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MMEETTOODDAA  TTLLAAKKOOVVÉÉHHOO  LLEEPPEENNÍÍ  ––  OONNEE  PPIIEECCEE  MMAAIILL  

  

  

CCOO  JJEE  TTOO  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  OOPPMM??  

Nová moderní technologie umožňující tzv. bezobálkovou korespondenci. Požadované 

údaje se na běžné laserové/inkoustové tiskárně vytisknou na speciální dokument formátu A4 a 

následně se v dalším zařízení dokument složí a slepí do tvaru obálky. Dokument může být 

potištěn jednostranně i oboustranně, typy skladu jsou volitelné dle obrázku.  

  

JJAAKK  VVZZNNIIKKNNEE  TTAAJJNNÝÝ  DDOOKKUUMMEENNTT??    

Listy pro technologii tlakového lepení mají po obvodu 

naneseno speciální suché „lepidlo“, které je aktivováno ve 

chvíli, kdy strojově složený list papíru projíždí mezi lisovacími 

válci pod tlakem o síle téměř 3 tun.   

 

  

VVÝÝHHOODDYY  TTOOHHOOTTOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ::    

 Reprezentativní a snadno čitelné dokumenty 

 Ochrana před zneužitím citlivých dat – tato metoda se používá pro tisk a rozesílání 

bankovních čísel PIN, mzdových údajů apod. 

 Úspora pracovní síly – odpadá náročné vkládání dokumentů do obálky 

 Úspora obálek – obálky již nejsou zapotřebí 

 Úspora času – příprava dokumentů se výrazně zrychlí  

 Úspora nákladů v kancelářském prostředí 

 Minimalizace závažných omylů – prakticky nemožné odeslat údaje jinému adresátovi 
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„PŘÍSTROJE, KTERÉ SE 

ROZBILY, ZAČNOU FUNGOVAT 

BEZVADNĚ VE CHVÍLI, KDY SE 

OBJEVÍ OPRAVÁŘ, ABY JE 

OPRAVIL.“  

 

NNOOVVÁÁ  SSLLUUŽŽBBAA  PPRROO  VVÁÁSS  

TTIISSKK  AA  TTLLAAKKOOVVÉÉ  LLEEPPEENNÍÍ  MMZZDDOOVVÝÝCCHH  LLÍÍSSTTKKŮŮ  

  
Jak tisknete a předáváte svým zaměstnancům mzdové lístky? Potřebujete chránit 

obsah citlivých dokumentů před cizíma očima? Chcete snížit provozní náklady v kanceláři? 

Zajímá Vás, jak minimalizovat riziko zaslání citlivých dat nesprávnému adresátovi? 

ANO? Právě pro Vás je zde nová služba – tlakové lepení mzdových lístků! 

  

JJAAKK  SSII  MMŮŮŽŽEETTEE  PPOOŘŘÍÍDDIITT  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPRROO  TTLLAAKKOOVVÉÉ  LLEEPPEENNÍÍ??  

Výběr zařízení pro tlakové lepení dokumentů závisí na dvou kritériích – na velikosti 

organizace a na způsobu pořízení stroje. 

 

11..  KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  VVÝÝBBĚĚRRUU  ––  VVEELLIIKKOOSSTT  OORRGGAANNIIZZAACCEE  

  OORRGGAANNIIZZAACCEE  DDOO  11  000000  OOSSOOBBNNÍÍCCHH  ČČÍÍSSEELL  

Pro tyto organizace je vhodné zařízení OfficeMate 2d s kapacitou 

podavače 140 listů a výkonem 2 000 dokumentů za hodinu.  

  OORRGGAANNIIZZAACCEE  NNAADD  11  000000  OOSSOOBBNNÍÍCCHH  ČČÍÍSSEELL  

Pro tyto organizace je vhodné zařízení PostMate 5 s kapacitou podavače 

140 listů a výkonem 3 800 dokumentů za hodinu. 

 

22..  KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  VVÝÝBBĚĚRRUU  ––  ZZPPŮŮSSOOBB  PPOOŘŘÍÍZZEENNÍÍ  

Typ „Přímá koupě“ 

Cena zařízení OfficeMate 2d činí 56.020,- Kč bez DPH. 

Doporučujeme spolu s nákupem stroje uzavřít s dodavatelem servisní 

smlouvu, která Vám zajistí za zvýhodněných cenových podmínek komplexní servisní péči. 

Součástí servisu je pravidelná kontrola zařízení, výjezd technika do 24 hodin od nahlášení 

závady, v případě nedokončení opravy zapůjčení náhradního zařízení.  Cena měsíčního servisu 

činí 600,- Kč.  
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Cena zařízení PostMate 5 činí 91.200,- Kč bez DPH. Doporučujeme spolu s nákupem 

stroje uzavřít s dodavatelem servisní smlouvu, která Vám zajistí za zvýhodněných cenových 

podmínek komplexní servisní péči. Součástí servisu je pravidelná kontrola zařízení, výjezd 

technika do 24 hodin od nahlášení závady, v případě nedokončení opravy zapůjčení 

náhradního zařízení.  Cena měsíčního servisu činí 1.000,- Kč.  

Typ „Pronájem“ 

Obě zařízení nabízíme našim uživatelům k pronájmu na 36 měsíců. Měsíční splátka činí 

2.200,- Kč pro zařízení OfficeMate 2d a pro zařízení PostMate 5 činí 3.600,- Kč. V ceně 

měsíčního nájmu je již zahrnutý servis. 

 

IINNSSTTAALLAACCEE  AA  ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  OOBBSSLLUUHHYY  

Součástí nájmu/koupě je samozřejmě instalace vybraného zařízení a odborné 

zaškolení obsluhy pro zajišťování běžné uživatelské údržby.  

 

CCHHCCEETTEE  SSEE  DDOOZZVVĚĚDDĚĚTT  VVÍÍCCEE??  

Máte zájem o více informací o tlakovém lepení? Neváhejte a kontaktujte nás na tel. 

376 709 890 nebo e-mailu info@mzdyklatovy.cz. Rádi Vám zašleme informační materiály, 

které podrobně popisují tlakové lepení dokumetů i krátké video na CD o tom, jak může 

probíhat tisk citlivých dokumentů a následné tlakové lepení těchto dokumentů přímo ve Vaší 

kanceláři.  

 

 

TTIISSKK  AA  TTLLAAKKOOVVÉÉ  LLEEPPEENNÍÍ  VVAAŠŠIICCHH  MMZZDDOOVVÝÝCCHH  LLÍÍSSTTKKŮŮ  UU  NNÁÁSS  

 

Nechcete si pořizovat výše uvedená zařízení, ale rádi byste svým zaměstnancům 

předávali tlakově zalepené mzdové lístky? Není nic jednoduššího, než Vaše data z programu 

AVENSIO poslat k nám! My Vaše mzdové lístky vytiskneme na OPM dokument, tlakově 

zalepíme a zašleme je do 48 hodin zpět pomocí služby PPL.  

  

mailto:info@mzdyklatovy.cz
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Víte, že… 

první stříbrné mince 

českého státu nechal 

razit v 10. století kníže 

Boleslav I.? Za jeden 

denár mohl jeden člověk 

žít celý měsíc. 

PPRROODDEEJJ  MMZZDDOOVVÝÝCCHH  LLÍÍSSTTKKŮŮ  
 

  

MMZZDDOOVVÉÉ  LLÍÍSSTTKKYY  

Výplatní páska musí obsahovat údaje o jednotlivých složkách mzdy a  

o provedených srážkách. V naší nabídce naleznete tyto druhy mzdových lístků: 

A. Mzdový lístek třetinový 1+1 – na jednom listu A4 jsou předtištěny 3 

mzdové lístky. Jeden zůstává mzdové účetní, druhý je pro zaměstnance. 

Formulář je určen pro tisk na jehličkové tiskárně. 

B. Diskrétní výplatní obálka 1+2 – na jednom listu A4 jsou předtištěny 2 

mzdové lístky. Jeden zůstává mzdové účetní, obálku se skrytými údaji o mzdě 

dostává zaměstnanec. Formulář je určen pro tisk na jehličkové tiskárně. 

C. Dokument pro tlakové lepení – list velikosti A4 bez předtisku, po obvodu je opatřen 

speciálním lepidlem. Je určen pro tisk na laserové/inkoustové tiskárně. Slepení do 

výsledného tajného dokumentu se provádí pomocí speciálního zařízení. Výsledkem je 

obálka se skrytými citlivými údaji určenými pro zaměstnance. 

CCEENNÍÍKK  

DRUH MZDOVÉHO LÍSTKU Cena bez DPH Cena vč. DPH 

M z d o v ý  l í s t e k  t ř e t i n o v ý  

1+1 (750 listů / 2250 mzdových lístků v krabici) 
1 680,- Kč 2 016,- Kč 

D i s k r é t n í  v ý p l a t n í  o b á l k a  

1+2 (500 listů / 1000 výplatních obálek v krabici) 
1 685,- Kč 2 022,- Kč 

D o k u m e n t  p r o  t l a k o v é  l e p e n í  

1+0 (1000 listů/1000 výplatních obálek v krabici) 
1 510,- Kč 1 812,- Kč 

  

JJAAKK  SSII  MMZZDDOOVVÉÉ  LLÍÍSSTTKKYY  OOBBJJEEDDNNAATT??  

Na našich internetových stránkách www.alfasoftware.cz v sekci Zákaznický servis – Mzdové 

lístky najdete objednávkový formulář a ceník. Objednávky můžete zasílat na e-mail paní 

Andrey Hanigerové - hanigerova@mzdyklatovy.cz. Obratem Vám zašleme požadovaný počet a 

druh mzdových lístků.    

http://www.alfasoftware.cz/
mailto:hanigerova@mzdyklatovy.cz
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„OPTIMISTA VÍ, ŽE 

2X2 JSOU 4. 

PESIMISTA TO VÍ 

TAKY, ALE ZDÁ SE 

MU TO MÁLO.“ 

 

 

 

 

Tipy pro Vás  
Změny v dani ze závislé činnosti v roce 2012 

 
Na podzim loňského roku jsme pro Vás – naše uživatele pořádali seminář zaměřený na 

změny v oblasti sociálního, zdravotního, důchodového pojištění a daní ze závislé činnosti. Pro 

ty z Vás, kteří se nemohli tohoto semináře zúčastnit, jsme připravili krátký přehled 

nejvýznamnějších změn v oblasti daní ze závislé činnosti. 

 
 
Sleva na poplatníka 

Od ledna roku 2012 se sleva na poplatníka zvyšuje z loňských 1 970,- 

zpět na 2 070,-. Tuto slevu si poplatník uplatňuje každý měsíc. Při ročním 

zúčtování záloh na daň si poplatník bude uplatňovat slevu ve výši 24 840,-. 

 
 
Sleva a daňový bonus na vyživované dítě 

Od letošního roku se také zvyšuje sleva na vyživované dítě, kterou si může 

uplatnit poplatník, jenž se stará o nezaopatřené dítě. Tato sleva letos činí 1 117,-/ 

měsíc, je vyšší o 150,- oproti loňskému roku. V ročním úhrnu se jedná o částku 

13 404,-. Daňový bonus lze uplatnit až do výše 60 300,-/ rok, tj. 5 025,-/měsíc.  

 

Nemocenské pojištění členů statutárních orgánů 

V roce 2012 se také mění zákon o nemocenském pojištění. Nově budou 

nemocensky pojištěni i členové statutárních orgánů. Díky tomu je třeba při 

výpočtu daně z příjmů u těchto zaměstnanců navyšovat základ daně na 

superhrubou mzdu. 

 
Osvobozené příjmy v § 4, zákona o dani z příjmů 

Od daně z příjmů je osvobozen příspěvek fyzickým osobám 

poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu 

stavebního spoření maximálně do výše 2 000,- ročně. 

 

Pozn. Uvedené částky jsou v korunách českých.  
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PŘIPRAVUJEME …ODBORNÉ SEMINÁŘE 

V novém roce za Vámi přicházíme se spoustou nových nápadů, školení a seminářů. Hned na 

únor 2012 jsme pro Vás připravili odborné semináře zaměřené na roční zúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 v programu AVENSIO. Tyto semináře se uskuteční 

v Ostravě, Brně a Klatovech. Lektorem seminářů bude pan Ing. Vladimír Kozák. 

 

OOSSTTRRAAVVAA  --  2211..  22..  22001122 

Kino ART 

Ulice 28. října 124/2556, Ostrava  

 

BBRRNNOO  --  2233..  22..  22001122  

Hotel Sharingham,  

Vídeňská 223/1, Brno 

 

KKLLAATTOOVVYY  --  2277..  22..  22001122  

Kino Šumava  

Vídeňská 9, Klatovy 

CCOO  SSEE  DDOOZZVVÍÍTTEE??  

 Postup ročního zúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti v programu AVENSIO 

 Přehled změn v legislativě – návaznost 

na program AVENSIO 

 Zadávání údajů se změnou platnosti 

v programu AVENSIO 

 Zadávání údajů dopředu 

 Rozúčtování mzdových nákladů podle 

různých hledisek v programu AVENSIO 

Semináře začínají v 8:30 hod. prezencí, 

předpokládaný konec je v 16:00 hod. 

 

PPOOPPLLAATTEEKK  ZZAA  SSEEMMIINNÁÁŘŘ  

Platba je splatná nejpozději do 10. 2. 2012 (platí pro všechny semináře). Více o platbě se 

dozvíte na našich stránkách www.alfasoftware.cz v sekci Zákaznický servis – Semináře – Roční 

zúčtování daně. 

 

JJAAKK  SSEE  PPŘŘIIHHLLÁÁSSIITT??  

Na našich internetových stránkách www.alfasoftware.cz v sekci Zákaznický servis – Semináře – 

Roční zúčtování daně najdete odkaz na elektronický formulář s názvem Seminář – roční 

zúčtování – Ostrava/ Brno/  Klatovy. Pokud se chcete zúčastnit jednoho z nabízených 

seminářů, vyberte si formulář podle Vámi vybraného města a vyplňte jej do 10. 2. 2012. Do 3 

dnů Vám e-mailem přijde potvrzení o přijetí přihlášky a další pokyny.  

http://www.alfasoftware.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
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TToouullkkyy  ppoo  ČČeecchháácchh  --   KKllaattoovvyy  
 

Pojďte se s námi toulat po krásách českých i moravských měst a obcí. V této rubrice 

Vám krátce představíme město, které je pro nás nejkrásnější. Sídlí zde naše společnost a 

většina zaměstnanců zde tráví svůj život. Samozřejmě, tím městem jsou Klatovy. 

 

Město Klatovy se nachází v jihozápadních Čechách asi 40 km jižně od Plzně. Klatovy 

jsou také často nazývány „Bránou Šumavy“ a leží v nadmořské výšce 

405 m n. m. V roce 2010 byly Klatovy obývány téměř 23 000 

obyvateli, jejichž průměrný věk byl podle Českého statistického 

úřadu 40,1 let.  

 

Odkud vlastně pochází název města? Ve 12. století pod 

Křesťanským vrškem vznikla trhová ves Klatova, stojící na 

důležité obchodní cestě spojující Bavorsko a Plzeňsko. Podle 

pověstí ve zdejší krajině rostly hluboké lesy, které však naši 

předci vykáceli kvůli stavbě obydlí a na otop. Po jejich zásahu zde 

zůstaly jen pařezy, neboli „kláty“. Od tohoto slova měl potom vzniknout název vsi. Vedle vsi po 

té kolem roku 1260 český král Přemysl Otakar II. postavil hrazené královské město Klatovy. 

 

Symbolem města je bezesporu Černá věž, která se nalézá na jižní straně náměstí a měří 

82 metrů. Věž byla postavena v letech 1547 – 1555. Proč se vlastně Černé věži říká černá? Ve 

středověku byly velmi časté požáry a ty se nevyhnuly ani naší věži. Díky tomu získala tmavé až 

černé zabarvení, odtud tedy název Černá věž. Pokud si chcete užít výhled na Klatovy, přilehlé 

okolí, vrcholky Šumavy nebo dokonce Alp, musíte 

vyšplhat 226 schodů.  Jedna stará pověst praví, že 

podle Černé věže v Klatovech byla postavena i 

Černá věž v Českých Budějovicích. Jestli je tomu 

opravdu tak, můžete posoudit sami. 
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 Evropskou raritou jsou určitě klatovské katakomby, 

které najdete pod chrámem Neposkvrněného početí Panny 

Marie. První pohřby se datují kolem roku 1676, poslední se 

konal v roce 1783. Pohřbívali se sem jezuitští hodnostáři, rektoři, 

učitelé a šlechtici. Ojedinělý je především způsob mumifikace, 

který zavedli právě jezuiti v Klatovech. Mrtvá těla ukládali na 

chmelovou podložku, která působila antisepticky. Těla nechali 

ovívat proudícím vzduchem, který do katakomb vedl důmyslným 

systémem větracích kanálů. Tyto kanály vedou dutými sloupy v lodi kostela a přivádí do krypty 

suchý vzduch. V katakombách můžete vidět kolem 40 mumií, každá nyní váží 8 -10 kg.  

 

 

 

Když se řekne slovo Klatovy, jistě si mnozí z Vás vybaví klatovské 

karafiáty. Do Klatov je přivezl baron Volšanský v roce 1813 z francouzského 

města Nancy. Během dvaceti let se pěstování velmi rozmohlo a již v roce 

1831 byla semena klatovských karafiátů posílána do Itálie, 

Německa nebo Švédska. Nedlouho poté bylo započato 

s pořádáním výstav karafiátů. Tyto výstavy probíhají až do dnešních dnů. 

Pokud budete mít na začátku července cestu k nám do Klatov, neváhejte a 

navštivte výstavu proslulých klatovských karafiátů.  

 

 

KKllaattoovvyy  jjssoouu  kkrráássnnéé  mměěssttoo,,  kktteerréé  uurrččiittěě  ssttoojjíí  zzaa  ttoo  nnaavvššttíívviitt..  DDoouuffáámm,,  žžee  zz  ttoohhoo  

kkrrááttkkééhhoo  vvýýččttuu  zzaajjíímmaavvoossttíí  VVááss  aalleessppooňň  jjeeddnnaa  zzaauujjaallaa..  PPookkuudd  KKllaattoovvyy  nnaavvššttíívvííttee,,  jjiissttěě  

oobbjjeevvííttee  ii  ddaallššíí  ppoozzoorruuhhooddnnoossttii,,  nnaa  kktteerréé  vv  ttoommttoo  ččlláánnkkuu  nneezzbbyylloo  mmííssttoo..  KKaažžddýý  zz  VVááss  ssii  

jjiissttěě  uu  nnááss  nnaajjddee  „„tteenn  ssvvůůjj  kkoouutteeččeekk““..  

 
Chci každý měsíc dostávat e-časopis do své 

e-mailové schránky! 

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

