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Podle počtu 

prodaných kusů CD 

nosičů je 

nejpopulárnější 

skupinou současnosti 

formace CD-R se svým 

albem 700MB.  

 

 

 

 

 

Chtěli byste ušetřit náklady za provoz tiskáren, za nákup papíru na tisk mzdových lístků, za 

rozesílání mzdových lístků poštou? Pokud ano, nabízíme Vám snadné 

řešení – elektronickou distribuci mzdových lístků. 

 

Tento modul je určen především firmám, které: 

 mají větší množství poboček, ale mzdy zpracovávají centrálně 

 rozesílají mzdové lístky poštou. 

Jak to funguje? 

Mzdová účetní vygeneruje zaměstnanci k jeho osobnímu číslu heslo, které mu sdělí nebo jej 

vytiskne na zaměstnancův tajný mzdový 

lístek a odešle jej. Zaměstnanec si při 

prvním přístupu do aplikace změní 

vygenerované heslo a poté si může 

stáhnout mzdové lístky. 

 

Mzdová účetní generuje mzdové lístky 

stejně jako doposud – pouze si 

v programu AVENSIO zvolí lístek k tomu určený. 

Přímo v aplikaci je dostupný přehled o přístupech k aplikaci a počet stažení jednotlivých 

mzdových lístků zaměstnancem. (viz níže) 

 

Trocha techniky nikoho nezabije 

 Služba je řešena jako HTTPS server, 

který lze provozovat pouze ve vnitřní 

síti organizace. 

 Služba má přístup pouze k jedné 

databázi AVENSIA, která se volí při 

instalaci služby. 

 Pro přístup k této aplikaci postačí 

běžně dostupný prohlížeč a znalost IP 

adresy, na kterém je služba spuštěna. 

Chcete se dozvědět více? 

Kontaktujte nás na telefonu 376 709 890 nebo e-mailu info@mzdyklatovy.cz.  

MMOODDUULL  EELLEEKKTTRROONNIICCKKÉÉ  DDIISSTTRRIIBBUUCCEE  MMZZDDOOVVÝÝCCHH  LLÍÍSSTTKKŮŮ  
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Odkládáte-li svou práci 

dostatečně dlouho, 

máte šanci, že ji někdo 

udělá za Vás. 

 

 

 

 

 

Dnes se podíváme na zákon č. 1/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti.  

 

KKooppiiee  pprraaccoovvnníícchh  ssmmlluuvv  

Od 5. 4. 2012 je nutné mít na všech pracovištích zaměstnavatele 

kopie pracovních smluv nebo kopie dohod mimo pracovní poměr. 

Toto vyplývá ze zákona 1/2012 Sb., který změnil zákon 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. Pokud firma zaměstnává cizince, je nutné mít na 

pracovišti zaměstnavatele doklady prokazující oprávněnost pobytu 

cizince na území ČR podle zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. 

  

OOzznnaammoovvaaccíí  ppoovviinnnnoosstt  zzaamměěssttnnaavvaatteellee  vvůůččii  úúřřaadduu  pprrááccee  

Zaměstnavatel bude muset písemně oznamovat úřadu práce uzavření smlouvy se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě by byli zaměstnanci zahraničního 

zaměstnavatele vysláni na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Tato 

povinnost je vložena v § 87 zákona č. 1/2012 Sb., o 

zaměstnanosti. 

  

DDookkllaaddyy  oo  ppoobbyyttuu  cciizziinnccee  vv  ČČRR  

Zaměstnavatel je povinen uchovávat doklady 

prokazující oprávněnost pobytu cizince na území ČR po 

dobu 3 let od skončení zaměstnání tohoto cizince. Za 

porušení této povinnosti hrozí fyzické i právnické osobě pokuta ve výši 100.000,- Kč. Toto 

vyplývá z ustanovení v § 102, odst. 3 zákona č. 1/2012 Sb., o zaměstnanosti. 

 

OOddppoovvěěddnnoosstt  zzaamměěssttnnaavvaatteellee  zzaa  nneelleeggáállnníí  pprrááccii    

Paragraf 141a výše uvedeného zákona řeší odpovědnost 

zaměstnavatele v případě nelegální práce. Zaměstnavatel 

ručí za úhradu pokuty za nelegální práci a to i v případě, že 

nelegální práci zavinil jeho subdodavatel. Ručení vzniká 

pouze v případě, pokud o nelegální práci tento 

zaměstnavatel věděl nebo při vynaložení náležité péče vědět 

mohl. 

  

ZZMMĚĚNNYY  VV  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĚĚ  

ZZÁÁKKOONN  OO  ZZAAMMĚĚSSTTNNAANNOOSSTTII  
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Letos proběhl Jarní seminář netradičně v Plzni. O důvodech této změny jsme Vás 

informovali v únorovém čísle Alfíka. Letošního Jarního semináře se zúčastnilo celkem 122 

našich uživatelů. 

JJaakk  ttoo  zzaaččaalloo??  

V úterý 24. 4. 2012 jsme se všichni sešli v krásném a 

příjemném hotelu PRIMAVERA v Plzni. Paní 

jednatelka všechny účastníky uvítala a představila 

část zaměstnanců firmy Alfa Software, s.r.o., kteří byli 

zrovna přítomni. Všem účastníkům popřála pěkné 

strávení dvou přednáškových dnů a ihned po jejím 

proslovu se slova ujal pan JUDr. Bořivoj Šubrt, který 

poutavě přednášel o pracovním právu.  

CCoo  jjssmmee  ssee  ddoozzvvěědděěllii??  

Během dvou dnů 

jsme si vyslechli přednášky na téma nemocenského a 

důchodového pojištění, dozvěděli jsme se, jak se 

odměňují pracovníci příspěvkových organizací a jak 

jednodušeji pracovat s programem AVENSIO.   

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  VVááss  nnaa  ppooddzziimm  

Dva dny nabité 

informacemi uběhly 

jako voda a ve středu 

25. 4. 2012 po obědě 

jsme se rozloučili s účastníky semináře. Věřím, že se 

spolu uvidíme na Podzimním semináři v listopadu.  

  

OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  ZZAA  JJAARRNNÍÍMM  SSEEMMIINNÁÁŘŘEEMM  22001122  

2244..  44..  ––  2255..  44..  22001122  
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Dávejte si pozor 

na to, co si 

přejete. Mohlo by 

se to splnit. 

 

 

 

 

2. 5. - Mezinárodní den ptačího zpěvu 

 

Kdo to vymyslel? 

Vše začalo v roce 1983 v Birmihgamu, Anglie, kdy místní ornitologové přišli s nápadem 

přivítat první neděli v květnu přicházející jaro, se kterým je 

spjat především ptačí zpěv. Tomuto vítání tito ornitologové 

začali říkat „Dawn Chorus Day“. Tato akce se líbila partnerům 

ze společnosti BirdLife International a vítání se zúčastnili 

téměř všichni ornitologové z celé Evropy. 

 

Slaví se i u nás? 

V České republice toto vítání ptačího zpěvu organizuje Česká 

ornitologická společnost od roku 1992. Na stovce míst v 

republice jsou po celý květen připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde 

doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou 

propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový 

víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak 

pozdějším termínu. 

 

Chcete se zúčastnit? 

Máte rádi ranní zpěv ptáků a láká Vás se takovéto akce zúčastnit? Chcete vědět, jestli se toto 

vítání koná i u Vás? Klikněte na internetové stránky České ornitologické společnosti 

www.birdlife.cz a zjistíte víc. 

 

 

7. 5. 2012 – Narození synka 

Našemu kolegovi panu Ing. Radkovi Uldrychovi se v tento den narodil první synek Vašík. Foto 

i rozhovor se šťastným otcem Vám přineseme v dalším čísle Alfíka. 

 

12. 5. 2012 – Změna stavu a jména 

Slečna Ing. Jana Švecová se v tento den stala mladou paní Harantovou.  

  

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ  DDNNYY  VV  KKVVĚĚTTNNUU  

http://www.birdlife.cz/
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Víte, že … 

průměrný Čech 

snědl v roce 2009 

téměř 3,5 kg 

tvarohu? 

 

 

 

Výherci z minulého čísla 

Vylosovaným výhercům srdečně gratulujeme a zasíláme slíbenou odměnu v podobě 

dvousetkorunové poukázky na knihu dle vlastního výběru v knihkupectví Kanzelsberger. 

Jména výherců a jejich tipy: Jaroslav Pípal, Olomouc - 49; Ivana Kůrková, Hrádek - 66; Dita 

Hybnerová, Kounice - 97. 

 

Počet tipujících  

Počet tipujících byl překvapivě nízký. Tipovací soutěže se zúčastnilo jen 19 uživatelů. 

Dnešní soutěž 

V dnešní soutěži zjistíte, jak jste na tom s nářečními výrazy. Napište na e-mail  

svecova@mzdyklatovy.cz do 15. června 2012 správné odpovědi. Opět budou vylosovaní tři 

šťastlivci, kteří od nás obdrží balíček plný vitamínů. 

 

1. Co znamená slovo pangejt? 

A. Okraj silnice 

B. Hanlivý výraz pro homosexuála 

C. Staročeské jídlo z brambor 

 

2. Na co se používá vrhlík? 

A. Na psaní 

B. Na květiny 

C. Na házení 

 

3. Co jsou to tvargle? 

A. Forma na dětskou hračku 

B. Staročeský výraz pro kynuté knedlíky 

C. Pochutina vyrábějící se z tvarohu na severní Moravě 

 

 

  

SSOOUUTTĚĚŽŽ  

mailto:svecova@mzdyklatovy.cz
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Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o 

pracovní místo v Google, který sice získal 0 

bodů ze zkoušky, ale přesto byl přijat: 

 

1. Během které bitvy zemřel 

Napoleon?  

Během té poslední  

2. Kde byla podepsána Deklarace 

Nezávislosti? 

Dole, na poslední stránce  

3. Hlavní příčina rozvodu? 

Svatba  

4. Hlavní příčina neúspěchů? 

Zkouška  

5. Co jste nikdy neměl ke snídani? 

Oběd a večeři 

6. Co vypadá jako půlka jablka? 

Druhá půlka  

7. Pokud hodíme červený kamen do 

modrého moře, jaký bude? 

Mokrý 

8. Jak může člověk fungovat osm 

dní bez spánku? 

Bez problémů, vždyť v noci spí 

9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 

pomeranče na jedné dlani a 4 jablka a 3 

pomeranče na druhé, co budete mít? 

Opravdu velké dlaně

 

10. 8 zedníků postavilo zeď za 10 

hodin, kolik času to zabere 4 zedníkům? 

Nezabere žádný čas, zeď již byla postavena 

11. Jak můžeme hodit vejce na 

betonový základ tak, abychom ho 

nerozbili? 

Jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí 

betonový základ 

 

 

Proč? 

? Proč se člověk musí na návštěvu 

k jasnovidce objednat? 

? Když super-lepidlo slepí úplně 

všechno, proč ne vnitřek tuby? 

? Proč se konzervy pro kočky nedělají 

s myší příchutí? 

? Proč má slovo JEDNOSLABIČNÝ 5 

slabik? 

? Proč má benzinka otevřená 24 hodin 

denně na dveřích zámek? 

? Proč jsou u barů a hospod parkoviště, 

když nemůžete jet po požití alkoholu? 

? Proč při vypnutí operačního systému 

Windows musíte kliknout na START? 

? Proč se citrónová limonáda skládá 

většinou z příměsí, zatímco přípravek 

na nádobí obsahuje pravou citrónovou 

šťávu? 

? Proč není nikdy obsazeno, když člověk 

vytočí špatné číslo? 

 

ZZAASSMMĚĚJJTTEE  SSEE  SS  NNÁÁMMII  


