
JAPO Zlín, spol. s r. o.
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 1. února 2022

1

Oprava mzdových klíčů dovolené
Většina uživatelů programu Mzdy Profi si upravuje standardní mzdové klíče nebo přidává nové. Proto pak při
zahájení nového účetního roku převádějí mzdové klíče do nového roku, aby je tam nemuseli vytvářet znovu.
Tento postup ale má i svá rizika - mzdové klíče se převádí přesně tak, jak v předchozím účetním roce vypadaly.
Pokud v novém roce dojde k zásadní legislativní změně, je potřeba provést úpravy „postižených“ klíčů ručně.
V roce 2021 vedle sebe existovaly klíče pro starou a novou dovolenou. Stará se počítala ve dnech, nová v hodinách.
Od roku 2022 se už dovolená počítá pouze v hodinách, proto musí dojít i k úpravě klíčů pro starou dovolenou.
Pokud se mzdové klíče nepřeváděly, program je v účetním roce 2022 vytvořil správně. Bohužel někteří uživatelé,
kteří si mzdové klíče převedli, na nutnost úpravy staré dovolené zapomněli a byli pak při zpracování mezd za
leden překvapeni, že jim program nabízí starou dovolenou ve dnech. Aby byla náprava co nejjednodušší,
připravili jsme tento návod, který vás celým postupem provede.
Když si na opravu mzdových klíčů netroufnete, kontaktujte nás a provedeme to na dálku pomocí TeamVieweru.

1. Kontrola mzdových klíčů dovolené
Ve Mzdách Profi, přejděte do Hlavního menu a následně do Pomocných evidencí a zvolte Mzdové klíče.
V aktualizačním menu postupně stiskněte Enter na následujících klíčích a zkontrolujte nastavení dle obrázku:

004, 005 (hodiny dovolené staré a nové)
V názvu klíče jsou
uvedeny hodiny,
jednotka klíče
je nastavená rovněž
na hodiny.

034, 035 (hodiny dovolené staré a nové - odečtení)
V názvu klíče jsou
uvedeny hodiny,
jednotka klíče
je nastavená rovněž
na hodiny.

400 (náhrady za dovolenou)
V řádku průměr na
dovolenou musí být
uvedeno písmeno H
(hodiny).

Pokud by tomu tak nebylo, najeďte na údaj p.na dovolenou a stiskněte klávesu F4. Program se zeptá, jestli
chcete předvolit automatické vkládání hodnoty průměru do mzdového listu. Pokud odpovíte Ano, zobrazí se dotaz,
jestli má jít o hodinový nebo denní průměr. Mezerníkem nastavte na hodinový a potvrďte klávesou Enter.

402 (náhrady za starou dovolenou)
Tento klíč se od roku 2022 ruší, smažte jej klávesou Del. Všechny náhrady budete opět psát jen na klíč 400.
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2. Kontrola nastavení sledování dovolené v evidenci docházky
Pokud používáte zabudovanou evidenci docházky a chcete, aby se nastavené údaje (včetně dovolené) automaticky
Přenášely do mzdového listu, proveďte ještě následující kontrolu. V opačném případě tuto kapitolu ignorujte.
Přejděte do Hlavního menu, zvolte Ovládací panel, Nastavení mzdových výpočtů a Nastavení sumarizace
docházky. Zobrazí se následující tabulka:
Na prvním řádku zobrazené tabulky vidíte
přepínač Sumarizovat docházku ve mzdovém listu
Ano / Ne. Mezi jednotlivými možnostmi přepínáte
stiskem mezerníku. Nastavte variantu Ano.
V řádku Dovolená musí být nastavena jednotka
Hodiny, statistický klíč 005 a náhrady 400.

3. Zopakujte tento postup ve všech multilicencích
Postup uvedený v bodě 1 a případně 2 je potřeba zopakovat ve všech multilicencích, ve kterých vedete mzdy.
Bude tak jistota, že máte vše nastaveno správně.
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