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OKmzdy Demoverze
Základní charakteristika programu OKmzdy Demoverze
OKmzdy Demoverze je moderní verze programového systému pro zpracování mezd na osobních
počítačích.
Program OKmzdy Demoverze je napsán v programovacím jazyku Visual C++ s využitím
profesionálních knihoven pro uživatelské rozhraní a databázové operace MFC. Veškeré operace s daty se
provádějí v rámci transakcí, což zaručuje konzistentnost dat i po násilném přerušení práce např. po
výpadku elektrického proudu.
Postup práce s programem OKmzdy Demoverze
Nejprve je potřeba provést instalaci systému OKmzdy Demoverze na vašem počítači nebo ve vaší
lokální počítačové síti. Postup instalace je podrobně popsán v přiloženém dokumentu Instalace
Demoverze.doc.
Při požadavku práce s určitým pracovníkem je třeba jej nejprve vybrat. U vybraného pracovníka
můžete měnit nebo prohlížet jeho osobní údaje, nárok na dovolenou, údaje o pracovních poměrech, o
pracovním režimu a úvazku, atd. Dále můžete pracovat s jeho mzdovými údaji jako jsou složky mzdy,
náhrady a dávky, daň, či zálohy a srážky.
Neodpracovaná doba se zadává intervalem nepřítomnosti v dávkách nebo náhradách, celkovou
odpracovanou dobu při měsíčním odměňování vypočte program podle kalendáře, pracovního úvazku a ze
zadané neodpracované doby.
Program automaticky otevírá rozhodné období, sleduje počet odpracovaných dnů a počítá průměrný
výdělek pro pracovněprávní účely. Výsledky práce lze kdykoli i před vyúčtováním prohlížet na obrazovce.
U vybraného pracovníka je možné kdykoliv zobrazit jeho výplatní lístek.
Výplata záloh a vyúčtování se provádějí z menu "Obsluha/ Výplata zálohy", resp."Obsluha/ Výplata
vyúčtování". Program OKmzdy Demoverze umožňuje provést výplatu zálohy a vyúčtování pouze do
měsíce října 2010. Při spuštění výplaty záloh nebo výplaty vyúčtování program automaticky vytvoří běžné
tiskové sestavy, které lze prohlížet na obrazovce nebo vytisknout. Jednotlivé tiskové sestavy lze také
vytvářet samostatně, a to i v minulosti.
Součástí instalace programu OKmzdy Demoverze je archivní soubor 20100100.OKW, který
naleznete v adresáři ARCHIV, při standardní instalaci programu v umístění C:\Program
Files\OKsystem\OKmzdy Demoverze\ARCHIV.
Ukázková data firmy DEMO obsahují také příklady některých uživatelských sestav, nadefinovanou
účetní osnovu včetně účetního media, ukázku platebního média a příklad sběrného účtu.
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Základy práce s programem OKmzdy Demoverze
Spuštění programu
Program OKmzdy Demoverze je možno spouštět z programové nabídky “Start“. Dále je možno
vytvořit ikonu (zástupce) pro spouštění programu ze souboru <OKmzdy100.exe> standardně
umístěného v programovém adresáři "C:\ProgramFiles\OKsystem\OKmzdy Demoverze".
Po úspěšné instalaci obsahuje program databázi s názvem “OKMZDY“ se založenou ukázkovou
firmou DEMO, účetní měsíc této firmy je leden 2010.
Po spuštění demoverze programu OKmzdy Demoverze se zobrazí následující obrazovka:

Kliknutím na první ikonu
v
nástrojové
liště
programu
s
názvem
"Výběr
pracovníků" se zobrazí
tabulka se seznamem
pracovníků firmy.
Tato ikona je na obrázku
označena šipkou.
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Seznam pracovníků firmy:

OKmzdy Demoverze umožňuje také založení nových pracovníků včetně vytvoření nové firmy.
(Před zadáváním dat pracovníků doporučujeme nastavit heslo uživatele volbou z menu "Obsluha/ Heslo")
Založení nového pracovníka
Prvním krokem při praktickém seznámení s programovým systémem OKmzdy Demoverze je
vytvoření pracovníka, se kterým budete dále pracovat.
Ukázkový pracovník se jmenuje "Jan Nový" a má rodné číslo 550505/5050.
Vlastní akci založení nového pracovníka vyvoláte kliknutím na tuto ikonu v malé nástrojové
liště.

Strana 3

OKmzdy Demoverze

V prvním kroku se
zobrazí
prázdný
formulář s osobními
údaji
pracovníka.
Žlutá okna obsahují
povinné
položky
a nelze je při zadávání
údajů vynechat.
Okna
zakončená
symbolem
šipky
umožňují
zadání
položky výběrem z
předdefinovaných
možností.

V případě zadání nesprávného
rodného čísla Vás program
upozorní a poskytne Vám
možnost buď rodné číslo opravit
nebo ponechat.

K dalšímu kroku se dostanete stisknutím tlačítka se symbolem modré šipky a názvem
"Pokračovat". Vpravo vedle tohoto tlačítka je umístěno tlačítko s názvem "Storno", kterým můžete
zakládání nového pracovníka ukončit.
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Ve druhém formuláři
zadejte způsob výplaty
pracovníka.
V případě výplaty na
účet či na adresu je nutné
vyplnit všechny povinné
údaje
o
bankovním
spojení, adrese nebo
příjemci.
Automaticky je zde
nabízen způsob výplaty
na bankovní účet.
K dalším údajům se
dostanete opět pomocí
tlačítka "Pokračovat".

Ve formulářích se povinně vyplňují všechna žlutá pole. V případě, že některé z těchto polí
zapomenete vyplnit, program Vás na tuto skutečnost upozorní.
V dalším kroku se pracovníkovi zadává zdravotní pojišťovna:
Ze seznamu zdravotních
pojišťoven vyberte myší
tu, u které je pracovník
přihlášen a které je
příslušen
odvodem
pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění.
Údaje vybrané pojišťovny
se
v detailu
zobrazí
v šedých polích nad touto
tabulkou.
Pomocí
tlačítka
"Pokračovat" postoupíte
dál.
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Další formulář obsahuje
údaje
o
daňovém
prohlášení pracovníka.
Všechny zde zobrazené
údaje jsou po zavedení
pracovníka
běžně
dostupné a není je nutné
ihned vyplňovat.

V následujícím kroku vidíte
údaje o pracovním poměru.
Ve
formuláři
povinně
vyplňte začátek pracovního
poměru,
druh činnosti a popis
pracovního poměru.
Je-li požadováno, vyplňte
i konec pracovního poměru a
důvod ukončení pracovního
poměru.
Pokud vyplníte v začátečním
datu pouze první číslici, pak
při přechodu na další pole
klávesou <Tab> se pole
automaticky doplní na celé
datum.
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V dalším formuláři
doporučujeme
zkontrolovat
příp.
nastavit
údaje
týkající se dovolené.

V
dalším
formuláři
zadáváte informace o
pracovním
úvazku,
druhu
odměňování,
pracovním režimu
a
kalendáři na aktuální
měsíc včetně svátků.

Všechny údaje ve formulářích "Osobní údaje", "Pracovní poměr" a "Režim a úvazek" jsou i po
založení pracovníka běžně dostupné a je možné je kdykoliv měnit nebo doplňovat dalšími údaji.
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Další formulář s názvem "Platové
/mzdové náležitosti" slouží pro
zadání tarifní třídy, stupně, zvýšení
a také například podrobných
náležitostí
a
informací
pro
statistiky a další.
Po zadání nového pracovníka je
kdyko-li možno z formuláře
"Režim a úvazek" vstoupit do
okna Platových náležitostí přes
tlačítko
a naopak do okna Pracovního
rozvrhu přes tlačítko

Všechny údaje ve formulářích "Osobní údaje", "Pracovní poměr" a "Režim a úvazek" jsou i po
založení pracovníka běžně dostupné a je možné je kdykoliv měnit nebo doplňovat dalšími údaji.
Tímto posledním krokem jste úspěšně ukončili založení nového pracovníka. Po založení je
pracovník automaticky vybrán.
Údaje o výdělku zaměstnance
Na data právě založeného pracovníka se nyní můžete podívat z různých pohledů. K dispozici
máte:

Osobní údaje
Údaje o pracovním poměru
Údaje o pracovním režimu a úvazku
Složky mzdy
Náhrady a dávky
Daně, daňové prohlášení a výpočet ročního zúčtování
Zálohy a srážky
Lístek
Výdělky
Také základní údaje o odpracované době jsou na obrazovce vidět po celou dobu práce s tímto
pracovníkem.
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Příklady práce mzdové účetní s programem OKmzdy Demoverze:
Příklad 1
Zadání složek mzdy pracovníkovi, zobrazení na Výplatním lístku.
Zadejte pracovníkovi složky mzdy tvořící hrubou mzdu pracovníka, tedy např. složky "Tarifní plat"
třídy T11 a "Osobní příplatek" ve výši 2.000,- Kč.

Složky mzdy se zadávají pomocí
modrého tlačítka s názvem "Vložení" v
malé nástrojové liště programu, na
obrázku znázorněno šipkou.
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Zde zadejte pracovníkovi výběrem z
menu složku mzdy "Tarifní plat" …

... Třída T11 z údajů o
pracovním poměru
Stejným
způsobem
zadejte pracovníkovi i
složku mzdy "Osobní
ohodnocení" ve výši
2.000,- Kč.

Tlačítko nápovědy ve formulářích. Nápověda se zobrazí jakmile na toto tlačítko najedete
kurzorem myši.
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Výsledek příkladu
Výsledek Vaší práce si ověřte prohlédnutím "Výplatního lístku" pracovníka, který se
zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu v nástrojové liště.
Ihned po zadání složek
mzdy můžete vidět
první
konkrétní
výsledky.
Zadáním složek mzdy se
vypočte hrubá a čistá
mzda, daň, sociální a
zdravotní pojištění.
Výplatní lístek dále
obsahuje informace o
odpracované
době
pracovníka.

Při další práci si můžete pochopitelně sestavit mnohem složitější soustavu hrubé mzdy, princip
zadávání se nemění.
Příklad 2
Zkrácení odpracované doby pracovníka zadáním intervalů nepřítomnosti (např. dovolená, nemoc).

Pro zadání dovolené se
přepněte do seznamu
"Náhrady a dávky"
kliknutím
na
stejnojmennou
ikonu
umístěnou v nástrojové
liště programu.
Tlačítkem "Vložení" v
malé nástrojové liště
pak vyberte skupinu
složek
"Náhrady
krátkodobé" a následně
složku "Dovolená", na
obrázku
znázorněno
šipkou.
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Situace, kdy pracovník čerpal dovolenou ke konci měsíce a před tím byl v pracovní neschopnosti.
Všimněte si změny odpracované doby a výše základní mzdy zaměstnance.
V zobrazeném formuláři,
zadejte
datum
začátku
a datum konce dovolené.
Počet dní se stanoví
automaticky včetně údaje
o dnech pracovních.
Pokud při vyplňování data
zadáte pouze první číslici,
pak při přechodu na další
pole klávesou <Tab> se
pole automaticky doplní na
celé datum.

Obdobným způsobem postupujte při zadání pracovní neschopnosti. Tlačítkem "Vložení" v malé
nástrojové liště vyberte složku "Nemocenské dávky krátkodobé" a poté složku "Nemoc".

Strana 12

OKmzdy Demoverze

Ve formuláři zadejte datum
začátku a datum konce
pracovní neschopnosti.
Pokud má být dávka ihned
proplacena
Počet dní se stanoví
automaticky včetně údaje
o dnech pracovních.
Z formuláře je dále možné
přímo tisknout Přílohu
k žádosti o nemocenské, na
obrázku znázorněno šipkou.

Všechny zadané intervaly nepřítomnosti vidíte nyní v celkovém přehledu "Náhrady a dávky". Zároveň
se vypočítal i průměrný výdělek. Dále se snížila celková odpracovaná doba pracovníka a vypočítal se
údaj o době neodpracované.
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Příklad 3
Zadání srážky ze mzdy, např. spoření pracovníka na jiný bankovní účet, než na který je zasílána
výplata.
Pro zadání srážky ze
mzdy klikněte na
ikonu
"Zálohy
a
srážky" umístěnou v
nástrojové
liště
programu.
Tlačítkem "Vložení"
pak
vyberte
ze
skupiny
"Srážky"
položku "Spoření", na
obrázku znázorněno
šipkou.

V záložce
"Zadání
srážky"
zadejte
výši
srážky a způsob platby.
Dále můžete uvést, zda-li
má být částka srážena jen
v plné výši nebo i v
částečné výši.
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V záložce "Způsob platby"
zadejte další povinné údaje
ke zvolenému
způsobu
platby, např. číslo účtu,
banku, konstantní, variabilní
či specifický symbol.

Všechny změny, které jste provedli, ať už se jednalo o zadání nepřítomností nebo srážek, si
můžete prohlédnout na výplatním lístku pracovníka.
Daň a pojištění
Seznam "Daň a pojištění" je přehledné místo, kde najdete všechny údaje o zdanění hrubé mzdy
pracovníka, odvodech zdravotního a sociálního pojištění, či daňových odpočtech na poplatníka, děti,
atd.
Přehled
daně
a
pojistného
zobrazíte
kliknutím
na
příslušnou ikonu "Daň
a pojištění" umístěnou
v
nástrojové
liště
programu.
Vidíte, že pracovník
má
podepsané
prohlášení k dani a
uplatňuje
základní
nezdanitelnou částku.

Formulář "Prohlášení o nezdanitelných částkách pracovníka" zobrazíte kliknutím na ikonu
označenou šipkou.
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Ve
formuláři
jsou
zobrazeny údaje, které již
byly zadány. Mohou však
nastat i další možnosti:
- pracovník podepsal
prohlášení k dani z příjmu
- pracovník nepodepsal
prohlášení
k
dani
z příjmu, do 5000 Kč
zdaňuje srážkovou daní
- pracovník nepodepsal
prohlášení
k
dani
z příjmu, zdaňuje vždy
zálohovou daní 15%.
uplatňuje
snížení
základu
daně
na
poplatníka
- můžete zadat snížení
základu na invaliditu
- můžete zadat snížení
základu daně na děti
- můžete zadat snížení
základu daně u studenta

Příklad 4
Zadání snížení základu daně zaměstnance na jedno vyživované dítě. Sledujte, jak se změní výše daně
ze mzdy.

Kliknutím na ikonu pro
zadání nového údaje v
záložce "Vyživované děti",
vyplňte údaje o dítěti
vyživovaném pracovníkem,
na které bude uplatňovat
snížení základu daně.
Povinné jsou opět pouze
žluté údaje.
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Výsledek
práce
s
daňovým prohlášením si
prohlédněte
na
výplatním
lístku
pracovníka.
Všimněte si, jak se
změnila čistá mzda, daň
a odpočty ze základu
daně.

Další možnosti zadání a řešení, které program OKmzdy Demoverze nabízí.
Příklad 5
Zadání druhého pracovního poměru - dohody o pracovní činnosti s odměnou ve výši 2.000 Kč.

Další pracovní poměr pracovníka
zadáte z formuláře "Osobní údaje",
kliknutím na ikonu "Nový poměr",
na obrázku znázorněno šipkou."
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Ve formuláři pro zadání
pracovního
poměru
zadejte začátek tohoto
druhého
pracovního
poměru
a
z rozbalovacího
seznamu
"Činnost
pojištění"
vyberte
položku "Dohoda o
pracovní činnosti", na
obrázku
označeno
šipkou.
Pro pokračování na
následující
formulář
"Poměr
dovolená"
pokračujte
stiskem
tlačítka "Pokračovat",
obdobně
jako
při
zakládání
nového
pracovníka.

Po založení souběžné dohody o pracovní činnosti s hlavním pracovním poměrem a vyplnění
formuláře "Režim a úvazek" je nutno zadat odpovídající složku mzdy.

Ze seznamu "Složky mzdy", pomocí
tlačítka "Vložení" vyberte skupinu
"Ostatní osobní náklady" a zde položku
"Dohody (Kč, soc. zdrav. poj.)", na
obrázku znázorněno šipkou.
Do formuláře, který se zobrazí, zadejte
sjednanou částku dohody 2.000Kč.
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Výsledek po zadání souběžné dohody o
pracovní činnosti zkontrolujte opět na
výplatním lístku pracovníka.

Další typy složek mzdy

Kliknutím na ikonu "Mzda" se přepněte do seznamu "Složky mzdy". Zde pomocí tlačítka
"Vložení" otevřete menu "Složky mzdy". Prohlédněte si jednotlivá menu a seznamte se s celkovou
nabídkou mzdových složek.
Tuto nabídku lze v menu "Konfigurace" - "Složky" rozšiřovat o vlastní složky mzdy.
Jako ukázka zadání poslouží časová a úkolová mzda, přesčasy a naturální složky mzdy.
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Časová mzda je typ
odměňování, při kterém se
odpracovaná
doba
neodvozuje z měsíčního
úvazku, ale přímo ze
zadané odpracované doby.
Neodpracovaná doba se u
časové mzdy stanovuje
stejným způsobem jako u
mzdy měsíční.

Úkolová mzda je velmi
podobná mzdě měsíční,
jak ve způsobu stanovení
odpracované doby, tak
způsobem
stanovení
neodpracované doby.
Úkolová mzda nabízí
navíc možnost evidence
odpracovaných
normohodin.

Evidence přesčasů je stejná u
všech
typů
odměňování.
Rozlišují se dva druhy doby
odpracované nad úvazek, a to
práce přesčas a práce nad
úvazek
ve
zkráceném
pracovním poměru.
Další dělení se týká hodin
odpracovaných
navíc
v
pracovní dny a ve dny
pracovního klidu. K tomuto
účelu
jsou
určeny
i příplatky za práci přesčas a
příplatky za práci nad úvazek.
V řádce Limit se eviduje počet
hodin přesčasové práce.
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Naturální mzdy jsou určeny k evidenci finančního
vyjádření výhod a požitků poskytovaných
pracovníkovi zaměstnavatelem. Požitky, které jsou
započitatelnými příjmy do vyměřovacích základů a
základu daně, zvyšují pouze tyto základy. Do
vyplacené mzdy se tyto částky z požitků nepočítají,
protože byly poskytnuty nepeněžním způsobem.

Další typy složek náhrad a dávek
Kliknutím na ikonu "Náhrady" se přepněte do seznamu
"Náhrady a dávky" a pomocí tlačítka "Vložení" otevřete stejnojmenné
menu. Prohlédněte si jednotlivá menu a seznamte se s celkovou
nabídkou složek náhrad a dávek.

Jako ukázka zadání poslouží mateřská dovolená.
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Mateřská dovolená je, jako
forma dávek nemocenského
pojištění, součástí systému
evidence
nepřítomnosti
pracovníků
a
sledování
evidenčního
stavu
pracovníků.
Zadává
se
začátek
nepřítomnosti s dodatečným
zadáním skutečného datumu
porodu (pro správné vyplnění
ELDP),
konec
program
dopočítá automaticky. Dále
se zadá číslo rozhodnutí o
vzniku. U mateřské dovolené,
stejně jako u nemocenských
dávek,
máte
možnost
rozhodnout
o tom, zda má být dávka
proplacena
či
nikoliv
vyplněním
pole
Doklad
(číslo) a tisknout Přílohu
k žádosti o peněžitou pomoc
v mateřství.

Kliknutím myši na položku "Osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát" ve formuláři "Daň a
pojistění" dokončíme zadání mateřské pro přiřazení kódů pro zdravotní pojišťovnu zaměstnancům, za které
je plátcem zdravotního pojištění stát a pro uplatnění možnosti nedoplácet minimální zdravotní pojištění u
těchto zaměstnanců.
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Ve formuláři vyplňte dobu, po
kterou
bude
trvat
zařazení
pracovníka do skupiny pojištěnců,
za které platí zdravotní pojištění
také stát.
Jedná se o okna s názvem
"Evidovat od:" a "do:".
Důvod zadejte výběrem položky z
rozbalovacího seznamu.
Pokud pracovník v jednom měsíci
přejde z jedné kategorie evidence do
druhé, zadejte tuto skutečnost jako
další důvod platby pojistného
státem společně s další dobou
evidence.
Pole výše pojištění (Kč) se vyplňte
pouze u pracovníků splňujících
nárok podle zákona 123/2005 Sb.

Pracovní režim a úvazek
Způsob odměňování se určuje podle toho, jak bude stanoven fond pracovní doby v pracovním
poměru.
Pracovní fond můžete stanovit přímo na jednotlivé dny. Nejjednodušší a nejčastější způsob zadání
je týdenní režim, dále je možné zadávat individuální nebo turnusový úvazek. Pracovní fond je možné
stanovit také souhrnně na celý měsíc, např. 100 hodin, ovšem bez možnosti sledování nepřítomností
(odměňování "Časové bez kalendáře").
Poslední možností je vyloučit fond pracovní doby úplně, což je vhodné pro dohody o provedení
práce (odměňování "Bez úvazku").
Seznam "Pracovní režim a úvazek" zobrazíte kliknutím na ikonu "Úvazek" v nástrojové liště
programu.
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Způsob
odměňování
nabízí několik možností:
-

měsíční
časové/úkolové
úkolové/měsíční
časové
bez
kalendáře
bez úvazku

Úvazek je rozlišen na
typy:
-

Týden – plný
Týden – zkrácený
Týden – individuální
Turnus režim
Turnus úvazek

Zkrácený úvazek se dá docílit také nastavením individuálního týdenního úvazku, kde přesně
určíte kolik hodin a který den bude pracovník pracovat, nebo pomocí turnusového úvazku.
Turnusový úvazek
je typ úvazku, při kterém je denní pracovní doba stanovena dle Vámi vytvořené šablony, která může mít
délku až 28 dní. Měsíční kalendář se stanoví opakovaným promítnutím šablony dle potřeby tak, aby byl
pokryt celý měsíc a byla zajištěna návaznost na další měsíc. Turnusový úvazek může existovat buď s
pracovním režimem nebo bez režimu.
Opravy v minulosti
Program OKmzdy Demoverze umožňuje návrat až rok do minulosti s možností oprav zadaných údajů.
Opravy složek mzdy, náhrad či daně a pojištění jsou automaticky spočítány v přítomnosti, program vede
úplnou evidenci vyplacených i opravených údajů.

Ikona menu "Minulost"
Po rozbalení menu "Minulost" vyberte kliknutím měsíc, do
kterého se chcete přepnout, na obrázku označeno šipkou.
Menu "Minulost" pro konkrétního pracovníka je přístupné pouze
tehdy, je-li pracovník v pracovním poměru alespoň jeden
uzavřený měsíc.
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Příklad 6
Zapomněli jste pracovníkovi Ing. Antonín Čapek ve mzdě za leden 2010 vyplatit "Prémii v Kč" a
zadat jeden den "Omluvené pracovní volno bez náhrady"? Přepněte se tedy v menu "Minulost" do
měsíce "Leden 2010".

Seznam "Složky mzdy" po přechodu do minulosti je rozdělen na dvě části. V
horní části můžete provádět opravy, spodní část obrazovky slouží jako archiv
skutečně vyplacených položek, data zde můžete pouze prohlížet.
Nyní vložte pracovníkovi z menu "Složky mzdy" - "Prémie a odměny"
položku "Prémie v Kč". Prémie se po zadání objeví v horní části tabulky.
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Po dokončení práce v minulosti se přepněte v menu "Minulost" zpět do
přítomnosti pomocí volby "Návrat do přítomnosti".
Oprava provedená v minulosti se automaticky promítne do aktuálního měsíce
jako doplatek mzdy.
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Oprava v minulosti je dále přehledně uvedena také na výplatním lístku pracovníka, na obrázku
znázorněno šipkou.

Strana 28

OKmzdy Demoverze
Nemoci, údaje
Po stisku ikony "Nemoci, údaje" přístupné z formuláře "Osobní údaje" se zobrazí všechny
nepřítomnosti pracovníka, které mohou mít vliv na posuzování vyloučených dob ve všech pracovních
poměrech podle Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a mohou mít vliv na vyplnění Přílohy
k žádosti o nemocenské / ošetřovné / peněžitou pomoc v mateřství / vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a mateřství.
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U náhrady "Omluvené pracovní volno" a "Pracovník není evidenčním stavu, pracovní
volno je neplacené" program automaticky přednastaví pro potřeby nemocenského pojištění
nezapočítávat do vyloučených dob. Ve formuláři dané nepřítomnosti se pod ikonou "Nemoci, údaje"
zpřístupní volba "Vyloučená doba", pomocí které lze u těchto nepřítomností nastavit, zda se jedná o
vyloučenou dobu či nikoliv.

V této části programu je možné také zadat nemoci, které nebyly původně evidovány v
programu OKmzdy pro Windows a posoudit je jako vyloučené doby. Toto zadání se pak projeví i na
"Potvrzení o zaměstnání podle § 313 zákoníku práce" v menu "Sestavy – Tiskové sestavy – Sestavy,
Roční sestavy". Program OKmzdy pro Windows pak s takto "ručně" vloženými nepřítomnostmi počítá
také při vytváření Přílohy k žádosti o nemocenské / ošetřovné / peněžitou pomoc v mateřství /
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
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