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Život patří optimistům, pesimisté jsou jen diváci. 
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V únorovém čísle Alfíku jsme Vám představili náš přístupový systém Alfa. Už tedy víte, že program Alfa 

sbírá záznamy o pohybu osob a vybrané záznamy o pohybu předává do navazujícího programu Beta – 

evidence docházky. Program Beta potom na základě záznamů o příchodech a odchodech do/ze 

zaměstnání vyhodnocuje odpracovanou dobu zaměstnanců.  

CCoo  pprrooggrraamm  BBeettaa  nnaabbíízzíí??  

 Prohlížení docházky jednotlivých zaměstnanců za aktuální i uplynulé měsíce 

 Možnost kontroly a úprav záznamů o docházce 

 Vyhodnocování každého dne zvlášť + souhrnné vyhodnocení celého kalendářního měsíce  

 Plánování nepravidelných směn, plánování dovolených nebo jiných dlouhodobých 

nepřítomností  

 Množství souhrnných tiskových výstupů, tisky docházkových výkazů za jednotlivce  

 Elektronický export docházkových dat do mzdového programu 

CCoo  vvššeecchhnnoo  pprrooggrraamm  BBeettaa  eevviidduujjee??  

 Odpracované hodiny celkem, hodiny odpracované v sobotu, v neděli, ve svátek  

 Rozdíly mezi skutečně odpracovanými hodinami a denní/měsíční povinností 

 Přesčasové hodiny 

 Dobu strávenou u lékaře, na školení nebo služebně mimo objekt firmy 

 Celodenní nepřítomnosti (nemoc, lékař celodenní, dovolená, OČR apod.)  

 Nároky na stravné a mnoho dalšího 

CCoo  VVáámm  ppoouužžíívváánníí  pprrooggrraammuu  ppřřiinneessee??  

 Kontrolu plnění denního/ měsíčního fondu pracovní doby 

 Kontrolu dodržování bezpečnostních přestávek 

 Efektivní plánování pracovních směn, dovolených, služebních cest apod.  

 Docházkové výkazy vyhotovené rychle, efektivně, bez chyb 

 Možnost hlídat množství přesčasových hodin a mnoho dalšího  

Samozřejmostí je tisk měsíčního výkazu docházky i vytváření vlastních tiskových sestav podle Vašich 

potřeb. Při tisku sestavy si můžete vybrat libovolné období  - např. měsíc, týden, dekáda, čtvrtletí. 

BBEETTAA  ––  EEVVIIDDEENNCCEE  DDOOCCHHÁÁZZKKYY  
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Součástí programu Beta je možnost plánovat nepravidelné směny zaměstnanců s nerovnoměrným 

rozvržením pracovní doby. U těchto zaměstnanců potom program automaticky sám sleduje dobu 

skutečně odpracovanou a porovnává ji s plánem směn, vyhodnocuje rozdíly a ukládá je do tzv. banky 

hodin.  

BBeettaa  ––  MMoojjee  ddoocchháázzkkaa  

Moje docházka je speciální modifikace programu Beta, která slouží pouze k prohlížení vlastní docházky 

jednotlivými zaměstnanci na jejich počítačích nebo na společném prohlížecím místě.  

 

CChhcceettee  vvěědděětt  vvííccee??  

O více informací o docházkovém systému Beta si můžete zažádat na e-mailu info@mzdyklatovy.cz, na 

tel. 376 709 890 nebo můžete vyplnit kontaktní formulář na našich stránkách www.alfasoftware.cz 

v sekci Společnost – Kontakty. Program Vám po dohodě rádi přijedeme předvést do místa Vašeho sídla 

a zodpovíme i všechny Vaše případné otázky.    

mailto:info@mzdyklatovy.cz
http://www.alfasoftware.cz/
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KAŽDÝ ÚKOL, 

KTERÝ BY SE MĚL 

SPLNIT, SE MĚL 

SPLNIT UŽ VČERA. 
 

 

VVÍÍTTEE,,  ŽŽEE  ……  

PPRRŮŮMMĚĚRRNNÁÁ  DDOOBBAA  

TTRRVVÁÁNNÍÍ  PPRRAACCOOVVNNÍÍ  

NNEESSCCHHOOPPNNOOSSTTII  JJEE  

TTÉÉMMĚĚŘŘ  4455  DDNNŮŮ??  

 

 

 

  

VV  ddnneeššnníímm  ppřřeehhlleedduu  zzmměěnn  ssee  ppooddíívváámmee  ddoo  zzáákkoonnaa  oo  nneemmoocceennsskkéémm  ppoojjiiššttěěnníí  aa  ppřřeeddssttaavvíímmee  

zzmměěnnyy,,  kktteerréé  ssee  ttýýkkaajjíí  ppřřeeddeevvššíímm  jjeeddnnaatteellůů  aa  ččlleennůů  ssttaattuuttáárrnníícchh  oorrggáánnůů..  

  

VVííccee  ddoohhoodd  oo  pprroovveeddeenníí  pprrááccee  vv  jjeeddnnoomm  kkaalleennddáářřnníímm  mměěssííccii  

Pokud zaměstnanec vykonal v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení 

práce a úhrn započitatelných příjmů z nich činil více než 10.000,- Kč, je tento zaměstnanec účasten 

pojištění.  

 

JJaakk  ssee  bbuuddee  ppoossttuuppoovvaatt  uu  vvýýppooččttuu  aa  ooddvvoodduu  zzddrraavvoottnnííhhoo  ppoojjiiššttěěnníí??  

Každá dohoda o provedení práce by se měla testovat na 10.000,- Kč samostatně, stejně jako u dohod o 

pracovní činnosti. Z toho vyplývá, že bude jiný vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění a pro 

pojistné na zdravotní pojištění.  

 

KKrrááttkkooddoobbéé  zzaamměěssttnnáánníí  uu  nnoovvěě  vvlloožžeennýýcchh  sskkuuppiinn  ppoojjiiššttěěnnccůů  

Kdo všechno patří do „nově vložené skupiny pojištěnců“? – společníci, 

jednatelé, členové statutárních orgánů, prokuristé, likvidátoři. 

Krátkodobým zaměstnáním se rozumí takové zaměstnání, které nemělo trvat a ani 

netrvalo alespoň 15 kalendářních dnů. U těchto zaměstnání se nehlídá výše příjmu, a pokud jsou 

splněny podmínky, aby nebylo opakováno dříve než za 6 měsíců, neodvádí se z nich pojistné na sociální 

zabezpečení. 

U dohod o provedení práce nelze toto krátkodobé zaměstnání uplatnit! 

 

ZZaamměěssttnnáánníí  mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  uu  nnoovvěě  vvlloožžeennýýcchh  sskkuuppiinn  ppoojjiiššttěěnnccůů  

U těchto pojištěnců se bude postupovat stejně jako u běžných zaměstnanců – 

tj. přihlášení by se provedlo až v měsíci, kdy by bylo poprvé dosaženo částky 

2.500,- Kč 

 

NNeeppoosskkyyttoovváánníí  nnááhhrraaddyy  mmzzddyy  jjeeddnnaatteellůůmm  aa  ččlleennůůmm  ssttaattuuttáárrnníícchh  oorrggáánnůů  

vv  ddoobběě  pprrvvnníícchh  2211  kkaalleennddáářřnníícchh  ddnnůů  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii    

Náhrada mzdy náleží jednatelům nebo členům statutárních orgánů, pokud mají 

sjednaný pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Z této činnosti by mu 

náležela i náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů při pracovní neschopnosti. Pokud ale 

vykonává práci jako jednatel nebo člen statutárního orgánu (na základě obchodněprávního vztahu), 

nenáleží mu v době prvních 21 kalendářních dnů náhrada mzdy. Od 22. kalendářního dne nemoci by 

tyto osoby mohly pobírat nemocenské od Okresní správy sociálního zabezpečení. 

  

ZZMMĚĚNNYY  VV  ZZÁÁKKOONNUU  OO  NNEEMMOOCCEENNSSKKÉÉMM  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  



5 

 

Alfa Software, s.r.o. tel.: 376 709 890 www.alfasoftware.cz 
               Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail: info@mzdyklatovy.cz  
               Klatovy 339 01  

 

 

 

 

PPoojjďďmmee  ssee  ssppoolleeččnněě  vvyyddaatt  ddoo  kkrráássnnééhhoo  mmoorraavvsskkééhhoo  mměěssttaa  OOlloommoouucc..    

Olomouc leží ve východní části České republiky a zároveň v srdci Moravy. Olomouc je páté největší 

město v ČR, nadmořská výška ve středu města je 219 m n. m. V této duchovní metropoli žije přes 100 

tisíc obyvatel, jejichž průměrný věk vypočetl Český statistický úřad na 40,8 let.  

NNáázzeevv  mměěssttaa  

O původu názvu města se vedou spory. Nejčastěji se uvádí toto vysvětlení: název města Olomouc je 

odvozeno od osobního jména Olmút (snad germánského jména Alamunt) starou přivlastňovací 

příponou – j, tj. Olomútůj (Olomútův) hrad. 

SSyymmbboollyy  mměěssttaa  

Jedním z nejznámějších symbolů města je určitě Olomoucký orloj – rarita 

socialistického realismu. Orloj je umístěn na stěně renesanční radnice na 

Horním náměstí. Tento orloj byl původně postaven v gotickém slohu, avšak 

po 2. světové válce byl přestavěn při budování socialismu v českých zemích. 

Úderem 12. hodiny se za zvuku zvonkohry dávají do pohybu figurky dělníků, 

rolníků a pracující inteligence. 

Před budovou radnice je umístěna plastika historického centra Olomouce. 

Na fotce za mnou můžete vidět jednu ze sedmi 

olomouckých kašen, které zásobovaly Olomouc pitnou 

vodou. Na náměstí stojí ještě barokní sloup Nejsvětější trojice, který byl v roce 

2000 zařazen na seznam UNESCO.  

Olomouc je také město, kde se psaly dějiny českých zemí. U Olomouckého hradu 

na Václavském náměstí byl totiž v roce 1306 zavražděn 

poslední Přemyslovec – Václav III. Rod Přemyslovců 

touto událostí vymřel po meči. 

Olomouc se také pyšní největšími chrámovými varhanami ve střední Evropě. 

Tyto varhany najdete v chrámu sv. Mořice z přelomu 14. a 15. století. Samotné 

varhany byly sestaveny v roce 1745. Každý rok v září se v Olomouci koná 

Mezinárodní varhanní festival, kde se právě tyto varhany rozezní pod prsty 

slavných hráčů. 

Toto krásné město je odnepaměti nazýváno duchovní metropolí. V Olomouci najdete nespočet kostelů, 

kaplí a sakrálních prostor, týden by Vám nestačil, kdybyste chtěli navštívit všechny památky. Já 

OOLLOOMMOOUUCC  
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Přístroj, který je pod 

proudem, vypadá 

stejně jako ten, který 

není, jen je 

jiný na dotek. 

 

zmíním jen jeden dóm – dóm sv. Václava, který můžete navštívit jak jinak než 

na Václavském náměstí.  

Tento chrám byl postaven již ve 12. století, několikrát vyhořel a ve 14. století 

byl přestavěn do gotické podoby. Dóm sv. Václava se pyšní třemi věžemi, 

z nichž ta jižní je nejvyšší kostelní věží na Moravě s výškou 100,65 m. 

FFlloorraa  OOlloommoouucc  

Pro milovníky květin se v Olomouci koná 

tradiční mezinárodní zahradnická výstava 

a veletrh Flora. Tato výstava je rozdělena do tří etap: jarní, letní a 

podzimní. Jarní etapa se koná ve dnech 19. až 22. 4. 2012. Ve 

výstavních prostorách můžete zhlédnout téměř nekonečné 

množství květin, stromků nebo keřů. 

www.flora-ol.cz 

  

NNěěccoo  pprroo  ppáánnyy  ––  VVeetteerraann  AArreennaa  

Máte rádi historická vozidla z období první republiky? Pokud ano, můžete navštívit muzeum 

historických automobilů v České republice s názvem Veteran Arena ve 

Sladovní ulici. K vidění je více než stovka citlivě zrestaurovaných vozidel – 

automobily, motocykly, nákladní automobily, ale i motory nebo historické 

telefony. 

www.veteranarena.cz 

 

PPrroo  mmllssnnéé  jjaazzýýččkkyy  ––  OOlloommoouucckkéé  ttvvaarrůůžžkkyy  

Málokdo by neznal tradiční Olomoucké tvarůžky. Jak to vlastně bylo s jejich 

výrobou? 

Tvarůžky se začaly ve vesnicích na Hané vyrábět už v 15. století, ze začátku si 

sedláci vyráběli tvarůžky pro svoji vlastní potřebu. Na přelomu 17. a 18. století už 

tvarůžky slavily úspěch na místních trzích. S rozvojem železnice v 19. století začala obliba a prodej 

tvarůžků stoupat jak v Čechách, tak i v cizině. Na světové výstavě ve Vídni v roce 1872 se tvarůžkům 

dostalo velkého ocenění. Pokud se chcete dozvědět více o výrobě tvarůžků, neváhejte a vydejte se do 

Muzea tvarůžků do Loštic. 

 

www.tvaruzky.cz 

  

http://www.flora-ol.cz/
http://www.veteranarena.cz/
http://www.tvaruzky.cz/
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Vzniklý úraz nelze 

uznat za pracovní, 

neboť k úrazu došlo 

tak, že dotyčný zakopl, 

když přemýšlel o 

věcech, které nejsou 

v jeho náplni práce.  

Paradox internetu: 

spojuje nás s lidmi, 

kteří jsou od nás 

daleko, a vzdaluje 

od lidí, kteří jsou 

přímo vedle nás. 

 

 

 

 

 

 

2288..  44..  ––  SSVVĚĚTTOOVVÝÝ  DDEENN  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  AA  OOCCHHRRAANNYY  ZZDDRRAAVVÍÍ  PPŘŘII  PPRRÁÁCCII  

Málokdo o tomto svátku ví a přece se týká nás všech. 

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se slaví od roku 2003, zasloužila se o něj 

Mezinárodní organizace práce (ILO). Tato organizace chce prostřednictvím tohoto světového dne 

zdůraznit prevenci pracovních úrazů, nemocí a poškození zdraví při práci po 

celém světě.  

Tato celosvětová kampaň zaměřuje svou pozornost na nové trendy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví a na velikost pracovních úrazů, nemocí a úmrtí 

na celém světě. 

Tento den je také Mezinárodním dnem vzpomínek na mrtvé a zraněné 

pracovníky. Lidé po celém světě uctívají památku obětí pracovních úrazů a nemocí. 

 

2299..  44..  ––  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  DDEENN  TTAANNCCEE  

Pojďme si ještě blíže představit trošku starší mezinárodní den. 

Mezinárodní den tance se slaví od roku 1982 jako připomínka narození velkého tanečního reformátora 

Jeana-Georgese Noverrea (nar. 1727). Tento den oslavuje tanec, poukazuje na univerzálnost této 

umělecké formy, která dokáže spojit lidi a překlenout politické, kulturní a etnické bariéry. 

O zavedení Mezinárodního dne tance se zasloužil Mezinárodní divadelní ústav (ITI). Každý rok tato 

organizace vyzve známou taneční osobnost, aby její poselství bylo šířeno po celém 

světě.  

Cílem MDT je spojit dohromady všechny druhy tance, jeho různé projevy a 

podoby a radovat se z její univerzality a sdružit lidi dohromady v přátelství 

pomocí společného jazyka – tance.  

 

 

 

  

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ  DDNNYY  VV  DDUUBBNNUU  
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VVýýhheerrccii  zz  mmiinnuulléé  ssoouuttěěžžee  

Účast v soutěži minulého čísla byla opravdu rekordní. Soutěže se zúčastnili celkem 104 uživatelé. 

Vylosovány byly tyto uživatelky: Zdenka Janovská, Merklín; Zuzana Součková, Karlovy Vary; Jaroslava 

Petrová, Klatovy.  

Výherkyně od nás dostávají Ottův turistický průvodce po západních Čechách a kolem Plzně. 

 

VVyyřřeeššeenníí  ssoouuttěěžžee  zz  mmiinnuullééhhoo  ččííssllaa::  NNaajjddii  ttřřii  ččeesskkáá  mměěssttaa 

Malý bobr nosil větve na postavení hráze svému tátovi. BRNO 

Kníže Klat o vyjmenovaných slovech neměl ani páru. KLATOVY 

Na zahradě jim roste jen kopr a hadí kořen.   PRAHA 

 

DDnneeššnníí  ssoouuttěěžž  

Tipněte si, kolik lidí se zúčastní této tipovací soutěže do 20. hodiny dne 11. května 2012. Váš tip napište 

přímo do předmětu e-mailu, který odešlete na adresu svecova@mzdyklatovy.cz do 11. 5. 2012 spolu 

s kontaktními údaji na Vás. Tři uživatelé, kteří budou se svým tipem nejblíže skutečnosti, od nás 

dostanou poukázku v hodnotě 200 Kč na jakoukoliv knížku v knihkupectví Kanzelsberger. 

 

 

TTLLAAKKOOVVÉÉ  LLEEPPEENNÍÍ  ––  CCOO  OO  NNĚĚMM  ŘŘEEKKLLII  NNAAŠŠII  UUŽŽIIVVAATTEELLÉÉ??  

  

Jistě si vzpomínáte, že jsme Vám v lednovém čísle představovali naši službu – tlakové lepení mzdových 

lístků. Přístroje pro tlakové lepení již používá několik našich uživatelů. Přečtěte si, co o něm řekla paní 

Jitka Kraisingrová, hlavní účetní společnosti Billa, spol. s r.o. 

 

„Mzdové lístky s tlakovým lepením používáme od ledna 2011. 

Měsíčně zpracováváme kolem 7 500 výplat. Tisk tajných výplatních 

lístků na jehličkové tiskárně a následné oddělování kopií trvalo dva dny. Na nové tiskárně je hotov tisk 

stejného počtu lístků maximálně za šest hodin. Nepřehlédnutelná je kvalita tisku. Pro naše potřeby jsme 

zvolili  větší formát lístku,  který je možné využít pro vzkazy zaměstnancům. Servis zajišťuje firma Facson. 

Za dobu používání stroje pro tlakové lepení jsme neměli sebemenší problém. Volba této formy tisku 

výplatních lístků byla jednoznačně šťastným řešením. Spokojeny jsou jak kolegyně z důvodu ušetření času, 

tak i zaměstnanci, jejichž kladné ohlasy nás potěšily.“ 

Jitka Kraisingrová, Billa, spol. s r.o.  

SSOOUUTTĚĚŽŽ  

mailto:svecova@mzdyklatovy.cz
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PPooččttyy  vv  pprrááccii  

chytrý šéf + chytrý zaměstnanec = zisk 

chytrý šéf + hloupý zaměstnanec = produktivita 

hloupý šéf + chytrý zaměstnanec = postup 

hloupý šéf + hloupý zaměstnanec = přesčasy 

OOppttiimmiissttaa  

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: „A pozítří už máme středu!” 

PPoohhááddkkaa  nnaa  kkoonneecc  ……  

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. 

Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat 

Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si 

myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý 

obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv. 

  

  

  

AA  tteeďď  uužž  zzaazzvvoonniill  zzvvoonneecc  aa  ppoohhááddkkyy  ii  dduubbnnoovvééhhoo  AAllffííkkaa  jjee  kkoonneecc!!    

  

  

ZZAASSMMĚĚJJTTEE  SSEE  SS  NNÁÁMMII  

PPYYTTEELL  NNAA  

OODDPPAADD  

Chci dostávat měsíčník Alfík 

do své e-mailové schránky! 

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

