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Program Mzdy Profi obsahuje zabudovanou evidenci docházky, která vám může značně ulehčit vyplňování
mzdových listů zaměstnanců. Údaje, které budou v evidenci docházky zapsané, se totiž mohou sumarizovat
a automaticky načítat do mzdových listů. Používání evidence docházky je ale nepovinné, jestli ji využijete
nebo ne, záleží jen na vás. V následujícím textu si přiblížíme, jak evidence docházky funguje.

1. Zapnutí 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.
Do řádků s nastavením sumarizace jednotlivých absencí vám doporučujeme nezasahovat. Pouze v případě,
že si budete chtít vytvořit vlastní mzdové klíče může být výhodné provést nějaké změny nastavení, i ty vám ale
pro jistotu doporučujeme konzultovat na naší hot-line.
A jak ta sumarizace docházky vlastně funguje? Pokud program 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.

K automatické sumarizaci docházky a jejímu načtení do příslušného mzdového listu dochází při
prvním vstupu do prázdného mzdového listu a pak také ve chvíli, kdy jej klávesou F8 smažete.

2. Vstup do evidence docházky
Program vám dává několik možností, odkud do evidence docházky vstoupit:

2.1 Vstup do docházky z evidence zaměstnanců
V evidenci zaměstnanců najeďte na vybraného pracovníka a stiskněte klávesu F4.
Zobrazí se nabídka jednotlivých mzdových listů:

Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte měsíc, jehož docházku chcete zapsat a stiskněte na něm klávesu F4:

Pokud není mzdový list daného měsíce uzavřený, zobrazí se tabulka s rozpisem směn za zvolený měsíc.

2.2 Vstup do docházky ze mzdového listu
V neuzavřeném mzdovém listu můžete do evidence docházky vstoupit stiskem klávesy F10.

Evidence docházky
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Na kterémkoliv řádku datového formuláře můžete použít následující funkční klávesy:

• Klávesa F3 stisknutá ve sloupci Absence zobrazí seznam absencí.
• Klávesa F4 doplní ke všem pracovním dnům délku směny dle úvazku, nastaveného v kartě pracovníka.
• Klávesa F5 smaže celý formulář včetně délky směn v jednotlivých dnech měsíce.
• Klávesa F6 stisknutá ve sloupci směna umožní zadat pracovní dobu (od - do).
• Klávesa F7 označí čtverečkem, že v tomto dni prodělal pracovník test na Covid.

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 (z evidence bude možný odchod pouze bez zápisu změn).

4. Automatické načtení docházky do mzdového listu
Pokud je zapnuta automatická sumarizace docházky (viz kapitola 1), načítá se do mzdového listu při
prvním vstupu a také při jeho smazání.
Program sumarizuje všechny absence v docházce daného měsíce a podle předvoleb v tabulce popsané
v kapitole 1 je zapíše na příslušné mzdové klíče. Statistické údaje buď přímo v hodinách, nebo je převede na
dny. Pokud jsou nastaveny, vloží i mzdové klíče pro náhrady. Když je u nich předvoleno, který průměr se má
použít, bude do mzdového listu vložen i ten. Na závěr je upravena informace o počtu odpracovaných hodin
tak, aby odpovídala počtu pracovních hodin v měsíci poníženému o počet hodin absencí.

U dovolené program sleduje, jestli má ještě pracovník nevyčerpanou loňskou dovolenou. Pokud ano,
přednostně čerpá tuto. Až když zůstatek staré dovolené vynuluje, pokračuje čerpáním nové dovolené.
Mohou se tedy vyskytnout případy, kdy bude do mzdového listu vložen pouze klíč 004 Hodiny dovolené
staré, případně oba klíče 004 Hodiny dovolené staré a 005 Hodiny dovolené nové, nebo jen 005 Hodiny
dovolené nové.

3. Práce s evidencí docházky
Ať už do evidence docházky vstoupíte odkudkoliv, při prvním vstupu do daného měsíce program zapíše
k jednotlivým pracovním dnům délku směny v hodinách, nastavenou v kartě pracovníka. Vy samozřejmě
můžete načtené údaje libovolně upravovat, měnit délky směn nebo jejich rozvržení v rámci týdne.

Vstupní datový formulář je rozdělen do několika částí. Ve dvou sloupcích jsou rozepsány dny zvoleného
měsíce, u každého je uvedeno pořadové číslo v rámci měsíce, den v týdnu, délka směny naplánované na
tento den, označení absence (písmenem) a délka absence v hodinách. Zcela vpravo je pak sumarizace všech
vykázaných absencí (písmeno, název a počet hodin trvání).

Pro každý den v měsíci je možné zapsat tři údaje:

• Délka směny - uvádí se v hodinách a program sem načte hodnotu nastavenou v kartě pracovníka.
• Druh absence - přepíná se mezerníkem, k dispozici je 16 druhů absencí. Pokud v daném dni není

nastavena žádná absence, je zde zobrazena pomlčka.
• Délka absence v hodinách - vyplňuje se pouze pokud je zvolena nějaká absence.

Pokud má pracovník některý den například 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 následujícím obrázku vidíte vyplněnou docházku za měsíc leden, ve které se vyskytují všechny druhy
absencí, které program umožňuje zapsat.
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Z tabulky můžete zjistit údaj, který vás zajímá. Po stisku libovolné klávesy tabulka zmizí a vy pak můžete
údaj přenést na řádek mzdového listu do sloupce Počet.
Tato varianta zobrazení docházky je výhodná pouze v případě, kdy nechcete používat automatické
načtení docházky do mzdovém listu ale přesto si do ní chcete údaje o absencích zapisovat.
Docházku tedy evidujete a jste ji schopni při kontrole předložit, do mzdového listu si ale její sumarizaci
zapisujete ručně.

5. Zobrazení docházky na řádku mzdového listu
Docházka je přístupná i při práci na konkrétním řádku mzdového listu a to ve sloupci Počet. Tentokrát se ale
předpokládá, že potřebujete pouze sumární údaje o docházce. Můžete si je zobrazit stiskem klávesy F8.

6. Tisk docházky
Evidence docházky by nebyla úplná, kdyby údaje v ní evidované nebylo možné vytisknout.

• V aktualizačním menu evidence zaměstnanců stiskněte klávesu F2 (Tisknout v Komunikátoru).
• Zobrazí se nabídka, ve které zvolte Sestavy pro OSSZ a potvrďte klávesou Enter.
• Zobrazí se další nabídka, ve které najdete Evidenci docházky.
• Po potvrzení této sestavy klávesou Enter se program zeptá, za který měsíc má evidenci docházky

vytisknout. Jestli má do ní zahrnout všechny nebo jen označené pracovníky a jestli je má setřídit podle
příjmení nebo rodného čísla.

• Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se program zeptá, jestli má zahájit tisk. Pokud odpovíte
Ano, docházka se vytiskne, případně se místo tisku vytvoří soubor ve formátu PDF.

•
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