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PPOOUUZZEE  ŽŽIIVVOOTT,,  KKTTEERRÝÝ  ŽŽIIJJEEMMEE  PPRROO  OOSSTTAATTNNÍÍ,,  

SSTTOOJJÍÍ  ZZAA  TTOO..  

AALLBBEERRTT  EEIINNSSTTEEIINN  
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Hackeři se vloupali na 

stránky ČSÚ, 

Ministerstva školství a 

Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Nyní 

mají velké prázdniny tři 

a půl měsíce a víkend 

trvá pět dní.  

 

PPŘŘÍÍSSTTUUPPOOVVÝÝ  SSYYSSTTÉÉMM  AALLFFAA  

Vlastní Vaše firma několik objektů a rádi byste měli pod kontrolou, jaké osoby do nich 

vstupují? Chcete některým zaměstnancům povolit vstup jen do určitých částí Vaší firmy 

nebo objektu, ve kterém sídlíte? Rádi byste měli přehled o pohybu svých zaměstnanců?  

Ano? Právě pro Vás je určený náš přístupový systém ALFA SOFTWARE. 

 

KK  ČČEEMMUU  SSEE  SSYYSSTTÉÉMM  PPOOUUŽŽÍÍVVÁÁ??  

Přístupový systém se používá pro: 

 Evidenci osob 

 Řízení přístupu osob 

 Sledování pohybu 

osob 

  

  

  

ZZ  ČČEEHHOO  SSEE  SSKKLLÁÁDDÁÁ??  

Programové vybavení přístupového 

systému ALFA je složeno z více 

samostatných modulů, které na sebe 

postupně navazují a tvoří jeden logický 

celek. Nesporná výhoda pro uživatele je 

v tom, že si uživatel zaplatí pouze za ty 

programové funkce, které skutečně 

potřebuje. 

Níže naleznete stručný popis jednotlivých modulů programu ALFA: 

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  – pracuje jako systémová služba. Tato služba zajišťuje on-line přenos 

událostí z řídící jednotky do databáze. Intervaly, ve kterých má probíhat tento přenos, si 

uživatel nastavuje sám. 

ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPŘŘÍÍSSTTUUPPUU – sám název napovídá, že tento modul řídí přístup 

osob do jednotlivých objektů nebo kanceláří. Spravuje databázi osob a 

identifikační karet, u každé osoby je nastaveno, do jakých objektů má 

daná osoba povolený přístup. Osoby lze rozdělit do 

několika skupin, ve které lze také nastavit možnost 

přístupu. 

RREECCEEPPCCEE  – tento modul je často využívaný na recepcích a vrátnicích 

větších firem. Eviduje návštěvy v objektu, sleduje pohyb vozidel 

v objektu, zobrazuje foto právě procházející osoby. Také ukazuje rozmístění 

osob v zónách objektu nebo umí rychle vyhledat telefonní kontakt na osobu v objektu. 
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Víte, že … 

první sčítání lidu v českých 

zemích proběhlo po 

Třicetileté válce? Sčítání se 

uskutečnilo mezi lety 1654 

– 1656, kromě obyvatel se 

sčítalo i domácí zvířectvo a 
pozemky. 

Všechny moduly umí pracovat jak samostatně, tak je lze různě kombinovat. Výhoda 

těchto kombinací je v tom, že všechny moduly pracují nad stejnou databází, mají tedy 

stejná data. 

 

CCOO  VVŠŠEECCHHNNOO  PPOOTTŘŘEEBBUUJJEETTEE??  

K tomu, abyste mohli provozovat přístupový systém i ve Vaší firmě, potřebujete 

pouze software popsaný výše a hardware, který Vám představím nyní. 

Pro to, abyste mohli sbírat data o osobách v objektu, musíte mít 

možnost, jak tato data shromáždit. Toho docílíte tak, že na vstupech 

do objektu rozmístíte elektronické bezkontaktní snímače, které po 

přiložení identifikační karty nebo čipu vyhodnotí, zda do daného 

objektu má nebo nemá konkrétní osoba přístup.  

Každým použitím snímačů vzniká elektronický záznam událostí, který 

obsahuje identifikační kód karty nebo čipu, datum a čas vzniku události a 

typ události. Záznamy jsou ukládány do interní paměti technického zařízení a 

odtud jsou přenášeny do uživatelské databáze. Tento přenos a možnost další 

práce s těmito údaji umožňuje právě programové vybavení ALFA. 

Bezkontaktní snímače obsahují řídící jednotku vybavenou vlastní pamětí a 

záložním zdrojem energie. K této řídící jednotce jsou připojeny jednotlivé prvky 

přístupového systému, příp. zabezpečovací systém.  

 

BBIIOOMMEETTRRIICCKKÉÉ  ČČTTEEČČKKYY  

V současné době se stále častěji užívají biometrické snímače otisků prstů, které 

při identifikaci osoby zcela vylučují zneužití identifikačního čipu nebo karty.  

 

CCHHCCEETTEE  SSEE  DDOOZZVVĚĚDDĚĚTT  VVÍÍCCEE??  

Pokud Vás přístupový systém zaujal a chtěli byste se dozvědět více, kontaktujte nás na 

telefonním čísle 376 709 890 nebo e-mailem na info@mzdyklatovy.cz. Rádi Vám 

zodpovíme Vaše dotazy a pošleme další informace k této problematice. 

  

mailto:info@mzdyklatovy.cz
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JARNÍ SEMINÁŘ 2012 

 

Jako každý rok, tak i letos jsme pro Vás připravili 

Jarní seminář. Tradicí bylo pořádat tento seminář 

v Klatovech. Letos ale tradici porušíme a doufám, že 

k Vaší větší spokojenosti.  Přijměte tedy od kolektivu 

firmy Alfa Software, s.r.o. srdečné pozvání na Jarní 

seminář 2012, který se bude konat ve dnech  

2244..  --  2255..  44..  22001122  VV  PPLLZZNNII  VV  HHOOTTEELLUU  PPRRIIMMAAVVEERRAA,, 

NNEEPPOOMMUUCCKKÁÁ  11  005588//112288.. 

Hotel PRIMAVERA je čtyřhvězdičkový hotel, který kromě luxusních pokojů a 

výtečných kulinářských výtvorů nabízí i kongresový sál o kapacitě 180 osob. A právě 

v tomto sále se všichni společně sejdeme a dozvíme se novinky z oblasti legislativy 

týkající se mezd. 

PPRROOČČ  ZZRROOVVNNAA  PPLLZZEEŇŇ??  

Určitě se ptáte, proč jsme se rozhodli 

uspořádat Jarní seminář zrovna 

v Plzni. Chtěli jsme vyhovět především 

našim uživatelům z větší dálky, kteří 

mají k nám do Klatov dlouhou cestu a 

špatné spojení. Do větších měst máte 

určitě všichni lepší spojení a cesta z Plzně do Klatov je pro Vás asi ten nejhorší úsek cesty. 

Další výhodou uspořádání semináře v tomto hotelu je i fakt, že účastníci semináře budou 

ubytovaní přímo tam, kde „to žije“.  Hotel PRIMAVERA se tak stane na dva dny Vaším 

„domovem“. Odpadá večerní hledání hotelů a přesun Vás a Vašich zavazadel na předem 

určené hotely v Klatovech po náročném dni plném přednášek. 

  

CCOO  SSEE  DDOOZZVVÍÍTTEE??  

Lektoři z řad nejpovolanějších Vám představí novinky v oblasti pracovního práva, 

zdravotního a důchodového pojištění. Pan Ing. Kozák se bude věnovat novinkám 

v programu AVENSIO. Samozřejmě bude prostor při všech přednáškách na Vaše dotazy, 

které můžete psát buď rovnou do přihlášek, nebo se můžete zeptat přímo na místě 

našich lektorů. 

Pozvánku a podrobný program opět najdete na našich internetových stránkách 

www.alfasoftware.cz v sekci Zákaznický servis – Semináře – Jarní seminář 2012. 

 

 

http://www.alfasoftware.cz/
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OOBBČČEERRSSTTVVEENNÍÍ  

Samozřejmě se během semináře postaráme i o Vaše plná bříška. Připraveny pro 

Vás budou malé svačinky, káva i obědy. V přihlášce budete mít každý den na výběr ze tří 

jídel.  Pokud v přihlášce zatrhnete možnost „Nemám zájem o oběd“, částka za seminář 

zůstává stejná, platbu za oběd nevracíme. 

 

UUBBYYTTOOVVÁÁNNÍÍ  

Hotel PRIMAVERA nabízí účastníkům semináře 

také ubytování ve dvoulůžkových pokojích za 

zvýhodněnou cenu. K dispozici je 85 luxusně 

vybavených pokojů. Ceny pokojů jsou pouze pro 

účastníky semináře stanoveny takto: 990,- za jednu 

osobu na pokoji a  1.590,- za dvě osoby na pokoji. 

Ceny jsou uvedeny za noc a zahrnují DPH, místní 

poplatky a snídani formou bufetu v hotelové restauraci. 

 

PPOOPPLLAATTEEKK  

Poplatek za dvoudenní Jarní seminář 2012 zůstává stejný jako v loňském roce a 

činí 3 000 Kč vč. DPH za osobu. Instrukce k platbě obdržíte e-mailem na základě 

vyplněné elektronické přihlášky.  

 

JJAAKK  SSEE  PPŘŘIIHHLLÁÁSSIITT??  

Na Jarní seminář 2012 se přihlásíte vyplněním závazné elektronické přihlášky, kterou také 

najdete do konce února na výše uvedených 

internetových stránkách. Letos nebudeme 

posílat pozvánky ani přihlášky poštou, 

rádi bychom tak přispěli k ochraně naší 

přírody. Po vyplnění elektronické 

přihlášky Vám zašleme e-mailem 

potvrzení s Vašimi zadanými údaji a údaji 

k platbě. Opět zde platí pravidlo, že každý 

účastník musí vyplnit svoji vlastní 

přihlášku na seminář, ale platbu za 

několik osob lze provést jedním příkazem. 

Doporučení: Neotálejte s přihlášením, počet míst v kongresovém sále je omezen! 

Termín pro ukončení přihlašování je stanoven na 6. 4. 2012 ve 12:00 hodin. 

 

 TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁSS!!  

www.alfasoftware.cz,  www.primaverahotel.cz.   

http://www.alfasoftware.cz/
http://www.primaverahotel.cz/
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POSTUP PŘI VÝPOČTU ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ 

1. ZJISTIT ZÁKLAD DANĚ U POPLATNÍKA 

Základ daně – součet zdanitelných příjmů vyplacených nebo obdržených do 31. 

ledna 2012 za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2011 od všech plátců a 

povinného pojistného za jednotlivé měsíce roku 2011 

 

2. NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ 

Od základu daně se odečtou nezdanitelné částky a to: 

Dary – 2 %, resp. 10 % ze základu daně, který tvoří příjmy ze závislé činnosti 

navýšené o „povinné pojistné“ 

Odpočet úroků – maximálně do výše 300.000,- Kč za rok ze všech úvěrů v rámci 

domácnosti. 

Penzijní připojištění – částka nad 6.000,- Kč, maximálně lze odečíst částku 

12.000,- Kč 

Soukromé životní pojištění – maximální částka, kterou lze odečíst od základu 

daně, činí 12.000,- Kč 

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – maximálně lze 

odečíst částku ve výši 10.000,- Kč 

3. ZÁKLAD DANĚ SNÍŽENÝ O NEZDANITELNÉ ČÁSTKY – zaokrouhlí se na celé 

stovky směrem dolů 

 

4. Z částky v bodě č. 3 se vypočte DAŇ Z PŘÍJMŮ VE VÝŠI 15 % 

5. Od vypočtené daně se ODEČTOU SLEVY NA DANI podle § 35ba odst. 1 

 

Slevy na dani 2011 Krácení za měsíce, kdy 

nebyly splněny podmínky 

na začátku měsíce 

Na poplatníka 

U starobního důchodce 

23.640,- Kč 

23.640,- Kč 

Uplatní se vždy celá 

Uplatní se vždy celá 

Na druhého z manželů 24.840,- Kč 2.070,- Kč 

Na invaliditu 1. nebo 2. 

stupně 

2.520,- Kč 210,- Kč 

Na invaliditu 3. stupně 5.040,- Kč 420,- Kč 

Na průkaz ZTP/P 16.140,- Kč 1.345,- Kč 

Pro studenta 4.020,- Kč 335,- Kč 

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2011 
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6. Po odpočtu všech řádně prokázaných slev na dani získáme DAŇ PO SLEVĚ 

 

7. DAŇ PO SLEVĚ POROVNÁME S ÚHRNEM SRAŽENÝCH ZÁLOH NA DAŇ 

8. Pokud je daň po slevě nižší než sražené zálohy, jedná se o PŘEPLATEK NA 

DANI, který se vrátí poplatníkovi, pokud je vyšší než 50,- Kč 

a. Případný NEDOPLATEK z ročního zúčtování se poplatníkovi nesráží. 

 

9. U zaměstnanců, kteří uplatňují DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ, se pokračuje 

takto: Daňové zvýhodnění činí v roce 2011  11.604,- KČ. Daňové zvýhodnění se 

může poskytnout formou slevy na dani (do výše daňové povinnosti) nebo 

formou daňového bonusu, který může činit až 52.200,- Kč. Dál se pokračuje 

stejně jako v bodě č. 8. 

10.  V případě, že PŘEPLATEK NA DANI JE VYŠŠÍ NEŽ 50,- KČ, vrátí se poplatníkovi 

nejpozději v zúčtování mzdy za měsíc březen 2012. 

 

 

NA CO SI DÁT NEJVĚTŠÍ POZOR? 

 Správně stanovit základ daně u poplatníků 

 Správně vypočítat pojistné – správný postup je sečíst povinné pojistné za 

jednotlivé kalendářní měsíce 

 Zjistit, zda nebyl poskytnutý daňový bonus u zaměstnance, který nedosáhl 

příjmu alespoň 48.000,- Kč 

 

 

JAK NA ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ V PROGRAMU AVENSIO? 

Celý postup výpočtu ročního zúčtování daně najdete v programu 

AVENSIO v záložce Nápověda - Soubory nápovědy – Karta 

zaměstnance – Roční zúčtování daně. Samozřejmě Vaše dotazy ohledně ročního 

zúčtování daně s Vámi vyřeší proškolení zaměstnanci firmy Alfa Software, s.r.o. a 

naši obchodní zástupci, kteří se o Vás starají. 

 

KAM PRO INFORMACE? 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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TTiippyy  pprroo  VVááss  

ZZmměěnnyy  vv  zzáákkoonnuu  oo  ssttááttnníí  ssoocciiáállnníí  ppooddppoořřee  

Opět Vám přinášíme krátký přehled změn v legislativě – tentokrát se v přehledu 

změn budeme zabývat zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Všechny 

popsané změny se týkají § 30 až 32, které řeší poskytování rodičovského příspěvku.  

Přehled vybraných změn: 

 Rodičovský příspěvek může být poskytován nejdéle do 4 let věku dítěte, a to 

nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 220 000 

Kč. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. 

Volbu výše rodičovského příspěvku v pásmu 7 600 Kč až 11 500 Kč mohou provést 

rodiče, jestliže alespoň jeden z nich má k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního 

vyměřovacího základu v částce přesahující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč. 

 Pokud nelze u žádného z rodičů k datu narození dítěte 

provést volbu výše rodičovského příspěvku, náleží rodičovský 

příspěvek do konce 9 měsíce věku dítěte ve výši 

7 600 Kč a od desátého měsíce ve výši 3 800 Kč.  

Rodičovský příspěvek náleží i rodičům, jejichž dítě 

do dvou let věku navštěvuje jesle, mateřskou 

školu apod. v rozsahu nepřevyšujícím 48 hodin 

v kalendářním měsíci. Děti starší dvou let mohou nově navštěvovat 

výše uvedená zařízení bez omezení. 

 

 Pokud dítě nebude řádně plnit povinnou školní docházku, zákon umožňuje, aby 

byla snížena celková výše rodičovského příspěvku až o částku 22 800 Kč. 

 

Nově byl z tohoto zákona vypuštěn paragraf o poskytování rodičovského příspěvku 

dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému v délce 7 až 15 let. Nově se bude 

poskytovat těmto dětem příspěvek na péči. Nově se do zákona doplnilo, že v případě, 

že nejmladšímu dítěti v rodině náleží příspěvek na péči, už nenáleží rodičovský 

příspěvek.  

„Vždy, když dávám 

večer děti spát, 

přemýšlím, jestli je 

mám 'Uložit' nebo 

'Uložit jako.“  
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Když je nejhůř, tak 

si řeknu: Hlavu 

vzhůru, mohlo by to 

být i horší. A 

opravdu, za chvíli je 

to horší.  

ÚÚLLEEVVAA  PPRROO  VVAAŠŠEE  OOČČII  --  OOČČNNÍÍ  JJÓÓGGAA 

 

U počítače trávíme převážnou část dne, nejvíce na tuto činnost doplácejí oči. 

Proto bychom se jim měli věnovat a alespoň 2x denně jim ulevit. Představím Vám 

krátké cvičení, které dostane Vaše oči do pohody a přitom Vám zabere jen pár minut. 

 

 Představte si, že očima píšete písmenka X, O, H v různých směrech. Každé 

písmenko opakujte alespoň 3x. Cvičení můžete provádět se zavřenýma i otevřenýma 

očima. 

 Podržte svůj palec nebo tužku asi 30 cm od sebe. Střídavě 

zaostřujte zrak na palec/tužku a jiný předmět vzdálený několik 

metrů. Oči střídejte, opakujte ve třech sériích po pěti zaostřeních. 

 Další cvik, který Vám uleví od tlaku, je masáž očních nervů 

v oblasti mezi obloukem obočí a spánkem, masáž je nejlepší 

provést ukazováčkem a prostředníčkem. To správné místo najdete, když při 

promasírování pocítíte úlevu. 

 Nesmírně důležité je také pracovní prostředí. Pracovní plocha na počítači by 

měla mít modrou nebo zelenou barvu. Monitor by neměl být přímo proti oknu, aby 

Vás neoslňovalo světlo, ani by se v něm nemělo okno odrážet. Při práci 

nezapomínejte mrkat. 

 

 Pokud i přesto máte pocit, že Vaše oči jsou unavené, 

pomůže malé osvěžení. Někdy stačí jen oči několikrát 

opláchnout studenou vodou, jindy si můžete přiložit na oči chladivý 

obklad z vyždímaného sáčku černého čaje.  

 

Pokud se i přes tyto rady cítíte unavení, zavřete oči a představte 

si, že ležíte na této pláži.  Věřím, že poté budete odpočatí na 

nejvyšší míru. 
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Dělníkovo dilema:  

Bez ohledu na to, kolik 

uděláš, není to nikdy 

dost. To, co neuděláš, je 

vždy důležitější než to, 

co jsi udělal.  

 

SOUTĚŽ 

Máme pro Vás připravenou novou soutěž. Tentokrát zjistíme, jak pozorně se díváte na české 

filmy. Otázka zní: Ve kterém českém filmu jste mohli vidět záběr na náš mzdový program 

MZDY 2000? Abychom Vám ulehčili situaci, dáme Vám tři možnosti. Správnou odpověď 

pošlete na známý e-mail svecova@mzdyklatovy.cz do 9. 3. 2012, do předmětu e-mailu opět 

vepište „Soutěž.“ Tři vylosovaní od nás obdrží malý dárek.  

Ve kterém českém filmu jste mohli vidět záběr na náš mzdový program MZDY 2000? 

A. Jáchyme, hoď ho do stroje  

B. Jak básníci neztrácejí naději 

C. Slunce, seno, erotika 

 

Výherci z minulého čísla 

Dita Hybnerová, Kounice; Eva Horníková, Nová Role; Martin Netík, Broumov. 

Šťastní výherci od nás dostávají dárkový balíček sypaného čaje, který je určený speciálně pro 

mrazivé dny. 

 

Tajenka z doplňovačky minulého čísla zní: AVENSIO 

1) Sídlo společnosti Alfa Software, s.r.o. 

2) Křestní jméno jednatelky 

společnosti Alfa Software, s.r.o.  

3) První měsíc v roce 

4) Současný premiér ČR 

5) Zkratka instituce – orgánu státní 

správy, která např. vybírá pojistné na 

sociální zabezpečení 

6) Soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a 

za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem 

7) Země, kde jsou příjmy 

zahraničních firem osvobozené od daně z příjmů, např. Seychelly (dvouslovný název) 
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