Dovolená 2021
Od začátku roku 2021 se bude dovolená počítat novým způsobem a to ne na základě dnů ale hodin.
V hodinách se bude nový způsobem počítat nárok na dovolenou a v hodinách se bude také vykazovat
její čerpání. Čerpání za den dovolené by mělo odpovídat plánované délce směny v hodinách na
příslušný den.
Při uzávěrce 12/2020 se převede zůstatek dovolené ve dnech do období 1/2021. Tento zůstatek je
třeba přepočítat na hodiny. Přepočet lze pustit v menu „Mzdová evidence -> Výpočet mzdy -> Nárok
na dovolenou -> Výpočet nového nároku na dovolenou”. Zde se vyvolá níže uvedený formulář. V
případě, že je formulář vyvolán v měsíci 1/2021 zobrazí se i červené tlačítko, kde provedete přepočet.

Zde se také spouští výpočet nároku na dovolenou. Ještě předtím je ale mít správně nastavenu pracovní
dobu u zaměstnanců a dále je potřeba nastavit počet týdnů dovolené v organizaci. Počet týdnů může
být i na desetinná místa.

U zaměstnance se počítá s nastavením týdenní pracovní doby, pokuď tato není nastavena bere se
délka pracovní doby * 5.

Další možnost je, že se pro plánovanou pracovní dobu použije pracovní kalendář který má
zaměstnanec nastaven.

Vlastní výpočet nároku se provádí ve výše zmíněném menu pomocí formuláře výpočtu.

Výsledkem výpočtu je vždy sestava, kde jsou podrobné informace o výpočtu. V případě, že
nezaškrtnete zápis na kmenová data můžete si nárok jen vypočítat a porovnat s dosavadním nárokem
na datech. V případě zaškrtnutí se nárok zapíše do kmenových dat, přepočítá se zůstatek dovolené a
zobrazí se info kdyby nastal případ, že má někdo dovolenou přečerpanou.

Stejný výpočet u jednotlivce proběhne vždy když se u něj na kmenových datech mění položky které
by nárok mohly ovlivnit (nástup, výstup, vynětí z evidence – rodičovská, délka prac. doby atd.).
Dále vždy před hromadným výpočtem se zobrazí dotaz zda nepřepočítat nárok na dovolenou u všech
zaměstnanců.
Pro správný výpočet se musí také upravit nastavení mzdových složek kde se zadává čerpání dovolené.
Zde je příklad správného nastavení vzorce a ostatních parametrů u mzdové složky. Při nastavení
nových parametrů pro rok 2021 se toto pokusí nastavit systém sám.

Pro kontrolu výpočtu lze také nyní jednodušeji nahlédnout jak probíhalo vynětí z evidenčního stavu
zaměstnance.

