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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO NASTAVENÍ PROGRAMU DOCHÁZKA 

Pro  zprovoznění  přístupového  systému  je  nutné  provést  základní  nastavení,  aby  byla  zaručena 
funkčnost tohoto 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) Evidence čipů   – evidence kódů čipů

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

5) 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. 

        Informace pro školy – propojení se školským systémem

V případě využití přístupového systému ve školách je možné propojení na  školský 
systém (Bakaláři, ‚ŠkolaOnline, Edupage, Edookit,….) - import osob. Při napojení na 
školský  systém se  importují  osoby  přímo ze  školského systému –  není  tedy 
nutné  osoby  zadávat  do  Docházky  ručně.  Následně  se  v  systému  Docházka 
osobám  pouze  přiřadí  čip  a  přístupová  skupina.  Docházka  přejímá ze  školského 
systému také nastavení útvarů – tříd. Povýšení tříd je tedy též nutné provést pouze 
ve školském systému.  Do systému se pak ručně zadávají  pouze osoby,  které ve 
školském systému nejsou např. externí osoby vstupující též do budovy, areálu školy. 

Další   možností  je  propojení  na  třídní  knihu  ve  školském  systému  –  export 
průchodů. Podmínkou je, aby žáci označovali všichni příchod a odchod ze školy. Pro 
to je dobré mít nejen čtečky dveřní (otevírající zámky). Ale také evidenční čtečky – 
kvůli zvýšené kumulaci více žáků na jednom místě. Systém lze o čtečky navíc kdykoli 
rozšířit.  Tyto čtečky docházku žáka zaevidují a jeho průchod se odešle do školského 
systému  do  elektronické  třídní  knihy,  kde  je  žák  označen  jako  přítomen.    

Tyto  importní  a  exportní  operace  probíhají  prostřednictvím Dserveru  automaticky. 
Nastavuje pracovník Z-WARE. 
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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

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.   
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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. 

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.) Tvorba 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.
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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.   

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. 
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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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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 určíte 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. 

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  
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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. 
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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
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