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Nepřítomnosti 
pro platformu HCL Notes/Domino 

Nepřítomnosti 
je aplikace pro evidenci dovolených a 
dalších typů nepřítomnosti zaměstnanců 
na pracovišti včetně jejich schvalování. 
Poskytuje dokonalý přehled o nárocích na 
dovolenou a její čerpání. 

Žádost 
Proces začíná podáním žádosti o dovole-
nou zaměstnancem nebo jeho zástupcem. 
Žádost obsahuje začátek a konec dovo-
lené s přesností na půlden. Délka dovolené 
se počítá automaticky včetně odečtení 
státních svátků pro danou zemi a víkendů. 

Systém neumožňuje podávat žádosti, 
které se časově překrývají nebo opako-
vané žádosti na termín, který již byl nad-
řízeným zamítnut. Dále není možné žá-
dat o dovolenou delší, než počet dní, na 
které má zaměstnanec ještě nárok. 

Žádost o čerpání přesčasových hodin obsa-
huje začátek a konec s přesností na jednu 
hodinu a lze ji podat pouze na jeden kon-
krétní den. 

 

 

Zastupitelnost 
U žádosti je možné si zvolit osoby, které 
budou žadatele v době jeho nepřítom-
nosti zastupovat.  

Schvalování 
Žádosti o dovolenou schvaluje zaměst-
nancům jejich nadřízený. Ten  je o nových 
žádostech informován e-mailem (případně 
zprávou v aplikaci HCL Sametime) s od-
kazem na žádost. Kliknutím na odkaz ji 
může rychle otevřít. Na žádosti je zobra-
zen celkový nárok zaměstnance na dovo-
lenou a počet vyčerpaných a zbývajících 
dnů. Při schválení nebo zamítnutí může 
nadřízený doplnit stručnou poznámku. 

O změně stavu žádosti je zaměstnanec 
informován e-mailem (případně přes apli-
kaci HCL Sametime). Zpráva obsahuje 
opět odkaz na žádost a informaci o jejím 
stavu včetně poznámky nadřízeného. 

Prostřednictvím zástupců mohou žádosti 
o dovolenou podávat i zaměstnanci, kteří 
nemají účet do HCL Notes. 

Schvalovatel má možnost žádosti schvalovat 
prostřednictvím e-mailu i z mobilního zaří-
zení. 

Fond dovolených 
Každý zaměstnanec má v aplikaci vedený 
svůj fond dovolených, který zobrazuje jeho 
roční nárok, převedenou dovolenou z před-
chozího roku, dosud vyčerpanou a aktuálně 
zbývající dovolenou. Nevyčerpanou dovole-
nou lze převést do dalšího roku. 

 

Fond přesčasů 
Každý zaměstnanec může mít v aplikaci 
vedený svůj fond přesčasů, který zobra-
zuje aktuální stav přesčasových hodin a 
také  počet vyčerpaných a zbývajících.  

Přehledy 

Žádosti mohou být zobrazeny podle za-
městnance, období nebo stavu. Aplikace 
zobrazuje dovolené a státní svátky rov-
něž v barevném kalendářovém pohledu, 
který lze snadno přidat jako další kalen-
dář v HCL Notes 8.5.x. V tomto pohledu 
je možné žádosti filtrovat podle výše uve-
dených kategorií.  

Pro mzdové účetní a nadřízené jsou k dis-
pozici přehledy čerpání dovolených v jed-
notlivých měsících nebo podle zaměst-
nanců. 

Předvolby 

V osobních předvolbách lze nastavit jazyk 
aplikace, výchozí délku dovolené a prefe-
rovaný komunikační kanál. 

Pro každého zaměstnance nebo skupinu 
se definuje nadřízený, který rozhoduje 
o žádostech. Za uživatele, kteří nemají 
HCL Notes, mohou podávat žádosti defino-
vaní zástupci. 

Zaměstnanec má na svém ročním fondu 
dovolených uvedený stát, podle kterého 
se zohledňují příslušné státní svátky při 
výpočtu délky dovolené na žádosti. 

 
Ve zkratce 

 

■ Evidence a schvalování žádostí 

■ Kalendář nepřítomností 

■ Fondy dovolených a přesčasů  
a jejich čerpání 

■ Převody nevyčerpaných dovolených 
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