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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO NASTAVENÍ PROGRAMU DOCHÁZKA 

Pro  zprovoznění  docházky  je  nutné  provést  základní  nastavení,  aby  byla  zaručena  funkčnost 
docházkového systému. V této první kapitole Vám přinášíme výpis nejdůležitějších nastavení pro 
správnou funkčnost systému: 

1) Organizační  členění   –  nutné pro založení  organizační  struktury –  využití  v Evidenci  osob, 
uživatelských  právech  –  zařazení  osoby  do  útvaru,  přiřazení  útvaru  k uživatelským 
oprávněním. Alespoň základní vytvoření organizační struktury nutné pro provoz systému. 

2) Evidence  osob   –  důležité  pro  zavedení  osob,  přiřazení  čipů  k těmto  osobám,  přístupové 
skupiny a modelu pracovní doby pro zpracování docházky. Nutné pro správnou funkčnost. 

3) Uživatelská  oprávnění   –  důležité  nastavení  pro  práci  jednotlivých  uživatelů  s programem 
docházka. 

4) Přístupové skupiny   – nutné pro přístup osob k jednotlivým snímačům (přístupová skupina je 
vyžadována v evidenci osob u každé osoby, pokud není vyplněna, osoba nebude moci projít 
přes snímače). Nutné pro správnou funkčnost. 

5) Směny, rozvrhy a modely pracovní doby   – nutné pro správné zpracování docházky.  (model 
nutné  vyplnit  v Evidenci  osob  k osobě,  které  má být  zpracovávána docházka).  Nutné  pro 
správné zpracování docházky. 

6) Docházková konta   – především jde o nastavení požadovaných výsledků docházky, pro provoz 
systému není vyloženě nutné, základní konta jsou přednastavena. Jde spíše o přizpůsobení 
vypočítávaných výsledků Vašim potřebám. 

7) Komentáře průchodů     – většinou jsou již přednastaveny při instalaci a navázány na snímač 
(docházkový terminál). Možné je upravit jejich nastavení – zaokrouhlování atd. 
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PARAMETRY PROGRAMU

KOMENTÁŘE PRŮCHODŮ 

Komentáře průchodů blíže upřesňují a popisují průchody přes docházkové snímače a tvoří spolu s 
časem  průchodu  základ  jednotlivých  záznamů  docházky.   Instalace  programu  obsahuje  všechny 
komentáře,  které  vrací  snímače  a  je  možné  upravit  jejich  vlastnosti  tak,  aby  odpovídaly  Vašim 
požadavkům. V programu Docházka je naleznete v sekci Parametry zpracování docházky.

Při  průchodu terminál  předává do systému  datum, čas a komentář.  Osoba má při  průchodu 
terminálem možnost pomocí tlačítek na terminálu vybrat požadovaný komentář. Pokud tak neučiní, je 
automaticky doplněn standardní komentář definovaný pro aktuální denní dobu (zpravidla příchod nebo 
odchod).  Docházkový  systém  je  dodáván  včetně  nadefinovaných  komentářů,  každý  komentář  je 
identifikován jednoznačným kódem, který je pevně definován v terminálu. Uživatelsky je možné měnit 
pouze  parametry  jednotlivých  komentářů.   U  nových  dotykových  terminálů  i-Touch  je  možné  i 
jednotlivé  komentáře  přidávat,  ale  je  nutné  spolupracovat  se  servisem  firmy  Z-WARE.  Je  nutné 
navázat  nový komentář  na terminál  odpovídajícím kódem tlačítka pro terminál,  aby byla zajištěna 
správná  funkčnost  komentáře.  Nově  je  u  terminálů  přidáno  tlačítko  REZERVA s přednastaveným 
kódem, které je možné upravovat uživatelsky. 

      
 

U jednotlivých komentářů lze měnit jejich parametry, které následně ovlivňují zpracování docházky po 
vybrání daného komentáře. 

Parametry komentáře můžeme opravit, pokud se postavíme na daný komentář, buď ho rozklikneme 
dvojklikem a nebo nahoře v panelu nástrojů zvolíme povel Opravit. Tato operace nás přenese do okna 
pro úpravu parametrů. 
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Oprava údajů   komentáře  

 Identifikace

 Kód - toto pole obsahuje hardwarový kód, pomocí něhož je daný komentář navázán přímo na 
terminál. Pole je zašedlé a zpřístupnit ho mohou pracovníci servisu Z-WARE. 

 Popis - zde je vyplněn textový popis komentáře
 Zkratka  -  zkratka  označující  daný  komentář.  V programu  Docházka  např.  v tiskových 

sestavách nebo v přehledech docházky je z úsporných důvodů zobrazována pouze zkratka 
místo celého popisu. 

 „Horká“ klávesa - v systému je možné pracovat s horkými klávesami, kterou zde pro dané 
konto můžete nastavit. Použití horkých kláves je nutné povolit v konfiguraci systému.
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Parametry

 Lze použít pro příchod - zde zatržením stanovíme systému, zda má být komentář používán 
pro příchod. Pokud by osoba konto použila v bez tohoto nastavení pro příchod, nebyl by 
záznam v docházce zaznamenán korektně. 

 Lze použít pro odchod - zde zatržením určujeme, zda se daný komentář bude používat pro 
odchod. 
TIP:   Vzhledem k tomu, že řada komentářů vyžaduje nastavení pro příchod a odchod (jako 
např. lékař, oběd, služební cesta), doporučujeme zatrhnout obě možnosti. Použití pro příchod 
i pro odchod. 

 Započítat i čas mimo směnu - zatržením určíme, zda se průchod má započítat v docházce i 
v případě, že je tento průchod označený mimo obvyklou stanovenou směnu. 

Obvykle je čas průchodu upraven podle nastavení směny, pokud např. ranní směna končí  
pevně ve 14:00 a osoba odejde ve 14:30, uzná systém odpracovanou dobu pouze do 14:00.  
Bude-li však mít komentář, kterým osoba označila průchod, předvoleno toto nastavení, uzná 
systém  odpracovanou  dobu  až  do  14:30.  Vhodným  příkladem  by  byl  např.  komentář 
Napracování. 

 Zaokrouhlení určeno útvarem - v systému je možné zaokrouhlovat buď konkrétní komentáře 
průchodů nebo zaokrouhlení nastavit pro celý útvar. Zatržením této možnosti upřednostníme 
zaokrouhlení nastavené pro útvar. 

 Přednostní  pro  automatické  doplnění  příchodu  -  v systému  lze  používat  automatické 
doplnění  chybějících  záznamů,  zatržením  této  možnosti  program  upřednostní  při 
automatickém doplnění přednostně toto konto. 

 Přednostní  pro  automatické  doplnění  odchodu -  zatržením  této  možnosti  program 
upřednostní při automatickém doplnění přednostně toto konto. 

 +/-  čas  přípravy/úklidu/cesty  na  pracoviště  -  určuje,  zda  se  má  ke  skutečnému  času 
průchodu přičíst nebo odečíst nějaký čas navíc, který znamená dobu přípravy, úklidu nebo 
cesty na pracoviště.  Tento čas navíc lze zadat  v parametrech  organizačních útvarů nebo 
přímo v údajích jednotlivých osob.

Příchod  Údaje této  sekce jsou přístupné pouze v případě,  že lze komentář  použít  pro  příchod.

 Zaokrouhlení -  v této části upravujeme údaje zaokrouhlení platné pro příchod. Definuje se 
zde způsob zaokrouhlení skutečného času příchodu. Na výběr jsou možnosti: 

 žádné - bez zaokrouhlení, čas příchodu nebude zaokrouhlován. 

nahoru - čas příchodu bude zaokrouhlován nahoru (na pozdější dobu) 

dolů - čas příchodu bude zaokrouhlován dolů (na dřívější dobu) 

počet minut - udává počet minut zaokrouhlení. K dispozici jsou možnosti 0, 5, 10, 
15,  30  a  60  minut.  Nastavení  0  minut  znamená,  že  čas  příchodu  nebude 
zaokrouhlován. 

relativně  k začátku  směny  a  relativně  ke  konci  směny -  zaokrouhlení  bude 
provedeno relativně k pracovní době. Je-li předvolba vypnutá, probíhá zaokrouhlení
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na  zadaný  počet  minut  tj.  např.  na  celé  čtvrthodiny,  celé  půlhodiny  apod.  Při 
relativním  zaokrouhlení  systém  zjistí  definovaný  začátek  směny  a  zaokrouhlení 
provede  na  zadaný  počet  minut  vzhledem  k  začátku  směny.  Např.  směna  je 
definovaná od 5:50, zaokrouhlení je nastaveno nahoru na 15 minut. Pracovník přijde 
do zaměstnání v 5:55, při absolutním zaokrouhlení je čas příchodu zaokrouhlen na 
6:00  (nejbližší  celá  čtvrthodina),  při  relativním  zaokrouhlení  je  čas  příchodu 
zaokrouhlen  na  6:05  (nejbližší  celá  čtvrthodina  od  začátku  směny).  Nastavení 
předvolby  je  platné  pro  příchod  i  odchod.  Není  tedy  možné  nastavit  relativní 
zaokrouhlování příchodu a absolutní zaokrouhlování odchodu. 

 Po příchodu započítat do konta - určuje základní docházkové konto, do kterého se započítá 
doba po příchodu až do odchodu. Po příchodu zpravidla začíná konto typu  „přítomnost“ 
apod.

Odchod  Údaje této sekce jsou přístupné pouze v případě, že lze komentář použít pro příchod.

 Zaokrouhlení  -  definuje  způsob  zaokrouhlení  skutečného  času  odchodu.  Význam 
nastavovaných parametrů je stejný jako u příchodu. 

 Po  odchodu  započítat  do  konta  - výběrem  konta  určujeme,  do  kterého  základního 
docházkového konta se započítá doba po odchodu až do dalšího příchodu. 

 Další den vkládat celodenní záznam - lze vybrat konto pro celodenní záznam, které se vloží 
v  případě,  že  osoba další  den  nepřijde  do  zaměstnání.  Využitelné  často  např.  pro  konta 
nemoc, dovolená, OČR, apod. 

Příklad:  Komentář Lékař, vkládaný celodenní záznam – konto Nemoc. V případě, že osoba  
opustí pracoviště a na terminálu zadá např. konto lékař a další den nepřijde do zaměstnání,  
tedy neoznačí na terminálu žádný průchod. Program automaticky vygeneruje záznam nemoc.  
Konto bude při každém  kontrolním chodu (probíhá pravidelně o půlnoci na serveru), znovu 
doplňováno, dokud do docházky nezasáhne buď ručně obsluha (editor docházky) a nebo do  
doby  než  zaměstnanec  opět  zadá  nový  průchod  na  terminálu.  (vrátí  se  po  nemoci  do  
zaměstnání) 

DOCHÁZKOVÁ KONTA 

V programu rozeznáváme tři druhy docházkových kont, která slouží k rozlišení sledované doby a 
dalších údajů: 

Základní  konta se  zapisují  přímo  do  jednotlivých  záznamů  docházky  a  určují  tak  druh  nebo 
význam sledované doby. V parametrech kont lze povolit vypočítávání součtů za období, potom se 
základní konta objevují i ve vypočítaných výsledcích docházky (např. konto dovolená se zapíše do 
záznamů docházky  ve  dnech,  kdy  pracovník  dovolenou  čerpal,  a  ve  výsledcích  za  období  je 
vhodné mít  vypočítaný počet  dnů a hodin  čerpání).  Správu kont  (změnu parametrů,  přidávání, 
rušení) může provádět uživatel s oprávněním administrátor. 

Doplňková konta slouží k automatickému výpočtu nebo ručnímu zadávání výsledků docházky za 
zpracovávané období. Doplňková konta tedy nelze zapsat do záznamů docházky jednotlivých dnů a 
jejich parametry jsou zcela odlišné od parametrů základních kont. Zjednodušeně lze říci, že většina 
doplňkových kont se vypočítává ze základních kont.  
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Systémová konta jsou speciálním typem doplňkových kont s tím rozdílem, že způsob výpočtu 
systémových kont není možné uživatelsky měnit. Způsob jejich výpočtu je pevně daný a uživatel s 
oprávněním  administrátor může  změnit  pouze  např.  název,  mzdové  kódy  a  to,  zda  se  konto 
vypočítává a exportuje do mezd. 

V parametrech  základních a  doplňkových kont lze povolit použití pro tzv. ručně zadávané doplňky. 
Obsluha  potom  může  do  výsledků  za  zpracovávané  období  ručně  vkládat  záznamy  s  takto 
nastaveným kontem. Ručně zadané doplňky se vždy exportují  do mezd bez ohledu na nastavení 
mzdového zpracování konta.

Operace s konty se provádí v sekci Parametry zpracování docházky/Docházková konta

Pro jednotlivé operace se používají ikony v horním 
panelu Oprava, Kopie, Nový…. atd. 

Pokud  chceme  prohlédnout  a  případně  opravit 
nastavení konta, postavíme se kurzorem na dané 
konto  a  zvolíme  tlačítko  Oprava  (konto  můžeme 
otevřít takto i dvojklikem)

Popis nastavení kont v následujících kapitolách – 
dle druhu docházkového konta a dle nároku na 
výpočet daného konta + konkrétní příklady.
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ZÁKLADNÍ DOCHÁZKOVÁ KONTA

Tento druh kont se zapisuje přímo k jednotlivým intervalům docházky. Konta se do záznamů docházky 
doplňují automaticky na základě průchodů osob přes docházkový snímač, je však možné ručně 
provádět změny. V jednotlivých záznamech docházky je tedy uveden čas příchodu (začátku), odchodu 
(konce) a konto, do kterého bude doba započítaná. 

Za základní docházkové konto považujeme např. konto lékař, oběd, nemoc, dovolená, náhradní volno 
apod.  V programu jsou již základní docházková konta nastavena vzorově. Je možné jejich nastavení, 
výpočet, zobrazení apod. měnit. Je možné založit i nová základní konta, které potřebujete ve Vaší 
docházce  používat  (například  studijní  volno,  volno  dle  kolektivní  smlouvy).  Ukázka  okna 
docházkového konta v předchozí kapitole. 

Základní údaje:

zde vyplňujeme popis a zkratku konta, případně mzdové kódy pro následné exporty do mzdového 
systému. 

Dále vyplňujeme pole  Mzdové zpracování – zde určujeme, jak dané konto chceme evidovat.  Je 
možné zvolit  ze tří  možností.  Pokud neexportujeme do mezd a chceme konto vypočítávat  a vidět 
výsledek – zvolíme možnost vypočítat a zobrazit pro kontrolu. 

Tip1: V základních údajích je také možné nastavit si pro konto a jeho výběr  horkou klávesu. Pro 
možnost  používání  horkých  kláves,  musí  být  povoleno  jejich  použití  ve  Správa 
programu/Konfigurace  systému  –  záložka  Parametry  systému –  volba  Používat  volitelné 
definovatelné klávesy.  

Tip2: nastavit je zde možné taky barvu konta pomocí ikonky 

Parametry: 

V parametrech konta nastavujeme, jak se konto bude v docházce chovat. 

Vyžadovat schválení – zde určujeme, zda při zaznamenání tohoto konta bude program vyžadovat 
schválení oprávněnou osobou (např. vedoucím pracovníkem). Může se to týkat např. kont dovolená, 
lékař apod. Záleží na potřebách organizace.  U takovéhoto konta svítí pak ve zpracované docházce 
zelené S  a záznam čeká na schválení. Schválení provádí editor docházky s příslušnými uživatelskými 

právy přímo v Docházce pomocí povelu pro schválení. Např. ikony 

Použít při výpočtu dynamické přestávky – zde programu určujeme, zda dané konto má započítat 
do doby pro vložení přestávky a ve výklopném seznamu určíme,  zda i  v době, kdy je toto  konto 
zaznamenáno může program vložit přestávku. 
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Osoba  je  přítomná –  zde  určujeme,  jak  se  bude  při  zaznamenání  daného  konta  zobrazovat 
přítomnost  osoby.  Pokud po dobu trvání  tohoto  konta  je  osoba nepřítomná,  necháme tuto  volbu 
nezatrženou. 

Automaticky generovat i další dny  – zatržením této volby určujeme programu, zda má další dny 
automaticky  generovat  toto  konto.  Konto  se  pak  vygeneruje  vždy  další  den,  dokud  nebude 
zaznamenán jiný záznam (příchod). Často je tato volba použita např. u kont dovolená, nemoc nebo 
OČR. 

Nepřerušovat  generování  jiných  kont  –  tato  volba  je  určena  pro  situaci,  kdy  již  je  nastaveno 
generování nějakého konta a my chceme zabránit jeho přerušení. Využívá se především u svátků. 
Svátek se generuje dle nastavení  Svátků a výjimečných dnů. Pokud ale osoba čerpá kolem svátku 
dovolenou a dovolená se generuje, svátek by generování dovolená přerušil. Pokud u konta svátek ale  
zatrhnete tuto možnost k přerušení generování dovolené nedojde. 

Ručně zadávané doplňky: 

V této části určujeme, zda bude základní konto možné použít také při vkládání doplňků (doplňková 
složka  mzdy).  Doplňky  je  možné vkládat  přímo ve  zpracované docházce  do  celkového přehledu 
docházky.  A také základní konto lze takto použít. 

Používat při zadávání doplňků - konto lze použít pro zápis tzv. doplňkového údaje do výsledků 
docházky, doplňkové údaje se vždy exportují do mezd 

Doplněk odečíst od bilance - hodnota ručně zadaného doplňku s tímto kontem se odečte od 
hodnoty  bilance.  Jedná  se  například  o  docházkové  konto  Proplacený  přesčas pro  proplacení 
přesčasů  z minulého  období,  kde  je  potřeba  proplacené  hodiny  odečíst  od  celkové  bilance. 
Proplacený  přesčas  lze  takto  vytvořit  buď  jako  doplňkové  konto  nebo  jako  základní.  Vždy  při  
zatržení tohoto pole bude odečten zadaný počet hodin od bilance. 

Doplněk odečíst od kont - lze určit konta, případně více kont, od jejichž výsledné hodnoty se 
odečte hodnota ručně zadaného doplňku s  tímto kontem.  V podstatě  nahrazuje  nebo rozšiřuje 
předvolbu doplněk odečíst od bilance 

Vypočítávat nebo ručně zadávat: 

počet dnů - při výpočtech výsledků se sčítá počet dnů konta, při zadávání konta jako doplňkového 
údaje je možné zadat počet dnů 

počet hodin - při výpočtech výsledků se sčítá počet hodin, při zadávání konta jako doplňkového údaje 
je možné zadat počet hodin. 

Částku - při zadávání doplňkového údaje je možné zadat finanční částku nebo sazbu 

období od - do - ve vypočítaných výsledcích bude uvedeno datum od - do trvání konta, při zadávání 
doplňkového údaje je možné zadat datum od - do 
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neseskupovat dny - volba je přístupná pouze je-li zároveň zvoleno "období od - do". Určuje, zda 
bude každý den trvání konta uveden ve výsledcích na samostatném řádku. Např. u nemoci trvající od 
01.01. do 15.01. -  je-li  předvolba "neseskupovat dny" zapnutá, bude ve výsledcích pro každý den 
trvání nemoci uveden samostatný řádek. Je-li předvolba vypnutá, budou obsahovat výsledky pouze 
jeden řádek celkové sumy nemoci s obdobím trvání. 

hodiny prvního dne - při výpočtech výsledků konta s uvedeným obdobím od - do se započítá doba 
trvání  konta  v  první  den jeho  trvání,  při  zadávání  doplňkového údaje  je  možné zapsat  hodiny 
prvního dne 

prováděcí  středisko -  při  zadávání  doplňkového údaje  je  možné zapsat  středisko,  kterého se 
zadávaný údaj týká. 

rozlišení pro statistiku - ve výsledcích docházky lze u tohoto konta provést rozlišení pro statistické 
zpracování 

zakázka,  Stroj/pracoviště,  Činnost/sazba,  Útvar  práce -  ve  výsledcích  se  zaznamenávají  a 
sledují údaje rozpisu práce. Text předvoleb se může lišit podle aktuálního nastavení rozpisu práce v 
konfiguraci programu

Započítat do odpracované/uznané doby denní bilance 

odpracováno/uznáno - rozlišení typu zápočtu do hodnoty denní bilance. Odpracováno (výchozí 
nastavení) = jde o přímou činnost/práci (např. přítomnost, služební cesta, ...), uznáno = uznaná 
doba (mzdové  náhrady,  nemoc,  dovolená),  kdy  osoba přímo nevykonává  činnost,  ale  doba je 
uznaná a placená. Rozlišení odpracováno/uznáno nemá vliv na výpočet doby konta, slouží pouze 
pro podrobnější rozlišení v některých typech tiskových sestav. 

ve dnech - zaškrtnutím příslušného pole můžete určit dny v týdnu, kdy je konto považováno za  
odpracovanou nebo jinak uznanou dobu. Odpracovaná/uznaná doba = doba, která se započítá do 
bilance. Např. u konta  nemoc se zpravidla označuje jako uznaná doba pondělí až pátek. Doba 
nemoci se samozřejmě sleduje i v sobotu a neděli, ale pro účely sledování bilance v období se 
započítá jen pondělí až pátek. 

jen ve dnech se směnou -  zápočet do odpracované doby bude proveden pouze ve dnech s 
definovanou  směnou.  Předvolbu  je  vhodné  zapnout  v  případě,  že  existují  pracovníci  s 
nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. 

v době od - započítávanou dobu lze omezit na určitý časový úsek - podle parametrů směny: 

bez omezení - omezení limity směny se neprovádí 

pružný začátek směny (od) - uznaná doba se započítává nejdříve od pružného začátku 
příchodu na směnu. Přijde-li osoba dříve, doba před pružným začátkem směny se do uznané 
doby nezapočítává. 
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Normální  začátek směny -  uznaná doba se započítává nejdříve od normálního začátku 
směny. Přijde-li  osoba dříve,  doba před normálním začátkem směny se do uznané doby 
nezapočítává. 

pružný začátek  směny (do) -  uznaná doba se  započítává  nejdříve  od  pružného konce 
příchodu na směnu. Přijde-li osoba dříve, doba před pružným koncem příchodu na směny se 
do uznané doby nezapočítává. 

do - podobně jako v předchozí části lze započítávanou dobu lze omezit podle definovaného konce 
směny: 

bez omezení - omezení limity směny se neprovádí pružný konec směny (od) - uznaná doba se 
započítá maximálně do pružného času začátku odchodu směny. 

normální konec směny - doba bude uznána maximálně do normálního konce směny. Odejde-li 
osoba později, započítá se přesto jen doba do normálního konce směny. 

pružný  konec  směny  (do) -  doba  bude  uznána  maximálně  do  času  pružného  konce 
odchodu směny. 

Popis časů s     návazností na parametry docházky s     příklady  .

Uznat  maximálně  hh:mm  hod/záznam -  hodnotu  započítávanou  do  uznané  doby  v  jednom 
záznamu docházky lze omezit. Platí-li např. nařízení, že v jednom záznamu docházky lze uznat 
nejvýše 12 hodin, zadejte zde hodnotu 12. Bude-li v záznamu více než 12 hodin, systém dobu nad 
limit nezapočítá. Je-li v údaji hodnota 0 (nula), jde o zápočet bez omezení. 

Určení a zaokrouhlení počtů dnů 

Nastavením parametrů v této sekci lze definovat, za jakých podmínek bude záznam konta považován 
za odpracovaný den nebo jakou část odpracovaného dne záznam tvoří. Lze také stanovit způsob 
zaokrouhlování určeného počtu dnů nebo částí dne. 

nezapočítávat - konto nebude považováno za odpracovaný den za žádných okolností 

započítat vždy - záznam konta jakékoliv délky (doby) bude považován za 1 odpracovaný den 

je-li to jediný zápočet - záznam konta bude považován za 1 odpracovaný den, jedná-li se o jediný 
záznam docházky ve zpracovávaném dni. 
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je-li to nejdelší zápočet - záznam konta bude považován za 1 odpracovaný den, bude-li to 
nejdelší zápočet (zápočet s nejvyšším počtem hodin) ve zpracovávaném dni 

při délce nejméně 50% směny - záznam bude započítán jako 1 odpracovaný den, dosáhne-li 
délka (počet hodin) alespoň 50% doby směny 

při délce nejméně 60% směny - podobně jako v předchozí možnosti, doba konta musí dosáhnout 
alespoň 60% délky směny 

při délce nejméně 100% směny - podobně jako v předchozích dvou možnostech, doba konta 
musí dosáhnout alespoň 100% délky směny 

podíl doby a délky směny - počet dnů bude určen jako podíl doby konta a délky směny platné pro 
zpracovávaný den. Např. je-li doba konta 4 hodiny a délka směny 8 hodin, výsledkem bude 0,5 dne 
(4/8=0,5). 

Zaokrouhlení, Na hodnotu - výsledek získaný podílem doby a délky směny lze zaokrouhlit 
aritmeticky, nahoru nebo dolů na zadanou hodnotu. Např. při aritmetickém zaokrouhlení na 0,10: 
0,05 => 0,10 0,04 => 0,00 

Zaokrouhlení počtu hodin 

denní součet - určuje způsob zaokrouhlení denní sumy konta. Pokud se konto v jednom dni 
vyskytne vícekrát, bude definovaným způsobem zaokrouhlen součet časů. Zaokrouhlení se 
uplatní pouze při výpočtu výsledků (v součtu za období). Konta, jejichž součet za období není 
vypočítáván (parametr "mzdové zpracování" = "nevypočítávat") nemá nastavení zaokrouhlení 
denních součtů žádný význam. 

každý záznam - určuje způsob zaokrouhlení každého jednotlivého záznamu konta. 
Zaokrouhlená hodnota je zapsána přímo do záznamu docházky, zaokrouhlení se tak projeví i v 
denních součtech a denní bilanci. 

Příklad založení základního docházkového konta Dovolená: 

Zkušebně založíme docházkové konto Dovolená: (většinou je již v docházce vzorově nastaveno) 

Otevřeme si nabídku Parametry zpracování docházky/Docházková konta: 

- V seznamu kont zvolíme nahoře v liště tl. 

- Zobrazí se dialogové okno pro založení konta s výběrem, zda chceme založit konto 
základní nebo doplňkové             
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Tip:  Pokud  vytváříte  podobné  konto  již 
jinému,  založenému.  Je  možné  založit  toto 
konto  kopírováním  stávajícího.  Kurzorem 
stojíte na kontě již vytvořeném zvolíte pouze 
v horní liště povel Kopie. Pak už jen upravíte 
a uložíte

- Zvolíme možnost Základní
- Zobrazí se okno pro založení základního docházkového konta. 
- Vyplníme  jednotlivá  pole,  dle  našich  nároků  na  chování  daného  docházkového  konta

(popis polí výše v popisu jednotlivých parametrů docházkových kont) 

Vzorově  konto  dovolená  má 
následující nastavení: 

Popis nastavení: 

Konto  je  nastaveno  tak,  že  se 
bude vypočítávat a zobrazovat ve 
výsledcích docházky –  Vypočítat 
a zobrazit pro kontrolu

Dále  se  bude  automaticky 
generovat i další dny (zatrženo), 
kdy  osoba  nedorazí  do 
zaměstnání.

Během tohoto konta nebude moci 
býti přestávka. 

Vypočítávat se bude počet dnů a 
počet hodin – zatržená pole. 

Započítávat do uznané doby bude systém ve dnech Po, Út, St, Čt, Pá – zatržená pole. 

Určení zaokrouhlení bude dle podílu doby a délky směny zaokrouhleno na hodnotu 0,5. (počet dnů 
bude určen jako podíl doby konta a délky směny platné pro zpracovávaný den. Např. je-li doba konta 4 hodiny 
a délka směny 8 hodin, výsledkem bude 0,5 dne (4/8=0,5)
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DOPLŇKOVÁ KONTA

Dalším typem docházkových kont jsou konta doplňková. Tento typ kont slouží k získání výsledků 
vypočítávaných ze  základních docházkových kont.  Doplňková konta se tedy vyskytují  pouze ve 
výsledných  údajích  docházky,  nelze  je  zapisovat  k  záznamům docházky  v  jednotlivých  dnech. 
Například může jít  o konto nárok na stravné (stravenky), práce v SO-NE, příplatky za pracovní 
pohotovosti, práci v noci nebo o víkendu, o svátcích a další. 

Doplňková konta se často vypočítávají ze základních kont. Je však možné použít doplňkové konto 
pouze pro ruční úpravu přímo v docházce. Lze nastavit např. ruční vkládání počtu hodin, případně 
částku. Popíšeme si nastavení některých doplňkových kont. 

Okno pro nastavení doplňkového konta je rozdílné od okna pro konto základní. Naleznete tu jiné 
možnosti  nastavení.  Na  následujícím  obrázku  si  nastavení  konta  popíšeme  a  na  ukázkových 
příkladech znázorníme nastavení několika konkrétních kont. 
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Základní údaje 
Základní údaje jsou podobné jako u konta základního, přidány jsou atributy způsobu výpočtu – Typ 
doby (způsob výpočtu)

Kód - vnitřní kód konta používaný systémem. Kód je automaticky vygenerován při zápisu konta a 
není možné jej měnit. 
Popis - popis konta, zobrazuje a tiskne se v přehledech. 

Zkratka - orientační zkratka konta, bude použita např. v tiskových sestavách místo celého popisu  
konta (kvůli úspoře místa) 

Pořadí - lze zadat pořadí, v jakém se bude konto zobrazovat v seznamu výsledných údajů za celé 
období. Údaj je nepovinný a není-li vyplněn, použije se standardní předdefinované pořadí kont. 

Mzd. kód 1, Mzd. kód 2 - údaje slouží pro identifikaci konta ve mzdovém systému při exportu do 
mezd.. Pokud se konto neexportuje do mezd, není nutné údaj(e) vyplňovat. Zpravidla se používá 
pouze  první  pole,  druhé  zůstává  nevyplněné.  Některé  mzdové  systémy  (např.  Milsoft,  Vema) 
vyžadují ovšem dva mzdové kódy tj. vyplňují se oba údaje podle zadání od dodavatele mzdového 
systému. 

Kód  výpočtu -  číselný  údaj,  který  se  doplní  do  vypočítaných  výsledků  docházky,  u  ručně 
zadávaných doplňků lze zapsat tento údaj. Používá se pro některé typy exportů do mezd, jinak bez 
významu pro výpočty nebo další zpracování 

Klávesa pro rychlý výběr - v konfiguraci systému lze zapnout používání definovatelných "horké" 
kláves  sloužících  pro  rychlý  výběr  konta  bez  nutnosti  zadávat  název  nebo  zkratku.  Zde  lze 
požadovanou "horkou" klávesu nadefinovat. 

Netisknout -  je-li  zapnuto,  konto  se  nebude  tisknout  na  sestavě  "Zpráva  o  pracovní  době"  a  
"Přehled výsledků docházky". 

I-Rex výkaz - má význam pouze pro instalace používající docházkové terminály I-Rex. Hodnoty 
takto označených kont se zobrazí na displeji terminálu při volbě "Zobrazit výkaz". 

Mzdové zpracování - určuje způsob použití a automatických výpočtů výsledků konta z pohledu 
mzdového zpracování. 

nevypočítávat -  konto nebude vypočítáváno,  bude využito  pouze pro zadávání "ručních" 
doplňků 

vypočítat  a  exportovat do mezd -  systém bude provádět  výpočet  konta,  výsledný údaj 
vzniklý výpočtem bude exportován do mezd 
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vypočítat a zobrazit pro kontrolu - systém bude provádět výpočet konta, výsledný údaj 
vzniklý výpočtem bude sloužit pouze pro informaci a nebude exportován do mezd. 

Typ doby (způsob výpočtu) - výběrem ze seznamu určujete způsob výpočtu hodnot konta: 

normální -  konto  se  vypočítává  normálním  (nejběžnějším)  způsobem  -  součtem 
vybraných základních kont s uplatněním definovaných omezení výpočtu. 

nařízený přesčas - hodnota konta je vypočítaná součtem počtu hodin nařízeného 
přesčasu v jednotlivých dnech. Pro tento typ nelze vybírat základní konta, nařízený 
přesčas je uveden v samostatném poli denních součtů docházky. 

úvazek -  hodnota konta  vyjadřuje  úvazek (fond  pracovní  doby)  na  zpracovávané 
období. Fond pracovní doby může být pevně definovaný v údajích modelu pracovní 
doby nebo  je  dynamicky  vypočítáván  podle  počtu  dnů  v  období  a  podle  délky 
jednotlivých směn. V definici konta tohoto typu nelze vybírat základní konta, výpočet 
není prováděn součtem jejich hodnot. 

bilance - převod - výsledná hodnota tohoto konta bude vyjadřovat převod bilance 
(salda) z předchozího období. Ani u tohoto typu konta nelze vybírat základní konta,  
protože výpočet není provádět součtem jejich hodnot. 

bilance  v  období -  hodnota  konta  vyjadřuje  bilanci  (saldo)  pracovní  doby  ve 
zpracovávaném období. Započítány jsou denní přírůstky a úbytky bilance, převod z 
minulého období se nezapočítává. 

bilance celkem - výsledkem je celková hodnota bilance ve zpracovávaném období 
tj.  bilance  v  období  +  převod  bilance  z  minulého  období.

uznáno celkem - výsledkem je celková započítaná/uznaná doba, tj.  součet doby 
všech  základních kont, která jsou definovaná jako započítaná/uznaná doba. Např. 
přítomnost nebo  dovolená je  zpravidla  definovaná  jako  uznaná  doba, 
nepřítomnost nebo náhradní volno nejsou zpravidla definované jako uznaná doba. 

časová mzda - speciální způsob výpočtu, jako výchozí hodnota se použije hodnota 
fondu  pracovní  doby  (úvazku)  a  od  této  hodnoty  se  odečtou  hodnoty  všech 
základních  kont,  kromě  několika  vybraných.  Výpočet  je  tedy  prováděn snížením 
fondu pracovní doby o hodnotu základních kont, která se proplácejí jiným způsobem 
(do  mezd jsou  exportovány  pod  samostatným mzdovým znakem).  V  definici  lze 
vybrat základní konta, která se NEODEČÍTAJÍ od hodnoty časové mzdy. Seznam 
základních kont je zobrazen červenou barvou, protože v případě definice časové 
mzdy má výběr kont opačný význam než u kont s jiným způsobem výpočtu. 
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neupravená doba - výpočet se provádí součtem vybraných základních kont, ovšem 
započítává se celková doba těchto kont bez úprav (nebere se v úvahu zaokrouhlení, 
omezení zápočtu a jiná omezení definovaná v údajích základních kont) 

časová mzda + přesčas - kombinace výše uvedených způsobů  časová mzda a 
přesčas, tj. k hodnotě časové mzdy se připočítá hodnota propláceného přesčasu. V 
definici  konta se opět vybírají  základní konta,  která se při  výpočtu časové mzdy 
nemají odečítat od fondu pracovní doby (viz. popis výpočtu časová mzda) 

rozpis práce - speciální způsob výpočtu, lze použít pouze pro instalace používající 
rozepisování  práce.  Výsledkem výpočtů bude celková suma hodin  v  jednotlivých 
sazbách za práci a celková částka za práci. 

neupravená  bilance -  speciální  způsob  výpočtu.  Podle  nastavení  způsobu 
zpracování  bilance  v  parametrech  organizačních  útvarů může  docházet  k 
automatickému krácení bilance (salda) pracovní doby. Např. bude dosaženo 

maximální přípustné hodnoty převáděné z jednoho období do druhého, osoba včas 
nevyčerpá bilanci formou náhradního volna apod. Konto s tímto způsobem výpočtu 
zobrazí celkovou hodnotu bilance bez uplatnění těchto automatických krácení. Lze 
využít např. pro sledování celkového počtu hodin odpracovaných "navíc". 

snižovaný fond - je-li vybráno, zpřístupní se tlačítko Fond konta s jehož pomocí lze 
nadefinovat hodnoty fondu konta v jednotlivých obdobích. Výpočet konta se provádí 
tak, že od definovaného fondu (počtu hodin a dnů) se odečítají hodnoty vybraných 
základních kont. Lze použít např. pro sledování dovolené - nadefinuje se celkový 
nárok na dovolenou na začátku roku a čerpáním dovolené se tento nárok snižuje

Příklad použití:
 
Na začátku roku definujeme standardní nárok na dovolenou (fond konta - počet dnů 
nebo počet hodin). Tato výchozí hodnota bude při každém čerpání dovolené (v 
údajích docházky bude zaznamenáno konta "dovolená") snížena o hodnotu čerpání.  
Nároky na dovolenou zadáte osobám  v sekci Parametry zpracování docházky/Fond 
doplňkových kont. 

Bilance v období + přesčas - kombinace výše uvedeného způsobu bilance 
v  období a  přesčas.  Výsledkem  je  součet  hodnot  vypočítaných  oběma 
způsoby. 

krácená doba docházky - hodnota konta bude vypočítána ze záznamů o 
krácení doby. Pro tento typ doby nelze v definici konta určit směny nebo čas 
od - do. Lze pouze určit kategorie osob a dny v týdnu. Je tedy možné např. 
definovat konto jako výpočet krácené doby ve všední dny a jiné konto jako 
výpočet krácené doby v sobotu/neděli. 
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počítadlo dnů - hodnota konta bude obsahovat (v poli pro počet dnů) počet 
dnů, ve kterých suma doby vybraných základních kont dosáhne zadané 
minimální doby (viz. níže minimálně doba)
 
Příklad použití: 
Potřebujeme zjistit počet dnů, kdy osoba odpracovala (konto "přítomnost" 
nebo "služební cesta") alespoň 5 hodin a získala tím nárok na poskytnutí 
stravenky. 

normální limitovaný úvazkem - výpočet je obdobný jako pro typ doby normální, 
jediným rozdílem je to, že výsledná doba bude nejvýše rovna úvazku (fondu 
pracovní doby) na zpracovávané období. V případě normálního typu doby není 
výsledek omezen. 

uživatelská definice - pro tento typ doby je přístupné tlačítko Definice vyvolávající 
další formulář, ve kterém lze nastavit více uživatelských podmínek kdy a co se 
započítá do hodnoty konta. 

počítadlo záznamů - výsledkem hodnoty konta bude počet záznamů docházky 
splňujících zadané podmínky. Počet záznamů bude uložen do pole "Počet dnů". 

 tlačítko Fond konta/Sazby konta/Definice - popis a význam tlačítka se může lišit podle   
 typu výpočtu: 

pro konta s typem doby snižovaný fond umožňuje definovat (zpravidla měsíční) 
fond definovaného konta 

pro konta s typem doby počítadlo dnů nebo počítadlo záznamů se popis tlačítka 
mění na sazby konta a po stisku lze zadat sazbu, kterou bude násoben zjištěný 
počet dnů nebo záznamů. 

pro konta s typem doby uživatelská definice se popis tlačítka mění na definice a 
tlačítko spouští formulář pro zadání uživatelské definice výpočtu hodnoty konta. 

Součet doplňků a výsledků – tento typ konta nám umožní sčítat, ale i odečítat 
jakákoliv ostatní docházková konta a vytvořit si tak výsledek docházky naprosto dle 
svých v potřeb. 

Tento typ výpočtu doplněn do programu ve verzi z roku 2018. V části Vypočítat z 

kont je možné zatrhnout kterákoliv již používaná konta a buď ve sloupečku s + nebo 

–
Můžete si takto jednoduše vytvořit ještě jakýsi další výpočet z již vypočítaných 
výsledků docházky. 
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Součet doplňků a výsledků vzhled:

Ručně zadávané doplňky 

používat  při  zadávání doplňků -  je-li  vybráno, lze konto použít  pro vkládání tzv.  doplňků - 
údaje, které se budou exportovat do mezd, ale nelze je vypočítat z docházkových údajů (prémie,  
mimořádné srážky apod.) 

doplněk odečíst od bilance - volba je přístupná pouze je-li  zároveň povoleno  používat pro 
zadávání doplňků.  Určuje, že hodnota hodin ručně zadaného doplňku s tímto kontem bude 
odečtena od hodnoty bilance. Používá se například pro ručně zadávaný proplácený přesčas. 

doplněk odečíst od kont - lze určit konta (více), od jejichž výsledné hodnoty se odečte hodnota 
ručně  zadaného  doplňku  s  tímto  kontem.  V  podstatě  nahrazuje  nebo  rozšiřuje  předvolbu 
doplněk odečíst od bilance 
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Vypočítávat nebo ručně zadávat 

zde určujeme, které hodnoty budou vypočítávány nebo které bude možné zadat při ručním vstupu: 

počet dnů - vypočtené hodnoty budou obsahovat počet dnů/při ručním zadávání doplňku bude 
možné zadat počet dnů 

počet hodin - vypočtené hodnoty budou obsahovat počet hodin/při ručním zadávání doplňku 
bude možné zadat počet hodin 

částku -  vypočtené hodnoty budou obsahovat částku,  případně hodinovou sazbu (pro konta 
vypočítávaná z rozpisu práce)/při ručním vstupu bude možné zadat částku nebo sazbu 

období od - do - vypočítané hodnoty budou obsahovat rozsah data od - do doby trvání (např. 
nemoc, dovolená). Pro každý časový interval bude ve výsledcích uveden samostatný řádek. Při 
ručním vstupu doplňků bude možné zadat období (datum) od - do. 

prováděcí středisko - při ručním vstupu doplňku bude možné zadat číslo střediska (pro některé 
typy exportu do mezd). Toto nastavení nemá žádný vliv na výpočet hodnoty konta, ovlivňuje 
pouze ruční vstup doplňků. 

rozlišení pro statistiku - určuje konto, které se používá pro výpočet statistických sestav. Pro 
statistické sestavy je možné definovat zvláštní číselník, při opravách vypočítaných údajů nebo při 
ručním vstupu doplňků lze u tohoto konta upřesnit  statistické údaje.  Nastavení nemá vliv na 
vlastní zpracování docházky. 

zakázka, Stroj/pracoviště, Činnost/sazba, Útvar práce - ve výsledcích se zaznamenávají a 
sledují  údaje rozpisu práce.  Text  předvoleb se může lišit  podle aktuálního nastavení rozpisu 
práce v konfiguraci programu.

Omezení platnosti, zaokrouhlení 

Platí pro označené kategorie - v seznamu se určují kategorie, pro které se bude výpočet konta 
provádět. Nejedná se o povinný údaj, ale nebude-li vybrána žádná kategorie, výpočet konta se 
neprovede  u  žádné  osoby.  (Kliknutím  myši  na  text  "Platí  pro  označené  kategorie"  můžete 
najednou označit všechny kategorie.) 

platí jen pro útvar - lze vybrat jeden útvar, pro který se provádí výpočet definovaného konta.  
Pro osoby z jiných organizačních útvarů nebude výpočet prováděn. Totéž, ale s více možnostmi 
lze provést pomocí tlačítka Rozšíř. filtr .. 
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tlačítko  Rozšíř. filtr.. - slouží k definici speciálního filtru. Výpočet lze omezit např. na vybraný 
model pracovní doby nebo organizační útvar. 

Nepovolit  překročení  fondu  konta -  u  kont  s  typem  doby  snižovaný  fond lze  zakázat 
překročení fondu tj. hodnota vypočítávaného konta nesmí být záporná. 

Uložení výsledku - omezení uplatňované až na výsledek výpočtu -  těsně před uložením do 
databáze.  Nastavením  lze  zajistit,  že  ve  výsledcích  bude  konto  uvedeno  jen  při 
kladném/záporném výsledku.  Je-li  předvolba  ve  stavu  "bez  omezení",  bude  uložen  jakýkoliv 
výsledek konta. 

Zaokrouhlení  počtu  hodin -  výslednou  vypočítanou  hodnotu  konta  lze  před  uložením 
zaokrouhlit  -  zde  určíte  způsob  zaokrouhlení.  Zaokrouhlení  lze  provádět  nahoru  a  dolů  na 
zadaný počet minut. 

Zaokrouhlení  počtu  dnů -  zaokrouhlení  vypočítaného  počtu  dnů.  Způsob  zaokrouhlení  lze 
provádět aritmeticky, nahoru nebo dolů na zadanou hodnotu. Např. při zaokrouhlování na 0,10 
znamená zaokrouhlení na celé desetiny dne, 0,50 znamená zaokrouhlení na poloviny dne. 

Podmínky pro započítání do hodnoty konta 

všední dny - zde je možné označit dny v týdnu. Do výsledné hodnoty konta budou započítány 
pouze  záznamy v  těchto  dnech.  Nastavení  se  týká  pouze  normálních  pracovních  dnů.  Pro 
započítávání ve dnech, které jsou definovány jako svátky, se používá samostatné nastavení. 
(Kliknutím myší na text "všední dny" můžete označit najednou všechny dny). 

svátky - podobný význam jako předchozí volby, týká se dnů označených jako svátek. Započítání  
základních  kont  (zaznamenaných  v  den  definovaný  jako  svátek)  do  výsledné  hodnoty 
definovaného konta se provede pouze v případě, že je v definici konta vybrán příslušný den.  
(Kliknutím myší na text "svátky" můžete označit najednou všechny dny). 

čas od - do - lze určit rozsah času, do výsledné hodnoty konta bude potom započítána hodnota 
kont spadající do zadaného časového rozmezí. Používá se např. při definici konta typu příplatek 
za práci v noci, v tomto případě se zde definuje rozmezí 22:00 až 5:00. Není-li zadáno, započítá 
se do výsledné hodnoty konta veškerá doba zaznamenaná u základních kont. 

jen dny se směnou - zápočet bude proveden jen ve dnech, ve kterých je známá směna (buď 
ručně zadaná nebo z definice rozvrhu pracovní doby 
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respektovat kalendářní dny - je-li zapnuto, bere systém při výpočtu v úvahu kalendářní dny. 
Týká se to směn trvajících přes půlnoc. Např. práce začínající v 22:00 v den definovaný jako 
svátek končí následující den v 6:00 (tento následující den není svátek). Je-li předvolba zapnutá, 
započítá se do konta  příplatek za svátek pouze doba od 22:00 do 24:00 prvního dne. Je-li 
předvolba vypnutá, započítá se celá doba tj. i doba od 0:00 do 06:00 následující den. 

Minimálně doba, Maximálně doba - minimální doba (v minutách) nutná pro započítání hodnoty 
základních kont nebo maximální přípustná doba, kdy ještě dojde k zápočtu. 

Min/max  uplatnit -  je-li  zadán  výše  popisovaný  minimální/maximální  limit,  určuje  se  v  této 
předvolbě,  zda se limit  týká každého jednotlivého záznamu docházky nebo součtu za den.  
Příklad: 
V docházce dne jsou dva záznamy "služební pochůzka", první s dobou 3:30, druhý s dobou  
5:00. Minimální doba je nastavena na 240 minut (4 hodiny), maximální na 480 minut (8 hodin). 

Min/max uplatnit na každý záznam: první záznam nebude započítán (jeho doba je  
kratší  než  4  hodiny),  druhý  záznam započítán  bude  resp.  postupuje  do  dalšího  
zpracování. 

Min/max uplatnit  na  součet  za den:  nejprve bude sečtena doba obou záznamů,  
výsledkem  je  8:30  (3:30  +  5:00),  potom  dojde  k  ověření  min/max  pravidla  a  
výsledkem je nula, tj. záznamy nepostoupí do dalšího zpracování, protože výsledná  
doba 8:30 je delší než 8 hodin. 

      Při splnění min/max započítat - určuje hodnotu, která bude započítaná do výsledků konta při 

      splnění výše popisovaných min/max podmínek 

veškerou dobu - do výsledku konta bude započtena veškerá doba zpracovávaných 
záznamů 

jen minimální  dobu -  do výsledku konta bude započtena jen minimální  doba tj.  
počet  minut  určených  parametrem  Minimálně  doba.  Doba  přesahující  tento 
parametr se ignoruje. 

jen dobu převyšující min. dobu - do výsledku konta bude započtena pouze doba 
přesahující počet minut určených parametrem Minimálně doba. Činí-li např. doba 
zpracovávaných  záznamů 5:00  a  minimální  doba je  240  minut  (4  hodiny),  bude 
započtena doba 1:00. 

jen dobu v rozmezí min. - max. - do výsledku konta bude započtena pouze doba v 
zadaném rozmezí 
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jen  dobu  v  rozmezí  0  -  max. -  do  výsledku  konta  bude  započtena  nejvýše 
maximální přípustná doba. Doba nad max. se nezapočte. 

Nejvýše  započ.  minut -  hodnotu  získanou  výše  popisovanými  min/max  pravidly  lze  ještě 
limitovat  zde  zadaným  počtem  minut.  Jde  o  maximální  přípustnou  dobu  jednoho 
záznamu/jednoho denního součtu, která bude započítaná do výsledku konta. Hodnota 0 = bez 
omezení. 

směny - lze vybrat typy směn, které se budou započítávat. Do výsledné hodnoty definovaného 
konta  budou základní  konta  započítány  pouze  v  případě,  že  je  v  daném dni  zaznamenána 
směna zde vybraného typu. Poslední položkou v seznamu typu směn je specialita - řádek * bez 
směny *.  Je-li  vybrán,  dojde k zápočtu ve dnech bez určené směny. Kliknutím myši  na text  
"směny" můžete najednou vybrat všechny typy směn vč. řádku * bez směny *. 

Vypočítat ze základních kont 

Seznam obsahuje všechna základní konta, ze kterých lze vybrat ta, která budou započítávána do 
výsledků právě definovaného doplňkového konta. Seznam kont není přístupný pro konta s typem 
doby, který se ze základních kont nepočítá(např. bilance, přesčas). Význam vybíraných kont se také 
liší podle typu doby právě definovaného konta. 

pro typ doby snižovaný fond se zde vybírají konta, která snižují definovaný měsíční fond 

pro typ doby časová mzda a časová mzda + přesčas se vybírají konta, které se NEODEČÍTAJÍ 
od výsledné hodnoty konta 

Příklad nastavení doplňkového konta – práce v     SO-NE:   

Práce v SO + NE nastavení: 

Mzdové zpracování – vypočítat a zobrazit pro kontrolu
Vypočítat nebo ručně zadávat – počet hodin a částku
Zatrženo pro všechny kategorie 

Podmínky pro započítání do konta
zatrženo SO, NE – při započítání konta bude brán ohled pouze na konta zaznamenána v dnech 
sobota a neděle. Půjde konta přítomnost, služební cesta a služební pochůzka. 

Vypočítat ze základních kont –bude tedy zatrženo přítomnost, služební cesta, služební pochůzka 
(z těchto v docházce zaznamenaných docházkových kont se bude sčítat konto So + NE)
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Příklad nastavení výsledků pro příplatky za noční směnu  :  

v případě, že chceme vypočítat dobu jen pro noční směny (určení příplatku za noční směnu), je nutné 
v pravém dolním rohu zadat, že půjde o výpočet pouze u noční směny. V tu chvíli bude konto počítáno 
jen pro směny typu noční. Možné ale je zatrhnout i ostatní směny a pak se příplatek vypočítá i u nich.  
(např. situace, kdy osoba výjimečně přijde místo v 6:00 v 5:00 na ranní směnu – příplatek za noční jí 
5:00-6:00 náleží). 

 V podmínkách je pak potřeba jasně stanovit pravidlo, kdy bude konto započítáno, zda od PO – NE.  
Nebo jen od PO-PÁ (a na noční o víkendech je pak možné udělat konto zvlášť se zatržení SO-NE). 
Jde např.  o situaci,  kdy noční od pondělí  do pátku má jiný příplatek než noční o víkendech a je 
potřeba danou toto v programu odlišit. Vzniknou pak dvě konta pro noční směnu. 

1. Konto pro noční směnu všední dny – bude počítat noční od PO – PÁ – zatrženy budou všední 
dny

2. Konto pro noční směnu – víkend – bude počítat noční pouze SO-NE – zatrženy budou pouze 
víkendy

Pozn. Pokud noční příplatek chcete započítat i u odpracovaných svátků, zatrhnete i svátky. 
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Konto se bude chovat následovně: 

- vypočítá se pouze z přítomnosti (zatržení vpravo v seznamu kont)
- vypočítá se u všech kategorií osob (zatržení v sekci Omezení platnosti a zaokrouhlení)

- vypočítávat nebo ručně zadávat se bude počet hodin a případně částka (zatržení v sekci Vypočítat 
nebo ručně zadávat). Pokud konto má sloužit skutečně pouze k výpočtu, nezatrhávejte používat pro 
doplňky. 

- bude započítáno pouze od PO-PÁ (zatržení vlevo dole – v sekci Podmínky pro započítání do 
hodnoty konta) Hned vedle v časovém údaji je zapsáno, kdy konto bude brát v úvahu noční směnu a 
uznávat ji pro výpočet – OD-DO 22:00-06:00

- bude se vypočítávat pouze u směn s typem směny noční (zatržení vpravo dole – Směny) 
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Takto vytvořené konto se zobrazí v docházce v jejích výsledcích, pokud bude noční směna 
v docházce zaznamenána v době od PO-PÁ. 

Konto pro Noční směnu víkendovou by se lišilo pouze v zatržení dnů, kdy má být započítáno. 
Zatrženo by bylo SO-NE. 

Příklad nastavení konta pro proplácení části přesčasů: 

v případě, že máme z předchozích období převedeno více přesčasů (kladné bilance) a potřebujeme 
část přesčasů proplatit a část převést do dalšího měsíce, vytvoříme si konto, které se bude od bilance 
odečítat. Můžeme ho nazvat např. Přesčas k proplacení. 

Konto se bude chovat následovně: 

- bude se ručně zadávat počet hodin (zatržení v sekci Vypočítávat nebo ručně zadávat)
- bude se odečítat od bilance – tedy ponižovat počet hodin bilance 
- toto konto se bude přidávat ručně v docházce prostřednictvím přidání záznamu a vyplněním 

počtu hodin, které budeme chtít zaměstnanci proplatit. 
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1) přidání nového záznamu – doplňku: 

2) Zobrazení ve výsledcích docházky: 

Příklad nastavení konta – stravenky s     použitím uživatelské definice:   

 Nárok  na  stravenky  se  dá  nastavit  buď  jako  počítadlo  záznamů  (se  započítáním  přítomnosti, 
pochůzky) a stanovením minimální doby pro výpočet. Ale lze také použít výpočet pomocí uživatelské 
definice.  Uživatelskou definici  využijeme většinou v situaci,  kdy v určitém rozmezí  odpracovaného 
času jde o nárok na 1 stravenku a po odpracování delší doby už vznikne ve dni nárok na stravenku 
druhou. 
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Nastavení konta s uživatelskou definicí pak vypadá takto: 

Nastavení uživatelské definice konta pod tl. definice: 
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Takto nastavená uživatelská definice určuje,  že při  odpracované době od 240 do 660 min,  bude 
vypočítána jedna stravenka  a  pokud odpracovaná doba přesáhne 660 min,  budou již  započítány 
stravenky.

Ukázka výpočtu konta v     docházce:   

1 den (nárok na jednu stravenku) a 2 den nárok na dvě stravenky, celkem nárok za dva dny na 3  
stravenky. 
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NASTAVENÍ DOCHÁZKY - VŠEOBECNĚ 

Parametry zpracování docházky – směny, rozvrhy, modely

Další  nepostradatelnou součástí  nastavení  docházky jsou směny,  rozvrhy pracovní  doby a 
modely pracovní doby.  Tyto tři části na sebe navzájem navazují. Bez nich docházka nemůže být 
plně funkční. Postup nastavení probíhá od založení směn, přes rozvrhy pracovní doby a nakonec 
modely pracovní doby. Model pracovní doby pak vyplňujeme u jednotlivých osob při jejich zadání nebo 
je možné jej vyplnit k celému útvaru (části podniku). Pro zpracování docházky každé osoby je model 
pracovní  doby nutné  vyplnit  u  její  karty  v Evidenci  osob,  bez  něj  osobě  nebude  docházka 
zpracována. 

SCHÉMA NASTAVENÍ DOCHÁZKY
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SMĚNY

Směna určuje začátek a konec pracovní doby, způsob výpočtu a dobu trvání povinných přestávek a 
denní úvazek osoby. Směna neobsahuje informaci o dni v týdnu, jedná se o obecnou definici platnou 
kterýkoliv den v týdnu. Upřesnění dne v týdnu, kdy má směna platit, se určuje v  dalším nastavení 
v rozvrhu pracovní doby. 

Při  nastavení směn se soustředíme na nastavení  všech typů směn, které se v našem podniku či 
instituci nacházejí. Např. ranní a odpolední směna, denní, noční, zkrácená. Důležité je stanovit, které 
směny budou pružné, které pevné, jak dlouho která směna trvá a jak chceme, aby byla v systému 
započítána. 

Příklad založení směny ranní s     pružnou pracovní dobou  . 

• Otevřeme si nabídku Parametry zpracování docházky/Směny 
• Zobrazí  se  nám  okno  s názvem  Definované  směny,  ve  kterém  budeme  směny 

přidávat.  V okně na spodní liště  nalezete povely,  se kterými  můžete v tomto okně 
pracovat. Zvolíme povel Přidat. 

- Zobrazí se okno pro zápis nové směny, které vyplníme:  
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Popis  - zapíšeme název této směny. Nejlépe takový jaký ji bude, co nejlépe vystihovat. 
V našem případě tedy Ranní - pružná 8,5. Poslouží nám k identifikaci výběru při dalších 
operacích.                                                                                            

Zkratka -  našem příkladu RANPR. Tato zkratka se zobrazí v přehledech a v místech, kde je 
nedostatek prostoru pro výpis celého názvu směny. 

Typ  - vybereme o jakou směnu se bude jednat. V našem případě vyplníme ranní. 

Důležité nastavení časů pro následná zpracování docházky a její automatickou úpravu: 

Příchod/Začátek:    

o Pružný začátek – nejdříve možný začátek směny, který systém uzná. (příchod 
před tímto časem nebude uznán jako odpracovaný čas) 

o Normální – normální čas začátku směny 
o Pružný konec – maximální přípustná doba, kdy lze přijít na směnu                   

Odchod/Konec: 

o Pružný začátek – nejdříve možný čas ukončení směny
o Normální – normální čas začátku směny
o Pružný konec – maximální  přípustný čas konce směny, odchod po této době 

nebude započítán

 Den + :  využití při trvání směny přes půlnoc do 
dalšího dne. (trvání do příštího dne=hodnota 1)

Automatické vkládání přestávek nejčastěji   
používanou možností jsou dynamicky vkládané 
přestávky. 

Parametry  dynamicky  vkládaných 
přestávek tyto přestávky jsou vkládány po 
odpracování zadané doby (počtu minut), při 
výpočtu se využívají parametry  základních 
docházkových kont, v definici kont lze určit, 
které  konto  je  považováno  za  uznanou 
dobu  z  hlediska  nároku  na  přestávku,  a 
které naopak znamená přerušení uznávané 
doby.  Také  je  možné  určit  konta,  během 
kterých  nemůže  být  vložena  přestávka. 
Dynamické  vkládání  přestávek  je  nutné 
povolit  zapnutím  předvolby  "dynamicky". 
Údaje přestávek se vyplňují ve dvou polích 
a  několika  řádcích.  První  pole  v  řádku 
udává  dobu  trvání  přestávky  v  minutách, 
druhý  údaj  udává  počet  minut,  po  jejichž 
odpracování vzniká nárok na přestávku
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Pevné přestávky – přestávka v pevně stanovený čas. Je to  druhá možnost automatického 
vkládání  přestávek.  Přestávky  jsou  vloženy  v  přesně  definovanou  dobu  bez  ohledu  na 
odpracovanou dobu. Při automatickém vkládání systém pouze testuje, zda u zpracovávané 
osoby v definované době přestávky trvá konto, během kterého je povoleno vložení přestávky.

Bezpečnostní přestávky – pokud tuto možnost zatrhneme, zpřístupní se také záložka pro 
jejich nastavení. 

Přestávku na jídlo a oddech nevkládat, je-li zaznamenáno konto – můžeme vyplnit např. 
konto  oběd.  Přestávky  v tomto  příkladu  máme nastaveny  dynamicky  a  budou  se  vkládat 
samostatně, ale pokud by zaměstnanec odchod na oběd a příchod zaznamenal čipem na 
terminálu, nevloží se zde nastavená přestávka.

V Ostatních parametrech - můžeme nastavit počet minut, pro rozhodování o směně (v případě, že 
budeme využívat alternativních směn). Viz. návod na alternativní směny. 

Můžeme si nastavit také barvu pozadí dané směny.
 

• Pokud  zatrhneme možnost  Přestávky  započítat  do  odpracované  doby,  nebude 
pracovní doba krácena o dobu přestávek.

• Označení  směny  ve  mzdovém  systému -   zkratka  nebo  označení  směny  pro 
komunikující mzdový systém 

• Pokud již  máme vyplněno dle  svých  představ  pro  tuto  směnu,  můžeme stisknout 
Uložit. 

• Podobně vytvoříme další směny, které v podniku máme. 

Při uložení nadefinovaných údajů směny je prováděna kontrola správnosti zadaných údajů. Testují se 
zejména zadané časové limity  začátku a  konce,  které  se nesmějí  překrývat.  V případě problému 
program ohlásí, který údaj nesplňuje stanovené podmínky a uložení se neprovede. 

ROZVRHY PRACOVNÍ DOBY

Dalším důležitým nastavením jsou rozvrhy pracovní doby. Zde stanovíme především periodu a den 
počátku  periody  opakování  daného rozvrhu.  Rozvrhy jsou většinou pravidelné  7  denní,  začínající  
pondělím (je jedno datumově o které pondělí jde). Případně je možné založit 14, 21, 28 denní cyklus. 
Násobky čísla 7 systém počítá stále jako pravidelné rozvrhy pracovní doby. Je možné ale zadat i 
nepravidelný  rozvrh.  Např.  8  denní  opakující  se  cyklus  směn  apod.  Pak  může  začínat  rozvrh 
kterýmkoliv dnem v týdnu. 
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Nastavení rozvrhu: 

    

 

 

Parametry zpracování docházky/Rozvrhy pracovní doby

• Zobrazí  se  nám okno se seznamem rozvrhů.  V horní  části  okna vybíráme nebo 
přidáváme pracovní rozvrh a v dolní části tento rozvrh upravujeme podle jednotlivých 
dnů a nastavujeme pro tyto dny parametry. 

• Pro přidání nového rozvrhu se postavíme kurzorem do horní části a zvolíme tlačítko 
Přidat

• Objeví se dialogové okno pro režim zápisu nového rozvrhu pracovní doby
• Zapíšeme do pole Popis, v našem příkladu např. Ranní 7,5
• Vybereme periodu dnů opakování, v našem případě 7
• Datum začátku periody - většinou je prvním dnem periody pondělí (jakékoliv)
• Pole Omezení – rozvrh neplatí ve dnech jsou přístupná pouze u nepravidelných 

rozvrhů (např. 9 denních). U klasického rozvrhu lze zatrhnout pouze omezení ve 
svátek. Pokud ale náleží za svátek, který připadne na naplánovanou směnu náhrada 
mzdy, toto pole nezatrhávejte. Místo přítomnosti na pracovišti pak bude v docházce 
vložen svátek. 

• Po vyplnění stiskneme Uložit. 

• Nyní je nutné nastavit rozvrh pro jednotlivé dny. 
• V horní části okna stojíme kurzorem na našem vytvořeném rozvrhu a ve spodní části 

okna jsme na prvním dni rozvrhu č. 1 (obojí podsvíceno modře), zvolíme tlačítko 
Opravit

• Zobrazí se okno pro úpravu definice daného rozvrhu: 
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- Zde vybereme do pole Normální směna naši vytvořenou směnu pro tento rozvrh. 
- Je možné vkládat alternativní směny pro daný den a také automaticky vkládané záznamy. 
- Alternativní směny využijeme v případě více směn a případném prohození směn (osoba 

přijde  na  jinou  směnu,  než  dle  rozvrhu  měla  přijít)  a  automaticky  vkládané  záznamy 
využijeme tam, kde si osoba z nějakého důvodu nemůže zaznamenat odchod nebo příchod. 
(práce doma, příprava pracovní činnosti nebo-li  nepřímá pracovní doba učitelů)

- Zvolíme Uložit.
- Takto jsme nastavili směnu pro první den rozvrhu.

Nyní  je  potřeba  na  každém  rozvrhovém  dni  přiřadit 
směnu. 

Tip:  Pokud  vkládáme stejnou.  Můžeme si  vyplnění 
rozvrhu  usnadnit  pomocí  povelu  Vyplnit.  Při  tisknutí 
Vyplnit stojíme kurzorem na dni 1. 
Zobrazí  se  dialogové  okno,  ve  kterém  můžeme 
zatrhnout  dny,  kdy  stejnou  směnu  chceme  vyplnit. 
Pondělí již máme, zatrhneme tedy zbývající dny. 

Výsledek by měl vypadat viz. Obrázek strana 40 

Směna pružná ranní se nám bude opakovat od pondělí do pátku v pravidelné sedmidenní 
periodě. 
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ALTERNATIVNÍ SMĚNA – STŘÍDÁNÍ SMĚN

Při směnném provozu v podniku může nastat situace, že zaměstnanci si směny např. prohodí, nebo 
dojde ze strany vedení k nějaké změně a zaměstnanec dorazí místo na ranní na odpolední směnu. 
Pro usnadnění zpracování docházky je možné nastavit u pracovního rozvrhu možnosti alternativních 
směn. 

Příklad:  Zaměstnanec má dorazit dle pracovního rozvrhu na ranní směnu od 06:00 do 14:00, ale 
dorazí na odpoledne ve 14:00. V programu je nastaveno, že tento den má být na ranní. Alternativní 
směna není nastavena. V takovém případě směnu zaměstnanci program nezapočítá a bilance se pak 
zobrazí mínuse. 

Aby nebylo nutné neustále u směnného provozu měnit pracovní rozvrhy, použije se u jednotlivých dnů 
rozvrhu nastavení tzv. Alternativní směny.  

Pokud  má  pak  zaměstnanec  alternativní  směnu u  tohoto  dne  nastavenou  odpolední,  program 
automaticky dle času příchodu (např. 14:00) na směnu zařadí zaměstnance do odpolední (alternativní) 
a tuto směnu mu započítá do odpracovaných hodin. 
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Postup nastavení alternativní směny:  

V modulu Parametry zpracování docházky/Rozvrhy pracovní doby se postavíme na daný rozvrh, 
který  chceme upravit  a  v dolní  části  zkontrolujeme,  jak  máme rozvrh  nastavený.  Pokud nemáme 
alternativní směny nastaveny, vypadá zavedení rozvrhu např. takto:

Na obrázku je nastavena každá směna jako  
výchozí a není nastavena žádná alternativní.  
U  takového  pracovního  rozvrhu  pokud  
zaměstnanec 3 den rozvrhu přijde opět  na  
ranní,  tak  mu  program  tuto  směnu  
nezapočítá. 

• Alternativní  směnu můžeme 
nastavit  kliknutím  na  daný 
den  a  stiskem  tlačítka 
Opravit (vpravo) 

• Zobrazí  se  nám  okno  pro 
režim  opravy  tohoto  dne 
pracovního rozvrhu. 
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V  tomto  okně  na  prvním  řádku  pro  Alternativní  směny  přes  ikonku    vybereme  potřebnou 
alternativní směnu. V tomto případě odpolední a zvolíme tlačítko Uložit. 

Stejně postupujeme u všech dalších dnů rozvrhu, kdy je možné dorazit na alternativní směnu. 
(v případě opakování stejného nastavení je opět možné u dalších dnů použít tlačítko Vyplnit)

Po nastavení alternativní směny pro všechny dny rozvrhu můžeme nastavení rozvrhů zavřít.

V programu je možné nastavit až 3 další alternativní směny

Správně nastavený rozvrh pro jednu výchozí a jednu alternativní směnu (bez soboty a neděle) může 
vypadat takto:  

V podstatě je možné nastavit i tak, že budou ve výchozí směně samé ranní a alternativní směna 
1 bude celý sloupec bude jen odpolední, funkčnost zůstane stejná). 

Od roku 2020 je v docházkových rozvrzích možné ovlivnit i to, 
která směna platí v jakém  měsíci. 

Jedná se o pole Platí v měsících. Využíváno je u sezonní činnosti 
jako například zemědělství. Den periody za sebou pak následuje 
několikrát, z různou směnou a různou platností v měsících. Směny 
se pak střídají dle zadaných měsíců automaticky. 
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ALTERNATIVNÍ SMĚNA – NEPRAVIDELNÁ PRACOVNÍ DOBA

V případě nepravidelných směn je možné využít buď plán směn a směny plánovat. Viz. samostatná 
kapitola Plán směn. 

A nebo vyzkoušet nastavení rozvrhu pracovní doby s alternativními směnami bez zadané výchozí 
směny. 

Toto nastavení sebou nese jen to úskalí, že není sledována nepřítomnost. Osobě se zaznamenává 
pouze přes snímače zaznamenaná přítomnost a dle času program vybere alternativní směnu. Pokud 
osoba do práce nedorazí v docházce se to nijak neprojeví. Nepřítomnosti je při nepravidelném rozvrhu 
nutné více pohlídat. Bez výchozí směny systém nemůže zaznamenat nepřítomnost v docházce 
mínusem a upozornit tak na nesplnění směny.

Ukázka nastavení rozvrhu nepravidelné pracovní doby: 
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PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ PRACOVNÍ DOBA - ŠKOLSTVÍ

V systému Docházka je možné rozlišit přímou a nepřímou pracovní dobu. Jedná se především o 
pracovní doby učitelů, kdy část pracovní doby probíhá přímo na pracovišti a část probíhá doma 
formou přípravy pracovní činnosti, tedy nepřímo.   

Přímá pracovní doba se ošetří přímo konkrétní směnou. Nastavení směny. 

A nepřímá pracovní doba je ošetřena vkládáním automatického záznamu, který přiřadíme v sekci 
Rozvrhy pracovní doby. 

Příklad: 

1 ) Nastavení směny – přímá pracovní doba: 

Nejdříve je nutné vytvořit směnu, která stanoví úvazek pracovní doby, pružnost pracovní doby a délku 
a čas vkládání přestávek. Toto nastavíte v sekci Parametry zpracování docházky/Směny

Směna je nastavena pružně. Osoba může 
nejdříve  dorazit  do  zaměstnání  v 7:00  a 
nejpozději odejít v 20:00. 

Čas od 07:30 – 16:00 určuje úvazek, který 
by osoba měla odpracovat v dané směně. 
8,5  h.  Osoba  může  nejpozději  přijít  do 
zaměstnání  v 08:00  a  nejdříve  odejít  ve 
14:00. 

Parametry dynamicky vkládaných 
přestávek:

Přestávka se vloží v délce 30-ti minut a vloží 
se po odpracování 240 minut. Může být i po 
360  min.  (6h  dle  zákona).  Zde  se  jedná 
pouze  u  ukázku,  konkrétní  nastavení  je  na 
Vás. 
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 2) Nastavení rozvrhu pracovní doby + nastavení nepřímé pracovní doby: 

Dále je nutné stanovit v rozvrhu pracovní doby periodu opakování jednotlivých směn a tyto směny na  
jednotlivé  dny  naplánovat.  Toto  nastavení  provedeme  v  sekci  Parametry  zpracování 
docházky/Rozvrhy. 

Pro  nepřímou  pracovní  dobu  ještě  musíme  předem nastavit  konto  a  komentář  s odpovídajícím 
názvem. Buď můžeme konto a komentář nazvat Nepřímá pracovní doba, nebo můžeme konkrétněji 
např. Příprava pracovní činnosti. 

Nastavení komentáře v Parametrech zpracování docházky/Komentáře průchodů :

Nastavení konta v Parametrech zpracování docházky/Docházková konta: 

V     Základních parametrech:  

Popis  a  zkratka  –  Nepřímá  pracovní  činnost  nebo  Příprava  pracovní  činnosti  –  použito  v 
dalších obrázích. 

Vypočítat a zobrazit pro kontrolu – zobrazí se ve výsledcích docházky. 
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V Parametrech: 

Během doby konta nemůže být přestávka – pokud ano a přestávka být může, zvolíme odpovídající 
možnost

Vypočítávat nebo ručně zadávat:
Počet dnů – zobrazí se ve výsledcích docházky
Počet hodin – zobrazí se ve výsledcích docházky

Započítat do odpracované/uznané doby denní bilance:

Odpracováno – doba 
tohoto konta bude brána 
jako odpracovaný čas
Po Út St ČT Pá – zatržení, 
kdy bude konto započítáno 
do uznané nebo 
odpracované doby.               

Pokud máme toto konto 
vytvořeno, můžeme 
přistoupit k vytvoření 
pracovního rozvrhu: 

Parametry zpracování 
docházky/Rozvrhy: 

V tabulce rozvrhu zvolíme 
po pravé straně tlačítko 
Přidat. 

Zobrazí se tabulka pro 
zapsání rozvrhu, kde 
zapíšeme popis rozvrhu. 
Periodu dnů necháme 7 a 
ostatní nastavení 
ponecháme. Zvolíme Uložit.
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V Parametry zpracování docházky/Rozvrhy pracovní doby, založíme nový rozvrh pro učitele tl. Přidat. 

Následně ve spodní tabulce rozvrhu, kde vidíme řádky od 1 – 7 vyplníme k jednotlivým dnům, na  
jakou půjdou osoby s tímto rozvrhem směnu. 1 = Pondělí. Rozklikneme řádek 1 a vyplníme tabulku 
pro vkládání směn v pondělí. 

Jako  normální  směnu, 
zvolíme  směnu,  kterou  jsme 
si vytvořili v sekci Směny.

A  v  části  okna  Automaticky 
vkládaný  záznam  vložíme 
vytvořené  konto  Příprava 
pracovní  činnosti.  (nebo 
nepřímá pracovní doba)

V typu záznamu zvolíme 
např. komentáře a doba 
chybějící do úvazku.  
(příprava nebo nepřímá 
pracovní doba)

Posun začátku 1:00 – záznam 
bude posunut o 1h od konce 
pracovní doby. (využití pro 
přechod domů ze zaměstnání 
a následné pokračování 
v činnosti)

Příchod – vloží se konto příprava pracovní činnosti 

Odchod – vloží se konto příprava pracovní činnosti 

Typ záznamu – popis jednotlivých možností - určuje pak typ vkládaného záznamu. Tedy to, jak bude 
daný záznam vypadat v docházce. Vkládáme buď:  
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zadaný počet  hodin -  při  splnění  definovaných  podmínek bude do  docházky  osoby 
vložen celodenní hodinový záznam se zadaným počtem hodin 

hodiny  chybějící  do zadaného počtu -  do  docházky  osoby bude vložen  celodenní 
(hodinový) záznam s dobou, která chybí do zde uvedeného počtu hodin 

hodiny chybějící do úvazku - do docházky osoby bude vložen celodenní (hodinový) 
záznam s dobou, která chybí do úvazku. Údaj počtu hodin není pro tento typ záznamu 
přístupný. 

komentáře a časy od - do -  do docházky osoby bude vložen  normální záznam se 
zadanými časy a komentáři, případně s náhodně generovanou odchylkou. 

komentáře a doba chybějící do úvazku - do docházky osoby bude vložen normální 
záznam se zadanými komentáři, čas začátku a konce bude určen tak, aby byla doplněna 
doba chybějící do denního úvazku. Nadpis a význam pole "Počet hodin" se pro tento typ 
záznamu změní  na  "Posun  začátku".  Hodnota  určuje  dobu,  o  kterou  bude posunutý 
vkládaný záznam. Pokud např. záznamy docházky osoby končí odchodem ve 14:00 a 
posun bude nastaven  na  0:30,  bude  automaticky  vložený  záznam začínat  ve  14:30. 
Záznam se vždy vkládá za poslední existující záznam docházky. 

U nastavení nepřímé pracovní doby učitelů je nejlepší možnost komentáře a doby 
chybějící do úvazku.

Ukázka nastavení rozvrhu s nepřímou pracovní dobou
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3) Nastavení modelu pracovní doby

V sekci  Parametry zpracování docházky/Modely pracovní doby, vytvoříme nový model pracovní 
doby, kterému přiřadíme rozvrh pracovní doby, který jsme předtím vytvořili. 

V poli  Rozvrh –  vybereme  rozvrh  v předchozím  kroku 
vytvořený. 

Automatické  doplnění  chybějících  záznamů –  pokus 
chceme automaticky ukončovat např. lékaře apod. Je možné 
vybrat časy pro ukončení. Např. normální čas = úvazek.

Popis  -  do  pole  popis  zapíšeme  výstižný  název  daného 
modelu

Zkratka  -  zkratku  vyplníme,  bude  se  zobrazovat  např. 
v sestavách, kde není dost místa na uvedení celého názvu. 

Práce mimo rozvrh – použít parametry směny – vyplníme 
směnu, jejíž nastavení se použije v případě, že osoba přijde na směnu v jiný den, než je uveden 
v rozvrhu. Použijí se pouze parametry této směny. Odpracované hodiny jsou pak počítány do kladné 
bilance. 

Ostatní – při trvání práce přes půlnoc – vybereme, do kterého dne se má směna započítat. U učitelů  
ponechte den začátku. Týká se především nočních směn. 

Minimální zákonný nepřetržitý odpočinek -  nemá žádný vliv na funkci systému. Tyto parametry 
systém využije pouze při provedení kontroly v sekci  Kontrola a uzávěrka/Kontrola nepřetržitého 
odpočinku. 

Model pracovní doby pak přiřadíme konkrétní osobě v sekci Evidence osob na záložce 
Docházka. Bez přiřazení modelu k osobě, by nebyla docházka spočtena. 

V docházce pak vypadá následovně: 
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Dále můžeme pro výsledky docházky mít vytvořeno konto nepřímá a přímá pracovní doba, 
které se bude vypočítávat buď z Přítomnosti a nebo z Přípravy pracovní činnosti. 

Nastavení konta Přímá pracovní doba: 

Nastavení konta nepřímá pracovní doba:
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Zobrazení výsledků docházky nepřímá a přímá pracovní doba: 

Ve výsledku docházky vidíme 
přesně kolik hodin osoba 
strávila prací v přímé a 
nepřímé pracovní době 
(činnosti).

MODELY PRACOVNÍ DOBY

Model  pracovní  doby  určuje  docházkové  chování  určité  skupiny  osob  a  způsob  zpracování  a 
sledování jejich docházky. Model je spojen s rozvrhem pracovní doby. Model pak přiřazujeme buď 
jednotlivým  osobám  v sekci  Osoby  a  jejich  členění/Evidence  osob nebo  v sekci  Organizační 
členění  jednotlivým  útvarům  –  hromadně  se  tak  přiřadí  k osobám  v útvaru,  u  kterého  model 

vyplňujete.   

V modelu pracovní doby přiřazujeme správný 
již  přednastavený  Rozvrh  pracovní  doby  a 
nastavujeme  další  parametry.  

Model pracovní doby je povinný údaj a měla 
by  ho  mít  přiřazen  každá  osoba,  které  se 
zpracovává  docházka.  Pokud  není  uveden 
model přímo u osoby na  záložce docházka, 
je nutné, aby osoba byla zařazena do útvaru, 
který  model  pracovní  doby  stanovený  má 
nastavený  na záložce  Standardní nastavení. 
! Bez  přiřazení  modelu  pracovní  doby 
nebude  osobě  započítána  docházka. 
Budou  zaznamenány  pouze  průchody  !

Nyní  založíme  model  pracovní  doby. 
K tomuto  modelu  přiřadíme  rozvrh 
s nastavenými směnami z našeho vzorového 
příkladu. 

•  Otevřeme si sekci 
Parametry zpracování 
docházky/Modely pracovní  
doby

• Zobrazí se nám okno se 
seznamem modelů pracovní 
doby (pokud začínáme, bude 
prázdný)
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• Nahoře v nástrojové liště zvolíme tlačítko  Nový
• Zobrazí se okno pro režim zadávání nového  modelu: 

Popis - do pole popis zapíšeme výstižný název daného modelu

Zkratka - zkratku vyplníme, bude se zobrazovat např. v sestavách, kde není dost místa na uvedení 
celého názvu. 

Práce  mimo  rozvrh  –  použít  parametry  směny -  vyplníme  směnu,  jejíž  nastavení  se  použije 
v případě, že osoba přijde na směnu v jiný den, než je uveden v rozvrhu. Použijí se pouze parametry 
této  směny.  
Ostatní – při trvání práce přes půlnoc – vybereme, do kterého dne se má směna započítat. 

Minimální zákonný nepřetržitý odpočinek -  nemá žádný vliv na funkci systému. Tyto parametry 
systém využije pouze při provedení kontroly v sekci  Kontrola a uzávěrka/Kontrola nepřetržitého 
odpočinku. 

AUTOMATICKÉ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ZÁZNAMŮ  

V okně pro zápis nového modelu pracovní doby nalezneme také možnost automatického doplňování. 

• Systém je schopen doplňovat neúplné záznamy automaticky, tzn. chybějící příchod 
nebo odchod. 

• (především jde o situaci odchodu k lékaři nebo např. na pochůzku před koncem 
pracovní  doby  nebo  naopak  příchodu  z pochůzky  a  od  lékaře  ráno  již  po 
začátku pracovní doby)  

• Automatické doplnění můžeme v daném modelu buď úplně zakázat a nebo nastavit 
čas, který systém pro ukončení záznamu použije. 

• K doplnění  dochází  při  půlnočním  kontrolním  chodu  na  severu  a  nebo  při  ručně 
spuštěném přepočtu docházky se zatrhnutou volbou Kontrolního chodu. 

• Automaticky se doplňují jen všechny předchozí dny, nikdy ne den aktuální, kdy ještě 
daná osoba může docházku svým průchodem doplnit. 

• Pokud chceme automatické záznamy nechat systém vkládat, musíme mu určit, jaký 
čas má použít, zvlášť pro příchod a zvlášť pro odchod. Použijeme k tomu výklopný 
seznam. 

•
• Pokud je  nastaveno  Nezapočítávat,  volba automatického doplňování  je  u  modelu 

vypnutá. 
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POPISY NÁZVŮ ČASŮ – NÁVAZNOSTI V PARAMETRECH DOCHÁZKY

Nastavením docházky se prolíná použití 3 druhů časů pro příchod a 3 druhů časů pro odchod. Pro 
lepší  orientaci  naleznete v této kapitole ukázku nastavení směny s konkrétními  časy,  které budou 
použity při výpočtu konta a při nastavení modelu pracovní doby. Názvosloví se v jednotlivých sekcích 
trochu liší a proto zde naleznete i přehlednou tabulku s názvy a konkrétními časy pro jednotlivé sekce.

Příklad nastavená směna: 

Konkrétní časy u vzorové směny na obrázku 
použity  v  následující  tabulce  a  příkladech 
zpracování docházky. 
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Příklad - docházkové konto lékař

Nastavení u konta: pro příchod uznaný čas příchodu – pružný začátek směny (do) a uznaný čas 
odchodu pružný konec směny (do). 

Lékař bude uznán:  pouze mezi 09:00 a 14:00. Pokud bude načepován odchod k lékaři po 14:00 
nebo před 09:00 nebude tato doba uznána.

 

Příklad - model pracovní doby 

Nastavení model pracovní doby:

U automaticky doplňovaných časů chybějících 
záznamů bude použit normální čas směny. 

Nejčastěji  používané  nastavení  je  u  příchodu 
normální  čas  a  u  odchodu  po  odpracování 
úvazku. 
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Doplnění automatického záznamu v docházce: 

Služební pochůzka se doplní:  odchod na služební pochůzku zaznamenán ve 12:30. Osoba se již 
nevrátila. Půlnoční kontrolní chod doplní chybějící záznam docházky automaticky. Dle normální času 
odchodu z nastavení směny – tedy 15:30. Stejná funkčnost je i opačně u příchodu při zaznamenání 
příchodu z pochůzky  např.  9:00  program opět  záznam ukončí  k normálnímu začátku  směny tedy 
v 7:00. Pochůzka je tedy pak od 7:00 – 9:00 a dále pokračuje pak normální pracovní doba.  

SVÁTKY A VÝJIMEČNÉ DNY 

V systému jsou nastaveny svátky a výjimečné dny na několik let dopředu. V následujících letech jsou 
pak aktualizované k dispozici ke stažení na našem webu www.z-ware.cz
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V seznamu je možné záznamy opravovat i přidávat nebo například kopírovat. Vše pomocí tlačítek ve 
spodní liště okna se svátky a výjimečnými dny. 

Nastavení konkrétního svátku – po stisku tl. Oprava 
nebo dvojkliku myší se zobrazí okno pro Opravu svátku: 

U  svátků  opakujících  se  každý  rok  ve  stejnou  dobu 
naleznete zatrženou možnost opakuje se každý rok.

Je možné vybrat útvary nebo kategorie, pro který tento 
svátek platí. 

V poli  Doplnit konto – nastavujeme jaké docházkové 
konto se má v tento den doplnit do docházky. 

V poli Pokud docházka osoby obsahuje jiný záznam 
– vybíráme zde ze tří možností: 

Nedoplňovat  záznam  do  docházky  –  záznam konta  se  do  docházky  nedoplní,  pokud  nalezne 
systém jiný docházkový záznam v tento den např. příchod do zaměstnání.

Ukázka  automaticky  doplněného  záznamu  o  svátku  do  docházky.  Pokud  by  osoba  
zaznamenala tento den příchod, záznam se nevloží. 
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Doplnit  záznam standardně  –  záznam se  celý  standardně  doplní,  i  pokud  systém nalezne  jiný 
docházkový záznam. Odpracovaná doba jde do kladné bilance podobně jako o víkendu při práci mimo 
směnu.  

Ukázka automaticky doplněného záznamu a zároveň přítomnost na pracovišti. Odpracované  
hodiny navyšují denní bilanci. 

Doplnit jen chybějící dobu – záznam konta svátek se doplní, ale pouze částečně. Dopočítá se do 
zbývající doby. Např. pokud osoba strávila v práci 4 hodiny a úvazek je 8 hodin. Záznam svátku se 
doplní na zbývající 4 hodiny. 

Ukázka vygenerovaného záznamu o svátku s částí odpracované doby. Odpracováno 5 hodin. 
Do úvazku vygenerovaná část svátku 3 h.  Bilance 0. 
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Dovolená jako výjimečný den: 

Pomocí Svátků a výjimečných dnů, lze také hromadně naplánovat a hromadně vložit např. 
Dovolenou. Jde o dovolenou hromadnou tedy např. celozávodní. Možno zatrnou kategorie – např. 
pouze pro výrobní dělníky. Viz obrázek. 

Dovolená  se  automaticky  vloží  na 
dny  s naplánovanou  směnou 
v rozvrhu  pracovní  doby.  Nebude 
tedy  nutné  vkládat  dovolenou  všem 
zvlášť.  Podobně  lze  vložit  i  další 
záznamy,  pro  které  máte  vytvořeno 
konto. 
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PLÁN SMĚN

Standardně se zpracování docházky řídí rozvrhem pracovní doby. V některých případech není možné 
rozvrh pracovní doby nadefinovat tak, aby odpovídal skutečnosti - např. nerovnoměrně rozvržená 
pracovní doba, která se neopakuje (nelze stanovit  periodu rozvrhu).  Tehdy je možné využít  ruční 
plánování směn. Nicméně Docházkový systém pro zpracování docházky vyžaduje, aby osoby měly 
určený model pracovní doby a definice modelu zase musí obsahovat odkaz na rozvrh pracovní doby. I  
při využívání plánování směn jde tedy vždy o kombinaci rozvrhu a plánu směn. 

Při zpracování docházky systém vždy nejprve hledá definici v plánu směn (plán směn má tedy před 
rozvrhem přednost) a teprve v případě, že v plánu směn záznam pro zpracovávaný den chybí nebo je 
označen příznakem "výchozí" (neplatný), použije systém údaje z rozvrhu pracovní doby. Používání 
plánu směn tedy není nutné nijak povolovat nebo zapínat, plán směn stačí zapsat k požadovaným 
osobám a dnům. 

Údaje plánu směn může zadávat a opravovat uživatel s oprávněním administrátor a personální 
správa nebo uživatel se zapnutým příznakem "uživatel může upravovat plán směn osobám s 
právem zápisu". Ostatní uživatelé mohou údaje plánu směn pouze prohlížet. 

PLÁN SMĚN JEDNÉ VYBRANÉ OSOBY 

Plán  směn  zobrazený  formou  kalendáře  lze  zobrazit  pomocí  volby  v sekci  Informace  a 

sledování/Plán směn nebo volbou příslušného tlačítka z nástrojové lišty v přehledu docházky , 
případně  z  místních  nabídek  (vyvolaných  stiskem  pravého  tlačítka  myši)  v  různých  prohlížecích 
modulech. V plánu je vždy zobrazena kombinace údajů z rozvrhu pracovní doby a plánu směn. 

Ve  dnech,  ve  kterých  není  definován  plán  směn,  je  zobrazen  údaj  z  rozvrhu  pracovní  doby a 
analogicky ve dnech, ve kterých směna určená nebo zakázaná plánem směn, se zobrazuje údaj plánu 
směn a rozvrh je skrytý. Pod mřížkou se seznamem směn se zobrazují barevná tlačítka pro všechny 
směny, které se v plánu vyskytují. 

Rychlé zadání směny do plánu směn lze provést tak, že v mřížce vyberete požadovaný den a potom 
myší klepnete na tlačítko s požadovanou směnou. Chcete-li zadat směnu, která dosud v plánu nebyla 
použita  (tlačítko  pod  mřížkou  dosud  chybí),  vyberte  požadovaný  den  a  poklepejte  na  něj  nebo 
stiskněte tlačítko "Plán" dole pod mřížkou. Zobrazí  se standardní  dialogové okno pro zápis plánu 
směn (popsaný níže). Po výběru požadované směny a uložení se tlačítko nové směny zobrazí pod  
mřížkou a pro plánování stejné směny do dalších dnů už lze použít rychlé zadání. 
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Poklepání na den s naplánovanou směnou vyvolá toto dialogové okno: 

V  tomto  okně  můžete 
naplánovat  směnu  na  daný 
den  a  nebo  ji  v  daný  den 
zakázat. 

Pokud  uložíte  takto  prázdné 
okno  bez  vyplněné  směny, 
dojde  v  daný  den  k  zákazu 
směny. V ten den nemá osoba 
na  směnu  přijít.  (v  plánu 
označeno červeně) 

Zákazem první  směny se objeví  dole kromě tlačítka pro klasickou 
používanou směnu i červené tlačítko pro zákaz směny. Pak lze pro 
rychlost zadání v daný den použít pouze požadované tlačítko a není 
nutné na každý den rozkliknout. 

60



PLÁN SMĚN VÍCE OSOB

V tomto případě je zobrazeno více osob (vybraný organizační útvar) a jednotlivé kalendářní dny jsou 
zobrazeny ve sloupcích. I zde je zobrazován výsledek kombinace rozvrh + plán směn. V nástrojové 
liště v horní části formuláře je mj. tlačítko pro import údajů plánu směn ze souboru. Import lze provádět 
ze souboru XML s řádkovou strukturou dat.  Pro každý den a osobu může existovat  pouze jeden 
záznam plánu směn, případné existující údaje budou při importu přepsány.  

Při úpravě plánu směn pro více osob měníme směny ve dnech poklepáním myší na zvolený den nebo 
výběrem dne a stiskem tlačítka "Opravit" lze zapsat údaje plánu. Další tlačítka umístěná pod mřížkou 
s údaji slouží např. k výmazu všech údajů plánu směn, zkopírování plánu směn od jiné osoby (lze 
použít v případě více osob, které mají stejný nebo podobný plán směn) 

Směna  -  zde zadejte nebo vyberte  směnu plánovanou pro vybranou osobu a den. Nezadáte-li 
směnu a plán pro tento den uložíte, znamená to zákaz směny - osoba nemá být v tento den v 
zaměstnání. 

pro den platí výchozí nastavení podle modelu pracovní doby - je-li předvolba zapnutá, jsou 
údaje  plánu  zapisovaného dne neplatné  a  pro  den  platí  rozvrh  (model)  pracovní  doby.  Stejné 
chování programu lze docílit výmazem plánu na vybraný den, ale v případě použití této předvolby je 
pak zřejmé, že obsluha provedla zákaz plánu pro tento den. 

Ukázka rozpracovaného plánu směn pro více osob: 
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Plán směn si lze pro přehlednost vytisknout pomocí tlačítka Tisknout. 

Vzhled sestavy z plánu pro více osob je následující.

Vzhled tiskové sestavy z plánu směn pro jednu osobu: 
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PEVNÝ FOND PRACOVNÍ DOBY

Při použití pevného fondu pracovní doby si stanovíte počet pracovních dní a počet hodin, které musí 
zaměstnanci  za  daný  měsíc  odpracovat.  Nastavení  Pevného  fondu  pracovní  doby se  provádí 
v sekci
Parametry zpracování docházky/Pevný fond pracovní doby. 

Po rozkliknutí ikony  Pevný fond pracovní doby se zobrazí tabulka, kde můžeme zadat fondy pro 
jednotlivé Modely pracovní doby. Pevný fond se vždy váže ke konkrétnímu modelu pracovní doby.  
Na příslušném modelu pracovní doby musí být povoleno využití Pevného fondu pracovní doby, aby 
bylo možné ho k modelu zadat. 

Na obrázku vidíte nastavení použití Pevného 
fondu pracovní  doby  u  konkrétního  modelu  
pracovní  doby. 

Konkrétní  fond  pracovní  doby  můžete  upravit  i 
přímo  z modelu  pracovní  doby  pomocí  tlačítka 

Po stisku tohoto tlačítka se dostanete přímo do 
zadávání  Pevného  fondu  pracovní  doby,  kde 
můžete  buď  již  vytvořený  pevný  fond  upravit 
nebo  přidávat  Nový.  Zobrazená  tabulka  bude 
totožná  s tabulkou,  kterou  byste  vyvolali  v 
Parametry  zpracování  docházky/Pevný  fond 
pracovní  doby  –  pouze  s  tím  rozdílem,  že 
odtud již budete mít model pracovní doby pro 
zadávaný fond vybrán. 
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Vybraný model pracovní doby: 

Pokud  byste  Pevný  fond  pracovní  doby 
zadávali  ze  sekce  Parametry  zpracování 
docházky/Pevný  fond  pracovní  doby, bylo 
by  nutné  pro  zadání  fondu  nejdříve  vybrat 
správný  Model  pracovní  doby,  ke  kterému 
bude fond PD patřit. Výběr se provádí pomocí 

ikony 

Samotné vytvoření Pevného fondu pracovní doby se prování přidáním nového záznamu do tabulky 
Fondů pracovní doby. 

Pro přidání fondu můžete použít ikonu  v horní části tabulky

.

Po stisku tl.  Nový,  můžete u  daného Modelu  pracovní  doby zadat  pevný fond pro určité  období.  
Zobrazí se tabulka, kde vyplníte:

1. Období – na které je daný  
             fond platný
2. Rok
3. Dnů  – počet  dnů pevného  
             fondu v zadaném období
4. Denně hod. – počet  hodin  
             denně 
5. Celkem hod. – celkový 
             počet hodin PD pro zadané   

                          odbobí. 
                                                                                                      

Pozn. Pokud zadáváte nejdříve dny a pak počet hodin denně, hodnota Celkem hod. se spočte sama. 

Po stisku tl. Uložit je PD Fond uložen a zobrazí se v tabulce jako samostatný řádek. 
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Po tomto uložení je pevný fond přiřazen k vybranému modelu pracovní doby. Na výše uvedeném 
obrázku je fond s 22 dny a 165 hodinami pro měsíc říjen přiřazen modelu pracovní doby s názvem 
SměnyN-R-O. 

Pokud jsme zakládali údaje pevného fondu přímo z Modelu pracovní doby, uložíme následně i model 
pracovní doby. 

V docházce se pak použití pevného fondu pracovní doby projeví tak, že na začátku měsíce je bilance 
zobrazena mínusem tedy u našeho příkladu -165 h a fond se s přibývajícími dny postupně 
naplňuje až k nule. 

Vzhled docházky na začátku období: (tato bilance je současně zobrazována osobě i na terminálu, 
pokud je zobrazení bilance na terminálu pro danou skupinu povoleno)
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Při přibývání jednotlivých dnů v docházce pak dochází k postupnému plnění stanoveného fondu 
pracovní doby a k navyšování bilance. Bilance se postupně blíží k nule, kdy je fond naplněn. 

Po naplnění fondu pracovní doby dojde k nulové bilanci. Pokud v průběhu měsíce dojde k nějakým 
přesčasům, tzn. jsou hodiny odpracované nad rámec fondu pracovní doby.  Jsou zobrazeny na konci 
měsíce jako kladná bilance. Tu lze pak převést do nařízeného přesčasu a proplatit nebo převést do 
dalšího měsíce (např. k vybrání náhradního volna).

Vzhled docházky na konci měsíce při nastaveném pevném fondu pracovní doby (v měsíci 
vzniklo 7 hodiny přesčasů):
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Vzhled docházky, kdy nedošlo k žádnému přesčasu a byl naplněn fond pracovní doby: 

Vzhled docházky, kdy nedošlo k naplnění fondu pracovní doby: 
Dne 30.10.2017 osoba měla neomluvenou absenci, tedy tento měsíc nenaplnila fond pracovní doby. 
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U modelu pracovní doby lze při povolení Pevného fondu pracovní doby zatrhnout ještě možnost:

V průběhu období snižovat pevný fond o předpoklad podle rozvrhu prac. doby

Tato předvolba je přístupná pouze je-li  zapnuto zmíněné používání pevného fondu pracovní doby. 
Pevný měsíční  úvazek je (pro účely výpočtu bilance) v průběhu období snížen o předpokládanou 
přítomnost osoby. Tj. program na základě rozvrhu určí, ve kterých dnech a na jakou směnu má osoba 
ve zpracovávaném období nastoupit  a součet hodin z těchto směn odečte od pevného měsíčního 
úvazku. Předvolba nemá vliv na vlastní výsledek bilance za období, zajistí pouze, že během období 
není  zobrazována  bilance  jako  počet  hodin,  které  zbývá  odpracovat  do  konce  měsíce  (období).  
Předpokladem je  ovšem  správně  nastavený  rozvrh  -  především  musí  být  známy  předpokládané 
směny. 
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ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

Organizační  útvary  slouží  k  rozdělení  osob  do jednotlivých  útvarů,  které  odpovídají  používanému 
členění  firmy.  Členit  útvary  je  možné  až  na  čtyři  úrovně.  Jednotlivé  úrovně  jsou  v  programu 
označovány jako podnik, divize, středisko a skupina. Samozřejmě lze nižší úrovně vynechat, pokud 
se nepoužívají. Členění je tzv. stromového charakteru (viz. obrázek). 

Zadané organizační útvary se dále používají zejména při nastavování uživatelských oprávnění, ale i 
při definici výpočtů (docházkových kont), tisku apod. 

ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚTVARU

V nabídce Osoby a jejich členění otevřeme Organizační členění
Otevře se okno pro práci s útvary se zobrazenou organizační strukturou. 
Pro založení nového útvaru stiskneme tlačítko Přidat. 
Zobrazí se dialogové okno pro přidání útvaru

Podnik – založení útvaru, který bude pak možné 
členit na další „podútvary“ DIVIZE

Divize – je podřízený útvar útvaru Podnik. Tento 
útvar  je  možné  pak  dále  rozčlenit  ještě  na 
jednotlivá střediska, případně skupiny. 

Při zapsání organizační struktury začínáme od útvaru Podnik. Klikneme tedy na tlačítko Podnik. Po 
tomto povelu se zobrazí okno pro přidání nového útvaru
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Zde vyplňujeme nejdříve záložku Základní parametry, případně další nastavení na záložce Ostatní a 
Standardní nastavení 

Nejdůležitějšími částmi jsou záložky: 

 Základní parametry - popis a zkratka a případné nastavení zaokrouhlení časů průchodů 
a denní bilance. 

 Standardní nastavení – zde určíme útvaru výchozí model pracovní doby, přístupovou 
nebo stravovací skupinu, která se pak automaticky předvyplní při zápisu nové osoby. 
Aby došlo k předvyplnění, musí být osoba zařazena do tohoto útvaru nebo útvaru jemu 
podřízeného.        

Útvar lze kdykoliv znovu opravit a změnit na něm nastavení a další údaje. 
Nyní založíme zkušebně útvar a vytvoříme „podútvary“.

Okno pro založení nového útvaru/firmy vypadá následovně: 

Uložíme. Je možné jej pak dále rozdělit na další útvary (např. divize). Nebo je možné založit další 
podniky a následně je také rozvětvit. 

POZOR! Vzhledem k tomu, že útvary jsou úzce spojeny s nastavením uživatelských práv ve Správě 
programu/Správa  uživatelů,  dojde  po  uložení  nového  útvaru  typu  Podnik  k tomu,  že  jej  ihned 
v organizační  struktuře  neuvidíme  zobrazen!  Program zobrazí  hlášku,  že  nemáte  pro  tento  útvar  
uživatelské oprávnění. Toto oprávnění je potřeba nastavit.   

70



Pokud  práva  pro  nově  založený  podnik  již  budete  mít  nastavena  a  bude  se  v pořádku 
zobrazovat, tak můžete pokračovat dále v jeho větvení: 

• Postavíme se  na daný podnik,  aby byl  prosvícen modře,  a  zvolíme vpravo povel 
Přidat. 

• Pokud větvíme Podnik, tak v dialogovém okně pro založení, které se nám zobrazí, 
zvolíme tlačítko Divize. 

• Zobrazí se okno Zápis nové divize. Postupujeme dále stejně jako u založení útvaru 
Podnik. 

• Po uložení divize, může struktura vypadat následovně: 

• V našem příkladu pak můžeme Podnik KZ rozdělit, buď na další divize a nebo se 
postavit na divizi a tu rozčlenit na další střediska. 
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Pokud přidáváme další divizi pro Podnik KZ, opět stojíme na podniku a zvolíme tlačítko Přidat a 
následně možnost Divize. 

Po založení, vyplnění a uložení další divize, může struktura vypadat následovně: 

Podnik KZ je rozčleněn na divizi KZ Účtárna 
a KZ obchodní oddělení. 

Dále je možné  Divizi rozčlenit na střediska. 
Opět  stačí  postavit  se  na  danou  Divizi  a 
zvolit  tlačítko  Přidat. Pokud  stojíme  na 
Divizi, jsme již o úroveň níže a program nám 
v  dialogovém okně nabídne možnost Přidat 
buď další Divizi, nebo Středisko.  Střediska 
pak  lze  zase  dále  členit  na  jednotlivé 
skupiny. 

MAZÁNÍ ÚTVARŮ

!Důležité!  -  pokud  potřebujeme útvary  mazat,  je 
nutné postupovat od nejnižší úrovně. Tedy nejdříve 
je potřeba odmazat skupiny, pak střediska, následně 
divize a až nakonec program dovolí smazat podnik. 
Pro výmaz se používá tlačítko Vymazat.  Je nutné 
stát  na  konkrétním  útvaru  a  mít  ho  podsvícený 
modře, aby jej bylo možné vymazat. 

PŘESUN ÚTVARU

Pokud potřebujeme stromovou strukturu podniku upravit, je možné mezi sebou útvary také přesouvat.  
Nižší útvar, přesunout do vyššího. Postavíme se na útvar, který chceme přesunout. Klikneme na něj, 
podržíme klávesu SHIFT a tahem myší přesuneme útvar tam, kam potřebujeme. Dojde ke změně typu 
u tvaru (např. středisko se změní na divizi) a změna se současně promítne u všech osob, které měli 
tento útvar přiřazen. 

Při přesunu nám zobrazí program dialogové okno pro schválení přesunu útvaru. 

Zkontrolujeme, zda s takovýmto přesunem 
souhlasíme a dialogové okno potvrdíme. 
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OPRAVY NASTAVENÍ ÚTVARU

Pokud chceme upravit jakékoliv nastavení, název, přidat přístupovou skupinu, zaokrouhlení apod. 
Postavíme se na daný útvar a stiskneme vpravo tlačítko Opravit. 

ÚTVAR - POPIS ZÁLOŽEK A POLÍ ÚTVARU

Záložka   Základní parametry     

Zkratka -  orientační  zkratka  útvaru  (např.  číslo  střediska),  údaj  může  obsahovat  max.  6 
alfanumerických znaků, je použit při výběru útvaru, tisku apod. 

Popis - celý (nezkrácený) název organizačního útvaru. 

Identifikace ve mzdách -  v  případě,  že mzdový systém používá pro identifikaci  útvarů jiný 
(speciální) údaj, je možné jej v souladu se mzdovým systémem uvést v tomto poli. Standardně 
se při exportu do mezd používá údaj zkratka. V parametrech exportu však lze nastavit používání 
pole identifikace ve mzdách 

Barva útvaru - čtvercový objekt vedle pole "Identifikace ve mzdách" slouží k nastavení barvy      

     útvaru. Barvu lze využít např. při tisku identifikačních karet. 

ID -  vnitřní  kód  útvaru  automaticky  přidělený  programem (jen  pro  čtení),  údaj  se  zobrazuje 
barvou aktuálně platnou pro útvar, což může být barva přímo zadaná klepnutím myši na výše 
popisovaný čtvercový objekt nebo barva zděděná z nadřízeného útvaru. 
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Sledování bilance 

typ  sledování -  určuje  délku  období  pro  sledování  bilance  (měsíční/týdenní/čtrnáctidenní), 
ovšem ve stávající verzi je funkční pouze měsíční způsob, jiné nastavení se ignoruje.

 

max.  hod. -  maximální  přípustná  hodnota  bilance  ve  sledovaném  období.  Pokud  bude 
vypočtena bilance vyšší, bude upravena (oříznuta) na zadanou maximální hodnotu. Přitom se 
"oříznuté" hodiny nikde neevidují - dojde k jejich ztrátě. 

Nulovat stav starší než xx měsíců - počet měsíců, během kterých lze nevyčerpanou bilanci 
převádět z měsíce do měsíce. Pokud nebudou hodiny napracované např. v lednu (při nastavení 
údaje na 3 měsíce) vyčerpány do třech následujících kalendářních měsíců (tj. do konce dubna), 
nebudou převedeny do května. Pro zjištění hodin, které je nutné vyčerpat (jinak dojde k jejich 
"propadnutí")  slouží  systémové  konto  "nevyčerpáno  v  termínu".  Je-li  povolen  výpočet  a 
zobrazování tohoto konta, ukazuje ve výsledcích docházky vždy aktuální počet hodin, které je 
nutné vyčerpat. 

Nulovat na konci kalendářního roku - je-li tato předvolba zapnutá, nepřevádí se nevyčerpaná 
bilance přes konec kalendářního roku. Tj. k 1. lednu je bilance osob útvarů s tímto nastavením 
nulová bez ohledu na stav ke konci prosince předchozího roku. 

Povolit  podpis  údajů  při  záporné  bilanci -  osobám  útvaru  bude  umožněno  podepsat 
záznamy docházky i v případě, že hodnota jejich bilance bude záporná. Je-li stejné povolení 
definováno globálně v konfiguraci systému, není předvolba přístupná. 

Zaokrouhlení denní bilance - určuje způsob zaokrouhlení bilance v jednotlivých dnech.   

              Zaokrouhlení bude provedeno pouze je-li hodnota denní bilance kladná. 

  zaokrouhlení - žádné/nahoru/dolů - určuje způsob zaokrouhlení 

  xx minut - počet minut zaokrouhlení, na výběr jsou předdefinované hodnoty 0, 5, 10,    

  15, 30 a 60 minut 

Úpravy denní kladné bilance 

minimálně doba, maximálně doba - volitelně lze zadat podmínku (počet minut). K započítání 
denní  bilance  dojde  pouze  v  případě,  že  její  hodnota  splňuje  zadané  podmínky.  Nejsou-li 
minimální doby zadány, není zápočet bilance tímto parametrem ovlivněn. 

při splnění min./max. započítat - určuje hodnotu, která bude započítána do denní bilance v 
případě,  že  jsou  splněny  podmínky  definované  minimální/maximální  dobou.  Na  výběr  jsou 
možnosti:  veškerou dobu,  jen minimální  dobu,  jen  dobu převyšující  min.  dobu,  jen dobu v 
rozmezí min. - max., jen dobu v rozmezí 0 - max. 

Příprava/úklid/cesta na pracoviště - přídavný čas (počet minut), který se připočte nebo odečte 
(lze zadat kladnou i zápornou hodnotu) ke skutečnému času příchodu/odchodu. Tato operace se 
provede pouze u příchodů/odchodů s komentářem, který má tuto operaci povolenou. Stejné údaje 
lze zadat přímo v údajích jednotlivých osob s platností pouze pro konkrétní osobu. 
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Zaokrouhlení  časů průchodů –  pro  komentáře  průchodů  s  nastavením "zaokrouhlení  určeno 
útvarem" zde lze určit způsob zaokrouhlování. Různé organizační útvary tedy mohou mít definován 
různý způsob zaokrouhlování časů příchodů a odchodů. 

Záložka   Ostatní     

Firma (Název firmy,  IČ)  -  z  číselníku kontaktů  (Správa programu/Číselník  kontaktů)  lze  vybrat 
kontakt (firmu). Údaje firmy lze potom použít např. při tisku identifikačních karet osob (grafické logo 
firmy, název). Přiřazení kontaktu do organizačního útvaru se využívá zpravidla v případě, kdy se v 
docházkovém systému zpracovávají údaje více různých subjektů. Pro útvary bez přiřazeného kontaktu 
platí výchozí kontakt - uživatel systému zadaný v konfiguraci systému. 

Parametry ID karet - slouží pro nastavení parametrů tisku ID karet. Nejsou-li parametry zadány, 
platí pro útvar parametry nadřízeného útvaru. 

Pracovní  skupina -  útvar  může být  zařazený do pracovní  skupiny  (Osoby a jejich  členění  ->  
Pracovní skupiny). Pracovní skupiny lze používat v některých přehledech a sestavách. 

Typ mzdových dat - je-li v konfiguraci systému (Správa programu/Konfigurace systému) povoleno 
zpracování tzv. zpracování alternativních dat, je možné zde určit výchozí variantu výpočtů použitou 
pro export do mezd. Stejné údaje lze nastavit přímo v údajích osoby a mají potom přednost před 
údaji organizačního útvaru. 

Typ dat zprávy o pracovní době - je-li v konfiguraci systému povoleno zpracování tzv. zpracování 
alternativních dat, lze zde výčtem určit typ dat tisknutých v sestavě "Zpráva o pracovní době". Lze
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vybrat  současně  více  variant.  Stejné  údaje  lze  nastavit  přímo  v  údajích  osoby a  mají  potom 
přednost před údaji organizačního útvaru. 

Pravidelné pracoviště pro účely cet.  náhrad -  zadaný text  se použije pro výpis  v cestovním 
příkazu 

  

Vedoucí pracovník útvaru - výběr ze seznamu osob lze určit vedoucího pracovníka útvaru. 

Možnosti zatržení:  

v útvaru jsou zařazeny jen osoby s ukončeným pracovním poměrem - zapnutím předvolby lze 
stanovit,  že  osoby  v  tomto  útvaru  mají  ukončený  pracovní  poměr  a  nebudou  tedy  dále 
zpracovávány. 

Pro osoby, které již  skončily pracovní poměr je vhodné vytvořit  speciální útvar, např. s názvem 
Ukončené pracovní poměry a do tohoto útvaru osoby přesouvat. Zároveň jim vždy po skončení 
poměru  u  karty  osoby  zadat  datum  ukončení  pracovního  poměru  –  přestane  se  jim  počítat 
docházka. Pro tento útvar a práci s přesuny osob je vhodné mít oprávnění pod jiným uživatelským 
účtem než, který standardně používáte. Osoby se pak zbytečně nebudou zobrazovat.

nezobrazovat fotografie osob - uživatelům bez dostatečného oprávnění budou skryty fotografie 
osob útvaru např. při zjišťování přítomnosti, zobrazování informací o osobě apod.

nevyžadovat hodnocení zaměstnanců  - pole sloužící pro modul Personální identifikační systém. 

nevyžadovat model pracovní doby - v případě, že v programu docházka evidujeme pouze osoby 
a jejich průchody a docházku nezpracováváme, můžeme tuto volbu zatrhnout a program nebude 
vyžadovat při uložení osoby v Evidenci osob zadání modelu pracovní doby. 

návštěvy zobrazovat barvou útvaru – při evidenci návštěv na tomto útvaru, budou návštěvy 
uvedeny barvou útvaru

nevyžadovat popis pracovní činnosti  - v případě, že je v konfiguraci systému povoleno použití     

rozpisu práce, vyžaduje program zadání pracovní činnosti. 

Záložka     Standardní nastavení     
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Standardní  nastavení  útvaru -  tyto  údaje  slouží  pro  zjednodušení  zadávání  nových  osob  do 
evidence  a  k  hromadnému  vyplnění  modelu,  přístupové  a  stravovací  skupiny  a  kategorie 
k osobám, které již do útvaru zařazeny jsou.  Při zápisu nové osoby a jejím zařazením do útvaru se 
předvyplní, zde nastavené standardní hodnoty.  Využít lze i pro hromadnou změnu těchto polí v  útvaru 
zařazených osob.  Například při  vyplnění  modelu  pracovní  doby a uložení  se program zeptá,  zda 
změnu chceme provést i u osob opravovaného útvaru. Po potvrzení dojde k hromadné změně.  Stejně 
funguje u ostatních polí. 

Model pracovní doby – standardní model pracovní doby, který bude předvyplněn při zápisu nové 
osoby do evidence nebo bude u osob hromadně vyplněn. 

Přístupová skupina -  podobně jako v  předchozím případě se jedná o standardní  přístupovou 
skupinu, která se použije při zápisu nové osoby do evidence a též lze takto přístupovou skupinu 
hromadně změnit. 

Stravovací  skupina -  výchozí  stravovací  skupina,  která  se  použije  při  zápisu  nové  osoby  do 
evidence. 

Záložka     Rozpis práce  

Zde zadané údaje využívá systém při automatickém zpracování rozpisu práce. Stejné výchozí údaje 
mohou být zadány přímo v údajích osoby a mají potom přednost před údaji organizačního útvaru. 
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ÚTVARY – ŠKOLSTVÍ, TŘÍDY

V případě, že používáte software Docházka ve školství. Budete mít útvary zvlášť pro zaměstnance, 
které budou zůstávat ve většině případů stejné (učitelé, provozní zaměstnanci, THP). A další útvary 
budete zakládat pro žáky nebo studenty a tyto útvary bude nutné při přechodu na nový školní rok 
povýšit. Možností je přejmenování stávájícího útvaru na útvar vyšší a pak přidání útvaru pro první třídu 
(případně přejmenovat a přesunout tu nejvyšší třídu). Tedy např. II. A na III. A.  A do I. A. 

Povýšení útvarů si prakticky ukážeme na příkladu. Třídy ukázkově pouze od I. do V třídy. 

Upozornění: Ruční povyšování tříd v software není nutné při propojení na školské systémy (např. 
Bakaláři, Edupage, Edookit,atd.) Torba útvaru a vkládání osob do jednotlivých útvarů probíhá při tomto 
propojení automaticky, na základě nastavené automatické operace na serveru. 

1) žáky z nejvyššího útvaru  - z poslední třídy buď vymažete z Evidence osob úplně nebo přesunete 
do útvaru Ukončené studium/Ukončená docházka.

2) Přejmenujte útvary postupně I. A na II. A, II. A. Na III. A  atd.

Opravené třídy

Poslední již prázdná třída – vymazaní nebo přesunutí   
studenti přejmenována na I. A a I. B.    

Pokud  nechcete  poslední  třídu  přejmenovávat  a 
chcete  v  ní  zatím  ponechat  studenty,  přejmenujte  ji 
pouze např. na VI.A VI. B. nebo jakkoli jinak (končící 
žáci). Často se toto ponechává z důvodů „čekání  na 
propadlé studenty“. Po rozhodnutí je možné propadlé 
zařadit  do  správných  tříd  a  žáky  přesunout  do 
ukončených nebo vymazat a útvar pak vymazat též.   
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Do útvaru I.A. a I. B je možné vkládat nové žáky.  V ukázce na obrázku přidána nová třída I. C. V  
případě, že vznikne nutnost založit novou třídu, založíte pro ni úplně nový útvar.  

Pokud je software Docházka propojen s nějakým školním systémem, kde se upravuje zařazení do 
tříd přednostně např. s Bakaláři,   importuje pak program z Bakalářů osoby do útvaru shodného s 
názvem v Bakalářích. Pokud je tedy osoba zařazena v Bakalářích do třídy I. A bude se v docházce 
importovat do třídy I. A. 

Doplnění útvarů je pak v programu Docházka nutné především v případě, že vznikne nová třída ve 
školském systému,  kterou  docházka ještě  nezná.  Pak jen  založíte  v  Docházce  útvar  příslušného 
názvu. Pozn. od verze z roku 2017 se již importuje i název útvaru se studenty. 

Pokud chcete upravit  řazení útvarů podle zkratky nebo názvu, je toto nutné nastavit  v konfiguraci  
systému na záložce Ostatní. 
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EVIDENCE OSOB

V  Evidenci osob jsou v seznamu ve formě tabulky zobrazeny základní údaje jednotlivých osob s 
přiřazenými čipy.  Dvojitým kliknutím myši na záhlaví  sloupce lze změnit  řazení zobrazených osob 
podle obsahu vybraného sloupce – například podle abecedy. Osoby je možné zadávat ručně a nebo 
importovat (buď jako CSV soubor nebo z jiného systému).

Evidence osob je podstatnou součástí nastavení docházky. Zadaná osoba musí mít  OSČ, jméno a 
příjmení, čip/kartu, přístupovou skupinu a pro správné zpracování docházky také model pracovní 
doby.  

V případě, že program používáte pouze k přístupovému systému, není model pracovní doby nutný 
vyplňovat. 

V seznamu jsou zobrazeny pouze údaje těch osob, k jejichž útvaru má uživatel programu alespoň 
oprávnění úrovně čtení. Údaje ostatních osob nejsou zobrazeny. Pokud je tedy seznam osob 
prázdný, údaje buď chybí nebo uživatel nemá příslušné oprávnění.

Pro práci s údaji využíváme buď ikony v horním panelu nástrojů a nebo tlačítka pod seznamem 
osob. 
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ZALOŽENÍ OSOBY A JEJÍ PŘIŘAZENÍ DO ÚTVARU

Zadání nové osoby, která bude v systému evidována se prování v sekci Evidence osob. 

- Pro založení jednotlivých osob otevřeme v programu Docházka modul Osoby a jejich 
členění/Evidence osob 

- Zobrazí se okno pro Evidenci osob, kde můžeme vyhledávat osoby, opravovat záznamy o 
nich a přidávat nové atd. Zobrazení formou tabulky – seznamu osob. V dolní liště naleznete 
vždy tlačítka pro práci s jednotlivými osobami. Např. Opravit, Přidat, Vymazat, Tisknout, 
Docházka atd. 

- V horní liště je možné např. vybrat konkrétní útvar a pracovat pouze s osobami z konkrétního 
útvaru.  Jsou zde i další možnosti pro práci s Evidencí osob, u jednotlivých ikon se zobrazuje 
místní nápověda. 

- Pro přidání nové osoby zvolíte tlačítko Přidat. Naleznete jej v dolní části okna Evidence osob 
jako druhé tlačítko zleva. 

- Zobrazí se okno, které vypadá následovně: (Zápis nové osoby do evidence)
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Vyplnění nejdůležitějších polí v evidenci osob: 

- Záložka Základní   : zde je nutné vyplnit červeně podsvícená pole. Jedná se o povinná pole, 
bez kterých program neumožní danou osobu uložit. 

- OSČ – osobní číslo (např. dle Vašeho interního číselníku). 

- Vyberte útvar – přiřazení osoby v jaké útvaru (podnik, divize, středisko, skupina) se osoba 
nachází

- Přiřazení čipu osobě - pokud zadávané osobě rovnou přiřazujeme čip, postavíme se do pole 
Karta/čip a načteme čip přes připojenou čtečku. Pokud nemáme čtečku, zapíšeme kód čipu 
do tohoto pole ručně. (číslo čipu se dá vyčíst přímo „čipnutím“ na terminálu) 

- Přístupová skupina – zapisované osobě přiřaďte přístupovou skupinu, dle
které bude mít tato osoba umožněný průchod (přes čtečky, terminály). O přístupových 
skupinách a jejich nastavení více v samostatné kapitole Nastavení přístupových skupin. 

- Záložka Docházka   – zde je nutné vyplnit Model pracovní doby, dle kterého se zaměstnanci 
bude zpracovávat docházka. Časem pak je dobré používat na této záložce vyplnění pole pro 
konec pracovního poměru, aby se již osobám docházka nepočítala. Bez ukončení pracovního 
poměru by se dále zpracovávala a dny by byly zobrazeny mínusem. 
Po uložení těchto základních údajů osoby s přiřazením čipu, je tento čip aktivní pro danou 
osobu a je jej možné předat dané osobě k používání. Čip je automaticky zaznamenán 
v Evidenci čipů a popis stavu je u něj zapsán jako vydaný. Osobě se zpracovává docházka 
na základě přiřazeného modelu pracovní doby. 
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OSOBA – POPIS ZÁLOŽEK A POLÍ

U každé osoby jsou definovány identifikační  a  základní  osobní  údaje,  dále  údaje  určující  způsob 
zpracování jejich docházky, příslušnost do určitého organizačního útvaru apod. Údaje se zadávají na 
několika záložkách, které v této kapitole podrobněji popíšeme.  

Záložka   Základní údaje   

OSČ - osobní číslo, slouží k jednoznačné identifikaci osoby. Osobní číslo je jedinečné v celém 
docházkovém systému. Při zápisu je prováděna kontrola, použití osobního čísla, které již bylo 
použito  u  jiné  osoby,  není  povoleno.  Při  případné  změně  osobního  čísla  program  provede 
promítnutí změny ve všech vázaných datových tabulkách. Údaj je povinný - musí být vyplněn, 
jinak program nedovolí uložení údajů. 

Karta/čip -  číslo  přiděleného  čipu  (karty),  vyplnění  tohoto  údaje  lze  provést  automaticky 
přiložením čipu ke čtečce připojené k počítači. Údaj není povinný tj. je možné evidovat osoby bez 
přiděleného  čipu.  Číslo  čipu  je  jedinečné,  při  zápisu  je  prováděna  kontrola  jedinečnosti,  již 
použité číslo nelze zadat. V případě přidělování nových čipů lze místo vypisování celého čísla 
použít  pořadový kód získaný spolu s čipy od Vašeho dodavatele.  Seznam pořadových čísel 
ovšem musí být do programu načten pomocí volby import čipů. Osoba může mít přiděleno více 
čipů, další čipy lze zadat na záložce Čipy+.

Útvar -  určuje  zařazení  osoby  do  organizačního  útvaru.  Výběr  útvaru  se  provádí  tlačítkem 
umístěným vpravo vedle pole "skupina". Zobrazí se stromová struktura s nadefinovanými útvary, 
ve které lze vybrat požadovaný útvar. V údajích útvaru mohou být definovány výchozí hodnoty 
zpracování  docházky  (model  pracovní  doby,  sazba  za  práci,  čas  přípravy/úklidu/cesty  na 
pracoviště),  v takovém případě jsou tyto výchozí  údaje automaticky doplněny do údajů nově 
zapisovaných osob. 
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OSČ pro mzdy -  je-li  osoba ve  mzdovém systému  označena jiným osobním číslem než  v 
Docházkovém systému, lze do tohoto pole zadat osobní číslo používané ve mzdovém systému. 
Zadaný údaj se uplatní pouze při 

Číslo PP - číslo pracovního poměru používané pro některé typy exportu do mezd. Jinak není 
údaj Docházkovým systémem nijak využíván. 

Příjmení, jméno, titul - zde doplňte příjmení a jméno (případně titul) zapisované osoby 

Mzdové zpracování - určuje způsob zpracování zejména výsledných údajů docházky: 

normální - mzdové zpracování probíhá standardním způsobem, výsledky docházky i 
ručně zadané doplňky jsou exportovány do mezd 

nezpracovávat - zaznamenávají se pouze průchody osoby, výsledky docházky se 
nevypočítávají (např. pro osoby, které nejsou zaměstnanci) 

 neexportovat do mezd - zpracování docházky a výpočet výsledků probíhá  
 standardním způsobem, výsledné údaje nejsou  exportovány do mezd - slouží pouze 
 pro informaci 

              do mezd jen doplňky - zpracování docházky probíhá standardním způsobem, do   
 mezd jsou exportovány pouze ručně zadané doplňky 

 

Přístupová skupina - výběrem ze seznamu nadefinovaných  Přístupových skupin se určuje 
oprávnění osoby procházet určitými snímači/zámky. V údajích organizačního útvaru může být 
definována výchozí přístupová skupina platná pro osoby zařazené do útvaru, při zápisu nové 
osoby  se  potom přístupová  skupina  automaticky  přednastaví,  lze  ji  však  změnit.  V  jednom 
organizačním útvaru tedy mohou být osoby zařazené do různých přístupových skupin. Při použití 
terminálů  i-Rex a I Touch může osoba patřit současně do více přístupových skupin, tyto tzv. 
dodatečné přístupové skupiny lze zadat na záložce Přístupy+. Dodatečné přístupové skupiny 
jsou na jiných typech terminálů ignorovány. 

Stravovací skupina - výběrem ze seznamu nadefinovaných  Stravovacích skupin lze osobu 
zařadit  do  stravovací  skupiny.  V údajích  organizačního  útvaru  může být  definována výchozí 
stravovací  skupina  platná  pro  osoby  zařazené  do  útvaru,  při  zápisu  nové  osoby  se  potom 
stravovací skupina automaticky přednastaví, lze ji však změnit. Údaj je využíván ve volitelném 
programovém modulu Stravování nebo je možné příslušnost do stravovací skupiny využít např. 
při exportu údajů pro externí stravovací systém. 

Nejbližší nadřízený - zde lze zadat nebo vybrat ze seznamu osobu, která je přímým nadřízeným 
právě  zapisované/opravované  osoby.  Údaj  může  být  automaticky  importován  z  některých 
mzdových/personálních  systémů.  Je-li  nařízená  osoba  zadaná,  lze  ji  využívat  např.  při 
zapisování  žádostí,  hodnocení  vzdělávacích  akcí  v  modulu  personalistiky,  při  kontrole  doby 
nepřetržitého odpočinku apod. Od roku 2019 je možné zadat dvě nadřízené osoby.
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Záložka   Osobní   

Slouží k zápisu doplňujících osobních údajů osoby, na vlastní zpracování docházky nemají údaje na 
této záložce vliv a jsou samozřejmě nepovinné. 

Ulice, obec, PSČ - poštovní adresa osoby 

Telefon - telefonní číslo osoby, zobrazuje se v informacích o osobě a v modulu Telefonní seznam

tlačítko Tlf. seznam - zobrazí dialog pro zápis doplňujících údajů pro Telefonní seznam. 

Rodné číslo - lze doplnit rodné číslo osoby, pole se zobrazuje pouze uživatelům s oprávněním 
administrátor nebo personální správa

Datum narození - datum narození osoby, je-li vyplněn údaj rodné číslo, vyplní se datum narození 
automaticky. Pole se opět zobrazuje jen uživatelům s oprávněním administrátor nebo personální 
správa. 

Pohlaví - pohlaví osoby (muž/žena). Automaticky je nastaveno podle rodného čísla, je-li zadáno. 
Slouží  pro  statistické  přehledy  -  např.  vyhodnocení  pracovních  neschopností.  Pole  se  opět 
zobrazuje  jen  uživatelům s  oprávněním  administrátor nebo  personální  správa.  Jako  výchozí 
hodnota  pokud  není  vyplněno  RČ  je  v  systému  nastaveno  prázdné  pole  (pohlaví  je  tedy 
nevyplněno). 

Zdravotní pojišťovna - z číselníku lze vybrat zdravotní pojišťovnu osoby.

Poznámky - libovolné textové poznámky týkající se osoby. 

Fotografie -  pomocí tlačítek umístěných pod rámečkem fotografie  lze  vybrat/odstranit  fotografii 
(soubor s obrázkem) osoby. Fotografie se bude zobrazovat v informacích o osobě a při detailním 
sledování  průchodů  v modulu vrátnice.  Rovněž  lze  fotografii  využít  při  tisku  zaměstnaneckých 
průkazů. 
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Záložka   Docházka   

Slouží  k zápisu parametrů zpracování docházky osoby.  Zde zadané údaje přímo ovlivňují  způsob 
zpracování a vyhodnocování docházkových údajů. 

Pracovní poměr - doba trvání pracovního poměru -  datum od/do. V případě přerušení pracovního 
poměru a opětovném zahájení lze použít dva intervaly doby. Není-li vyplněno, osoba je v pracovním 
poměru. Osoby, které nejsou v pracovním poměru lze určit také zařazením do organizačního útvaru,  
který  má  nastavený  parametr  V  útvaru  jsou  zařazeny  jen  osoby  s  ukončeným  pracovním  
poměrem. 

Doba přípravy/úklidu/cesty na pracoviště - lze nastavit určitý přídavný časový limit, který bude 
připočten  (nebo  odečten)  od  skutečného  času  příchodu  (odchodu)  jako  kompenzace  za  dobu 
strávenou  cestou  na  pracoviště,  převlékáním příp.  jinou  přípravou  na  vlastní  pracovní  činnost. 
Nastavení lze provést pro vybraný organizační útvar (divizi, středisko apod.). Nastavení je potom 
platné pro všechny osoby, které do útvaru patří. U vybraných osob je možné vypnutím předvolby 
podle nastavení útvaru zakázat použití přídavných časů platných pro útvar a lze zde pak zadat 
jiné hodnoty platné pouze pro konkrétní osobu. 

Přípustné jsou kladné i záporné hodnoty. Např. zadání +5 minut u příchodu způsobí, že skutečný 
příchod osoby v 5:58 bude upraven a zpracován jako příchod v 6:03. -5 minut u odchodu upraví 
skutečný odchod ve 14:03 na 13:58. 

Kategorie -  kategorie,  do které osoba patří.  Příslušností  do kategorie  se řídí  výpočet výsledků 
docházky, export do mezd apod. Není-li kategorie osoby určena, docházka se nezpracovává. 
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Model pracovní doby - určuje se výběrem z nadefinovaných modelů. Parametry modelu se řídí 
zpracování docházky (určení směn, způsob automatického doplňování chybějících záznamů apod.) 

Individuální úvazek - počet hodin individuálního denního úvazku osoby. Jedná se o počet hodin, 
který bude vkládán do generovaných celodenních záznamů docházky. Není-li zadáno, používá se 
úvazek daný směnou platnou pro aktuální den. Údaj má smysl vyplňovat pouze v případě, že se  
individuální denní úvazek osoby liší od parametrů směny nebo modelu pracovní doby. 

Při nepřítomnosti automaticky vkládat záznam s kontem - lze vybrat docházkové konto, které 
bude vloženo jako celodenní záznam docházky v případě nepřítomnosti osoby. Vložení záznamu je 
provedeno během tzv. kontrolního chodu prováděného programem Docházka M.S.O. Server. 

Individuální  max.  limit  přesčasových  hodin -  počet  hodin  maximálního  přípustného  počtu 
přesčasových hodin týdně (pondělí až neděle) a ročně (od 1. ledna). Nejsou-li údaje zadány, platí 
pro osobu globální limity zadané v konfiguraci programu. Při ručním zadávání přesčasových hodin i 
při automatickém přesouvání bilance do přesčasů program kontroluje zadané limity a na případný 
rozpor upozorní (při ručním zadávání) nebo operaci provede (při automatickém zpracování) pouze 
do výše limitů. 

Typ  mzdových  dat -  v konfiguraci  systému lze  povolit  tzv.  zpracovávání  alternativních  dat. 
Potom lze vybrat variantu dat, která bude použita pro export do mezd. Není-li údaj zadán, exportují 
se standardní neupravená data. 

Typ dat zprávy o PD - v konfiguraci systému lze povolit tzv. zpracovávání alternativních dat. Zde 
je potom možné vybrat varianty, které se budou tisknout v sestavě  Zpráva o pracovní době. Je 
možné  tisknout  současně  více  variant.  Není-li  vybraná  žádná  varianta,  proběhne  tisk  se 
standardními neupravenými daty. 

Záložka   Přístupy +   
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Na  záložce  lze  zařadit  osobu  do  dalších  (dodatečných)  přístupových  skupin.  Také  lze  definovat  
přihlašovací  jméno  a  heslo  pro  přístup  k  ostatním  externím  službám  (systémy  kopírování/tisku, 
webové služby apod.) 

Další přístupové skupiny - do seznamu lze přidat další přístupové skupiny, do kterých zapisovaná 
osoba patří. Členství v dodatečných přístupových skupinách má vliv pouze na přístup přes terminály i-
Rex a i Touch, u přístupu přes ostatní terminály jsou dodatečné skupiny ignorovány!. Přidávanou 
skupinu je nutné nejprve vybrat se seznamu (v nástrojové liště nad datovou mřížkou), stiskem tlačítka 
se symbolem "diskety a plus" potom dojde k zařazení osoby do zvolené skupiny. 

Tisk, kopírování a ostatní služby - v této sekci lze zadat identifikační údaje osoby používané pro 
přístup k externím službám. Tyto údaje nemají praktický význam v samotném systému Docházka, 
využívají  se  např.  pro  systém  kopírování  a  tisku  firmy  YSOFT,  pro  přihlášení  do  webového 
prohlížeče docházky apod. Přístup k ostatním službám musí být povolen v, jinak nejsou pole v této 
sekci přístupná. 

Přihlašovací jméno - přihlašovací (login) jméno pro přístup k ostatním službám. V závislosti na 
nastavení může být automaticky generováno Docházkovým systémem. V takovém případě se 
skládá z pevné částí (nemění se) a variabilní části (mění se např. při změně zařazení osoby do 
organizačního útvaru apod.) Pole je přístupné pouze je-li vypnutá předvolba měnit přihlašovací 
jméno podle definice. 

Při ukládání údajů osoby je prováděna kontrola jedinečnosti přihlašovacího jména a je-li zjištěna 
jiná  osoba  se  stejným přihlašovacím jménem,  program zobrazí  upozornění  a  uložení  údajů 
odmítne. 

Pevná část přihlašovacího jména - je-li  povolena automatická změna přihlašovacího jména 
(předvolba měnit přihlašovací jméno podle definice, je toto pole přístupné a slouží pro zápis 
výše  zmiňované  pevné  části  přihlašovacího  jména.  Zde  zadanou  hodnotu  program  nikdy 
nemění, pouze k ní podle definovaných pravidel připojí variabilní část a výsledek je uložen do 
pole Přihlašovací jméno 

Měnit přihlašovací jméno podle definice - je-li předvolba zapnutá, Docházkový systém bude 
automaticky doplňovat pole  Přihlašovací jméno spojením pevné a variabilní  části.  Variabilní 
část je vytvářena pomocí definice, tzv. formátu zadaného v konfiguraci programu 

Příklad: 
Pevná část přihlašovacího jména (zadaná obsluhou) je  NovakJ, osoba patří do organizačního 
útvaru označeného zkratkou ALS a formát variabilní části definovaný v konfiguraci programu a je 
.%utvar%.ISS. Výsledkem (přihlašovacím jménem) je NovakJ.ALS.ISS 

Změnit heslo - tlačítkem lze změnit přístupové heslo do ostatních systémů. Heslo je zpravidla 
možné také měnit přímo v těchto systémech. 

Záložka   Rozpis práce   

Slouží  k  definici  parametrů  rozpisu  práce.  Zadané  parametry  budou  použity  jako  výchozí  při 
automatickém rozepisování práce na jednotlivé činnosti. Záložka je přístupná pouze v případě, že je v  
konfiguraci  programu  rozepisování  práce  povoleno.  Popisy  polí  (Činnost/sazba,  Zakázka, 
Stroj/pracoviště) v následujícím textu se mohou lišit od skutečnosti, v konfiguraci programu je totiž 
možné standardní popisy změnit. 
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Činnost/sazba - vybírá se činnost/sazba definovaná v parametrech rozpisu práce. V seznamu jsou 

nabízeny  jen  činnosti,  které  jsou  povoleny  pro  organizační  útvar,  do  kterého  osoba  patří. 
Sazba/činnost    
může  být  definovaná  v údajích organizačního  útvaru,  v  takovém  případě  je  do  údajů  osoby 
automaticky  
doplněna, lze ji však změnit dle individuálních požadavků. 

Zakázka - lze vybrat výchozí číslo zakázky, které bude použito při automatickém rozpisu práce. 
Zakázka musí být  nadefinovaná v příslušném číselníku rozpisu práce a musí být  povolena pro 
útvar, do kterého osoba patří. 

Stroj/pracoviště - lze vybrat výchozí stroj/pracoviště, který bude použit při automatickém rozpisu 
práce. Stroj/pracoviště musí být definován v číselníku rozpisu práce a musí být povolen pro útvar,  
do kterého osoba patří. 

Rozšířené parametry... - tlačítko vyvolá dialog umožňující nastavit rozšířené parametry rozpisu 
práce. Pomocí rozšířených parametrů je možné určit chování programu při zpracování údajů práce 
zaznamenaných na docházkovém terminálu. Např. po průchodu terminálem A zaznamenej činnost 
XY, po průchodu terminálem B zaznamenej činnost YZ a stroj ST. 

Záložka   PIS   

Slouží ke zobrazení a zadávání údajů volitelného personálního modulu 

Záložka   Čipy +   

Každá  osoba  může  mít  přiděleno  více  docházkových/přístupových  čipů.  První  čip  se  zadává  na 
záložce "Základní údaje",  případné další čipy se zadávají  na záložce "Čipy +".  Z pohledu dalšího 
zpracování jsou všechny čipy rovnocenné, je lhostejné, který čip osoba použije pro průchod/přístup na 
docházkovém terminálu nebo zámku. Číslo nově přidělovaného čipu zapište nebo sejměte pomocí 
čtečky do vstupního pole nad mřížkou, potvrďte stiskem tlačítka se symbolem plus na disketě. Pro  
odebrání dříve přiděleného čipu lze použít tlačítko s křížkem umístěné nad pravým horním rohem 
mřížky.  Veškeré  pohyby  čipů  se  standardně  zaznamenávají  do  údajů  zobrazovaných  modulem 
Evidence čipů. 
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Záložka   Ostatní   

Doplňkové údaje osoby, které logicky nezapadaly do žádné z předchozích záložek. 

označit  jako řidiče modulu "Vozidla" -  takto označenou osobu lze potom vybírat  jako řidiče při 
záznamu přepravy, jízdy nebo plánování přepravy v modulu Vozidla. 

povolit schvalování žádostí - takto označenou osobu nabízí systém při výběru schvalující osoby 
v modulu  Evidence žádostí. Přihlásí-li se takto označená osoba jako  uživatel do Docházkového 
systému, má oprávnění schvalovat žádosti, ve kterých je uveden/a jako schvalovatel. 

povolit autorizaci doplňkových údajů - přihlásí-li se takto označená osoba jako uživatel, může 
zadávat a upravovat  doplňkové údaje osobám, ke kterým má oprávnění alespoň zápisu/opravy 
docházkových údajů. 

označit jako identifikátor čipu návštěvy (nejde o osobu) - speciální nastavení, takto označenou 
"osobu" lze použít pro přidělení čipu návštěvě v modulu  Kniha návštěv. Nejde tedy o skutečnou 
osobu. 

soukromé  užívání  firemního  vozidla -  označuje  osobu,  která  využívá  vozidlo  evidované  ve 
volitelném modulu  Vozidla i  k  soukromým účelům.  Označení je využito  při  vyúčtování provozu 
vozidel. 

nelze  provádět  srážky  ze  mzdy -  označení  osob,  kterým  nelze  provádět  srážky  ze  mzdy 
(dlouhodobá nemoc, exekuce apod.) 
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Pravidelné  pracoviště  pro  účely  cestovních  náhrad -  lze  zadat  nebo  vybrat  název  místa 
(pracoviště), které se potom bude automaticky doplňovat a tisknout na cestovních příkazech. 

Způsob zpracování docházky a průchodů - rozlišení osob s on-line a off-line průchody: 

normální on-line - průchody osoby jsou pořizovány výhradně na on-line terminálu a jsou 
okamžitě zpracovávány do docházky 

docházka off-line na jiné instanci programu - docházka se kompletně zpracovává na jiné 
instanci programu (zpravidla na odloučeném pracovišti, které není připojeno), do centrální 
instance programu se přenášejí už zpracované údaje docházky včetně výsledků. Je-li zvolen 
tento způsob zpracování, zobrazí se vedle seznamu pole Instance, do kterého je nutné zadat 
číslo instance (1 až 9), ve které se docházka osoby zpracovává. 

průchody off-line -  průchody osoby jsou pořizovány na off-line terminálu,  ze kterého se 
později přenášejí do centrální instance programu. Zpracování docházky na základě průchodů 
je provedeno až po úspěšném přenosu z off-line místa 

průchody on-line i  off-line -  průchody osoby jsou pořizovány jak na on-line připojeném 
terminálu tak na off-line terminálu. Zpracování on-line průchodů je odloženo a dojde k němu 
až po úspěšném přenosu z off-line místa. Zpracování docházky je provedeno z kombinace 
on-line a off-line průchodů. 

on-line (off-line průchody jen zaznamenat) - průchody osoby jsou pořizovány on-line a jsou 
okamžitě zpracovány do docházky. Dojde-li k průchodu osoby na off-line terminálu, je tento 
průchod pouze zaznamenán, ale není zpracován do docházky. 
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EVIDENCE ČIPŮ 

Přiřazení  čipů jednotlivým osobám lze provést  více způsoby.  Velkým usnadněním jakékoliv  práce 
s čipy je  Klávesnicová USB čtečka, kterou můžete připojit k Vašemu počítači a čip k ní jednoduše 
přiložit.  Kód  čipu  se  načte  do  textového  pole,  ve  kterém  se  nacházíte  kurzorem.  Čtečka  Vám 
v budoucnu usnadní i odebírání nebo např. vyhledávání čipů. 

Bez čtečky každé osobě číslo čipu přidělíme a zapíšeme ho ručně dle seznamu. Možností je také 
import souboru se seznamem čipů, který můžeme poskytnout buď na CD nebo v souboru zaslaném e-
mailem. Soubor je ve formátu txt. Po importu se pak čipy přiřazují osobám snadněji. Kód čipu je také 
možné zobrazit čipnutím na terminálu a pak do docházky zapsat ručně.  Postupy přiřazení, odebrání 
čipu si nyní popíšeme.  

PŘIŘAZENÍ ČIPŮ

Postupné zadávání čipů k osobám : 

• Při postupném zadávání čipů potřebujeme buď čtečku a nebo seznam s kódy čipů. 

• Při přiřazení postupujeme tak, že otevřeme nabídku Osoby a jejich členění/Evidence osob

• Rozklikneme osobu, které chceme přiřadit čip, postavíme se do pole Karta/Čip a přiložíme čip 
ke čtečce. Kód se načte. Osobu můžeme uložit. Pokud nemáme čtečku, zapíšeme kód čipu 
ručně ze seznamu nebo vyčtený a zapsaný kód z terminálu. 

• Čip se automatiky zapíše do sekce Evidence čipů a zaznamená se u něj, že je čip vydaný. 

Rychlé přidělení čipu osobě: Tento povel naleznete v Osoby a jejich členění/Evidence čipů – 
ikona Rychlé přidělení čipu osobě. 

• Zde vyberete ze seznamu jméno osoby a v poli Číslo čipu načtete přes čtečku kód čipu nebo 
zapíšete dle seznamu ručně. 

• Uložíte a čip je přiřazený osobě a je uložený v evidenci čipů jako vydaný. 
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Import:   

• Import  se  provádí  pomocí  povelu  v  nabídce  Správa programu/  Import  dat/Import  čipů. 
Zobrazí se okno pro výběr souboru. Zde vybereme cestu k souboru. Buď z CD, nebo pokud 
Vám byl  zaslán  e-mailem,  tak  cestu  k  místu,  kam jste  tento  soubor  uložili,  a  stiskneme 
Importovat.

• Po  tomto  povelu  se  čipy  importují  a  nalezneme  je  v programové  části  Osoby  a  jejich 
členění/Evidence čipů – rozklikneme ikonku Evidence čipů a zobrazí se nám všechny čipy, 
které jsme naimportovali. Čipy budou mít v tuto chvíli v poli Popis stavu uvedeno Volný. 

• Tyto  čipy  je  pak  možné  přiřazovat  jednotlivým  osobám  v nabídce  Osoby  a  jejich 
členění/Evidence osob. Rozkliknout konkrétní osobu a v poli Karta/Čip na záložce Základní 
buď přes čtečku načíst číslo čipu, nebo zapsat číslo čipu ze samolepky na čipu (např. 0017,  
stačí zapsat 17). Kód čipu se automaticky vloží a osobu můžete uložit. 

       

Tip:  V budoucnu se samolepky z čipů vlivem okolního prostředí slepí nebo číslo na čipu 
nemusí být dobře čitelné. Je tedy vhodné mít po ruce USB čtečku, kterou snadno připojíte 
a čip kdykoliv čip pohodlně znovu načtete, vyhledáte, odejmete osobě apod. Více 
informací o čtečkách naleznete na www.z-ware.cz  
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ODEBRÁNÍ ČIPŮ

Odebrání čipu můžeme provést přes rychlé odebrání čipu, které naleznete pod nabídkou  Osoby a 
jejich členění/Evidence čipů ikona Rychlé odebrání čipu osobě. 

• Po otevření ikony se objeví okno pro odebrání čipu

• Vyplníte číslo čipu (načtete přes čtečku) a z výklopného seznamu vyberete stav, který chcete, 
aby čip měl po odebrání a stisknete tlačítko Odebrat. 

Čip  bude  osobě  tímto  odebrán  a  stav  čipu  bude  evidován  podle  toho  jaký  stav  jste  vybrali  
z výklopného seznamu. 

Další možností jak čip odebrat je otevřít si  Osoby a jejich členění/Evidenci osob a postavit se na 
danou osobu, otevřít ji dvojklikem a kód čipu smazat přímo v poli Karta/čip u dané osoby. Čip je tímto 
osobě odebrán a bude v Evidenci čipů zobrazen jako volný. Při této možnosti nelze vybrat, jaký stav 
bude čip  po  odebrání  mít.  Pokud po té  stav  chceme změnit,  musíme to  na daném čipu provést 
dodatečně v Evidenci čipů. 

POHYBY ČIPŮ

Pomocí této možnosti  si  můžeme ověřit,  jak bylo s čipy manipulováno za určité období.  Dohledat 
odebrání, přidělení, blokaci apod. 

• Otevřeme Osoby a jejich členění/Evidence čipů/Přehled Pohybů čipů

• V okně, které se zobrazí, můžeme doplnit období, za které nás pohyby čipů zajímají

• Dle zadaného období nám program zobrazí u čipů jejich pohyby 

• Tento seznam můžeme tisknout mazat, různě filtrovat a další…
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NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH SKUPIN

Správné  nastavení  přístupových  skupin  a  jejich  navázání  na  příslušné  průchodové  snímače 
(terminály,  čtečky,  atd.)  je  důležitým  nastavením  programu,  které  následně  ovlivňuje  průchody 
konkrétních  osob.  Případně  hromadně  ovlivňuje  průchody  osob  zařazených  v konkrétním útvaru 
(podniku, divizi, ... ).

Přístupovou skupinu lze tedy nastavit pro  konkrétní osoby  v Evidenci osob nebo pro  útvar (část 
podniku)  v Organizačním  členění.  Pokud  je  přístupová  skupina  přiřazena  konkrétnímu  útvaru, 
všechny osoby v tomto útvaru pak mají povoleny stejné průchody. 

!!  Nastavení přístupové skupiny u konkrétní  osoby v evidenci  osob má přednost  před přístupovou 
skupinou nastavenou pro útvar !!

Zjednodušeně to může vypadat takto:    

 
Přístupová skupina  PO-PÁ  →   Útvar Sklad  →  všechny osoby zařazené do útvaru mají 
přístupovou skupinu PO-PÁ  (vstup do budovy od pondělí do pátku) 

Přístupová  skupina  PO-NE  →  Konkrétní  osoba  XY (přímo  u  ní  v Evidenci  osob  je 
přiřazena  Přístupová  skupina  PO-NE).   Ačkoliv  tato  Konkrétní  osoba  XY patří  také 
do Útvaru Sklad,  tak má přednost  skupina přiřazená přímo této  osobě.  Tedy  přístupová 
skupina PO-NE. Osoba má tedy do budovy přístup od pondělí až do neděle. Ostatní osoby 
v Útvaru Sklad mají přístup pouze od PO-PÁ. 

Konkrétní příklad nastavení přístupových skupin:  

V příkladu založíme dvě přístupové skupiny. Jednu přístupnou od PO-PÁ a druhou přístupnou od PO-
NE. Následně těmto přístupovým skupinám nastavíme na příslušných terminálech správně, dny, časy, 
kdy osoby budou moci procházet. A na závěr přiřadíme tyto přístupové skupiny konkrétnímu člověku i  
útvaru. 

Příklad

Založíme přístupovou skupinu KZ Vstup PO-PÁ

Otevřeme program Docházka a nalezneme v menu Osoby a jejich členění/Přístupové skupiny  -  
otevřeme Přístupové skupiny

Zobrazí se okno pro zadávání a úpravu Přístupových skupin 
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Popis okna 

  v levé části vidíme seznam jednotlivých přístupových skupin, zde budeme         
        skupinu přidávat. 
 V pravé části vidíme seznam docházkových snímačů a terminálů (ty sem vstupují 

z nastavení Správa programu/Snímače terminály). Zde budeme nastavovat pro 
vybranou nebo nově založenou skupinu dny a časy, kdy bude umožněn průchod 
přes konkrétní snímač. 
Pozn. Základní založení a nastavení snímačů a terminálů je provedeno při 
instalaci programu a montáži snímačů a terminálů, čteček apod. Standardně 
provádí přímo Z-WARE. 

Pro založení nové přístupové skupiny zvolíme nahoře v liště povel 

Zobrazí  se  okno  pro  režim zadávání  nové 
přístupové skupiny. 

V  okně  vyplníme  Popis  skupiny  (v našem 
příkladu KZ přístup PO-PÁ)

Je možné zatrhnout možnost  nezobrazovat 
bilanci na terminálu  – při zatržení nebude 
dané  skupině  zobrazena  jejich  bilance 
docházky. 
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Vyplníme  popis,  kód  si  přiřadí  program  automaticky.  Po  vyplnění  stiskneme  tlačítko  Uložit.  

Nyní je nutné nastavit, přes který terminál nebo snímač bude tato skupina procházet a ve které dny. 

Postavíme se v levé části na naši nově založenou přístupovou skupinu a po pravé straně zatrhneme 
skupině  terminál,  přes  který  chceme,  aby  měla  tato  skupina  umožněn  průchod.  Pozn.  Zatržené 
terminály budou pro skupinu aktivní, přes nezatržené skupina neprojde. 

-  Tento terminál  dvojklikem otevřeme a dostaneme se tak k úpravě nastavení  tohoto terminálu  a 
můžeme upravit přístup pro tuto skupinu. 

V levé  spodní  části  okna  pro  opravu  definice  přístupu  se  postavíme  na  šedý  řádek  
s jednotlivými dny, řádek po té musí být podsvícen modře, a zvolíme v panelu nástrojů ikonku 

 pro opravu záznamu. 

• můžeme zatrhnout dny PO-PÁ. Případně doplnit čas, ve kterém bude do budovy umožněn 
přístup. V našem případě je přístup této skupině přes daný terminál umožněn 24 h denně. 

• Pokud bychom chtěli nastavit i časově omezený přístup, vyplníme pole času např. 07:00 
do 16:00. Po úpravě zvolíme ikonku diskety pro uložení.
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• Po  stisku  diskety  je  záznam  přístupu  uložen  a  je  možné  provést  další  nastavení
(věty, které je možno zatrhnout) např. Průchod nezpracovávat v docházce nebo Přístup 
o svátcích stejný jako v neděli atd.

• Pokud máme vše nastaveno,  stiskneme uložit.  Osoby nebo útvary s touto  přístupovou 
skupinou budou mít přístup do budovy pouze od PO-PÁ.

• Stejným způsobem potom nastavíme přístupovou skupinu PO-NE. Pouze dny zatrhneme 
od pondělí až do neděle. Osoby nebo útvary, kterým ji pak přiřadíme, budou mít vstup 
povolen od pondělí do neděle. 

Přiřazení vytvořené přístupové skupiny k útvaru: 

Otevřeme si nabídku Osoby a jejich členění/Organizační členění
Postavíme se na útvar, kterému chceme přidat přístupovou skupinu
Vpravo zvolíme tlačítko Opravit
Otevře se okno pro opravu údajů útvarů
V tomto okně otevřeme záložku Standardní nastavení
Zde v poli Přístupová skupina vybereme přes ikonu výběru vytvořenou přístupovou skupinu a 
stiskneme Uložit. 
Nyní je nastavena pro útvar Přístupová skupina a každá osoba přiřazená do tohoto útvaru bude mít 
přístupová oprávnění na základě tohoto nastavení. 
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Přiřazení vytvořenou přístupové skupiny konkrétní osobě: 

Otevřeme si nabídku Osoby a jejich členění/Evidence osob

Nalezneme osobu, které chceme nastavit přístupovou skupinu

Dvojklikem ji otevřeme a na záložce Základní v poli Přístupová skupina vybereme přes ikon 
výběru potřebnou příslušnou přístupovou skupinu. 

V našem příkladu KZ přístup PO-NE. 

Následně stiskneme tlačítko Uložit. 

Možnosti přístupových oprávnění – kde všude lze definovat přístup.

Vytvořenou přístupovou skupinu tedy můžeme přiřadit: 

• Konkrétnímu útvaru (podniku, divizi, středisku, skupině) 
Osoby a jejich členění/Organizační členění  - v opravě údajů útvaru na záložce Standardní  
nastavení – pole Přístupová skupina 

• Konkrétní osobě Osoby a jejich členění/Evidence osob – při otevřené osobě na záložce   
 Základní v poli Přístupová skupina 

• Dále je možné přístup ovlivnit u konkrétní osoby přiřazením další přístupů navíc nebo 
definováním individuálního přístupu pouze pro konkrétní osobu (ne na základě vytvoření 
přístupových skupin.) Tyto dvě možnosti si nyní vyzkoušíme: 
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Přístupy + :

• Pro přiřazení přístupů navíc pro konkrétní osobu můžeme použít záložku Přístupy +
Nalezneme ji v nabídce Osoby a jejich členění/Evidence osob 

• Otevřeme osobu, které chceme další přístup nastavit dvojklikem nebo se na osobu 
postavíme kurzorem a stiskneme tlačítko Opravit

• V okně pro režim zadávání oprav osoby se „překlikneme“ na záložku Přístupy +

• Pomocí ikonky  vybereme další přístupovou skupinu, kterou chceme osobě přidat 

a po výběru stiskneme tlačítko   a tím přístupová skupina bude přidána a uložena. 

• Vloží se do řádku přístupových skupin a následně můžeme použít tlačítko Uložit. 
• Osoba má nyní nastavenou další přístupovou skupinu. 

Např. na základě přístupové skupiny na záložce Základní může vstupovat do budovy od PO-PÁ od 
07:00 do 16:00. Ale v přidané přístupové skupině na záložce  Přístup + jsme jí povolili  vstup ještě 
např. ve čtvrtek od 17:00 do 18:30.   
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Definovat přístupová oprávnění přímo pro vybranou osobu: (individuální přístupová oprávnění) 

Přístupová oprávnění lze nastavit individuálně přímo konkrétní osobě bez návaznosti na přístupové 
skupiny a zároveň i časově omezit platnost tohoto přístupového oprávnění. 

• Otevřeme-li  nabídku  Osoby a jejich členění/Evidence osob,  tak na panelu nástrojů v 

horní liště nalezneme ikonu . Ta slouží k definování přístupových oprávnění pro osobu, 
na které v dolní části okna stojíme kurzorem. 

• Postavíme se tedy na konkrétní osobu a stiskneme zmíněnou ikonu. Tímto povelem se 
otevře okno pro režim zadávání individuálních přístupových oprávnění. 

• Stiskneme tlačítko Nový a otevře se okno s názvem Zápis definice přístupu. 

• v poli  Snímač/terminál vybereme přes jaký terminál či  snímač bude moci daná osoba 
procházet. 

• Dále vyplníme pole Definice přístupu pouze v období Od – Do, kdy bude daný přístup 
platit.        
Definici je samozřejmě možné opravit i kdykoliv dodatečně. 

• V levé dolní části označené jako Řádky definice, můžeme opravit stávající záznam (načítá 
se z nastavení vybraného terminálu), zkopírovat ho, smazat nebo založit  nový. Na tyto 
úpravy používáme ikonky vedle pole s nápisem Řádky definice. 
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• V našem případě zvolíme ikonku Opravit vybraný řádek  

• Nyní  můžeme zatrhnout/odtrhnout  dny,  kdy chceme/nechceme povolit  osobě přístup do 
budovy. Nastavit jí čas od – do, kdy jí bude přístup umožněn. Nezapomeneme zatrhnout 
pole povolit průchod a otevřít. Následně uložíme ikonou diskety. 

• Je možné nastavit každý den jiný přístup, přidáváním nových řádků se zatržením daného 
dne a vyplněním času. 

• Pokud jsme se zápisem již spokojeni, stiskneme tlačítko Uložit. Osoba pak bude mít tento 
námi nadefinovaný přístup do budovy. Dalšími možnostmi jsou například zatržení  Přístup 
ve svátcích jako v neděli apod. 

• V případě,  že  osoba měla  přes  stejný  snímač už  procházení  nastaveno,  objeví  se  při 
uložení dialogové okno, které nás upozorní, že naše individuální nastavení přístupu bude 
mít přednost před přístupovou skupinou. 

• Chceme-li opravdu, aby toto 
naše individuální nastavení 
mělo přednost. Stiskneme 
tlačítko Uložit.

Možnost dočasného změny 
přístupové skupiny: 

V případě, že nastane situace, 
kdy  je  potřeba  změnit 
přístupovou  skupinu  pouze 
dočasně  vybraným  osobám, 
můžete v sekci  Organizace a 
členění  otevřít  možnost 
Zapsat  dočasnou  změnu 
přístupové  skupiny.   Zde 
máte  možnost  zadat  období, 
po  které  bude  změna  platná. 
Dále  vybrat  přístupovou 
skupinu a zatrhnout osoby, pro 
které  bude  tato  přístupová 
skupina platit. (lze vybrat útvar 
a  označit  tak  jen  osoby  z 
vybraného útvaru)
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Pokud chceme tímto způsobem zcela zamezit určitým osobám přístup úplně v určitém období. 
Vytvoříme nejdříve v sekci Přístupové skupiny novou přístupovou skupinu Bez přístupu a po té ji 
zde přiřadíme a zatrhneme osoby, které budou mít dočasně zcela omezen vstup. 

Nastavení přístupové skupiny „bez přístupu“

Viz.  Obrázek.  Všechny  snímače  v pravé  části  okna  jsou  bez  zatržení.  Osoba  s touto  skupinou 
neprojde přes žádný z nich. 

Tuto skupinu pak je možné přiřadit osobám v dočasných změnách docházky. 

Od verze z listopadu 2019 je  možné v Dočasných změnách přístupové skupiny zadat dočasnou 
změnu přístupové skupiny pro konkrétní  útvar  (konkrétní  oddělení  nebo u škol  u  konkrétní  třídy). 
Osoba  začleněná  do  takového  útvaru  má  automaticky  přiřazenou  stejnou  dočasnou  změnu  jako 
ostatní osoby v útvaru. 
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VYHLEDÁVÁNÍ A FILTROVÁNÍ 

V programu Docházka M.S.O.  v  jednotlivých seznamech (seznamy osob,  přehledy  průchodů)  lze 
různě vyhledávat  a filtrovat,  záznamy různě řadit.  Je  možné také si  nastavit  zobrazení sloupců v 
seznamu i změnit jejich pořadí. 

Jednotlivé možnosti si nyní popíšeme 

Vyhledávání:  

Otevřeme  si  například  seznam  osob  v  sekci  Osoby  a  jejich  členění/Evidence  osob.  V  tomto 
seznamu si můžeme ukázat jak jednoduše záznamy vyhledávat. 

Budeme vyhledávat např. osobu konkrétního jména. 

• Klikneme pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce Příjmení a jméno

• Zobrazí se dialogové okno pro vyhledávání záznamu 

• Zadáme  hledané  jméno  a  příjmení  nebo  pouze  příjmení,  případně  použijeme  volby  pro 
vyhledávání a stiskneme Najít. 

Podobně lze postupovat  u každého sloupce.  Vždy bude vyhledávaná hodnota,  dle  názvu záhlaví 
sloupce. Lze tedy vyhledávat např. jména, čísla čipů, osobní čísla, apod. 

Možností, jak vyhledat v daném sloupci je také, postavit se do něj kurzorem a začít psát počáteční 
písmena  vyhledávaného  slova  (v  našem  případě  jména).  Kurzor  automaticky  poskočí  na  slovo 
začínající na zadaná písmena. 

Filtrování: 

Pro filtrování záznamů zvolíme v dolní části okna zobrazeného seznamu tlačítko Filtrovat. Zobrazí se 
okno pro zadání filtrování. 
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Pole (údaj) – zadáme druh hodnoty, kterou budeme hledat 
Operátor – zde stanovíme, zda chceme, aby se hodnota rovnala, nerovnala apod. 
Hodnota – zapíšeme hledanou hodnotu, kterou chceme vyfiltrovat
Vazba  - zde vyplníme  - pokud hledáme dle jednoho kritéria hotovo   

Pokud hledáme více kritérií, tak do pole vazba zadáme možnost a zároveň nebo nebo, pak se nám 
zpřístupní možnost zadat další kritérium výběru přes ikonku pro nový záznam – žlutě zvýrazněno na 
obrázku  a  můžeme  ho  zadat  do  dalšího  řádku.  Systém  poté  vyfiltruje  údaje  buď  splňující  oba 
požadavky (volba a zároveň) a nebo splňující buď jeden nebo druhý požadavek (volba nebo).
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VÝBĚR ZOBRAZENÍ SLOUPCŮ 

Kdekoliv v seznamu stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme možnost  Nastavit vzhled mřížky. 

Můžeme též použít ikonu v horním panelu.  

Postup při nastavení zobrazování/skrytí sloupců: 

• Zobrazí se okno Parametry prohlížení – výběr sloupců
• Okno je rozděleno na Zobrazované sloupce a Skryté sloupce
• Uprostřed mezi těmito částmi nalezneme šipky a pomocí daných šipek

můžeme ovlivnit zobrazení sloupců

Např. budeme chtít skrýt sloupec Titul osoby: 

• Postavíme se na něj vlevo a šipkou jej pošleme doprava. 
• Stejně  tak  můžeme  jiný  skrytý  sloupec  přesunout  do  leva  do  sloupců,  které  se 

zobrazují
• Pokud jsme již s nastavením spokojeni, stiskneme Uložit. 
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ŘAZENÍ ZÁZNAMŮ

Záznamy v tabulkách je možné také řadit. Řazení je možné provádět dvojklikem na záhlaví sloupce – 
žlutě  označeno  na  obrázku,  který  chceme  seřadit  např.  abecedně,  případně  vzestupně  nebo 
sestupně. Záhlaví  sloupce vyznačeno na obrázku žlutě.  Ukázka zobrazena na sloupci  Příjmení  a 
jméno. Stejně funguje i u ostatních sloupců ve všech tabulkách v programu Docházka. 

107



DOCHÁZKA 

V této  části  programu  nalezneme  zpracovanou  docházku  jednotlivých  osob.  Jsou  zde  zobrazeny 
jednotlivé  dny  a  denní  záznamy  docházky.  Lze  zde  záznamy  opravovat,  potlačovat,  přidávat, 
schvalovat a podepisovat. Zobrazenou zde nalezneme i  celkovou bilanci a výsledky vyplývající ze 
zaznamenané docházky. Můžeme sledovat součty zvolených kont nebo doplňků a dále je použít do 
zpracování mezd. Vytiskneme zde i zprávu o pracovní době a další tiskové sestavy. 

DOCHÁZKA – ZÁKLADNÍ POPIS

Po  otevření  sekce  Zpracování  docházky  a  doplňků/Docházka a  vybrání  osoby,  které  chceme 
prohlédnout, opravit nebo doplňovat docházku, vidíme následující přehled: 

Okno přehledu docházky je rozděleno na tři části:

• v levé části vidíme zaznamenanou docházku rozčleněnou na jednotlivé dny v měsíci

• v pravé části je přehled rozdělen na dvě tabulky

Horní tabulka přehledu – rozepsaný konkrétní docházkový den, na kterém v levé části   
stojíme kurzorem. Zde lze provádět opravy záznamů daného dne.

Dolní tabulka přehledu -  celkový přehled měsíční docházky – výsledky, odpracované dny,  
bilance, dny nemoci, dovolená apod. 
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Dále můžeme pracovat s panelem v záhlaví okna: 

• zde lze vyhledávat osobu např. dle osobního čísla. Zapíšeme jej do pole Osobní číslo a 
zvolíme Enter, otevře se nám docházka požadované osoby. Podobně lze postupovat u jména 
a příjmení. 

• osobu také můžeme vybrat  ze seznamu prostřednictvím žluté ikony vpravo od pole pro jméno 
a příjmení

• přes  další  ikony  v  horní  liště  přehledu  docházky  můžeme  osobu  opravovat,  zobrazit  si 
informace o osobě nebo např. historii oprav u dané osoby. Také je zde možnost se přepínat 
mezi jednotlivými  osobami či  obdobími pomocí šipek atd.  U všech ikon v horní liště ze 
zobrazuje při najetí myší místní nápověda.

Další panel s ikonami najdeme v pravé části mezi okny celkového přehledu 
a rozpisu konkrétního dne:     
                               

• v tomto panelu můžeme např. provádět schválení a podpis záznamů a přidat si k docházce 
dané osoby poznámky, údaje osoby přepočítat, změnit celodenní záznamy a další…  

V systému rozeznáváme tři různé druhy záznamů docházky. V programu jsou barevně odlišeny 
pro jasný přehled, jakým způsobem záznam vznikl. 

• Zápisy zaznamenané přes snímače -   jsou uvedeny klasicky  černým písmem na  bílém 
podkladu 

• Zápisy vygenerované systémem - systém doplňuje záznamy podle definovaných pravidel v 
nastavení  docházkových  kont,  modelů  pracovní  doby  apod.  Takovýto  zápis  je  odlišen 
v programu tyrkysovou barvou.

Na obrázku zobrazeny průchody přes snímače a generované záznamy. Vykřičník symbolizuje neúplný  
záznam docházky. V tomto případě chybí zatím příchod z pracovní pochůzky. 

 
• Zápisy ručně opravené nebo ručně zadané – zápisy, které jsou opraveny nebo přidány 

přímo uživatelem, jsou odlišeny fialovou barvou. 

Na obrázku jsou ručně zadané údaje docházky, příchod odchod zadal přímo uživatel. 
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• Zápisy potlačené - tyto záznamy jsou vyřazeny z dalšího zpracování. Uživatel zadal u nich 
povel k potlačení. Takové záznamy jsou potom zobrazeny přeškrtnutým písmem a při 
zpracování jsou programem ignorovány.

Na  obrázku  je  zobrazený  uživatelsky  potlačený  záznam.  Osoba  dvakrát  zaznamenala  omylem 
příchod. Čas příchodu je zde pak ještě uživatelsky upraven na 11:20, fialová barva značí ruční zásah  
do docházky. 

Případné  potlačené  záznamy  je  možné 
skrýt, aby se v docházce nezobrazovali: 

Nastavení  skrytí  potlačených  řádků  se 
provádí  prostřednictvím  ikony  v  horní  liště 
přehledu – zvýrazněno žlutě. 

Jsou  zde  pak  další  možnosti  parametrů 
přehledu docházky. 

• zrušit barevné rozlišení změn v 
programu nebo výsledků docházky. 

• Zapamatovat si vybraný typ osob 
nebo útvar. 

• Vynechání zobrazení osob s 
ukončeným pracovním poměrem. 

• Vynechání osob, kterým se docházka 
nezpracovává. 

• Obnovení standardního nastavení  či 
pořadí sloupců v tabullkách přehledu. 

Pro práci s docházkovými záznamy lze využívat i tlačítka v dolní části obrazovky, nebo místní nabídku 
u jednotlivých denních záznamů a jejich detailních rozpisů přes pravé tlačítko myši. Místní nabídka 
obsahuje více voleb. 
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OPRAVY DOCHÁZKY

Záznamy docházky jsou tvořeny průchody na terminálu, ale zpravidla bývá potřeba jednak docházku 
kontrolovat  a  také do docházky někdy vstoupit  a některé záznamy upravit,  změnit,  nebo potlačit.  
Většinou jde o špatně zaznamenané průchody, zapomenutí „čipnutí“, doplnění nemoci, dovolených 
apod. 

Před kontrolou a opravou docházky se ujistíme, zda se nalézáme ve správném období (měsíc, rok)

• Otevřeme modul Zpracování docházky a doplňků/Docházka

• Z výklopného  seznamu  vybereme  příjmení  a  jméno  zaměstnance,  kterého  chceme 
zkontrolovat a opravovat. 
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• Zobrazí se nám docházka dané osoby. Pokud není v pořádku (osoba nepřiložila čip, případně 
omylem přiložila čip vícekrát,  osoba nebyla v práci,  nebo zapomněla označit  odchod atd.), 
docházka nás na nesprávný nebo neúplný zápis upozorní červeným vykřičníkem. Zobrazovat 
se bude ten den i bilance se zápornou hodnotou. Docházku je nutné doopravit. 

Na obrázku vidíme, že osoba byla v práci dva dny a dva dny má správně zaznamenán příchod a 
odchod. Od 13.3.2017 již není příchod zaznamenán. Osoba pravděpodobně nedorazila do 
zaměstnání. Osoba onemocněla a my jí nyní potřebujeme zadat 4 dny nemoci.

Docházku opravíme přidáním celodenního záznamu:

• Postavíme se na první den, kde svítí vykřičník, a v pravé horní části zvolíme pravé tlačítko 
myši a zvolíme Přidat celodenní záznam. Nebo zvolíme dole tlačítko přidat a vybereme 
přidání celodenního záznamu. Obě možnosti vyznačeny v obrázku níže. 
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Vyplnění celodenního záznamu:  

• Docházka - Vyplníme období, ve kterém byla osoba nemocná. Vybereme pomocí ikonky   
správné konto, v našem případě nemoc (může být OČR, dovolená, atd. ) 

• Doplňovaný počet hodin - zatrhneme podle toho, jaký počet hodin chceme pro celodenní 
záznam započítat. 
podle délky směny (normální čas ze směny)
podle úvazku (čas z modelu pracovní doby nebo ind. úvazku v Evidenci osob) .

• zadat ručně potřebný počet hodin ( využíváno např. u nepravidelných pracovních dob, jejichž 
rozvrhy neobsahují výchozí směnu) 

• Omezení & Parametry  - zatrhneme dny, které má systém při doplnění celodenního záznamu 
vynechat. 

• Zapsat jen,  když není  jiný záznam – možnost  zatrhneme v případě,  že chceme záznam 
doplnit jen v místech, kde není žádný další záznam. (např. načtený přes snímače)

• Index směny – ve většině případů ponecháváme 1. Jinak slouží k určení pořadí směny, pro 
kterou  se  má  celodenní  záznam  doplnit,  pokud  se  sejdou  ve  dni  směny  dvě.  Potvrdíme 
tlačítkem Zapsat.

Výsledný záznam v docházce vypadá následovně:  u dnů nemoci se zobrazí písmeno N                  

113



SMAZÁNÍ ZÁZNAMU V DOCHÁZCE (POTLAČENÍ)

Pokud je záznam uveden špatně a nechceme, aby program počítal s tímto záznamem do docházky. 
Můžeme použít funkci potlačení záznamu. 

• Postavíme se na nesprávný záznam v docházce a zvolíme na něm pravé tlačítko myši. 
• Zobrazí se možnosti, které můžeme použít 
• V tomto případě zvolíme možnost Potlačit/obnovit záznam

 Na obrázku je dvakrát zobrazen  
příchod  ze  služební  pochůzky.  
Jednou  je  zde  s komentářem 
SLUZP  a  po  druhé  klasický  
příchod  (PŘÍCH).   Jeden  ze 
záznamů je potřeba potlačit.

• Potlačením záznamu program vyřadí tento zápis ze zpracování docházky. Záznam se zobrazí 
jako přeškrtnutý. 

• Pokud chceme vrátit  potlačený záznam zpět,  provedeme stejný postup,  kdy se na něj 
postavíme a stiskneme pravé tlačítko myši a povel Potlačit/Obnovit záznam a následně 
stiskneme povel Obnovit. 

TIP: Pokud máte více potlačených docházkových záznamů,  je možné tyto  potlačené záznamy 
skrýt. Viz. Strana 110  ikona vzhled. Ve vzhledu odtrhnout zobrazovat i potlačené řádky. 
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OPRAVA CHYBNÉHO ZÁZNAMU V DOCHÁZCE PŘÍKLADY

V případě, že se v docházce objeví nesprávný údaj, lze záznamy upravovat,  případně doplnit – přidat. 

Příklad úpravy 1: 

Osoba přišla ráno do zaměstnání a zaznamenala příchod. Následně odešla k lékaři a odchod k lékaři 
na terminálu nezaznamenala. Po návratu opět zaznamenala příchod. Chybí údaj o lékaři. 

• Postavíme se na první záznam a zvolíme pravé tlačítko myši a povel Opravit

• Vyplníme datum a čas odchodu k lékaři. Konto pro zápočet zvolíme přítomnost. V zadané 
době osoba byla na pracovišti. Zápis vidíme v následujícím okně, stiskneme Uložit. 

• Po  úpravě  je  vhodné  zadat  přepočet  docházky,  abychom  viděli,  zda  se  naše  úprava 
v docházce správně projeví.

• Přepočet – provedeme přímo v otevřené docházce dané osoby přes tlačítko Přepočítat. 
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Okno pro přepočet docházky: 

Pro  přepočítání  docházky  zatrhneme první 
možnost: Přepočítat záznamy docházky 

A  také  provést  kontrolní  chod  denních 
záznamů. 
Ten  se  standardně  provádí  pravidelně 
automaticky vždy o půlnoci. 

Provést  pouze  v  období –  zde  můžeme 
časově  omezit  období,  ve kterém se  daný 
přepočet  provede.  Můžeme  tedy  zvolit  i 
pouze  ten  konkrétní  den,  který  právě 
upravujeme. 

Přepočítat  –  po  stisku  tohoto  tlačítka  se 
provede přepočet docházky. 

Po  přepočtu  docházky,  zkontrolujeme,  zda 
se námi upravený údaj v docházce správně 
zaznamenal. 

Zápis po přepočtu docházky by měl vypadat následovně: 

Na obrázku vidíme námi zapsaný odchod do prvního řádku fialovou barvou, na dalším řádku program 
vygeneroval záznam označený tyrkysovou barvou , který symbolizuje dobu strávenou u lékaře. Další  
záznam označený  červeným vykřičníkem  nám značí  příchod  od  lékaře  a  znamená rozpracovaný  
záznam.  Tento  řádek  čeká  na  zaznamenání  odchodu,  který  osoba zaznamená  přes  snímač.  Po  
označení odchodu na terminálu se záznam ukončí. 
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Příklad úpravy 2: 

Osoba má zaznamenaný příchod do zaměstnání i odchod ze zaměstnání. V průběhu pracovní doby, 
ale byla na služební pochůzce a tento odchod a příchod přes terminál nezaznamenala. Potřebujeme 
záznam do docházky doplnit. 

Pozn. Na obrázku je použit ručně zadaný příchod a odchod. Přes snímač, by byl zapsán klasicky  
černou barvou. Význam je ale stejný a stejně je zpracován do docházky. 

• Nyní potřebujeme mezi čas příchodu a čas odchodu vložit služební pochůzku. 

• Je nutné tento zápis rozdělit. Čas příchodu do zaměstnání by měl byt úplně na začátku celé 
tabulky a odchod ze zaměstnání na konci. Použijeme rozdělení záznamu. 

• Postavíme se na daný zápis a zvolíme pravé tl. Myši

• V zobrazené nabídce stiskneme povel  Rozdělit  stanovenou dobu na dva samostatné 
záznamy

• Zobrazí se okno pro rozdělení záznamu: 

• Zde můžeme záznam rozdělit  a  současně vložit  konto,  které  potřebujeme do  záznamu 
přiřadit. 

• Vyplníme  u  prvního  záznamu nový  odchod/konec  –  v tomto  případě  čas  odchodu  na 
služební pochůzku (např. 10:00) a vybereme konto Služební pochůzka. 

• Podobně  vyplníme  u  druhého  záznamu novy  začátek/příchod  –  v tomto  případě  čas 
příchodu ze služební pochůzky (např. 11:10) a opět vybereme konto Služební pochůzka.  

• Po vyplnění můžeme stisknout tlačítko Rozdělit. 
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Po rozdělení a zároveň vložení nového záznamu by měla docházka daného dne vypadat následovně: 

Výsledky docházky:

V zobrazeném okně vidíme přehled docházky jedné osoby. I  v této části okna, můžeme provádět  
úpravy a přidávat záznamy. Ale možnost oprav je již omezena. Jedná se již o vypočtené výsledky ze  
záznamů docházky,  proto  lze  opravit  pouze  některé  části.  Vliv  na to,  co  se  ve  výsledcích  bude  
vypočítávat za hodnoty, mají nastavená  docházková konta. V nich ovlivníte způsob výpočtu těchto  
výsledků. Výjimkou jsou systémová konta, která má program pevně stanoven a jejich výpočet ovlivnit  
nelze. 

Bilance celkem –  je  součet  bilance za aktuální  období  (měsíc)  a bilance převedené z minulého 
období

Bilance v období – je bilance za daný měsíc, ve kterém se v docházce nalézáme 
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Bilance převod z min. období – převedená bilance za stanovené období  (např. 3 měsíce). Toto pole 
je editovatelné a při zavádění docházky je do tohoto pole zapsat počet převedených hodin z  min. 
období z předchozího systému. 

Nevyčerpáno v termínu – jedná se o bilanci, která už se nezahrnuje do převáděného období, nebyla 
vyčerpána v řádném stanoveném termínu, měla by být vyčerpána v daný měsíc. Do dalšího měsíce 
nebude již přesunuta. 

Odpracováno/uznáno celkem – jsou všechny hodiny a dny, které zaměstnanec odpracoval nebo měl 
uznané konto (např. dovolená, nemoc, apod. )

Fond pracovní doby – zobrazuje naplnění fondu pracovní doby k aktuálnímu dni

Nařízený přesčas – pokud se převod z minulého období zaměstnanci proplácí, převede se 
přepočtem do nařízeného přesčasu. Tím bude odejmut z převedené bilance. Ve mzdách bude 
proplacen jako přesčas a příští měsíc již toto pole bude nulové. Dokud znovu nepřepočteme a 
nepřevedeme kladnou bilanci. 

Lékař – zobrazuje hodiny, které zaměstnanec strávil v daném měsíci u lékaře

Dovolená - zobrazuje vybranou dovolenou zadanou v docházce

Nemoc – zobrazuje dny a hodiny nemoci zadané v docházce

Zobrazení výsledků docházky je přímo závislé na nastavení jednotlivých docházkových kont, na tom 
zda se mají ve výsledcích vypočítávat a na průchodech uskutečněných v průběhu daného měsíce. 
Ovlivnění výsledků docházky v docházkovém přehledu, je tedy možné přes Parametry zpracování 
docházky/ Docházková konta. 

Tip1:  Při opravách docházky je možné použít zobrazení docházkového přehledu pouze 
s  chybami  v  docházce  a  to  otevřením  Zpracování  docházky  a  doplňků/Docházka 
s chybami. Při spuštění docházky přes tuto ikonu dojde k zobrazení pouze osob, které 
mají v docházce chybové záznamy. 

Tip2:  Při  schvalování  záznamů  docházky  lze  postupovat  podobně.  Přes  tuto  ikonu 
zobrazíte pouze osoby, které mají v docházce záznamy určené ke schválení.  

119



RUČNÍ ZADÁVÁNÍ DOCHÁZKY

Pokud dojde k situaci, že je nutné osobě zadat docházku jistého dne nebo období ručně, je 
v programu možné provést ruční zadání docházky. 

• Před zadáváním docházky se ujistíme, zda se nalézáme ve správném období (měsíc, rok)

• Otevřeme sekci Zpracování docházky a doplňků/Docházka

• Vybereme osobu ze seznamu vybereme příjmení a jméno zaměstnance, kterého chceme   
             ručně zpracovat

• Po vybrání příjmení a jména můžeme začít ručně zadávat docházku
• V pravém dolním rohu nalezneme povely pro zpracování a klikneme na tlačítko Přidat. Objeví 

se dialogové okno pro zápis docházkového záznamu, ve kterém je třeba rozhodnout jaký zápis 
budete přidávat. 

Normální - zápis docházky slouží 
k zápisu standardního denního 
záznamu (např. příchod, oběd, 
služební cesta, atd. )

Celodenní - záznam slouží k zápisu 
záznamu na celý den, je možné ho 
zapsat na více dní zároveň ( např. 
dovolená, nemoc).

Doplněk – slouží k doplnění záznamu pro účely mezd (např. přesčas z minulého období, 
pohotovost apod. )
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VKLÁDÁNÍ NORMÁLNÍHO ZÁZNAMU

• V dialogovém okně Zápis docházky stiskneme tlačítko  a po jeho stisku se objeví 
dialogové okno pro režim zápisu docházky

• Vyplníme pole pro začátek(příchod) a konec(odchod) pro zapisovaný docházkový záznam 
(datum, čas, komentář příchodu/začátku, odchodu/konce). Komentář vybereme pomocí ikonky 

. 
• ! Pro správnost zadání je nutné, aby byla vyplněna všechna pole i pro konec i začátek 

zadávaného docházkového záznamu ! 

• Konto pro zápočet – vyplníme konto, které bude uvedeno pro zápočet daných hodin (např. 
konto přítomnost). Pokud systém na základě nastavení doplňuje nějaké konto automaticky, je to 
vypsáno u tohoto pole modrým písmem. 

• Index směny – vyplňujeme pouze v případě, že v jednom dni se objeví dvě směny, aby bylo 
jasné, do které směny toho dne zápis patří.  

VKLÁDÁNÍ CELODENNÍHO ZÁPISU    

Viz.  Vyplnění celodenního záznamu
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VKLÁDÁNÍ DOPLŇKU    

slouží k vyplnění doplňkového konta, které potřebujeme vidět v docházce a následně v tiskových 
sestavách, případně pro export do mezd. Používá se např. na vkládání různých pohotovostí, příplatků, 
odměn, srážek  apod. Většinou použití pro další zpracování při exportu do mzdového systému. 

ZADÁNÍ ZÁZNAMU S VÍCE ZÁPISY V PRŮBĚHU DNE

Na příkladu vyzkoušíme zadání služební pochůzky v průběhu pracovní doby. Zaměstnanec má 
pracovní dobu od 07:00 do 15:30. V průběhu dne měl pracovní pochůzku od 09:00 do 11:00. 

• Ujistíme si, že se nacházíme ve správném období (měsíc, rok)
• Otevřeme modul Zpracování docházky a doplňků/Docházka
• Z výklopného seznamu vybereme zaměstnance
• Po otevření daného zaměstnance zvolíme tlačítko Přidat

• Po zobrazení dialogového vybereme možnost 
• V režimu zadávání pak vyplňujeme data a časy, dle skutečných příchodů a odchodů. 

První zápis bude vypadat následovně: 
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• Po vyplnění stisknete Uložit. 

• Prohlédneme si, jak zápis v docházce vypadá. Bilance se zobrazí mínusem a systém 
vygeneruje nedokončený záznam Služební pochůzka, je potřeba dodat do zápisu ještě příchod 
ze služební pochůzky a odchod ze zaměstnání. 

• Část vygenerovaná programem je odlišena tyrkysovou barvou v zápisu. V našem příkladu u 
takovéhoto zápisu bude červený vykřičník. Nejsou zatím dodány všechna časy průchodu v daný 
den. Zápis není úplný. 

• Pro vložení dalšího záznamu v zapisovaném dni se kurzorem postavíme na poslední záznam a 
zvolíme pravé tlačítko myši. V zobrazené nabídce zvolíme možnost Přidat záznam docházky. 

Zobrazí se opět dialogové okno pro zadání dalšího záznamu docházky

• Stejně jako při prvním zadávání 
vyplníme správně datum dne, ve 
kterém daný zápis zpracováváme.

• Vyplníme  čas  příchodu  z pochůzky. 
V našem  příkladu  tedy  11:00. 

Tip: Stačí  zadat  pouze  komentář 
příchod (není  nutné  komentář  sl. 
pochůzka) Systém si sám naváže na 
předchozí  odchod  na  pochůzku  a  tu 
dobu,  kdy  je  osoba  na  pochůzce 
zapíše  a  započte  jako  pracovní 
pochůzku. Tento záznam bude uveden 
v daném dni tyrkysovou barvou.
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• Dále zde vyplníme čas odchodu ze zaměstnání. V našem příkladu je to 15:30. 

• Zvolíme tlačítko Uložit. 

Hotový denní zápis by měl vypadat následovně: 

Jednotlivé zápisy jsou zvýrazněny barevně. Fialová barva označuje, že záznam byl zadán uživatelsky 
ruční úpravou. Podobně postupujeme např. u služební cesty, obědu, lékaře. 

Po ručním zápisu docházky je také vhodné zadat přepočet docházky. 
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SCHVALOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZÁZNAMŮ 

Schvalování a podepisování záznamů je určeno pro kontrolu správnosti docházky a k jejímu potvrzení. 
Především před exportováním výsledků  do  mezd doporučujeme schválení  a  podepsání  docházky 
provádět. 

Schválení:  

V programu je možné u jednotlivých docházkových kont vyžadovat schválení.  U takovýchto záznamů 
docházky  je  pak  nutné  zadat  schválení  záznamu  oprávněným  uživatelem  (např.  vedoucím 
pracovníkem),  který  má  přístup  do  editace  docházky  a  možnost  schvalovat  záznamy.  Schválení 
záznamů musí být provedeno před jejich podepsáním, uzavřením docházky daného měsíce a před 
odesláním do mzdového systému.  

Podepsání: 

Dalším úkonem je pak podepsání docházky. Podepsání se zpravidla provádí kvůli potvrzení kontroly 
daného měsíce před exportem do mezd. Po podepsání již není možné údaje v docházce měnit bez 
zrušení podpisu. 

Pokud záznamy podepsány nejsou, tedy není potvrzena jejich kontrola podpisem, program při exportu 
do mezd na tuto situaci upozorní. Doporučujeme záznamy před exportem do mezd podepsat vždy,  
aby po exportu již nedocházelo k nevědomé změně údajů a tím k nesouladu údajů mezi docházkou a 
mzdovým systémem. Podepsaná docházka vždy před editaci na podepsání upozorní. Ale POZOR – 
editaci  po  upozornění  dále  umožní.   K úplnému  uzavření  období  pak  slouží  ještě  uzamčení 
období, které údaje docházky zcela uzamkne. 

Nastavení: 

• Prvním  místem  pro  nastavení  schvalování  a  podepisování  záznamů  je  Správa 
programu/Konfigurace systému. 

• Zde si na záložce  Parametry systému můžeme ovlivnit, které záznamy chceme, aby byly 
schvalovány. 

Zatrhnout můžeme: 

Schvalovat napracování zadané pro průchodu – při volbě napracování na docházkovém 
terminálu je po té vyžadování schválení napracování v programu docházka

Schvalovat  změny docházky provedené obsluhou –  jakékoliv  ručně  provedené změny 
budou také vyžadovat schválení.  Pokud nezatrhneme ani jednu z voleb. Bude vyžadováno 
schválení pouze u jednotlivých kont, u kterých schválení nastavíme. 

Povolit podpis údajů při záporné bilanci – podepsání se umožněno i při bilanci v mínusu, 
když není odpracovaný dostatečný počet hodin. 

Nepovolit podpis při překročení denní uznané doby  - Zde můžeme vyplnit hodiny, které je 
ještě možné pracovat po uplynutí uznané doby. Po těchto hodinách navíc již nepovolí systém 
docházku podepsat. 
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Na obrázku vidíme možnosti nastavení ve Správa programu/Konfigurace systému, záložka 
Parametry systému. 

• Další nastavení pro schvalování po té provádíme přímo u jednotlivých kont. 
• Otevřeme si Parametry zpracování docházky/Docházková konta
• Otevřeme si nastavení konta, u kterého chceme, aby se vyžadovalo schválení. 
• A v okně pro úpravu konta zatrhneme možnost Vyžadovat schválení.

Na obrázku vidíme 
horní část okna pro 
Opravu základního 
konta. Po zatržení, 
bude u daného 
docházkového konta 
vyžadovat program 
schválení. 
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Jak vypadá záznam ke schválení: 

Záznam, který vyžaduje schválení, se po té zobrazí v docházce po otevření konkrétní osoby v rozpisu 
daného dne s  písmenem S na zeleném podkladě.  

Pro schválení záznamu pak kompetentní osoba může použít následující postup: 

• Především je nutné, aby uživatel, který bude schválení provádět, měl ve svých uživatelských 
právech možnost schválení záznamů nastavenou (úroveň schválení). 

• Při schvalování záznamu můžeme použít: 

1) Přímo  na  záznamu  ke  schválení  stiskneme  pravé  tlačítko  myši  a  v seznamu  možností 
vybereme Schválit záznam. 

2) Také můžeme použít ikonku  , kterou nalezneme v panelu ikon pod zobrazením rozpisu 
daného docházkové dne

V případě, že použijeme tuto ikonu, program se nás  
v dialogovém  okně  zeptá,  zda  chceme  schválit  
všechny  údaje  v docházce  dané  osoby,  nebo  zda  
nám jde pouze o schválení jednoho konkrétního dnu.  
Potvrdíme tedy pro nás vhodnou možnost.
 

3) Třetí  možností  jak  schválit  např.  záznamy  v konkrétní  den  a  nebo  všechny  záznamy 
v docházce je povel  v levé části  okna otevřené docházky na seznamů všech dnů daného 
měsíce. 

- Po schválení záznamu se zeleně podsvícené S změní na klasické černé na bílém podkladu. 
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Postavíme-li se na den, ve kterém je záznam ke schválení a klikneme pravým tlačítkem myši, zobrazí  
se nabídka a v té nalezneme možnost  Schválit den. V případě, že bychom chtěli schválit všechny  
dny této osobě, tak stiskneme Schválit všechny údaje. 

Podepsání záznamů: 

Po té,  co máme všechny záznamy v 
docházce daného člověka upraveny a 
schváleny,  je  již  možné  záznamy 
podepsat.  Podepsání  může  provádět 
opět  oprávněný  uživatel,  který  má 
nastavena práva pro podpis. 

V docházce se podepsání provádí:

1) Použitím  ikony    v panelu  nástrojů,  který  nalezneme  nad  celkovým přehledem docházky 
v pravé dolní části okna Docházka. 
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2) V seznamu dnů zvolíme pravé tlačítko myši a vybereme povel Podepsat údaje. 

Po stisku  povelu  určeného k podepsání  údajů  se  zobrazí  dialogové okno,  ve  kterém se nás 
systém ještě dotáže, zda skutečně chceme podepsat údaje vybrané osoby. 

Potvrdíme-li,  záznamy  budou  podepsány  a 
údaje v docházce již nebude možné editovat. 

Podepsaná  docházka  má  v pravém  horním 

rohu toto označení 

TIP:  Pokud  nevidíme  dostupné  povely  pro  schválení  a  podepsání  záznamů  a  ikony  pro 
podepsání či  schválení máme „prošedlé“ a neaktivní.  Vždy nejdříve zkontrolujeme uživatelská 
oprávnění  ve  Správa  programu/Správa  uživatelů.  Abychom  mohli  záznamy  schvalovat  a 
podepisovat,  je  nutné,  aby  schvalujícímu a podepisujícímu uživateli  byla  přiřazena práva pro 
schválení a podpis a také tato  uživatelská oprávnění  navázána na správný útvar, ve kterém se 
nachází osoba, které docházku potřebujeme schválit a podepsat. 
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UZAMČENÍ OBDOBÍ 

Pokud jsou všechny záznamy měsíce docházky již schváleny a podepsány, můžeme daný měsíc 
uzamknout a tím znemožnit jakékoliv úpravy. Uzamčení doporučujeme provádět z důvodů fixování 
docházkových záznamů použitých jako podklad pro mzdy. 

Uzamknutí provedeme: 

• Uzamčení období může provést pouze administrátor
• Před uzavřením zkontrolujeme, zda se nacházíme ve správném období 
• Otevřeme sekci Kontrola/uzávěrka a ikonu Uzavření období
• Zobrazí se okno, ve kterém máme ještě možnost před uzavřením provést kontrolu podpisů, 

zda všichni oprávnění uživatelé docházku skutečně podepsali.  

• Pokud kontrolu podpisů před uzavřením provádět nechceme, zatrhneme možnost Před 
uzavřením neprovádět kontrolu podpisů 

• Po stisku tlačítka Uzavřít budou všechny záznamy měsíce, ve kterém se právě nacházíme 
nepřístupné k jakékoliv editaci. A zamezíme tím také přepočtu výsledků, který probíhá 
automaticky při každém otevření docházky konkrétní osoby. 

Odemknutí provedeme: 

• Záznamy je možné odemknout. Právo odemknutí má pouze administrátor. 

• Odemknutí – nalezneme v sekci Správa programu a zde zvolíme ikonu Otevření 
uzavřeného období   

• Zobrazí se dialogové okno pro opětovné otevření období. Zvolíme otevřít. Tím bude období 
opět zpřístupněno k editaci.  
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BILANCE 

V systému Docházka je sledována bilance za období, bilance celkem a bilance z předchozích období. 
Kladnou bilanci je možné buď převádět do následujících období, nebo do nařízeného přesčasu (k 
proplacení). Pokud je bilance převedena do nařízeného přesčasu, již se do dalších období nepřevádí. 

PŘESČASY V SYSTÉMU DOCHÁZKA

V každém období je sledována bilance, kterou je následně možné převézt do přesčasu (proplacení 
přesčasu) nebo do dalšího měsíce. Pro převádění přesčasů je nutné mít nastaveno u každého útvaru 
kolik hodin maximálně bude umožněno v docházce jít do kladné bilance a také po jakém období má 
dojít k vynulování nevyčerpané bilance. 

Toto  nastavení  provádíme  přímo  na  útvaru  na  záložce  Základní  parametry  v sekci  Sledování 
bilance. Pole max. hod. a nulovat stav starší. 

Bilanci je též možné zaokrouhlovat. Lze zaokrouhlovat odděleně kladné i záporné hodnoty bilance.

max.  hod. -  maximální  přípustná  hodnota  bilance  ve  sledovaném  období.  Pokud  bude 
vypočtena bilance vyšší, bude upravena (oříznuta) na zadanou maximální hodnotu. Přitom se 
"oříznuté" hodiny nikde neevidují - dojde k jejich ztrátě. 
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nulovat stav starší než xx měsíců - počet měsíců, během kterých lze nevyčerpanou bilanci převádět 
z měsíce do měsíce. Pokud nebudou hodiny napracované např. v lednu (při nastavení údaje na 3 
měsíce)  vyčerpány  do  třech  následujících  kalendářních  měsíců  (tj.  do  konce  dubna),  nebudou 
převedeny do května. Pro zjištění hodin, které je nutné vyčerpat (jinak dojde k jejich "propadnutí")  
slouží systémové konto "nevyčerpáno v termínu". Je-li povolen výpočet a zobrazování tohoto konta,  
ukazuje ve výsledcích docházky vždy aktuální počet hodin, které je nutné vyčerpat.

Vyčerpání bilance se provede např. použitím konta náhradní volno, které v daný den omluví mínusové 
hodiny a poníží celkovou bilanci.  Tím bude čas v poli  Nevyčerpáno v termínu odečten - vyčerpán. 
Pokud se nepoužije konto náhradní volno,  jen osoba odejde dříve než splní  úvazek pro ten den, 
bilance se poníží také. (bude zobrazen počet hodin bilance červeně mínusem).

Napracování nebo-li práce přesčas nad rámec nastavení   s  měny – povolený přesčas:   

V případě,  že osoba pracuje  přesčas nad rámec času směny (u  pružných nad rámec standardní  
pružnosti),  použijeme na terminálu nebo při úpravě docházky komentář průchodu  Napracování.  U 
komentáře  průchodu  v sekci  Parametry  zpracování  docházky/Komentáře  průchodů musí  být 
zatržena možnost Započítat i čas mimo směnu. 

V případě, že konto  Napracování nebylo zadáno na terminálu, u směny pak bude započten pouze 
čas,  který  je  nastavený jako  hranice  dané směny.  Pak  je  nutné  použít  konto  napracování  přímo 
v docházce  v opravě  docházkového  záznamu  (např.  situace,  kdy  přesčas  musí  povolit  vedoucí 
pracovník).  Častěji  je Napracování používáno pouze jako ruční oprava v docházce, aby bylo 
skutečně zajištěno, že je napracování pouze na povolení nadřízeného (editora docházky).  
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Docházkový záznam pevné pracovní doby a práce přesčas: 
(zaměstnanec dorazil dříve, ale čas mu nebyl započítán, nastavení směny je od 7:00 do 15:00)

Uznaná doba pouze dle směny – tedy 7:00 – 15:00

Zde pokud chceme čas od 5:00 uznat jako přesčas, musíme opravit záznam příchodu na 
Napracování. 

Oprava docházkového záznamu pro uznání ranního přesčasu: 

V řádku pro 
příchod je nutné 
opravit komentář 
příchodu/začátku 
na Napracování. 

Napracování 
vyberete ze 
seznamu otevřené 
složky se šipkou. 

Uznaná doba se 
tímto zvýší na 
10:00

Zvolíme Uložit. 

Výsledný docházkový záznam po opravě: 
(čas je již uznaný nad rámec nastavení směny)
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Přidáním komentáře Napracování pro příchod 
do zaměstnání, jsme docílili uznání přesčasu. 
Doba je tedy uznána od 5:00 a zaměstnanci 
vznikne tímto kladná bilance – tedy přesčas. 
S tím pak můžeme dále pracovat, viz. stránky 
níže. 

U pružně nastavených směn se přesčas započítá pokud, je v rámci pružnosti a nad rámec normálního 
úvazku,  ale  pouze  do doby  nejdřívějšího možného začátku směny a  nejpozdějšího možného 
konce směny. Po těchto časech je také nutné použít konto Napracování.  

Tedy přesčas od 05:00 bude též vyžadovat konto Napracování. 

Proplácení přesčasů: 

Kladnou  bilanci  (přesčasové  hodiny)  je  možné  čerpat  buď  jako  náhradní  volno,  které  omlouvá 
mínusové hodiny, které ponižují bilanci nebo je možné přesčasy převést do dalšího měsíce. Další 
možností  je  proplacení  přesčasů.  Proplacení  přesčasů se  provádí  převodem kladné  bilance  do 
nařízeného přesčasu. Tyto hodiny se po té zaměstnanci proplatí a již se nepřevádí do dalšího měsíce. 

Proplacení přesčasů (celé kladné bilance): 

Provede přepočtem v docházce dané osoby. V otevřené docházce zvolíme tlačítko Přepočet a 
v přepočtu zvolíme Převést bilanci do nařízeného přesčasu:  

Kladná bilance před převodem do nařízeného přesčasu:  
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Přepočet  docházky – převod do nařízeného přesčasu -

Zatržená volba Převést bilanci do nařízeného přesčasu 

Při  přepočtu   zvolíme možnost  Převést  bilanci 
do nařízeného přesčasu a můžeme zapsat také 
max.  Přesčas  –  maximální  přesčas,  který 
chceme proplatit.  V našem případě proplácíme 
pouze  3  hodiny  z  celkového  počtu  4:30. 
Zbývající hodina a půl se převádí k vyčerpání do 
následujícího měsíce. 

   

Bilance po převodu do nařízeného přesčasu: 

Převedená bilance do 
nařízeného přesčasu. 
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Proplacení pouze přesčasu z minulých období : 

V  případě,  že  máme  z předchozích  období  převedeno  více  přesčasů  (kladné  bilance  celkem)  a 
potřebujeme proplatit i přesčas, který již je převeden z minulých období, vytvoříme si konto, které se  
bude od kladné celkové bilance odečítat. Můžeme ho nazvat např. Přesčas k proplacení. 

  

Konto se bude chovat následovně: 

• bude se ručně zadávat počet hodin (zatržení v sekci Vypočítávat nebo ručně zadávat)
• bude se odečítat od bilance (zatržení v sekci ručně zadávané doplňky) - tedy 

ponižovat počet hodin bilance 
• toto konto se bude přidávat ručně v docházce prostřednictvím přidání doplňkového 

záznamu a vyplněním počtu hodin, které budeme chtít zaměstnanci proplatit. 
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V docházce bude vypadat takto:

1) Bilance před proplacením části přesčasu:

                      

2) Přidání nového záznamu – doplňku v docházce: 
- v docházce zvolíme tlačítko přidat a v dialogovém okně zvolíme, že chceme přidat Doplněk
- dále v okně pro zápis doplňkové složky mzdy vybereme konto a zadáme hodiny

                      

3) Zobrazení ve výsledcích docházky:
 

Bilance převedena z 
předchozích měsíců je 
odečtena a zobrazena v 
kolonce Proplacený přesčas. 

Pozn. 9 h které vznikly v 
tomto období standardně 
převedete přepočtem – 
převod bilance do nařízeného 
přesčasu – opět je možno 
převést pouze část. Viz. 
Předchozí kapitola. 
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PRÁCE S BILANCÍ – VÝBĚR DNŮ 

Od roku 2017 je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilanci a jejím převodem do 
nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení).  Tato  nová funkce mimo jiné umožňuje  při  převádění 
kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu. 

Dále  je  možné  volitelně  určit  z jakých  dnů  přesně  bude  kladná  bilance  do  nařízeného  přesčasu 
převedena (SO, NE, Svátky, nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu 
do nařízeného přesčasu upřednostní. 

PŘEVOD DO NAŘÍZENÉHO PŘESČASU - NOVĚ

Ve spodní části okna pro přepočet docházky můžete zatrhnout buď možnost  Všechny dny a nebo 
pokud  nezatrhnete  tuto  možnost,  můžete  vybrat  konkrétně,  ze  kterých  dnů  bude  kladná  bilance 
převedena (PO-NE + Svátek). Další přidanou možností, též v dolní části okna pro přepočet docházky, 
je zatržení Zpracovat dny v určitém pořadí. Zde je možné jednotlivé dny přesouvat dle Vašich priorit 
a následně bude na toto nastavení při převodu bilance brán zřetel. 

Převedená  bilance  se  pak  zobrazí  ve  sloupci  Přesč. –  bude  sem přesunuta  ze  sloupce  Bilan.

Dále bude možné u jednotlivých dnů jednoduchým způsobem převést kladnou bilanci do nařízeného 
přesčasu pomocí šipky u pole Denní bilance a pro vrácení zpět do Denní bilance pomocí šipky u pole 
Nařízený přesčas. 
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Prioritně se převedl přesčas za sobotu. Ten bude proplacen. Bilance vzniklá v ostatní dny bud 
přesunuta dále do dalšího měsíce a bude ji možné čerpat jako náhradní volno. 

Ve výsledcích docházky: 

TIP: Přesčas lze přesunovat i v jednotlivých dnech – přehozením šipkou (rozkliknutím konkrétního dne 
v levé části přehledu docházky) 
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NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH PRÁV

Nastavení  uživatelských  práv  v  systému  docházka  je  důležitou  součástí  nastavení  programu. 
Uživatelskými právy určíte jednotlivým uživatelům systému oprávnění pro práci s programem, přiřadíte 
jim jméno a heslo, pod kterým se budou do systému přiřazovat. Tzn. jak vysokou úroveň oprávnění 
budou mít. Dále zde je nutné určit útvar, který budou mít uživatelé oprávnění spravovat a jak vysoká 
oprávnění  budou  mít  pro  práci  s daným  útvarem  (  případně  konkrétní  osobou,  kategorií  osob, 
skupinou osob atd.). Uživatel tedy pak vidí pouze ty osoby, které mu určíté oprávněním.   

VYTVOŘENÍ UŽIVATELE SYSTÉMU - PŘIŘAZENÍ ÚTVARU K UŽIVATELI

Útvar osobě nastavíme následujícím způsobem: 

• otevřeme nabídku Správa programu/Správa uživatelů
• zobrazí se okno se seznamem jednotlivých uživatelů systému

• V levé  části  okna  vidíme  seznam uživatelů  systému.  Zde  je  můžeme přidávat  a  
upravovat. K práci můžeme používat tlačítka v horní liště. Např. tl.  Nový pro přidání 
nového  uživatele  nebo  tl.  Oprava,  pro  úpravu  údajů  uživatele,  na  kterém  právě  
stojíme kurzorem. 

• V  pravé  části  vidíme  zobrazeno,  k čemu  má  daný  uživatel  přiřazena  oprávnění  
(útvary, osoby,..)  a také v této části  můžeme provádět úpravy, oprávnění přidávat,  
mazat i opravovat pomocí tlačítek v horní liště.
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Rozlišujeme čtyři základní úrovně uživatelů systému: 

1) Administrátor – správce systému, může měnit veškerá nastavení programu, údaje 
uživatelů, osob a organizačních útvarů. Má všechna práva. 

2) Personální správa – speciální typ uživatele, vlastní stejná oprávnění jako uživatel, 
navíc může upravovat veškeré údaje osob (zařazení do útvaru, nastavení modelu 
pracovní doby     apod.) 
TIP: Pokud chceme tomuto uživateli povolit hlavní práva pro práci se nastavením systému pro 
výpočty docházky – docházková konta, modely pracovní doby, rozvrhy, směny a docházka je 
nutno  tomuto  uživateli  povolit  volbou:  Nastavovat  parametry  zpracování  docházky  na 
záložce Oprávnění. 

3) Vedoucí  - další speciální typ uživatele, vlastní stejná oprávnění jako uživatel, navíc 
může zadávat dočasné změny přístupových skupin uživatelů, ke kterým má právo 
zápisu. 

4) Uživatel - běžný uživatel, může pouze opravovat osobní údaje a záznamy docházky osob, ke 
kterým má právo zápisu, a využívat volně přístupné moduly programu.

Přidání nového uživatele – tl. Nový v horní liště: 
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Pokud chceme přidat uživatelské oprávnění k určitému okruhu osob již založenému uživateli (např. 
pro konkrétní útvar), postavíme se na něj kurzorem. Řádek uživatele bude modře podsvícen. Dále 
budeme pracovat s částí napravo. Pokud zatím uživatel žádné oprávnění nemá, budou řádky napravo 
prázdné. 

• V této pravé části zvolíme tlačítko Nový
• Zobrazí se okno pro zápis přístupového oprávnění 

•

• Obor oprávnění - vybereme možnost Útvar (lze vybrat z více možností – útvar, 
osoba, skupina, kategorie, místnost) 

• Vybraný útvar - vybereme, pro který útvar osoba bude mít oprávnění, klikneme na 

tlačítko     a zde vybereme útvar  a stiskneme Vybrat
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Úroveň oprávnění  - zde vybereme do jaké míry bude moci 
uživatel s daným útvarem pracovat

      Rozlišujeme 4 základní úrovně uživatelského oprávnění: 

•   čtení - údaje docházky lze pouze prohlížet nebo tisknout 

•   zápis - údaje docházky lze opravovat, mazat a přidávat.   
  Lze měnit osobní údaje osob. 

•   schválení - stejné oprávnění jako zápis, navíc je možné  
    schvalovat záznamy docházky     

•  podpis -  nejvyšší  možné  oprávnění,  uživatel  může   
    podepisovat záznamy docházky     

• Po uložení bude přiřazený útvar přidán na řádek v pravé části. Uživatel bude mít přístup 
k osobám z tohoto útvaru. 

• Stejně postupujeme u dalších uživatelů. 

Nastavení uživateli, který bude mít oprávnění pouze pro sebe – pro svou vlastní docházku:

Uživatel, který bude mít právo zobrazit si pouze svou vlastní docházku, nemusí mít zvláštní nastavení.  
V pravé  části  nemusíme  přidávat  žádný 
útvar ani osobu. 

Stačí,  když  daný  uživatel  má  ve  svých 
údajích  na  záložce  Základní  údaje 
vyplněno své osobní číslo a celé jméno.  
 
Postavíme  se  v seznamu  uživatelů  na 
daného  uživatele,  kterému  chceme 
oprávnění nastavit a zvolíme nahoře vlevo 
tl. Oprava. 

Zobrazí  se  okno  Opravy  uživatele. Zde 
vyplníme  jeho  osobní  číslo  do  pole  OSČ 
(jméno  se  dle  osobního  čísla  doplní 
automaticky) 

Přístupová  oprávnění  necháme  uživatel. 
Stiskneme Uložit. 
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Nyní již daný uživatel bude mít přístup do svojí vlastní docházky přes ikonu s názvem Vlastní 
docházka, ale jelikož nemá přiřazený žádný útvar, nedostane se do docházky jiných zaměstnanců. 

Pokud si přejeme, aby docházku pouze viděl a nesměl ji opravovat. Je možné přidat oprávnění k jeho 
konkrétní osobě – v pravé části tabulky a udělit mu právo čtení. 

Další oprávnění a omezení pro uživatele, je možné nastavovat na těchto záložkách:
Záložka Omezení: 
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Uživatel nemá povolen tisk sestav – uživateli při zatržení nebude umožněno tisknout tiskové 
sestavy

Uživatel nemá přístup do záznamů docházky – uživatel se do docházky nedostane vůbec

Uživatel nemůže měnit záznamy docházky -uživatel záznamy uvidí, ale nebude je moci měnit

Skrýt uživateli osoby, který se nezpracovává docházka – neuvidí osoby, které nemají zpracovanou 
docházku, tedy nezobrazí se např. osoby, které jsou v systému zadány pouze kvůli přístupu do 
budovy, ne kvůli docházce. 

Skrýt uživateli osoby s ukončeným pracovním poměrem – uživatel neuvidí osoby, které již mají 
v evidenci osob zadán konec pracovního poměru. 

Zakázat zjišťování přítomnosti osob bez oprávnění – uživatel nebude moci zjišťovat přítomnost 
osob, které nemá ve svých oprávněních nastavené. 

Zakázat zobrazování finančních částek – v případě, že používáte finanční částky, je možné tímto 
nastavením uživateli jejich zobrazení skrýt 

Záložka Oprávnění: 

Uživatel je oprávněn zpracovávat statistiku – zatržením položky umožníte uživateli upravovat 
podklady pro statistiku 

Uživatel může provádět off-line přenosy – povolení přístupu k off-line přenosům 
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Uživatel může provádět export do mezd   - povolení možnosti provádět export do mezd

Zobrazovat průchody osob i bez oprávnění – uživatel si bude moci zobrazit i průchody osob bez 
toho, že by k nim měl oprávnění

Uživatel může upravovat plán směn osobám s právem zápisu – uživatel bude moci upravovat plán 
směn všem osobám, ke kterým má právo zápisu

Uživatel může softwarově otevírat zámky – uživateli bude zpřístupněna možnost softwarově 
otevírat zámky 

Zapisovat poznámky k průchodům i bez oprávnění – uživatel bude mít povoleno zapisovat 
poznámky k jednotlivým průchodům i bez oprávnění k daným osobám

Zapisovat poznámky k vlastní docházce – uživatel bude  moci dopisovat poznámky k vlastní 
docházce

Zapisovat individuální přístupová oprávnění – uživatel bude mít přístup k přidávání individuálního 
přístupového oprávnění k jednotlivým osobám 

Zapisovat a měnit přístupové skupiny a jejich nastavení – uživatel bude mít možnost měnit 
přístupové skupiny a jejich nastavení 

Nastavovat parametry zpracování docházky – uživatel bude moci nastavovat parametry zpracování 
docházky  

Záložka WEB, na které určujete zobrazení jednotlivých stránek pro webové rozhraní docházky. 
Možnosti, které budou zatrženy, budou zobrazeny danému uživateli při přihlášení k webové aplikaci 
docházky: 
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Ukázka vzhledu webového rozhraní docházky: 

Záložky PIS – přístup k personálnímu informačnímu systému – přídavný modul a Moduly – volitelný 
přistup k dalším modulům systému. 
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 VÝBĚR OBLÍBENÝCH IKON, OMEZENÍ UŽIVATELSKÉHO MENU

Při výběru nejpoužívanějších ikon se přihlásíme se do programu Docházka M.S.O. Klient jménem a 
heslem uživatele, kterému chceme plochu v programu upravit.  

Vybereme a postupně přesuneme ikonky do výběru ve spodní tmavě šedé ploše. Ikonku přesuneme 
přidržením levého tlačítka myši. Vybereme všechny potřebné ikony pro tohoto uživatele.

Po přesunutí všech důležitých ikon můžeme program zavřít. Ikony zůstanou takto uloženy pod daným 
uživatelským jménem a heslem a vážou se ke konkrétnímu PC, kde je docházka nainstalovaná. Na 
jiném PC je nutné oblíbené ikony uživateli  nastavit  znovu.  Důvodem je ukládání do souboru pod 
instalací v konkrétním PC.  Nejčastěji používané ikony takto budou snadněji tomuto uživateli dostupné 
a nebude je nutné vyhledávat.  

Nyní můžeme nastavit omezení menu tak, že uživatel uvidí pouze tyto vybrané ikony a ostatní 
funkce programu mu budou skryty. Použijeme následující postup:

• V nabídce Správa programu/Správa uživatelů najdeme ID daného uživatele, které mu plochu 
chceme omezit. Toto ID budeme potřebovat pro nastavení omezení menu. 

• Následně program docházka na klientovi uzavřeme.

• Nalezneme soubor, ve kterém je program docházka nainstalován. Instalace se nalézá standardně 
na disku C:\Programy\Docházka\Klient\user0014 (user0014 = user+ID). 

• Otevřeme  tento  soubor  (např.  user0014)  a  za  posledním  záznamem  na  následující  řádek 
napíšeme MENU=OFF a zvolíme Soubor/Uložit. 
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Ukázka zápisu v souboru C:\Programy\Docházka\Klient\user0014

• Otevřeme program Docházka M.S.O Klient, přihlásíme se pod uživatelem, kterému jsme udělali 
úpravu. Tomuto uživateli se zobrazí pouze vybrané ikony. Ostatní menu bude tomuto uživateli 
skryto. 

TISKOVÉ SESTAVY A STATISTIKA 

V programu Docházka jsou nejdůležitější  tiskové sestavy nastaveny a k dispozici  jsou jejich různé 
varianty. Možné je též definovat si vlastní tiskovou sestavu, nastavit si sloupce a hodnoty, které se na 
ní budou zobrazovat. Svojí nadefinovanou sestavu si uložit a používat podobně jako ostatní sestavy. 

Tiskové sestavy hromadné naleznete v nabídce Tiskové sestavy a statistika. Nejvíce využijete 
Přehledy z docházky a Sestavy evidence osob. Případně je možné si nadefinovat vlastní 
uživatelskou sestavu. 
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Případně je možné ovlivňovat, co se v sestavách vytiskne (např. sestava pro konkrétní útvar, vybrání 
konkrétního konta – zjištění nemocnosti, dovolených v daném období viz. obrázek níže). 

Sestav je v systému větší množství. Je potřeba si projít, které Vám budou vyhovovat nejvíce. Pokud 
nenajdete, co potřebujete pro tisk. Je možné vytvořit uživatelské sestavy a vytvořit si vlastní. Případně 
si nechat sestavu vytvořit na zakázku. 

Uživatelskou sestavu nadefinujete v sekci Správa programu/Uživatelsky definované sestavy.  
Blíže v definice uživatelské sestavy.

Dále je možné tisknout z jednotlivých sekcích např. přímo ze sekce Docházka přímo z docházkového 
přehledu konkrétního zaměstnance přes tlačítko Tisknout. Zde tisknete vždy pro konkrétní 
zobrazenou osobu. 

Vytisknout lze celkovou zprávu o pracovní době pro danou osobu – přehled příchodů, odchodů, 
uznané doby – kont, která byla v docházce zaznamenána a zároveň se na sestavě zobrazí výsledky 
docházky za celý měsíc. 

Dále je možné vytisknout odděleně pouze výsledky (Výsledky docházky) a záznamy docházky 
(Přehled docházky). 
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Tisknout zde můžeme Zprávy o pracovní době, které větší množství vzhledových variant. Např. i 
sestava s poznámkami, které lze v docházkovém přehledu k záznamům vyplňovat. 

Při vybrání tiskové sestavy a stisknutí povelu Tisknout nedojde ihned k tisku na tiskárnu – je 
možné vybrat ještě náhled a nebo export dat. 

Po tisku zavřít tento formulář – odtrhněte v případě, že se po zavření náhledu chcete vrátit na tuto 
obrazovku. 

Nejdříve dojde k zobrazení tabulky, kde můžete vybrat: 

Zda chcete rovnou tisknout nebo zobrazit náhled. Možné je také exportovat tiskovou sestavu do jiného 
programu, např. Excel.  
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Pokud již z tohoto dialogového okna chcete tisknout. Můžete ovlivnit tiskárnu, počet stránek – pole od 
– do, vybrat si, zda bude jednostranný nebo oboustranný tisk a případný počet požadovaných kopií. 

Tisková sestava v náhledu: 

V náhledu je zobrazeno ještě podokno s názvem Náhled, ve kterém můžete ovlivnit procenty zvětšení 
nebo zmenšení obrazu. Přepínat mezi stránkami, pomocí šipky se dostat až na poslední stránku nebo 
konkrétní (číselně zapsanou stránku), zadat povel k tisku – ikona tiskárny, zavřít náhled – ikona šipky 
s otevřenými dveřmi. Pro všechny tyto operace použijete tlačítka v okně s názvem Náhled. 

  

Pokud omylem zavřete okno s názvem Náhled pomocí křížku a zůstanete v náhledu sestavy, 
ukončete náhled na tiskovou sestavu pomocí klávesy Esc. Pomocí ní se vrátíte do systému 
Docházka. 
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Definice vlastní tiskové sestavy 

Definice  vlastní  tiskové  sestavy  se  provádí  ve  správě  programu  v části  Uživatelsky  definované 
sestavy. 

V horní části tabulky určujete název sestavy, počet sloupců, orientaci papíru, popis sestavy a další 
volitelné možnosti sestavy jako tisk poznámek a další. 

Ve spodní části se definují konta, která se k jednotlivým tištěným osobám budou vztahovat. V příkladu 
na obrázku jde o tisk nároků na stravné 1 a stravné 2 – máme vytvořeny dva druhy kont stravné 
jejichž výsledky chceme tisknout. 

Po rozkliknutí prvního sloupce – 1 je nutné definovat, jak se bude daný sloupec chovat, jaké konto 
bude  zobrazovat,  typ  hodnot,  který  bude  zobrazovat,  šířku  atd.  Především  je  nutné  zatržení 
docházkového konta, které se má pro tento název tisknout + popis daného sloupce. Viz. obrázek. 
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Sestava pak může mít následující vzhled:   
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Vytisknout  ji  můžete přímo ze sekce Tiskové sestavy a statistika –  Tisk uživatelsky definované 
sestavy. 
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ŽÁDOSTI 

Programový modul "Žádosti" slouží ke zpracování a evidenci žádostí pracovníků např. o dovolenou,  
služební  cestu,  neplacené volno.  Program sleduje  stav  zpracování  jednotlivých  žádostí  (zda  byla 
žádost schválena či zamítnuta) a zajišťuje rozesílání informací o nových žádostech nebo o změně 
stavu zpracování již existujících žádostí. Vždy jde o situaci, kdy pracovník žádá svého nadřízeného o 
souhlas  s  předmětem  žádosti,  a  kdy  souhlas  (schválení)  nadřízeným  vyžadují  vnitropodnikové 
směrnice nebo nařízení. 

TYPY ŽÁDOSTÍ

Nejprve je nutné vytvořit číselník typů používaných žádostí a pro každý typ nastavit jeho vlastnosti. 
Číselník  může vytvářet  a  upravovat  pouze  uživatel  s  oprávněním administrátor.  Samotné  žádosti 
potom může zapisovat  kterýkoliv  uživatel  programu bez  nutnosti  nastavovat  jakákoliv  uživatelská 
oprávnění.

Ve vlastnostech typu žádosti je kromě popisu typu žádosti a barvy, kterou se bude záznam s žádostí  
zobrazovat, možné zadat tyto údaje: 

• Docházkové konto týkající se žádosti - ze seznamu základních kont lze vybrat konto, které 
odpovídá typu žádosti. Např. žádost o služební cestu se váže na konto „služební cesta“, na 
žádost o dovolenou potom konto „dovolená“ atd. Do docházky osoby potom budou v období 
žádosti vloženy celodenní záznamy se zadaným kontem. Ke vkládání dochází při kontrolním 
chodu  nebo  ručně  spuštěném přepočtu  docházkových  záznamů.  Ke  vložení  celodenního 
záznamu dojde pouze v případě, že v docházce dne dosud není žádný záznam (pracovník v 
rozporu se žádostí přišel do zaměstnání) a zároveň se jedná o již uplynulý den - tj. nedochází 
ke vkládání „budoucích“ záznamů. 
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• Počet hodin denně - lze zadat počet  hodin,  které budou vkládány do výše zmiňovaných 
celodenních záznamů. Hodnota 0 (nula) znamená, že v celodenních záznamech bude použit 
standardní počet hodin podle konfigurace systému. 

• Informovat o žádost a jejích změnách e-mailem – odešle email na e-mail osoby nastavený 
u  daných  osob  v Evidenci  osob  na  záložce  Osobní.  Pro  správnou funkčnost  odesílání 
zpráv e-mailem  - je nutné nastavení firemního e-mailu propojeného z docházkou, přes který 
budou  zprávy  přeposílány  na  konečně  e-mailové  adresy  osob  –  nastavení  v  konfiguraci 
systému.

• Zobrazovat  žádosti  v  plánu  směn  –  žádosti  tohoto  typu  s  budoucím  datem se  budou 
zobrazovat v plánu směn.

• Schvalování žádosti - údaj určuje, zda a jak bude žádost tohoto typu schvalovaná, nabízeny 
jsou tyto možnosti: 

není vyžadováno -  schvalování  není vyžadováno,  žádosti  tohoto typu nebude schvalovat 
nadřízený pracovník. Žádost tohoto typu má pouze informativní charakter, po vystavení není 
nijak dále zpracovávána. 

jeden nadřízený pracovník - žádost tohoto typu musí schválit jeden nadřízený pracovník. 
Bez jeho schválení nebude žádost platná. 

dva nadřízení pracovníci - žádost tohoto typu musí schválit dva nadřízení pracovníci, přitom 
první nadřízený je považován za nižšího nadřízeného, ke druhému nadřízenému je žádost 
předána až v okamžiku, kdy ji schválí první nadřízený. Pokud ji první nadřízený zamítne, po 
druhém (vyšším) nadřízeném není vyžadováno žádné zpracování, ani není o existenci žádosti 
informován. Žádost je považována za schválenou, jestliže ji  schválí oba uvedení nadřízení 
pracovníci. 

současně  dva  nadřízení  pracovníci   -   žádost  přijde  oběma  schvalujícím pracovníkům 
současně a oba ji musí schválit. Pokud jeden žádost zamítne, žádost bude zamítnutá. 

• Schvalovatele vybírat ze seznamu předem definovaných osob – výběr schvalovatelů lze 
provádět z předem připraveného seznamu osob

• Schvalovateli  jsou  nadřízení  pracovníci  žadatele –  schvalovateli  jsou  dva  nejbližší 
nadřízení žadatele

• 2. schvalovatelem je 2 nadřízený pracovník žadatele –  druhým schvalovatelem je druný 
nadřízený žadatele, jinak je to nadřízený prvního schvalovatele. 

 2.  nadřízený je  nepovinný –  povolit  zápis  žádosti  i  v  případě,  že  není  definován  druhý 
nadřízený

 Nepoužívat tento typ žádosti - takto označené typy nebudou uživatelům nabízeny při zápisu 
nové žádosti.  Předvolba může být  použita  např.  v  situaci,  kdy se dříve používaný typ už 
nepoužívá, ale kvůli vazbě na existující žádosti není vhodné jej úplně vymazat. 
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VYSTAVENÍ ŽÁDOSTI

Pracovník  se  přihlásí  do  programu DKlient  nebo  do  webového  rozhraní  Docházkového systému. 
Vyhledá příslušnou volbu (v programu DKlient v hlavní nabídce vybere „Osoby a jejich členění -> 
Žádosti -> Zapsat žádost“. Objeví se formulář s údaji nové žádosti:

 Osobní  číslo  a  jméno  žadatele -  (údaje  v  horní  části  formuláře)  je-li  v  údajích  právě 
přihlášeného  uživatele  zadáno  osobní  číslo,  je  v  žádosti  automaticky  uveden  přihlášený 
uživatel  jako žadatel.  Jinak je  nutné  žadatele  vybrat  standardním způsobem ze  seznamu 
osob. 

 Žádost na období - datum od - do období, ve kterém má probíhat předmět žádosti. V případě 
jednodenního trvání je datum od = datum do. 

 Typ žádosti - v rozbalovacím seznamu jsou nabízeny typy žádostí definované v číselníku 
(popsáno výše). Je-li  zvolen typ žádosti, který dle své definice vyžaduje schválení alespoň 
jedním  nadřízeným  pracovníkem,  zobrazí  se  v  dolní  části  obrazovky  oblast  pro  určení 
nadřízeného  pracovníka  (pracovníky).  Docházkový  systém  nemá  k  dispozici  údaje  o 
nadřízených  a  podřízených,  proto  nemůže  nadřízeného  pracovníka  vyplnit  automaticky. 
Žadatel tedy musí nadřízeného nebo nadřízené vybrat ze seznamu osob. Zadání nadřízených 
osob u žádostí, které mají definováno schvalování nadřízenými, je povinné - program nedovolí 
uložení zadaných údajů, pokud některý z povinných údajů chybí. 

Oprava údajů vystavených žádostí není možná. Pokud tedy žadatel zjistí, že např. při vystavování  
udělal chybu, jedinou možností je žádost stornovat a vystavit jinou se správnými údaji. Při stornování 
žádosti systém opět rozesílá e-mail s informací o provedené změně všem osobám, kterých se žádost
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týká.  Pracovník může kdykoliv  prohlížet  seznam svých žádostí  a  sledovat  tak aktuální  stav jejich 
zpracování,  vždy  však  bez  možnosti  jakýchkoliv  změn  s  výjimkou  možnosti  stornovat  dosud 
neschválenou žádost. 

Je-li v parametrech typ žádosti povoleno rozesílat informace e-mailem, dochází v okamžiku přidělení 
identifikačního  čísla  k  odeslání  e-mailu  prvnímu  nadřízenému  pracovníkovi.  Ten  má  možnost  v 
programu  DKlient  nebo  přes  webové  rozhraní  o  žádosti  rozhodnout  (schválit  nebo  zamítnout), 
případně zapsat svoje vyjádření. O změně jsou opět e-mailem informovány všechny osoby, kterých se 
žádost týká. 

SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Nadřízený pracovník, který byl informován e-mailem o vystavení nové žádosti, ve které byl uveden 
jako schvalovatel,  tedy v programu DKlient nebo ve webovém rozhraní spustí  modul s přehledem 
žádostí ke schválení. V programu DKlient je to volba „Osoby a jejich členění -> Žádosti -> Žádosti ke 
schválení“.  Program zobrazí jen ty žádosti,  ve kterých je aktuálně přihlášený uživatel uveden jako 
jeden ze schvalovatelů. Zobrazené žádosti lze potom dále filtrovat, např. podle data, stavu zpracování 
apod.

 
Dvojklikem na vybranou žádost  nebo tlačítkem „Opravit“  dole  pod seznamem schvalovatel  otevře 
formulář s údaji žádosti. Jde o stejný formulář použitý při vystavování žádosti (viz obrázek výše) s tím 
rozdílem, že jsou přístupné jen údaje týkající se schvalování tj. záložka „Schvalující pracovník č. 1“ 
příp. „Schvalující pracovník č. 2“. Výběrem z možností (dosud nezpracováno, schváleno, zamítnuto) v  
rozbalovacím seznamu „Stav zpracování“ vyjadřuje nadřízený pracovník svůj názor na žádost. Také 
může do pole „Vyjádření“ vepsat svoje vyjádření k provedenému úkonu. Po uložení zadaných údajů 
opět dochází k rozesílání informací e-mailem všem dotčeným osobám. Např. po schválení žádosti  
prvním  nadřízeným  pracovníkem  je  informován  druhý  nadřízený  pracovník,  při  zamítnutí  nebo 
schválení je informován žadatel apod.
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SCHVALUJÍCÍ OSOBY A NADŘÍZENÍ PRACOVNÍCI - NASTAVENÍ

Při  schvalování je možné využít  přiřazení přímých nadřízených osob u konkrétní osoby v Evidenci 
osob. Nastavení u žadatele – nadřízení pracovníci. 

Nebo je možné nadřízené pracovníky zadat u útvaru pro více osob současně a to v sekci  Osoby a 
jejich členění/Organizační členění , kam osoby patří: 
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Také je možné místo využití nadřízených vytvořit seznam osob, které budou moci docházku schválit a 
ty se po té zobrazí při zápisu žádosti  a je možné je vybrat  ze seznamu. (využijete v případě, že 
pokaždé schvaluje někdo jiný, navzájem se osoby zastupují apod.)

Vytvoření seznamu schvalujících osob : (není jej nutné vytvářet, pokud každá osoba má určeného 
svého nejbližšího  nadřízeného pracovníka  v evidenci  osob na záložce  Základní.)V seznamu osob 
zvolíme tl. Nový

Ze seznamu osob vybereme přidávanou osobu a zatrhneme povolit schvalování žádostí.
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TIP: Pro usnadnění vytvoření seznamu schvalovatelé je možné použít zatržení přímo v Evidenci osob 
na záložce Ostatní u konkrétní schvalující osoby: 

 (osoba se po zatržení a uložení sama vloží do seznamu schvalovatelů) 

Mazání  osoby ze seznamu schvalovatelů se provede buď zrušením povolení  schvalování u dané 
osoby  přímo v Evidenci osob (viz. obrázek výše) a nebo přímo v seznamu schvalovatelů, kde osobu 
rozklikneme a odtrhneme u ní možnost povolit schvalování žádostí. 

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI – PROPSÁNÍ DO DOCHÁZKY

Na základě  žádostí  Docházka  následně  dokáže  vložit  celodenní  záznamy na  dny,  na  které  byly 
jednotlivé  žádosti  schváleny.  Např.  při  žádosti  o  dovolenou,  která  je  řádně  schválena  program 
automaticky na tento vloží celodenní záznam o dovolené. Není po té nutné upravovat v docházce 
ručně tyto celodenní záznamy přidávat. 

V systému je více automaticky generovaných záznamů. Je tedy nutné stanovit priority tohoto 
generování. Pokud mají mít vkládané žádosti přednost před generovanými požadavky z předchozí 
docházky, je možné toto ještě určit v konfiguraci systému na záložce Automatické záznamy.   
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Schválené žádosti mají přednost před požadavky z předchozí docházky
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ŽÁDOSTI VE WEBOVÉM ROZHRANÍ

Žádosti  je  možné zapisovat, prohlížet i  schvalovat prostřednictvím webového rozhraní,  do kterého 
mohou mít přístup všichni pracovníci. Není nutné u nich pak instalovat přímo v PC program Dklient. 

Pro opravy schválení či zamítnutí žádosti se využije ikona ručičky: 

Schválení nebo zamítnutí se pak provede výběrem a uložením: 
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Pro vystavení žádost se použije tlačítko Vystavit žádost: 

V dialogovém okně pro vystavení žádosti se vyplní potřebné údaje žádosti a žádost se uloží: 

Po uložení se zobrazí informace, zda žádost byla úspěšně vytvořena: 
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GDPR V SYSTÉMU DOCHÁZKA

Program Docházka ve většině případů zpracovává údaje osob v tom nejzákladnějším nutném 
rozsahu. V docházce se tedy neobejdeme např. bez jména a příjmení a OSČ osoby a k tomuto 
evidovaných docházkových záznamů/průchodů osoby. 

Zpravidla je možné dále (kromě jména a příjmení a OSČ) vyplňovat a využívat tato pole pro osobní 
údaje: 

Adresa bydliště
Datum narození
E-mailová adresa
Mobilní telefon
Pohlaví
Průkazová fotografie
Rodné číslo
Telefon
Zdravotní pojišťovna

Uvedení těchto údajů je volitelné a není jej nutné pro základní provoz docházky nebo přístupů 
používat. 

V případě používání těchto polí a jejich plnění údaji, je nutné mít podložen buď zákonný důvod 
k jejich zpracování nebo poskytnutý souhlas k jejich zpracování.  

K tomuto účelu jsme pro Vás vytvořili v programu Docházka: 

 možnost základní evidence souhlasů a sledování trvání zákonných důvodů
 tiskovou sestavu s přehledem evidovaných osobních údajů
 tiskovou sestavu s přehledem osob oprávněných zobrazovat osobní údaje dané osoby
 možnosti exportu výše uvedeného
 výmaz dat, která již nesmějí být evidována

OSOBY A JEJICH ČLENĚNÍ/GDPR

Modul GDPR – je přístupný pouze administrátorům a personální správě. Obyčejný uživatel systému 
tento modul nemá oprávnění zobrazovat. Pokud do těch sekcí přistoupíte z hlavní nabídky uvidíte 
všechny osoby. Jednotlivé osoby lze 

Modul obsahuje tyto části: 

1) Souhlasy se zpracováním osobních údajů  - souhlasy zadané u jednotlivých osob, jejich 
správa

2) Osobní údaje, které nelze dále evidovat – údaje určené k odstranění
3) Evidované údaje – vyhledání osoby a jejích evidovaných údajů
4) Uživatelé s přístupem k osobním údajům – vyhledání osoby a uživatelů oprávněných její údaje 

zobrazovat. 
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KONFIGURACE SYSTÉMU - ZÁLOŽKA GDPR

Zde je možné nastavit podmínky nebo důvody evidence údajů globálně. 

Bude možné nastavit 3 volby v konfiguraci pro konkrétní pole s osobními údaji: 

nepodléhá  GPDR –  údaj,  který  nebude  z hlediska  GDPR v docházce  řešen  -  nebude  sledován 
v přehledech GDPR jako případný údaj ke smazání nebo anonymizaci.

zákonné/provozní důvody – údaj, který potřebuji pro zajištění provozu systému, plnění smlouvy nebo 
z jiných zákonných důvodů. Případně pro výkon moci/státní správy. 

Např.  jméno,  příjmení  je  nutné  pro  provoz  docházkového  systému,  aby  bylo  možné  průchody  a 
docházku osob zpracovávat. Skončí-li tyto zákonné/provozní důvody, dále údaj není možné evidovat. 
Zobrazí se v údajích určených k odstranění. 
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vyžadován  souhlas –  nemám-li  platný  souhlas,  nesmím tento  údaj  evidovat  –  bude  sledováno 
z hlediska GDPR a uděleného souhlasu na záložce GDPR v Evidenci osob. Pokud souhlas již nebude 
platný, bude zobrazeno v údajích určených k odstranění. 

V konfiguraci je možné zadat také počet let, o který se bude zpracování OÚ ze zákonných důvodů 
prodlužovat. Bude především sloužit pro sledování údajů zaměstnanců. 

Uchovávání docházky zaměstnanců:

může vyžadovat delší archivaci z jiných zákonných důvodů i po ukončení pracovního poměru např. 
uchování docházkových záznamů osoby (spojené se jménem)´z hlediska nemocenského pojištění po 
dobu 10 let po skončení pracovního poměru. Proto bude možné si u těchto sledovaných údajů zadat  
dobu, po kterou musí být data ještě i po skončení PP uchovávána. 
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Studenti, žáci: 

evidenci jakýchkoliv osobních údajů žáků/studentů je ve většině případů možné po skončení studia 
vymazat a nic dále v programu Docházka neuchovávat. Necháváme tedy na zvážení organizace, zda 
tyto údaje v programu Docházka ponechá nebo vymaže. Pro výmaz osoby a jejich údajů můžeme 
doporučit, přesunout ukončené studenty/žáky do útvaru pro ukončené studium (který si pro tento účel  
vytvoříte)  a  pak  všechny  osoby  z tohoto  útvaru  hromadně  smazat  pomocí  volby  ve  Správě 
programu/Speciální volby/Výmaz dat. Tuto operaci může provést pouze administrátor a je nevratná. 
Předejdete  tak  ale  jednoduše  neoprávněnému zpracování  údajů  osob,  které  již  nemáte  zákonný 
důvod zpracovávat nebo nemáte poskytnutý souhlas se zpracováním. 
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EVIDENCE OSOB - ZÁLOŽKA GDPR

Na této záložce bude možné evidovat poskytnuté souhlasy. 

Pokud budete mít ke zpracování údajů poskytnuté souhlasy, můžete je evidovat v Evidenci osob na 
záložce GPDR. Kde můžete zadávat poskytnuté souhlasy typu: 

 Po dobu trvání studia/pracovního poměru
 V zadaném období
 Neplatné – souhlas odvolán
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Zaevidované souhlasy se budou vztahovat k polím, které mají v konfiguraci systému nastaveno 
Vyžadován souhlas. Na základě tohoto souhlasu budou posuzovány, zda již jsou určeny 
k odstranění nebo nikoliv.   

Evidence osob - ikona GDPR 

V Evidenci osob pod modrou ikonou GDPR naleznete ke konkrétní osobě údaje, které o ní evidujete, 
dále uživatele systému, kteří mohou údaje této osoby zobrazovat a také údaje, které by již měly být 
odstraněny. 

Při stisku ikony pro GDPR vyvoláte tuto tabulku: 

Zde můžete u osoby jednoduše zobrazit evidované 
údaje, oprávnění zobrazovat údaje a údaje, které by 
již měly být u osoby odstraněny. Je možné ze všech 
možností data exportovat, seznam osob oprávněných 
prohlížet OÚ a také evidované údaje osoby je možné 
vytisknout.  Oprávnění zobrazovat údaje lze tisknout. 

Ukázka exportu:
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Jedná se o stejné údaje, které najdete v sekcích. Propojeno s evidencí osob. 

 

Osobní údaje, které již nelze zpracovávat (údaje k     odstranění)  

Zobrazuje se: 

1) kterým již vypršel zákonný důvod k evidenci – bylo zadáno datum skončení pracovního 
poměru a uplynula doba nutnosti evidence ze zákonného důvodu

2) kterým vypršel poskytnutý souhlas - zadané období souhlasu, nebo souhlas poskytnutý na 
dobu trvání studia/pracovního poměru – pak program hlídá zadání data odchodu

3) kde bylo vyplněno zrušení souhlasu – odvolání souhlasu program pozná dle vyplnění u dané 
osoby v Evidenci osob na záložce GDPR  - volba neplatné-souhlas odvolán
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Tip: V předchozích verzích programu byla automaticky vyplňováno pole pohlaví a přednastavena na 
možnost Muž. Nebylo možné nechat pole pohlaví volné, ani pokud Vás jeho vyplnění nezajímalo. 
Nyní je možné nechat pole s možností – nezadané (prázdné pole). Od nové verze (červen 2018) pro 
nově zadané osoby je pole nezadáno.  Pokud chcete změnit pohlaví hromadně na nezadáno, je 
možné postupovat hromadným SQL příkazem, který ovšem může použít pouze administrátor.  
UPDATE osoby SET pohlavi=0". 

Povel se provádí v sekci Správa programu/Speciální volby/Provést SQL – provádí administrátor. 

Uživatelé s     přístupem k     osobním údajům (oprávnění zobrazovat údaje)   

 v této části jednoduše zobrazíte a vytisknete osoby, které mají právo k zobrazení údajů vybrané 
osoby. 
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Ukázka tiskové sestavy Uživatelé oprávnění prohlížet osobní údaje osoby

Evidované údaje     

Zobrazení u osob evidovaných údajů osoby.  
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Ukázka tiskové sestavy Údaje evidované o osobě 

GDPR/Souhlasy se zpracování osobních údajů  .   

Zobrazení u osob evidovaných souhlasů se zpracováním dat. Z této časti je možné souhlasy 
spravovat, přidávat jednotlivým osobám nebo mazat. 
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Funkce na výmaz osobních dat,  která již  nemají  být  z  hlediska GDPR dále zpracovávána  - 
přidání tlačítka Odstranit do sekce GDPR - Údaje, které již nelze zpracovávat. Přístupné opět pouze 
pro administrátora a personální správu. Po odstranění se dané údaje přepíšou textem #GDPR#. 

Tlačítko Odstranit: 

Hláška před provedením odstranění: 

Odstraněné osobní údaje: 
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EVIDENCE TESTŮ NA COVID A EVIDENCE DATUMŮ OČKOVÁNÍ

 
Evidence provedených testů probíhá v doplňkových údajích, ale lze provedený test zapisovat i přímo z 
docházkového přehledu. 
 

 doplňkové údaje, jsou libovolné údaje, které vůbec nemusí souviset s docházkou. Původně 
byly zavedeny pro sledování pokut 

 Pomocí "Správa programu -> Číselník doplňkových údajů", "Nový" přidejte položku pro covid 
test takhle: 

 Zápis provedené kontroly lze provést pomocí volby "Zpracování docházky a doplňků -> 
Doplňkové údaje", tlačítko "Nový" nebo v přehledu docházky tlačítkem "Zobrazit doplňkové 
údaje osoby" a pak tlačítkem "Nový" 

            

 Pro výpočty nějakých výsledků z doplňkových údajů lze nadefinovat doplňkové konto se 
způsobem výpočtu "součet doplňkových údajů", takže může být zobrazen počet provedených 
testů 
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 Je možné tisknout při uložení a nebo i zpětně potvrzení o provedení testu na pracovišti 

Ve zmiňovaném modulu prohlížení  doplňkových údajů lze tlačítkem "Vzhled" zapnout zobrazování 
sloupců s rodným číslem a zdravotní pojišťovnou osoby. Údaje lze exportovat do Excelu. Tyto údaje 
podléhající GDPR je možné uživatelům znepřístupnit , tedy pro ně nebudou viditelné. 
 

 

O výsledku testu se zobrazují dva sloupečky. Zobrazeno je buď x nebo ano. Pro pojišťovnu se využívá 
jeden sloupec. Není nutné tedy exportovat oba dva. 
 
V konfiguraci systému je nutné mít nastaveno, že údaj podléhá GDPR a z jakého důvodu: 
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Následně u uživatele ve správě uživatelů je nutné osobám, které nemají mít k těmto GDPR 
podléhajícím údajům přístup nastavit následující: 
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Tisk čestného prohlášení u testu na COVID

 
Ze systému je možnost tisku čestného prohlášení o podstoupení testu na COVID na firemní dokument 
(lze použít firemní šablonu např. s logem apod., hlavičkou, zápatím)
 

 Podmínkou je, aby všichni, kteří budou potvrzení tisknout, měli na počítači nainstalovaný MS 
Word. 

 Musí být vytvořen wordový dokument (něco jako šablonu) s hlavičkou a zápatím a 
předepsaným textem. Na místa, kde se mají vypisovat proměnné údaje (jméno zaměstnance, 
datum), musí být vloženy speciální předem dohodnuté značky např. {jmeno}, {datum}. 

 Šablonu je pak nutné uložit na nějaký souborový server, kam mají všichni uživatelé přístup pro 
čtení a cestu k ní nastavit do konfigurace programu. 

 Program při požadavku na tisk otevře šablonu ve Wordu a místo značek doplní skutečné 
hodnoty tj. jméno a datum, potom buď dokument nechá otevřený a obsluha si ho z Wordu 
vytiskne nebo se může automaticky poslat na výchozí tiskárnu a zavřít se. 

 Pokud se zákazník rozhodne např. text nebo formát šablony změnit, jednoduše upraví 
wordový soubor ve sdíleném úložišti. 

 
Šablona – ukázka dokument Word: 
 
Čestné prohlášení 
 
Potvrzujeme, že  zaměstnanec {celejmeno} byl  dne {datum} testován  na  covid  ve 
firmě .................................
 
 
Podpis vedoucího………………………………………….. 

Ve word dokumentu "Nazevfirmy_sablona.docx" jsou použity značky pro vložení skutečných hodnot. 
Značky jsou vždy ve složených závorkách {}. Dokument samozřejmě upravit podle svých představ. 
Lze vložit další značky, tak se zajistí v modulu "Doplňkové údaje" ve volbě zobrazovaných sloupců -  
po nastavení kurzoru na sloupec se v dolní části obrazovky objeví údaje o vybraném sloupci. Mj. je 
tam údaj "Export",  který zobrazuje značku, kterou lze použít  v dokumentu a místo které program 
doplní skutečnou hodnotu.
 
 

 šablonu uložit do nějakého sdíleného úložiště, kam mají všichni uživatelé docházky přístup 
pro čtení 

 DKlient, Konfigurace systému, záložka "Tiskové sestavy", zde nová záložka "Doplňkové 
údaje", nastavit typ tiskové sestavy na "tisk dokumentu MS Word...", zadat cestu k šabloně 

 Volitelně zapnout tamtéž "bezobslužný tisk na výchozí tiskárně" 
 je-li zapnuto, program spustí na pozadí MS Word, vyplní šablonu, vytiskne dokument 

na výchozí tiskárně, zavře Word a vyplněný dokument odstraní 
 je-li vypnuto, program spustí MS Word, vyplní šablonu a nechá Word otevřený i s 

vyplněným dokumentem, obsluha tedy může ještě něco doplnit, vytisknout atd. 
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Je-li výše uvedené nastaveno, tak se v modulu "Doplňkové údaje" zobrazí tlačítko pro tisk a při zápisu 
doplňkového údaje je k dispozici předvolba "Po uložení vytisknout dokument".

 
 
Nově je možné sledovat v Evidenci osob i datumy posledních výsledků testů a to i antigenních i PCR a 
datumy posledního očkování na COVID_19.  
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ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ A PROBLÉMŮ S ODKAZY

1) Docházka učitelů   – přímá a nepřímá pracovní doba, jak nastavit
2) Nepravidelná pracovní doba, jak vyřešit  
3) Svátky  , jak jsou řešeny v programu Docházka
4) Kde mohu zadat při zavedení systému převedené hodiny bilance z     předchozího systému (z   

předchozích měsíců
5) Jak se pracuje s     bilancí a přesčasy, lze převádět přesčasy do dalšího měsíce  
6) Jak přiřadím čip k     osobě, jak čip odeberu  
7) Mohu opravit docházkový záznam ručně  ?   
8) Jak nastavit, aby uživatel viděl pouze svoji docházku?  
9) Střídání směn např. ranní, odpolední, noční. Jak řešit?     
10) Mohu změnit hromadně u osob nastavení modelu pracovní doby nebo přístupové skupiny?   
11) Jak dočasně změnit přístup osob?   
12) Jak je řešeno v     Docházce GPDR?   
13) Jak  ošetřit,  aby  se  nezobrazovali  osoby  s     ukončeným pracovním poměrem a  aby  se  jim   

nepočítala docházka. 
14) Jak zadat hromadně např. Dovolenou (celozávodní, ve školství na prázdniny), kdy všechny   

osoby mají dovolenou ve stejný termín? 
15) Jak povýšit v útvarech třídy? (II. A  na III. A)   
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