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Dovolená, její výpočet a čerpání
Od roku 2021 platí novela zákoníku práce, která mimo jiné přinesla i přechod na „dovolenou v hodinách“.
Nově byly upraveny podmínky vzniku práva na dovolenou, výpočet délky dovolené, započítávání náhradních
dob pro dovolenou a částečně i čerpání dovolené.
Právní úprava, platná do konce roku 2020 počítala s dovolenou ve dnech. Za týden dovolené se považovalo
tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec dle rozvržení své pracovní doby odpracuje za týden. Nijak ale
nebyla zohledňována skutečnost, že pracovníci mohou pracovat v různě dlouhých pracovních směnách.
Byli tak zvýhodněni zaměstnanci, jimž dovolená připadla na delší směnu.
Tento a několik dalších důvodů vedly k přechodu na novou koncepci výpočtu dovolené. Ta vychází z předpo-
kladu, že každý zaměstnanec se zavázal k výkonu práce pro zaměstnavatele s určitým týdenním úvazkem
(plným, kratším nebo zkráceným). Protože pracovní doba zaměstnance se běžně počítá na hodiny, je logické,
když u dovolené to bude také tak. Tato změna tedy mimo jiné zabezpečila spravedlivou délku dovolené i pro
zaměstnance s nerovonoměrnou pracovní dobou. Zaměstnanci, kteří odpracují v kalendářním roce stejný
počet hodin, mají stejnou délku dovolené.

1. Které mzdové klíče se používají ke sledování dovolené?
Stejně jako u jiných náhrad, i u dovolené se zvlášť zapisují statistické klíče, které říkají “kolik” hodin dovolené
bylo vyčerpáno (004, 005) a zvlášť klíče na které se uvádí náhrada za dovolenou v korunách (400). Pro případ,
že by v některém z minulých mzdových listů došlo k chybnému čerpání nebo kalkulaci náhrad, jsou
k dispozici i klíče odčítací (034, 035, 401), kterými je možné chybu napravit.

• 004 Hodiny dovolené staré
• 005 Hodiny dovolené nové
• 034 Hodiny dovolené staré - odečtení
• 035 Hodiny dovolené nové - odečtení

2. Automatické vkládání průměru u náhrady za dovolenou
Mzdy Profi mají standardně předvoleno automatické vkládání hodnoty hodinového průměru ke klíči 400.
Pokud by vám tato funkce nefungovala (např. kvůli tomu, že používáte vlastní mzdové klíče), můžete podle
následujícího postupu provést příslušné nastavení. Jinak rovnou přeskočte na kapitolu číslo 3.

V aktualizačním
menu evidence
mzdových klíčů
vyberte kartu
vyberte např. klíč
400 a stiskněte na
něm klávesu Enter.
Zobrazí se datový
formulář. Pomocí
šipek najeďte na
údaj p.na
dovolenou
a stiskněte klávesu
F4 (předvolit).

Jakmile na údaji p.na dovolenou stisknete klávesu F4, program se zeptá, jestli chcete pro tento klíč předvolit
automatické vkládání hodnoty průměru do mzdového listu. Když odpovíte Ano, zobrazí se následující dotaz:

Od roku 2021 se používá u náhrad hodinový průměr, tak jej stiskemmezerníku nastavte a potvrďte klávesou
Enter. V řádku s názvem příslušného průměru (v našem případě p.na dovolenou) se zobrazí písmeno H.

Obecně platí, že je-li předvolen hodinový průměr, je to písmeno H, u denního průměru písmeno D.
Pokud není zobrazeno nic, průměr se ke mzdovému klíči automaticky načítat nebude. Ke každému
mzdovému klíči je možné předvolit automatické vkládání pouze jednoho průměru.

V řádku s názvem průměru je zobrazen také přepínač Ano / Ne (na obrázku jsou u všech průměrů volby Ne).
Tento přepínač se netýká automatického vkládání průměrů do mzdového listu, proto si jej nevšímejte.1

• 400 Náhrady za dovolenou
• 401 Storno náhrad za dovolenou
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3. Nárok na dovolenou a její čerpání v kartě pracovníka
Informace o nároku na dovolenou (starou, novou) a způsobu jejího čerpání je k dispozici jak ve mzdovém
listu, tak v kartě pracovníka. Při převodu karet pracovníků z minulého účetního roku se sem načte
nevyčerpaná dovolená, vy ručně doplníte roční výměru a předpokládaný nárok na novou dovolenou.

V aktualizačním menu
evidence zaměstnanců vyberte
kartu pracovníka a stiskněte na ní
klávesu Enter. Stiskem klávesy
F6 přejděte na druhou záložku
karty pracovníka (zaměstnání).
Stiskněte znovu klávesu F6
(zobrazí se modrá nabídka
ostatních nastavení), pak vyberte
řádek Čerpání dovolené
a stiskněte na něm Enter.
Zobrazí se tato tabulka.

V ní můžete zapsat roční výměru
dovolené v týdnech a předpokládanou délku nároku na novou dovolenou v hodinách.

4. Ruční zápis dovolené ve mzdovém listu
První možností, jak zapsat čerpání dovolené do mzdového listu je ruční zápis. Samozřejmě můžete využít plně
manuální postup, kdy do mzdového listu vložíte dva (případně tři) mzdové klíče - počet dnů staré nebo (a)
nové dovolené a náhrady za čerpání dovolené. Jestli budete čerpat starou nebo novou dovolenou rozhodnete
sami. My vám ale doporučujeme využít automatický zápis dovolené, který funguje následovně.

V neuzavřeném mzdovém listu stiskněte klávesu F4
(Načíst).

V zobrazené nabídce vyberte položku Čerpání
dovolené a stiskněte Enter.

Zobrazí se dotaz na délku dovolené v hodinách.
Zadejte požadovanou hodnotu a potvrďte ji klávesou Enter.

Program kontroluje, jestli délka dovolené nepřesahuje součet zůstatků staré a nové dovolené.

Výpočet provádí tak, že si z karty pracovníka načte nárok na starou a novou dovolenou a od něj odečte
čerpání staré a nové dovolené ze všech uzavřených mzdových listů daného účetního roku. K otevřenému
mzdovému listu, ve kterém se právě nacházíte se nepřihlíží.

Pokud zadaná délka dovolené přesáhne součet zůstatků staré a nové dovolené, program vyhlásí chybu
a nenechá vás tuto délku potvrdit klávesou Enter. Budete ji muset pokrátit, případně klávesou Esc zápis
dovolené přerušit.

Je-li zadání délky dovolené v pořádku, program automaticky vloží příslušné mzdové klíče do mzdového listu.
Má-li pracovník k dispozici starou dovolenou, nejprve se čerpá tato. Až po jejím vyčerpání se přechází k nové
dovolené. Zápis ve mzdovém listu pak může vypadat následovně:

Protože měl v tomto příkladu pracovník nevyčerpané 4 hodiny staré dovolené, zapsaly se tyto na klíč 004.
Zbytek z délky dovolené pak program zapsal na klíč 005. Celkové čerpání dovolené (16 hodin) pak
sumarizoval na klíči 400 (náhrady), kam automaticky vložil i průměr za minulé čtvrtletí.

Program také automaticky zkontroluje, jestli mzdový list neobsahuje nějaké další záznamy
o čerpání dovolené (na klíčích 004, 005 a 400). Pokud ano, tyto záznamy smaže.2



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: 24. října 2022

3

5. Sledování dovolené v evidenci docházky
Aby bylo sledování a účtování dovolené co nejjednodušší, doporučujeme vám používat vestavěnou evidenci
docházky. V ní můžete pro každý kalendářní měsíc rozepsat směny pracovníka a evidovat také různé druhy
jeho absencí (včetně dovolené) a jejich délky. Program pak dokáže docházku sumarizovat a informace z ní
automaticky načíst do mzdového listu. V následujících kapitolách si ukážeme, jak tuto funkci používat.

5.1 Nastavení sumarizace docházky v Ovládacím panelu

Abyste mohli automatickou sumarizaci docházky
využívat, je potřeba ji zapnout. To se provádí
v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových
výpočtů, Nastavení sumarizace docházky.
Na prvním řádku zobrazené tabulky vidíte
přepínač Sumarizovat docházku ve mzdovém
listu Ano / Ne. Mezi jednotlivými možnostmi
přepínáte stiskem mezerníku.
Nastavte variantu Ano.

Nadalších řádcích tabulky jsou uvedeny jednotlivé druhy absencí, kterémohoubýt v evidenci docházky sledovány.
Pro každou z nich je nastaven mzdový klíč, na který budou sumarizovány počty dní (hodin) a někdy i náhrady.
A jak to funguje? Pokud program při sumarizaci docházky zjistí, že pracovník měl např. dovolenou, sečte
počet hodin a zapíše je ve mzdovém listu na předvolený statistický klíč (004, 005). Protože je definován i klíč
pro náhrady (400), vloží do mzdového listu i ten, do sloupce počet pak zapíše počet hodin dovolené,
do sloupce sazba pak vloží předvolený průměr.

5.2 Zápis dovolené do evidence docházky

V aktualizačním menu evidence zaměstnanců vyberte kartu některého pracovníka a stiskněte na ní klávesu F4.
Zobrazí se nabídka jednotlivých mzdových listů:

Zvolte měsíc, jehož docházku chcete zapsat a stiskněte na něm klávesu F4:

Zobrazí se tabulka s rozpisem směn za zvolený měsíc.

Když je v kartě pracovníka evidován denní úvazek, program automaticky při prvním vstupu zapíše
k jednotlivým pracovním dnům délku směny v hodinách. Vy samozřejmě můžete tabulku libovolně upravovat,
měnit délky směn nebo jejich rozvržení v rámci týdne.

Pokud má pracovník některý den dovolenou, stačí na něj „najet“, ve sloupci Absence mezerníkem zvolit
„Dovolená“ a zapsat kolik hodin trvala. V pravé části tabulky se všechny absence sumarizují.

Na výše uvedeném obrázku je dovolená nastavena ve dnech 4. - 7. ledna. Navíc pracovník 1. ledna (ve svátek)
odpracoval 8 hodin a 9. a 31. ledna měl směny i o víkendu (celkem 16 hodin).
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Samozřejmě i v evidenci docházky program kontroluje, abyste nezapsali větší čerpání dovolené, než má ještě
pracovník k dispozici.

Pokud se při zápisu docházky pokusíte zapsat větší čerpání dovolené než je možné, program zobrazí
následující chybové hlášení:

Na vás pak bude, abyste čerpání dovolené snížili o požadovaný počet hodin. Když to neuděláte, docházku
nebude možné zapsat do souboru (z evidence bude možný odchod pouze bez zápisu změn).

5.3 Automatické načtení docházky do mzdového listu

Pokud je zapnuta automatická sumarizace docházky (viz bod 5.1), načítá se do mzdového listu při prvním
vstupu a také při jeho smazání. Jak to bude vypadat v našem modelovém případě je vidět na dalším obrázku:

Do mzdového listu se automaticky vložily mzdové klíče 005 hodiny dovolené nové a 400 náhrady za
dovolenou. K oběma klíčům se do sloupce počet zapsal počet hodin dovolené z evidence docházky (tedy 28).
Ke mzdovému klíči 400 se automaticky načetl i průměr na dovolenou za minulé čtvrtletí 178,5714 Kč.
Dále přibyly klíče 012 hodiny svátků a 420 náhrada za svátky a 029 hodiny práce o víkendu a 370 příplatek
za víkend. Pokud by evidence docházky obsahovala další typy absencí, byly by na příslušné mzdové klíče
sumarizovány i ty. Jak tedy vidíte, evidence docházky vám může práci usnadnit celkem výrazně.

Poznámka: pokud má pracovník nevyčerpanou loňskou dovolenou, bude program přednostně čerpat tuto.
Až když zůstatek staré dovolené vynuluje, bude pokračovat čerpáním nové dovolené. Mohou se tedy
vyskytnout případy, kdy bude do mzdového listu vložen pouze klíč 004 Hodiny dovolené staré, případně
dva klíče 004 Hodiny dovolené staré a 005 Hodiny dovolené nové, nebo jen 005 Hodiny dovolené nové.

6. Automatický výpočet nároku na dovolenou
Novela Zákoníku práce, která přinesla “dovolenou v hodinách” také značným způsobem zkomplikovala výpočet
nároku na dovolenou. Z tohoto důvodu najdete v programu Mzdy Profi automatickou funkci, která zohledňuje
například i různou délku směn v jednotlivých částech roku. Jakým způsobem můžete tuto funkci využívat
a jak si ji můžete přizpůsobit, se dozvíte v následujícím textu.

6.1 Kde automatický výpočet nároku na dovolenou najdete?

Nová funkce je dostupná v kartě pracovníka, přímo v tabulce, ve které se sleduje čerpání dovolené.

V aktualizačním menu
evidence zaměstnanců vyberte
kartu pracovníka a stiskněte na ní
klávesu Enter. Stiskem klávesy
F6 přejděte na druhou záložku
karty pracovníka (zaměstnání).
Stiskněte znovu klávesu F6
(zobrazí se modrá nabídka
ostatních nastavení), pak vyberte
řádek Čerpání dovolené
a stiskněte na něm Enter.

Zobrazí se tato tabulka.

Automatický výpočet nároku na dovolenou můžete spustit stiskem klávesy F4 na kterémkoliv údaji této tabulky.
Okamžitě se provede kontrola mzdových listů a na jejich základě pak výpočet, který se bude lišit podle toho,
jestli pracovní poměr v daném roce trval nepřetržitě 52 týdnů či nikoliv.

6.2 Dovolená za kalendářní rok

Právo na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec tehdy, když jeho pracovní poměr trval nepřetržitě
52 týdnů a odpracoval přitom 52násobek své týdenní pracovní doby. Délka dovolené za kalendářní rok
se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.4
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Na obrázku vidíte příklad tabulky s výpočtem dovolené za kalendářní rok. Program prošel jednotlivé mzdové listy
pracovníka, provedl kontrolu a zobrazil následující:

• Šedým čtverečkem jsou označeny uzavřené mzdové listy pracovníka. Z každého z nich program načetl:
» týdenní úvazek,
» počet kalendářních dnů,
» počet odpracovaných hodin + náhradních dob
» počet zčásti započítávaných náhradních dob

Program v prvé řadě kontroluje, jestli měl pracovník celý rok stejný úvazek. Pokud ne, spočítá, kolik
pracovních dnů odpracoval v jednotlivých typech úvazků.

V souladu se zákoníkem práce totiž zaměstnanci přísluší za kalendářní rok nárok na dovolenou
v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období, s rozdílnou délkou pracovní doby (úvazku).
K tomu je nutné stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připada-
jících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby.

V zobrazeném případě měl pracovník celý rok úvazek 40 hodin, výpočet je proto jednoduchý - týdenní úvazek
40 hodin x 4 týdny dovolené = 160 hodin nároku na dovolenou.

Program také zkontroloval, jestli se v uzavřených mzdových listech nevyskytují neomluvené absence.
Pokud by tam byly, měl by zaměstnavatel právo nárok na dovolenou krátit.

6.3 Poměrná část dovolené

V případě, že pracovní poměr zaměstnance netrval alespoň 52 týdnů, pak zaměstnanci nepřísluší dovolená
za celý kalendářní rok. Může ale mít nárok na poměrnou část dovolené - v tom případě musí jeho pracovní
poměr trvat alespoň 4 týdny a musí odpracovat alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby. Tabulka
s výpočtem bude v tomto případě může vypadat následovně:

V uvedeném příkladu trval pracovní poměr v roce 2021 od ledna do 20. října.

Program proto zkontroloval mzdové listy a zjistil následující:

• V měsících leden - červen byla zpracována výplata (uzavřené mzdové listy jsou označeny šedým
čtverečkem). Proto se údaje o úvazku, počtu pracovních dnů, odpracovaných hodin + náhradních dob
a zčásti započítávaných náhradních dob načetly ze mzdových listů.

• Za měsíce červenec - říjen mzdové listy vyplněny nejsou, proto program do tabulky doplnil
předpokládané hodnoty - úvazek z karty pracovníka a počet kalendářních dnů z ovládacího panelu.

• Protože se úvazek pracovníka v průběhu roku měnil (leden - březen 35 hodin týdně, duben - květen 40
hodin týdně, červen 30 hodin týdně, červenec - říjen 35 hodin týdně), bylo potřeba spočítat, kolik
pracovních dnů připadá na jednotlivé délky úvazků a z toho pak vypočíst průměrný úvazek - v našem
případě to je 35,529 hod.5
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• Následně program podělil celkový počet odpracovaných hodin (906) průměrným úvazkem (35,529)
a získal počet odpracovaných týdnů (25, zaokrouhluje se na celá čísla).

• Dále bylo nutné zjistit, kolik hodin dovolené připadá na jeden odpracovaný týden. Zobrazené číslo 2,733
hodin program získal z výpočtu průměrný úvazek (35,529) / 52 týdnů x výměra dovolené (4).

• Nárok na dovolenou (69 hodin) byl získán vynásobením počtu odpracovaných týdnů (25) a počtu hodin
dovolené, připadajících na jeden odpracovaný týden (2,733).

I zde samozřejmě program hlídal, jestli měl pracovník neomluvené absence. Pokud ano, je jejich sumarizace
uvedena v tabulce (zde je to 6 hodin). Je na zaměstnavateli, jestli nárok na dovolenou příslušným způsobem
pokrátí či nikoliv.

6.4 Podrobnosti k informacím vstupujícím do výpočtu dovolené

Všechny informace, na jejichž základě program počítá nárok na dovolenou, se načítají z karty pracovníka a ze
mzdových listů. Zobrazeny pak jsou v přehledné tabulce, jejíž nejdůležitější údaje můžete libovolně měnit.
V této kapitole si jednotlivé sloupce tabulky probereme a vysvětlíme:

a) Mzdový list

V tomto sloupci se uvádí název měsíce a označení, jestli v něm měl pracovník uzavřený mzdový list:

• mzdový list byl zpracován a uzavřen
• mzdový list nebyl vytvořen nebo uzavřen, program z něj informace nenačítá

Pokud zjistíte, že některý ze mzdových listů, které jste zpracovávali, není označen čtverečkem, asi jste jej
zapomněli uzavřít. V tom případě opusťte tuto tabulku, vstupte do příslušného mzdového listu a klávesou F3
jej uzavřete. Pak nechte spočítat nárok na dovolenou znovu.

b) Úvazek

V tomto sloupci je zobrazena délka týdenního úvazku pracovníka.

• Pokud je mzdový list daného měsíce uzavřený, načte se do tabulky skutečná délka úvazku, uložená
ve mzdovém listu. Pokud by zobrazená hodnota neodpovídala skutečnosti, proveďte opravu
v příslušném mzdovém listu a pak nechte spočítat nárok na dovolenou znovu. Úvazek pracovníka
v případě potřeby nastavíte ve mzdovém listu po stisku klávesy F7.

• Pokud není mzdový list daného měsíce uzavřený, předpokládaná délka úvazku se načte z karty
pracovníka. Pokud zobrazená hodnota neodpovídá předpokládané skutečnosti, opravte ji z klávesnice.

c) Počet kalendářních dnů v měsíci

Informace zapsané v tomto sloupci se opět načítají z uzavřených mzdových listů. Vstupuje sem hodnota
ze sloupce Počet, zapsaná v prvním řádku mzdového listu na klíči 001. Pouze v případě, kdyby mzdový list
neexistoval nebo nebyl uzavřen, načetl by program počet kalendářních dnů z předvolby v Ovládacím panelu.

d) Počet odpracovaných hodin a plně započtených náhradních dob

V tomto sloupci se sumarizují počty opracovaných hodin a plně započtených náhradních dob z uzavřených
mzdových listů. U odpracovaných hodin je situace jednoduchá, tam vstupují pouze počty zapsané na mzdo-
vém klíči 003. Náhradních dob může být více, patří sem:

• doba čerpání dovolené,
• doba čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo ve svátek,
• doba, kdy zaměstnanec nepracuje z důvodu státního svátku, za který mu přísluší náhrada mzdy,

popřípadě za který se mu jeho mzda či plat nekrátí,
• všechny překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až § 210 ZP), s výjimkou doby, po kterou

byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,
• překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 205 ZP),
• všechny důležité osobní překážky na straně zaměstnance (§ 191 až § 199 ZP), které nejsou uvedeny

v ustanovení § 216 odst. 2 ZP.

Protože jsou mzdové klíče v programu volitelné a velká část uživatelů si je upravuje podle své potřeby,
nebylo možné předem nastavit př íslušné náhradní doby. Můžete to ale jednoduše provést sami přímo
v evidenci mzdových klíčů (najdete ji v Hlavním menu pod položkou Pomocné evidence, dále Mzdové klíče).

a b c d e
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Pokud některou z výše uvedených náhradních dob sledujete, přejděte do evidence Mzdových klíčů, příslušný
klíč najděte, vstupte do něj a v datovém formuláři nastavte údaj Zahrnout do výpočtu dovolené:

• Přepínat můžete mezerníkem, k dispozici jsou možnosti Ne, Plně a Částečně. Volbu Plně použijte
u plně započtených náhradních dob, volbu Částečně u částečně započtených náhradních dob.

Asi nemusím dodávat, že výše uvedené nastavení je přístupné pouze u statistických mzdových klíčů (0-99),
které se uvádí v hodinách. Jakmile si náhradní doby u mzdových klíčů nastavíte, ihned se projeví ve výpočtu
nároku na dovolenou.

e) Počet částečně započtených náhradních dob

V tomto sloupci se sumarizují částečně započtené náhradní doby z uzavřených mzdových listů. Patří sem:

• dočasná pracovní neschopnost kromě PN vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
• karanténa,
• rodičovská dovolená s výjimkou rodičovské dovolené, kterou čerpá zaměstnanec po dobu, po kterou

je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
• jiné důležité osobní překážky v práci podle ustanovení § 199 ZP, s výjimkou překážek uvedených

v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2 ZP.

Tyto překážky se započítávají nejvýše v rozsahu 20násobku týdenní pracovní doby zaměstnance
v kalendářním roce, a to jen za podmínky, že zaměstnanec mimo dobu trvání těchto vyjmenovaných překážek
v práci odpracoval v příslušném kalendářním roce alespoň 12násobek své týdenní pracovní doby.

Aby se částečně započtené náhradní doby projevily ve výpočtu nároku na dovolenou, je nutné nejprve na-
stavit příslušné mzdové klíče. Postup je stejný, jako u plně započtených náhradních dob (viz obrázek výše),
pouze u údaje Zahrnout do výpočtu dovolené nastavíte mezerníkem volbu Částečně.

7. Dovolená a výpočet povinného podílu OZP
Jednou z dalších funkcí, které program Mzdy Profi obsahuje, je automatický výpočet povinného podílu osob
se zdravotním postižením. Povinnost sledovat tento podíl mají orgranizace nad 25 zaměstnanců.

Výpočet povinného podílu je velmi komplikovaný a jsou k němu potřeba informace, uložené na speciálních
statistických mzdových klíčích. Jedním z nich je i klíč:

• 070 PPOZP - hodiny dovolené

Jak při ručním zápisu dovolené do mzdového listu (popsaného v kapitole 4), tak při automatickém zápisu
z evidence docházky (popsaném v kapitole 5), program automaticky vloží do mzdového listu i klíč 070
a sumarizuje na něm celkové čerpání dovolené. Nerozlišuje se zde mezi starou a novou dovolenou.

Poznámka: Pokud dovolenou zapisujete do mzdového listu jen proto, že je pracovníkovi proplácena náhrada
za nevyčerpanou dovolenou, klíč 070 vymažte. Ve mzdovém listu smí být uveden jen když pracovník
dovolenou skutečně čerpal.

Pokud povinný podíl osob se zdravotním pojištěním nesledujete, můžete klíč 070 ze mzdového listu smazat.
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