
Externí zpracování mezd

Sháníte šikovnou mzdovou účetní, ale ta není na trhu práce k 

sehnání? Onemocněla Vám dlouhodobě Vaše mzdová účetní? Jste 

majitelem malé firmy, které se nevyplatí držet si samostatnou mzdovou 

účetní?

Právě pro Vás je určena naše služba externí zpracování mezd, 

popřípadě výpomoc při zpracovávání mezd. 

Jak to funguje?

Zákazník zašle všechny důležité dokumenty k nám (naskenované 

dokumenty e-mailem, dokumenty v papírové podobě poštou na adresu 

sídla společnosti). Naši zaměstnanci zpracují na základě Vašich 

podkladů mzdy, připraví odvody sociálního a zdravotního pojištění, 

daní, doplatků mezd, srážek atd., zpracují rekapitulace, na základě 

žádosti zákazníka mohou vytisknout mzdové lístky a všechny 

vypracované podklady Vám zašlou zpět buď poštou, nebo e-mailem.

Jaké doklady jsou nutné ke zpracování mezd?

ź Pracovní smlouvy, dodatky k pracovním 

smlouvám

ź Platový/mzdový výměr

ź Docházka zaměstnanců

ź Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání – 

dočasná pracovní neschopnost, ošetřování 

člena rodiny, propustka k lékaři, cestovní 

příkazy, žádosti o dovolenou, neplacené 

volno a případně neomluvená absence atp.

ź Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

ź Výše odměn, případně záloh pro každého zaměstnance

Jak se stanoví cena této služby?

Cena za uvedenou službu se odvíjí od počtu zpracovávaných 

osobních čísel. Před započetím poskytování této služby je sepsána 

smlouva o dílo, ve které jsou jasně specifikované požadavky, práva a 

povinnosti obou stran, termíny plnění a sjednaná cena.

Tisk a tlakové lepení Vašich mzdových lístků u nás

Na základě Vaší žádosti jsme schopni vytisknout a zaslat Vám 

tlakově slepené mzdové lístky Vašich zaměstnanců. Výhody takto 

připravených mzdových lístků jsou především snadná čitelnost a 

ochrana před zneužitím citlivých údajů na lístku. Samozřejmě ušetříte 

čas i náklady na nákup obálek.

Jak to funguje?

Povolaný zástupce Vaší organizace zašle po 

uzavření daného měsíce zaheslovaný 

dokument ve formátu *.pdf obsahující mzdové 

lístky určené k tlakovému slepení na námi 

uvedený e-mail. Tyto mzdové lístky budou vytištěny, tlakově zalepeny 

do Vámi požadovaného tvaru, zabaleny a poslány na Vámi uvedenou 

adresu. Společnost Alfa Software, s.r.o. garantuje dodání tlakově 

zalepených mzdových lístků do 72 hodin od dodání dokumentů v *.pdf.

Kolik zaplatíte?

Cena vytištění a slepení jednoho mzdového lístku je 3,50 Kč bez 

DPH/ks. K celé zásilce je nutné ještě připočítat poštovné.

Chcete se dozvědět více?

Žádosti o zaslání podrobnějších informací přijímáme z kontaktního 

formuláře na www.alfasoftware.cz v sekci Kontakt - Napište nám nebo 

pomocí e-mailu na alfasoftware@alfasoftware.cz.
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