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Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského 
života především nudné. 

FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD 

http://www.citaty.cz/autori/autor.asp?ida=11107
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VVýýhhooddyy  

  JJeeddnnoodduucchháá  iinnssttaallaaccee  

  NNíízzkkáá  cceennaa    

  IIddeennttiiffiikkaaccee  ppoommooccíí  

oottiisskkůů  pprrssttůů  

  AAuuttoommaattiicckkýý  ppřřeennooss  

oottiisskkůů  ddoo  oossttaattnníícchh  

ččtteeččeekk  

  OObboouussmměěrrnnáá  vvaazzbbaa  ss  

pprrooggrraammeemm  AAVVEENNSSIIOO  

  

  

 

 

 

 

V dubnovém čísla Alfíka jsme si již představili docházkový systém BETA, který naše 

firma nabízí. Dozvěděli jste se, co všechno program BETA umí, co eviduje a co Vám používání 

programu přinese. V dnešní části se zaměříme spíše na fungování 

docházkového systému a popis hardware a propojení jednotlivých 

docházkových terminálů s programem BETA. 

O fungování docházkového systému jsem si povídala s panem Ing. Pavlem 

Palečkem, který se právě docházkou zabývá. 

VV  ččeemm  jjee  tteennttoo  ssyyssttéémm  rroozzddííllnnýý  oodd  bběěžžnnééhhoo  ddoocchháázzkkoovvééhhoo  ssyyssttéémmuu??  

Jedná se o nový docházkový terminál, který umožňuje používat na jednom zařízení jak 

otisk prstu, tak i čip (kartu).  Od sofistikovanějšího zařízení 

DOMINUS MILLENNIUM (máme také v nabídce), které umožňuje i 

funkci zabezpečovací ústředny, se liší především jednodušší instalací 

a nižší cenou.  

V jednom systému lze používat více terminálů a čteček, které 

jsou napojeny do počítačové sítě Vaší firmy. Otisky prstů 

zaměstnance pak stačí zaregistrovat na jednom z těchto zařízení a 

náš software se postará o jejich přenos do databáze a následně do 

ostatních terminálů. Toto je velmi výhodné pro firmy, které mají 

např. dvě pobočky v Praze a Brně a zaměstnanci přejíždí mezi těmito 

objekty. 

O přenosy dat se stará služba, která se automaticky spustí při 

startu Vašeho PC nebo serveru. 

 

PPooppssaall  bbyyss  nnáámm  jjeehhoo  ffuunnggoovváánníí??  

Ráno pan Paleček přijde do práce, přiloží k snímači prstíček, jeho 

příchod je zaznamenán do systému. V poledne se neošidí, jde na oběd. 

Opět přiloží prstíček, nastaví typ průchodu „Odchod“. Po obědě se vše 

opakuje stejně jako ráno – „Příchod“ v 12:31, „Odchod“ v 17:34. Služba 

běžící na počítači zajistí přenos průchodů do databáze, kde se podle 

předem daných pravidel časy průchodů zkorigují, zkontroluje se zákonem 

stanovená přestávka a vypočte odpracovaná doba. Takto to jde celý 

měsíc.  

SSLLUUŽŽBBYY  PPRROO  VVÁÁSS    

DDOOCCHHÁÁZZKKOOVVÝÝ  SSYYSSTTÉÉMM  
 

Obrázek 1 - přiložení 
prstu ke čtečce 
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Po uzavření měsíce se vyhodnotí 

celková odpracovaná doba, porovná se 

s normou (plánem), spočte se 

napracovaná doba, zkorigují přesčasy a 

zbytek se převede do banky 

napracovaných hodin. 

U větších firem, např. ve 

zdravotnictví, k tomuto systému přibývá 

ještě plánování směnného provozu 

včetně příplatků až na jeden rok dopředu. V 

organizacích, které nepotřebují snímat 

průchody, je umí docházkový program vygenerovat podle popisu pracovní doby. 

 

CCoo  vvššeecchhnnoo  ppoottřřeebbuujjee  ffiirrmmaa,,  kktteerráá  ssii  tteennttoo  ssyyssttéémm  cchhccee  nneecchhaatt  zzaavvéésstt??  

Počítač, program BETA, jeden nebo více docházkových 

terminálů a chuť učit se něco nového. Cena zařízení, které umí 

rozpoznat prsty, čipy a typ průchodu vč. zálohovaného zdroje, 

začíná na 14.000,- Kč bez DPH. Cena programu se odvíjí od počtu 

evidovaných osob, např. pro 50 osob a 1 přístup je cena programu 

BETA 9.000,- Kč bez DPH. 

  

JJaakk  pprroobbííhháá  iinnssttaallaaccee  ttoohhoottoo  ssyyssttéémmuu??  

Takovéto zařízení nepotřebuje instalaci od specialisty, zvládne ji zručnější IT odborník, 

údržbář, školník i šikovná mzdová účetní. Terminál běžně posíláme poštou s podrobným 

návodem k instalaci a s návodem, jak zavést otisky prstů zaměstnanců.   

 

DDoocchháázzkkoovvýý  ssyyssttéémm  uu  VVááss  vvee  ffiirrmměě  

Příchod a odchod 

Když přijdete do práce, přiložíte prst ke čtečce. 

Systém Vás rozpozná, na displeji zobrazí Vaše 

jméno, typ a čas průchodu. 

 

Přenos dat 

Váš průchod je zaznamenán a přenesen pomocí 

počítačové sítě do programu BETA, kde jsou 

všechny průchody zaznamenány a vyhodnoceny. 

 

  

Obrázek 2 - Přehled docházky u režimového zaměstnance 

Obrázek 3 - Docházkový terminál 

CChhccii  vvěědděětt  vvííccee  oo  ddoocchháázzkkoovvéémm  ssyyssttéémmuu!!  

http://www.alfasoftware.cz/produkty/dochazkovy-system-beta/
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„Víte, jaký je rozdíl mezi 

elektrickým proudem a 

odměnami?“ 

„Žádný, obojí se ztrácí 

ve vedení!“ 

 

 

 

 

Dnes se zaměříme na problematiku výše odstupného ve vazbě na délku pracovního poměru 

u zaměstnavatele. Tuto oblast řeší nový zzáákkoonnííkk  pprrááccee  vv  §§  6677. 

VV  ttoommttoo  ppaarraaggrraaffuu  jjee  ppssáánnoo::    

Po skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) náleží podle § 67 

odst. 1 při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 1 rok, 

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 2 roky, 

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až 

c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance 

vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 

DDůůlleežžiittéé  uuppoozzoorrnněěnníí  

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání 

předchozího pracovního poměru u stejného zaměstnavatele, 

pokud doba od jeho skončení do vzniku nového následujícího 

poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. 

JJaakk  uurrččiitt  sspprráávvnnoouu  ddééllkkuu  pprraaccoovvnnííhhoo  ppoomměěrruu??  

Největší problém dělá správné určení délky pracovního poměru v případě, že pracovní poměr 

končí výpovědí a zaměstnanec onemocní. Podle § 53 odst. 2 končí v těchto případech 

pracovní poměr teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby, pokud tedy zaměstnanec 

trvá na skončení pracovního poměru a toto sdělí zaměstnavateli (nejlépe písemně).  

JJeeddeenn  ppřřííkkllaadd  zzaa  vvššeecchhnnyy::  

Zaměstnanec nastoupil do práce 1. 8. 2011 a dostal výpověď 23. 3. 2012. Pracovní poměr měl 

skončit k 31. 5. 2012, ale zaměstnanec 26. 5. 2012 onemocněl a na neschopence byl až do 10. 

8. 2012. Tomuto zaměstnanci bude náležet odstupné ve výši dvojnásobku průměrného 

výdělku, protože jeho pracovní poměr skončí až 15. 8. 2012, tzn., že jeho pracovní poměr trval 

víc jak jeden rok, ale méně než dva.  

ZZMMĚĚNNYY  VV  ZZÁÁKKOONNEECCHH  
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Víte, že … 

se Josef Lada v Praze vyučil malířem 

pokojů a divadelních dekorací, neviděl na 

pravé oko a jeho dcera zahynula při 

bombardování Prahy v roce 1945? 

Pokud budete 

vychovávat děti 

cukrem a bičem, 

budou samá 

modřina a velmi 

tlusté. 

 

 

 

2211..  66..  ––  MMeezziinnáárrooddnníí  ddeenn  ttrrppaassllííkkůů  

Jistě všichni víte, jak trpaslíci vypadají. 

Odedávna se objevují v pohádkách, 

ať už psaných nebo filmových, 

v hudbě, mnozí z Vás je jistě mají na 

zahradě. Trpaslíci jsou nositelé štěstí 

a mají pověst malých pomocníků.  

O slavení Mezinárodního dne 

trpaslíků se zasloužil 

profesor nanologie, 

Švýcar, pan Fritz 

Friedmann. Sám si 

vymyslel tuto 

vědu, která se 

zabývá právě trpaslíky a v roce 1981 

v Basileji založil dokonce 

Mezinárodní společenství pro 

ochranu zahradních trpaslíků.  

Mezinárodní den trpaslíků se slaví 

již 10 let po celém světě. Má za 

úkol připomínat význam trpaslíků 

pro evropskou kulturu a tradici 

trpasličí mytologie. Trpaslíky se zabývá 

mnoho organizací a institucí po celé 

Evropě. Připomeňme alespoň německý 

trpasličí park nebo francouzské Hnutí za 

emancipaci zahradních trpaslíků. 

 

KKaamm  oo  vvííkkeenndduu??  

1133..  66..  ––  1166..  99..  22001122  --  VVýýssttaavvaa  oobbrraazzůů  JJoosseeffaa  LLaaddyy  nnaa  zzáámmkkuu  vv  HHoolleeššoovvěě  

Pokud přemýšlíte, kam o 

prázdninách vyrazit 

s rodinou, zkuste 

navštívit výstavu obrazů 

Josefa Lady na zámku 

v Holešově na 

Kroměřížsku. Výstava potrvá 

až do 16. 9. 2012. 

Prohlédnout si můžete 

Ladova nejznámější díla – akvarely 

s tématikou léta a zimy, kreslený humor 

nebo ilustrace knih.  

Pro děti zde bude připravena malá 

výtvarná dílna, kde si budou moci nakreslit 

svoje „dílko“. Součástí výstavy bude i 

promítání dokumentů o Josefu 

Ladovi a pásma pohádek pro 

děti právě s jeho obrázky.  

www.holešov.cz, 

www.zamekholesov.cz 

  

PPRROO  CCHHVVÍÍLLEE  OODDDDEECCHHUU  

http://www.holešov.cz/
http://www.zamekholesov.cz/
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SSoouuttěěžž  zz  kkvvěěttnnoovvééhhoo  AAllffííkkaa  

V minulém čísle jste měli za úkol poznat, co znamenají nářeční výrazy „pangejt“, „vrhlík“ a 

„tvargle“. Správné odpovědi jsou tyto: 

1. Co znamená slovo pangejt? 

A. Okraj silnice 

 

2. Na co se používá vrhlík? 

B. Na květiny 

  

3. Co jsou to tvargle? 

C. Pochutina vyrábějící se z tvarohu na severní Moravě 

VVýýhheerrccii    

Soutěže se zúčastnilo celkem 74 uživatelů, kteří od nás dostávají vitamínový balíček. Těmto 

výhercům gratulujeme: Alena Baumruková, Tachov; Otilie Sazamová, Klatovy; Alena Kotková, 

Frýdlant. 

 

DDnneeššnníí  ssoouuttěěžž  

V dnešní soutěži navážeme na tradici trpaslíků a především pohádek. V níže uvedených 

názvech pohádek chybí počty u jednotlivých osob nebo věcí. Vaším úkolem bude doplnit tato 

čísla, sečíst je a správný počet napsat na e-mailovou adresu harantova@mzdyklatovy.cz do 

13. 7. 2012. 

Opět vylosujeme 3 šťastlivce, kteří od nás obdrží keramický hrneček se lžičkou. 

„Alibaba a x loupežníků“ 

„Sněhurka a y trpaslíků“ 

„O z měsíčkách“ 

 

  

SSOOUUTTĚĚŽŽ  
 

xx++yy++zz  ==  VVaaššee  ooddppoovvěěďď  

 

SSpprráávvnnéé  ooddppoovvěěddii::  11AA,,  22BB,,  33CC  

 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz
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Víte, že … 

v roce 2010 se 

v České republice 

stalo přes 75 000 

dopravních nehod? 

 

 

 

 „Druhé auto do mě narazilo bez jakéhokoliv předcházejícího varování.“ 

 „Při odbočování jsem narazil do automobilu německé státní příslušnosti.“ 

 „Vozidlo jsem špatně zabrzdil, takže se samovolně rozjelo a protože poškozenému řidiči 

nedalo přednost, zničilo mu levé dveře.“ 

 „Srazil jsem se se stojícím vozidlem.“  

 Z oznámení o pojistné události v rámci úrazového pojištění: „Při krájení chleba jsem si 

všiml, že na stole leží kousek palce. Dívám se – a on to byl můj!“ 

 „Když jsem stál na štaflích, ulomil se kus elektrického kabelu, který jsem právě zapojoval a 

dostal jsem se na osm sekund do proudového okruhu. Na můj křik zareagovala manželka 

tak, že štafle porazila. Spadly bohužel na novou sedací soupravu a velké akvárium s 

cizokrajnými rybičkami, které prasklo a polilo drahý perský koberec. Než jsem dopadl na 

zem, vykopl jsem ještě okenní sklo a vytrhl 1,75 metrů stropní kabeláže.“ 

 „Nesl jsem televizi do opravy a zakopl jsem o práh. Hrana televizoru mi přerazila čtvrtý 

prst pravé ruky. Televizor jsem zachránil, prst už ne.“ 

 Po pádu na zledovatělé vozovce si klientka poranila levé zápěstí. Do hlášení o pojistné 

události zdůvodnila, proč nebyla v pracovní neschopnosti: „Nebyl důvod. Jsem 

zaměstnaná jako ekonomka u družstva a pravou ruku a hlavu jsem měla v pořádku.“ 

 „Stál jsem na křižovatce a dával přednost vozidlům na hlavní silnici. Najednou, kde se 

vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozidla a zase zmizelo.“ 

 Ačkoliv si policisté to prázdné místo, kde jsem včera zaparkovala své 

auto, pečlivě fotografovali, už nikdy se na něm neobjevilo." 

 "Paní při snaze zaparkovat nabořila nejdřív jeden a následně i druhý 

vůz. Když pochopila, že se na vybrané místo nevejde, snažila se 

zaparkovat v mezeře vedle mého vozu. Přitom ale nacouvala do 

třetího auta. Vystoupil jsem z vozu a chtěl paní navést, jenže ona si 

spletla rychlosti a přimáčkla mě k vozu. Při vystupování z auta mě pak 

udeřila dveřmi do hlavy. Víc už si nepamatuji." 

 

SSMMÍÍCCHH  LLÉÉČČÍÍ  ––  PPEERRLLIIČČKKYY  ZZ  PPOOJJIIŠŠŤŤOOVVEENN  


