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E R P  i n f o r m a č n í  s y s t é m  

 

1) Parametrické MZS - číselník Hodnoty mzdových složek 

Mzdové složky ovlivňující výpočet výsledků MZS zdravotního volna. Tyto MZS se dají nastavit v číselníku Hodnoty 
mzdových složek (platí pro všechny zaměstnance) nebo v pracovních poměrech datech zaměstnance. Nastavení 
hodnot v pracovních poměrech datech zaměstnance má přednost před hodnotami v číselníku. 
 
3350 Náhrada mzdy za zdrav. volno ve výši mzdy/platu (primární nastavení NE) 

Počítat náhradu mzdy za zdravotní volno ve výši mzdy/platu (pokud je MZS 3350 nastavena na ANO je 
náhrada stanovena ve výši aktuální mzdy/platu nikoliv průměrným výdělkem) 

 
3351 Procento PV pro zdravotní volno (primární nastavení 100%) 

Procento pro stanovení výše náhrady z PV pro zdravotní volno 
 
3352 Nepočítat náhradu mzdy za zdravotní volno (primární nastavení NE) 

Pouze evidence doby zdravotního volna - pokud je MZS 3352 nastavena na ANO nebude odpracovaná 
doba krácena a nebude se počítat náhrada mzdy za zdr. volno 

 
 

2) Mzdové složky pro zadávání dat v pracovních poměrech data 

1380 Zdravotní volno - nárok - Roční  nárok dnů zdravotního volna 

1381 Zdravotní volno - čerpání - Počet dnů čerpání zdravotního volna 
 
 

3) Mzdové složky zdravotního volna počítané 

1581 Zdravotní volno - zbývá - Zbývající počet dnů zdravotního volna k čerpání 

1981 Zdravotní volno - čerpání - Počet hodin čerpání zdravotního volna (pokud je zadán fond prac. doby je 
počítána) 

2381 Zdravotní volno – náhrada - Součin - denní fond zam. a počet dnů zdravotního volna a PV (počítána 
pokud je MZS 3350 nastavena na ANO) 

 
 

4) Mzdové složky, do kterých vstupují hodnoty zdravotního volna 

Mzdové složky do kterých se zdravotní volno promítne v závislosti na nastavených hodnotách parametrických MZS 
ovlivňujících výpočet 
1521 Odpracovaná doba - dny 
1522 Odpracovaná doba - hodiny 
1805 Prac. Nepřítomnost  - hodiny 
1890 Celková suma vykázaných hodin - hodiny 


