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Nová právní úprava dovolené
Novela zákoníku práce přinesla řadu významných změn i do mzdové praxe. Nejdůležitější z nich je přechod 
na „dovolenou v hodinách“. Nově se upravují podmínky vzniku práva na dovolenou, výpočet délky dovolené, 
započítávání náhradních dob pro dovolenou a částečně i čerpání dovolené.
Právní úprava, platná do konce roku 2020 počítala s dovolenou ve dnech. Za týden dovolené se považovalo 
tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec dle rozvržení své pracovní doby odpracuje za týden. Nijak ale 
nebyla zohledňována skutečnost, že pracovníci mohou pracovat v různě dlouhých pracovních směnách. 
Byli tak  zvýhodněni zaměstnanci, jimž dovolená připadla na delší směnu.
Tento a několik dalších důvodů vedly k přechodu na novou koncepci výpočtu dovolené. Ta vychází z před-
pokladu, že každý zaměstnanec se zavázal k výkonu práce pro zaměstnavatele s určitým týdenním úvazkem 
(plným, kratším nebo zkráceným). Protože pracovní doba zaměstnance se běžně počítá na hodiny, je logické, 
když u dovolené to bude také tak. Tato změna mimo jiné zabezpečí spravedlivou délku dovolené i pro za-
městnance s nerovonoměrnou pracovní dobou. Zaměstnanci, kteří odpracují v kalendářním roce stejný počet 
hodin, budou mít stejnou délku dovolené.
Program Mzdy Profi ve svých stávajících verzích sledoval dovolenou ve dnech. Proto bylo nutné verzi pro rok 
2021 náležitě upravit, aby byla připravena na novou právní úpravu, platnou od 1. ledna 2021. V následujícím 
textu si jednotlivé změny přiblížíme.

1. Úprava a doplnění mzdových klíčů: 

První změnou, která se provede automaticky po přechodu do účetního roku 2021, je nastavení a doplnění 
mzdových klíčů, které se používají k evidenci dovolené a plánování směn. Novou úpravu dovolené 
obsahuje pouze verze programu s datem uzávěrky 5. ledna 2021 nebo novější. Pokud používáte starší 
verzi Mezd Profi, nainstalujte si aktualizaci.

•	 Protože	rozsah	změn	v	nastavení	mzdových	klíčů	pro	rok	2021	je	značný,	není	možné	do	roku	
2021	převést	klíče	z	roku	předchozího. Při vstupu do roku 2021 se automaticky založí standardní 
mzdové klíče, pokud jste měli v roce 2020 vytvořeny nějaké své, musíte je v roce 2021 zapsat znovu. 

V souvislosti s novou úpravou dovolené byly změněny nebo doplněny následující mzdové klíče:

• 004 Dny dovolené staré
• 005 Hodiny dovolené nové
• 012 Hodiny svátků
• 021 Hodiny neomluvené absence
• 029 Hodiny práce o víkendu
• 034 Dny dovolené staré - odečtení

Jak vidíte na přehledu klíčů, stará dovolená, převedená z roku 2020, se bude sledovat a vykazovat ve 
dnech, nová dovolená pak v hodinách. Z tohoto důvodu také program mimořádně obsahuje dva klíče pro 
náhrady - na klíč 400 se budou psát náhrady za novou dovolenou (automaticky se načte hodinový průměr), 
na klíč 402 pak náhrady za starou dovolenou (automaticky se načte denní průměr). Od roku 2022 se bude pro 
náhrady používat opět jen klíč 400. 

2. Předvolení průměru u náhrady za dovolenou: 

Nová verze Mezd má předvoleno automatické vložení hodnoty hodinového průměru ke klíči 400. Jestli vás 
zajímá, jak se dá tato funkce nastavit i jiných klíčů, pokračujte ve čtení. Jinak přeskočte na kapitolu číslo 3. 

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

Jakmile na údaji p.na dovolenou (průměr na dovolenou) stisknete klávesu F4, program se zeptá, jestli chcete 
pro tento klíč předvolit automatické vkládání hodnoty průměru do mzdového listu (Předvolit průměr pro klíč?). 

• 035 Hodiny dovolené nové - odečtení
• 370 Příplatek za víkend
• 400 Náhrady za novou dovolenou
• 402 Náhrady za starou dovolenou
• 420 Náhrady za svátky
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Pokud odpovíte Ano, zobrazí se následující dotaz:

Můžete si vybrat mezi hodinovým a denním průměrem. Od roku 2021 se bude používat hodinový průměr, 
tak jej stiskem mezerníku nastavte a potvrďte klávesou Enter. Program se vrátí do datového formuláře a vaše 
nastavení bude zobrazeno následovně:

V řádku s názvem příslušného průměru (v našem případě p.na dovolenou) se zobrazí písmeno H. 
Obecně platí, že je-li předvolen hodinový průměr, je to písmeno H, u denního průměru písmeno D. 
Pokud není zobrazeno nic, průměr se ke mzdovému klíči automaticky načítat nebude. Ke každému mzdovému 
klíči je možné předvolit automatické vkládání pouze jednoho průměru.
V řádku s názvem průměru je zobrazen také přepínač Ano / Ne (na obrázku jsou u všech průměrů volby Ne). 
Tento přepínač se netýká automatického vkládání průměrů na řádku mzdového listu, proto si jej nevšímejte. 
Má vliv na to, jestli daný klíč vstupuje do výpočtu daného průměru či nikoliv.

3. Nárok na dovolenou a její čerpání v kartě pracovníka: 

Informace o nároku na dovolenou (starou, novou) a způsobu jejího čerpání je k dispozici jak ve mzdovém lis-
tu, tak v kartě pracovníka. Při převodu karet pracovníků do roku 2021 se sem převede nevyčerpaná dovolená, 
vy ručně doplníte nárok na novou dovolenou.  

V aktualizačním	menu	evidence	zaměstnanců vyberte 
kartu některého pracovníka a stiskněte na ní klávesu Enter. 
Stiskem klávesy F6 přejděte na druhou záložku karty 
pracovníka (zaměstnání). 
Stiskněte znovu klávesu F6 (zobrazí se modrá nabídka 
ostatních nastavení) a pak vyberte řádek Čerpání	dovolené 
a stiskněte na něm Enter.
Zobrazí se tabulka, ve které jsou pro jednotlivé měsíce roku 
sumarizovány údaje o čerpání staré a nové dovolené.
K údaji Nárok můžete zapsat předpokládanou délku nároku 
na dovolenou v hodinách.
V roce 2021 bude stará dovolená evidována ve dnech 
a nová v hodinách. Od roku 2022 budou obě v hodinách.

4. Sledování dovolené a její sumarizace v evidenci docházky:

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

4.1 Nastavení sumarizace docházky v Ovládacím panelu 

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

Pokud nechcete evidenci docházky, nebo její 
navázání na mzdové listy používat, nastavte na 
přepínači variantu	Ne	a přejděte na kapitolu 5 
tohoto návodu.2
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Na dalších řádcích tabulky jsou uvedeny jednotlivé druhy absencí, které mohou být v evidenci docházky sledovány. 
Pro každou z nich je nastaven mzdový klíč, na který budou sumarizovány počty dní (hodin) a někdy i náhrady 
v Kč. Všimněte si, že i zde je v řádku dovolená automaticky předvolena jednotka „hodiny“. 
A jak to funguje? Pokud program při sumarizaci docházky zjistí, že pracovník měl např. dovolenou, sečte počet 
hodin a zapíše je ve mzdovém listu na předvolený statistický klíč (005). Protože je definován i klíč pro náhrady 
(400), vloží do mzdového listu i ten, do sloupce počet pak zapíše počet hodin dovolené, do sloupce sazba pak 
vloží předvolený průměr (viz kapitola 3, kde jsme si pro klíč 400 předvolili hodinový průměr na dovolenou).

4.2 Zápis dovolené do evidence docházky

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

Zvolte měsíc, jehož docházku chcete zapsat (např. leden) a stiskněte na něm klávesu F4:

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

Pokud má pracovník některý den dovolenou, stačí na něj „najet“, ve sloupci Absence mezerníkem zvolit 
„Dovolená“ a zapsat kolik hodin trvala. V pravé části tabulky se všechny absence sumarizují.
Na výše uvedeném obrázku je dovolená nastavena ve dnech 4. - 7. ledna. Navíc pracovník 1. ledna (ve svátek) 
odpracoval 8 hodin a 9. a 31. ledna měl směny i o víkendu (celkem 16 hodin). 

4.3 Načtení docházky do mzdového listu

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

Do mzdového listu se automaticky vložily mzdové klíče 005 hodiny dovolené nové a 400 náhrady za 
dovolenou. K oběma klíčům se do sloupce počet zapsal počet hodin dovolené z evidence docházky (tedy 40). 
Ke mzdovému klíči 400 se automaticky načetl i průměr na dovolenou za minulé čtvrtletí 178,5714 Kč.
Dále přibyly klíče 012 hodiny svátků a 420 náhrada za svátky a 029 hodiny práce o víkendu a 370 příplatek 
za víkend. Pokud by evidence docházky obsahovala další typy absencí, byly by na příslušné mzdové klíče 
sumarizovány i ty. Jak tedy vidíte, evidence docházky vám může práci usnadnit celkem výrazně.

Poznámka: pokud má pracovník nevyčerpanou loňskou dovolenou, měla by být dobrána přednostně. To ale 
vzhledem k přechodnému období program automaticky neudělá. V tomto případě zapište ručně počty dnů 
staré dovolené na klíč 004 a náhrady s denním průměrem na klíč 402. Alikvotně pak ponižte hodnoty, které 
program automaticky zapsal na klíče 005 a 400. 
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5. Ruční zápis dovolené do mzdového listu:

Pokud nechcete, samozřejmě nemusíte evidenci docházky používat. Údaje o případné dovolené můžete 
vkládat do mzdového listu ručně. Samozřejmě byste neměli zapomenout vložit jak statistický klíč s počtem 
dnů (004 Dny dovolené staré, 005 Dny dovolené nové), tak klíč náhrad (400 Náhrady za novou dovolenou, 
402 Náhrady za starou dovolenou). Počty hodin dovolené si doplníte ručně podle své vlastní evidence, 
průměr na dovolenou opět spočítá program.

I když to zde bylo již několikrát zmíněno, opět pro jistotu opakuji, že stará dovolená převedená z roku 2020 
se eviduje a vykazuje ve dnech, nová pak v hodinách. Od roku 2021 už bude vše pouze v hodinách.

6. Tisk výplatních pásek a mzdových listů:

Samozřejmě Vás bude zajímat, jak se v souvislosti s novou úpravou dovolené změnily výplatní pásky a mzdové 
listy. Následující příklad zobrazuje lednový mzdový list, ve kterém měl pracovník jeden den staré dovolené 
a 20 hodin nové dovolené. 

6.1 Obyčejná výplatní páska

Nejprve formulář tištěný přímo z programu Mzdy Profi (na běžný papír nebo speciální papír). Čerpání a zů-
statky staré a nové dovolené jsou uvedeny samostatně v hodinách a ve dnech. Podle toho, ve kterém účetním 
roce mzdy zpracováváte, je stará a nová dovolená ve dnech (do roku 2020), stará ve dnech a nová v hodinách 
(2021) nebo obě v hodinách (od roku 2021).

6.2 Grafická výplatní páska (z Komunikátoru)

I zde jsou čerpání a zůstatky staré a nové dovolené uvedeny samostatně. Pokud by vám vadilo, že ve formuláři 
nejsou uvedeny jednotky (dny, hodiny), tiskněte grafický mzdový list. Ten vypadá stejně, navíc pod formulářem 
obsahuje rozpis jednotlivých mzdových klíčů (tedy i uvedení počtu dnů a hodin). 
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6.3 Obyčejný mzdový list

Aby bylo patrné, jaké údaje jsou ve výplatních páskách sumarizovány, uvádíme zde pro úplnost i kompletní 
mzdový list, vytištěný přímo z Mezd Profi:

7. Automatický výpočet nároku na dovolenou v roce 2021:

Některá z příštích verzí programu přinese také automatický výpočet nároku na dovolenou za rok 2021. Bude se 
počítat zpětně z údajů obsažených ve mzdových listech za leden - prosinec.

Vzhledem ke komplikovanému výpočtu bude nutné do programu doplnit také evidenci jednotlivých úvazků, 
které každý ze zaměstnanců v průběhu roku vystřídal a jak dlouho v nich setrval. Bližší informace k příslušným 
funkcím budou do tohoto návodu doplňovány průběžně.
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