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CLIENT – SERVER ARCHITEKTURAE R P  i n f o r m a č n í  s y s t é m

Systém WAK INTRA umožňuje elektronické podání formuláře Hromadné oznámení 
zaměstnavatele pro všechny zdravotní pojišťovny a to formou exportu dat do souboru xml
a jeho následnému zpracování a odeslání pomocí elektronického PDF formuláře
společnost ICZ a.s.

Přehled hlavních kroků přípravy dat

 Zobrazení formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele
 Stažení příslušného PDF formuláře ze stránek ICZ a.s. 

(http://www.icz.cz/zakaznicka-zona/ formulare-ke-stazeni/)
 Export dat - otevření souboru xml v PDF formuláři
 Kontrola a odeslání formuláře na příslušnou zdravotní pojišťovnu

Zobrazení formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele
Zobrazte si formulář v menu Zaměstnanci / Pracovní poměry / seznam Hromadné oznámení 
zaměstnavatele. Do formuláře se u jednotlivých zaměstnanců načtou kódy přihlášení (P) a odhlášení 
(O) dle data prac.pracovního poměru. Formulář je editovatelný, kódy je možné uživatelsky měnit.

Export dat (formát xml)
Export dat se provede stisknutím tlačítka Export do XML na zobrazeném formuláři. Pokud se exportují 
data zaměstnanců pro několik zdravotních pojišťoven, musí se exportovat data pro každou ZP zvlášť.

Jak provedete export do xml

1) Volba seznamu -zvolíte menu 
Zaměstnanci / Mzdy / Prac. poměry / 
seznam Hromadné oznámení 
zaměstnavatele

2) Podmínky zobrazení – zadáte 
omezující podmínky pro zobrazení 
přehledu.

3) Zobrazení / upravení přehledu -
pomocí tlačítka Vyhledat si formulář 
zobrazíte a před exportem můžete 
upravit kódy u jednotlivých zam.

4) Tlačítko Export do xml - v horní liště 
zobrazeného přehledu stisknete tlačítko 
Export do xml. Pokud máte vybrány 
zaměstnance jedné ZP, zobrazí se vám 
rovnou okno s dotazem, ve kterém 
vyberete volbu Otevřít. V případě, že 
jsou vybráni zam. za více ZP, zobrazí se 
vám v záhlaví tlačítka pro export 
formulářů pro jednotlivé ZP. Kliknutím 
na tyto tlačítka provedete export dat a v 
zobrazeném okně zvolíte opět volbu 
Otevřít.

5) Otevření v PDF formuláři - pokud 
exportuje data poprvé, systém může 
vyžadovat nalezení umístění 
staženého PDF formuláře na disku. Po 
upřesnění umístění souboru budou 
data načtena

6) Odeslání dat - načtená data můžete 
podepsat a elektronicky odeslat do ZP.




