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Víte, že … 

 

starší výraz pro 

prázdniny bylo slovo 

„vakace“? Toto slovo 

pochází z latinského 

„vacuus“, což 

znamená prázdný, 

nezaměstnaný. 

 

 

 

Je léto a většina z Vás si vybírá svou zaslouženou dovolenou. Jistě víte, že dovolenou a její 

čerpání upravuje zákoník práce v § 217 a násl. Z novely zákoníku práce platné od 1. 1. 2012 

vybíráme nejpodstatnější změny týkající se právě dovolené. 

Co nového v zákoníku? 

 Na dovolenou se nahlíží jako na celek - nový zákoník nerozlišuje 

mezi čerpáním 4 týdnů a částí dovolené čtyři týdny přesahující 

 Nový zákoník ruší povinný nástup na „starou“ dovolenou 

 Nevyčerpanou dovolenou lze proplatit pouze v případě, že 

pracovní poměr končí 

 Zaměstnanec si může určit čerpání „staré“ dovolené, pokud mu do 30. 6. následujícího 

roku čerpání dovolené neurčí zaměstnavatel (Pozor! Nepleťte si pojmy určení a čerpání 

dovolené) 

 Nárok na dovolenou nezaniká v případě, že si ji zaměstnanec „nevybere“, nárok na 

dovolenou se převádí do dalších let 

Písemný plán dovolených 

Zaměstnavatel je povinen určit dovolenou podle písemného rozvrhu čerpání dovolené, který 

je vydaný se souhlasem odborů a rady zaměstnanců tak, aby dovolená zaměstnance byla 

vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Zákoník práce 

přikazuje, aby plán dovolených byl vydán písemně. 

Kdo určuje čerpání? 

Nástup na dovolenou a dobu jejího čerpání určuje zaměstnavatel! Plán dovolených není 

závazný. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určenou dobu čerpání dovolené 

zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem 

nedohodne na kratší době pro určení dovolené.  

ZZmměěnnyy  vv  zzáákkoonneecchh  --  ddoovvoolleennáá  
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Během července jsme navštívili nebo teprve navštívíme několik našich uživatelů, abychom se 

poptali, jak se jim pracuje s novým programem AVENSIO, jak jsou spokojeni s našimi 

službami a jestli je něco, s čím nejsou spokojeni a co by chtěli změnit. 

Vítáme Vás 

Ve středu 11. července jsme se podívali do mzdového oddělení firmy Plzeňská teplárenská 

a.s., která sídlí (a tomu neuvěříte ) v Plzni. Ve společnosti paní Ing. Patzenhauerové, Červené 

a Ženíškové jsme strávili velmi příjemné dopoledne. 

Jak probíhal přechod na AVENSIO? 

Společně jsme mimo jiné probrali i přechod 

z programu MZDY na AVENSIO. Plzeňská 

teplárenská byla totiž jednou z firem, která 

pomáhala panu Ing. Kozákovi s vývojem a 

testováním právě AVENSIA. Již v roce 2005 

tato firma najela v ostrém provozu na 

dřívější program Omega, později AVENSIO, 

které používá až do teď. 

Specifika chodu firmy 

Plzeňská teplárenská je akciová společnost, která zaměstnává kolem 350 

pracovníků. Chod této firmy je velmi specifický. Zaměstnanci ve výrobě pracují 

v nepřetržitém provozu, ve všední dny v osmihodinových směnách, o víkendech ve 

12 hodinových směnách.  Z toho vyplývá velmi specifický rozvrh směn a pro 

zaměstnance tzv. klouzavá volna.  

Co k tomu dodat? 

Paní Ing. Patzenhauerová, vedoucí personalistiky a mezd k tomu dodává: „Společnost Alfa 

Software se s evidencí docházky (např. střídání zaměstnanců v určitém časovém rozmezí, nárok 

na příplatky apod.) těchto zaměstnanců a dotažením do mzdového programu „poprala“ velmi 

dobře, konkurenční firmy nebyly leckdy ani schopné uvedenou problematiku a naše požadavky 

pochopit.“ 

 

Více info 

Pokud se i Vy chcete dozvědět více o této firmě, klikněte na www.plzenskateplarenska.cz.  

NNaa  nnáávvššttěěvvěě……  vv  PPllzzeeňňsskkéé  tteepplláárreennsskkéé    

http://www.plzenskateplarenska.cz/
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Chci dostávat celé číslo 

e-časopisu Alfík! 

 

 

 

 

CCoo  jjee  lleeppššíí  ––  vvěězzeenníí  nneebboo  pprrááccee??  

VVee  vvěězzeenníí  VV  pprrááccii  

Většinu času strávíte v cele veliké 2x3 

metry 

Většinu času strávíte v kóji veliké 2x1,5 

metru 

Dostanete teplé jídlo 3x denně 
Dostanete přestávku na oběd, který si 

musíte zaplatit 

Vám zkrátí pobyt za dobré chování Vám za dobré chování práci přidají 

Se můžete dívat na televizi a hrát karty Vás za karban a dívání se na televizi vyhodí 

Máte vlastní záchod Se o něj dělíte s celým patrem 

Vám dovolí návštěvy rodiny a přátel Vám nedovolí nic 

Jsou někteří dozorci sadisti Se jim říká vedoucí 

Děláte pro sebe a nemáte žádné výdaje 

Děláte, abyste zaplatili výdaje spojené 

s cestou do práce, a navíc Vám ještě zdaní 

plat, aby se zaplatily výlohy za vězení 

 

NNěěkkoolliikk  ((nnee))pprraaccoovvnníícchh::  

 „Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil 

anonymní dotazník."  

 

 Přijďte k nám do práce a dostanete výplatu se 70% slevou! 

 

 Úřad práce: "Profese?" - "Krajinný designer." - "Obsah práce?" - "Řídím buldozer!" 

 

 "Tak jak je v práci, pane Novák?" "Jako v ráji, taky mně každou chvíli může šéf 

vyhnat!" 

 

 Tak jsem přišel na to, že papíry na výplatní pásky se vyrábí z cibule. Kdykoliv se na 

tu mou podívám, mám slzy v očích!" 

 

 "Proč v práci říkáte Dvořákovi DIGITÁLNÍ?" "Když se má něco dělat, NEMÁ 

RUČIČKY!" 

 

 Potkají se dva: "Tak co, co děláš?" - "Ale nic." – "A kde děláš?" - "Ale nikde." - "A co, 

jak to jde?" - "No docela jo, ale dneska je hrozná 

konkurence!" 

ZZaassmměějjttee  ssee  

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik

