Údaje přenesené 
ze vstupních terminálů je možné prohlížet, 
opravovat a doplňovat. Je zde řešena 
pružná pracovní doba, zadávání přesčasů 
i různě započítávané pracovní rozvrhy. Na 
konci měsíce je spočtena měsíční bilance 
odpracované a neodpracované doby, 
přičemž tyto údaje lze ještě opravovat.
V konečné podobě jsou předány pro 
výpočet mezd do aplikace Mzdy.

Docházkové systémy

Doplňkové aplikace umožňují podávat 
dokumenty na ČSSZ a zdravotní pojiš�ovny 
elektronickou formou. Aplikace Elektronické 
podání ELDP umožňuje elektronické podá-
ní evidenčních listů důchodového pojištění 
a přehledu o výši pojistného (PVPOJ). 
Aplikace Registr nemocenského pojištění 
umožňuje podání oznámení o nástupu do 
zaměstnání/skončení zaměstnání. Sou-
částí aplikace je i možnost elektronického 

podání Přílohy k žádosti o dávku
(NEMPRI). Aplikace Komunikace se 
zdravotními pojiš�ovnami umožňuje přímo 
ze systému Vema předávat dva nejčastější 
typy hlášení zdravotním pojiš�ovnám – hro-
madné oznámení zaměstnavatele a přehled 
o platbě pojistného zaměstnavatele. Zpět 
lze přijímat protokoly o zpracování zasla-
ných dokumentů, což usnadňuje opravu 
nesprávně vyplněných dokladů.

Komunikace s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami

Systemizace slouží k defi nování organi-
začních útvarů a vztahů nadřízenosti
a podřízenosti jednotlivých organizačních 
prvků. Současně umožňuje v čase vytvářet 
i jednotlivá systemizovaná místa včetně 
příslušných charakteristik a kvalifi kačních 
požadavků. Další užitečnou vlastností 
aplikace je možnost rezervace a obsazeni 
jednotlivých míst dostupnými lidskými 
zdroji. V systemizaci je možné detailně 

namodelovat jakýkoliv počet budoucích 
organizačních změn. Standardní sestavy 
aplikace pokrývají základní oblasti výstupů, 
jako jsou přehledy o volných a obsazených 
místech, charakteristiky míst nebo přehledy 
o platových třidách za příslušné organizační 
úrovně. Nedílnou součástí aplikace je gra-
fi cký editor organizačních schémat, který 
umožňuje ke zvolenému datu zobrazovat 
celou, případně část organizační struktury.

Systemizace pracovních míst

Přesná evidence docházky
vede k lepšímu využívání
pracovní doby

Jednodušší komunikace s ČSSZ
a zdravotními pojiš�ovnami

Tvorba a tisk organizačních
schémat – nepostradatelný
pomocník pro řízení organizace

Nadstandardní možnosti přizpůsobení vzhledu
uživatelem i v rámci nabídky kvalifikovaných služeb

Aplikace slouží k plánování a schvalování 
dovolené a dalších typů nepřítomnosti, 
zejména zdravotního a sociálního volna. 
Sleduje nárok zaměstnance na volno, 
čerpání a zůstatky volna. Funguje formou 
workfl ow procesu. Zaměstnanec nejprve 
vyhotoví roční plán dovolené, nadřízený 
jej bu	 schválí, nebo zamítne a vrátí
k přepracování. Před konkrétním nástu-
pem na dovolenou podává zaměstnanec 

žádanku, nadřízený ji opět schválí, nebo 
zamítne. Vedoucí, asistentka i personalista 
mohou v přehledu sledovat konkrétní 
plán jednoho zaměstnance, plány všech 
podřízených a jejich žádanky.

Plán a schvalování dovolené

Intranetové plánování
dovolených a jiných
typů volna
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Aplikace podporuje plánování a evidenci 
pracovních cest libovolným dopravním 
prostředkem od zadání cestovního příka-
zu, přes vyplacení zálohy, po následné 
zúčtování celé cesty. Aktivně pracuje se 
spolucestujícími, což usnadňuje zadávání 
pracovních cest, kterých se účastní více 

osob. U jednotlivých vozidel jsou evidová-
ny potřebné technické údaje i kniha jízd. 
Při vyúčtování pracovní cesty se provede 
výpočet náhrad včetně zúčtování vyplace-
né zálohy. Automaticky tím vzniká záznam 
do příslušné knihy jízd.
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Cestovní příkazy

Aplikace zajištuje podporu procesu
výběru nových pracovníků organizace. 
Lze v ní defi novat vlastnosti volné pra-
covní pozice i požadavky na uchazeče.  
Veškeré pořízené informace je možné 
dále zpracovávat a použít jako podklad 
při tvorbě inzerce na volnou pracovní 

pozici. V samotném procesu výběrového 
řízení  je možno vytvářet jednotlivá výbě-
rová kola. Osoby lze v rámci kol ohodnotit 
a jejich výsledky zaznamenávat. Aplikace 
respektuje zákonný rámec oblasti výbě-
rových řízení a uchovávání osobních dat 
všech zúčastněných osob.

Aplikace slouží k evidenci pohybu strave-
nek v organizaci. Každému pracovníkovi
je v aplikaci přiřazena „Stravovací karta“
s přehledem o nároku na stravenky
a o výdejích stravenek v určeném období. 
Nárok na stravenky lze vložit ručně, nebo

se vypočítává automaticky dle informací
z docházky. Evidenci stravného lze pro-
pojit s Vema aplikacemi Docházka, Mzdy, 
Benefi ty a také s partnerskou aplikací 
Stravování, která řeší evidenci strávníků, 
tvorbu jídelníčků, objednávání a výdej jídla.

Jde o automatické vyhodnocení blížících 
se personálních událostí. K dispozici je 
přes třicet různých událostí. Typické je 
upozornění na končící platnost lékařské 
prohlídky zaměstnanci, hlášení o nástupu 

nového zaměstnance správcům IT nebo 
upozornění, že kolega slaví narozeniny. 
Tato hlášení jsou s předstihem odesílána 
emailem defi novaným příjemcům a jsou 
také zobrazena na portále.

Součástí aplikace Personalistika je i pod-
pora pro personální hodnocení zaměst-
nanců a evidenci plnění pracovních úkolů. 
Aplikace umožňuje defi nování různých 
druhů hodnotících akcí (pravidelné, mimo-
řádné, v závěru zkušební doby apod.). 

Zaměstnance je možné hodnotit dle 
defi novaných kritérií a hodnotících škál. 
Aplikace umožňuje rozdělit zaměstnance 
do skupin a podle toho automaticky
vygenerovat vybraná hodnotící kritéria.  

Automaticky vyhodnocuje k aktuálnímu 
datu požadovaná (podle Systemizace)
a dosažená (podle Personalistiky) systemi-
zační kritéria zaměstnanců v PPV, kteří jsou 

obsazeni na systemizovaných místech. 
Mezi porovnávaná kritéria patří především 
platová třída, stupeň utajení, znalosti cizího 
jazyka, dosažené vzdělání, atd.

Výběrová řízení

Evidence stravného

Personální událos  

Personální hodnocení

Vyhodnocení systemizačních kritérií

Snadné vyúčtování
služebních cest

Nárok na stravenky lze zadat 
ručně i automaticky

Hodnotit lze dle různých
definovaných kritérií

Automatické vyhodnocení 
systemizačních kritérií

Hlášení o personální události

Dokonalý přehled o procesech
náboru nových zaměstnanců

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


