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9/2013 

Kdo z dálky se dívá, jasně vidí. Ke každé věci je nutné mít odstup. 

Konfucius 
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Poděkování 

Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Janě Harantové za všechnu práci, kterou 

pro naši firmu za dobu svého působení odvedla. A nebylo toho zrovna málo!  

Za nás všechny Ti, Jani, přeji pohodové čekání na příchod nového človíčka, zdravé 

miminko a nádherné měsíce mateřské dovolené. Čeká Tě úžasné dobrodružství! My 

ostatní se budeme těšit na nová čísla časopisu, která budou vznikat ve chvílích 

mezi přebalováním, krmením a uspáváním.     

Mgr. Eva Maurerová 

 

 

 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

i když neradi, vracíme se zpět do mimoprázdninového (pracovního) režimu. Věřím, že 

jste si o dovolené odpočinuli a jste plni síly do další práce.  

Co se dozvíte v novém čísle časopisu? Představíme vám službu „Tisk a tlakové lepení 

mzdových lístků u nás“, řekneme si pár slov o zadání minimální mzdy v AVENSIU a 

dozvíte se, kdy se budete moci přihlásit na Podzimní mzdový seminář k nám 

do Klatov. 

Na celý podzim jsme pro vás – naše uživatele – připravili malou soutěž s názvem 

„Získejte nového zákazníka a odměníme vás“. Jak se zapojit do této soutěže, se 

dozvíte na stránce 5 ve fialovém rámečku. 

Zároveň bych se s vámi touto cestou chtěla rozloučit, na začátku října nastupuji 

na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. Bohužel mě již od příštího týdne 

(tj. od 23. 9. 2013) nezastihnete na telefonu, přesto se budu snažit být s vámi dále 

v kontaktu alespoň přes e-mail a prostřednictvím tohoto časopisu.  

Pěkné počtení. 

Ing. Jana Harantová 

 

  

ÚVODNÍČEK 
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Jak předáváte svým zaměstnancům výplatní lístky? Nejste spokojeni se svojí 

jehličkovou tiskárnou a především nečitelnými znaky na výplatní pásce? Chcete přejít 

na elegantní a moderní řešení, které vám nezvýší náklady na tisk mzdových lístků? 

SVĚŘTE TISK MZDOVÝCH LÍSTKŮ NÁM! 

K tisku mzdových lístků používáme moderní technologii bezobálkové korespondence. 

Co vám moderní technologie bezobálkové korespondence přinese? 

 Reprezentativní a snadno čitelné dokumenty 

 Ochranu před zneužitím citlivých dat – nikdo jiný kromě vás a zaměstnance už 

údaje na mzdovém lístku neuvidí 

 Úsporu pracovní síly, času, papírových formulářů – vše zařídíme za vás, vy jen 

roznesete hotové mzdové lístky 

Jak to probíhá?  

Vaše mzdová účetní vytvoří v AVENSIU zaheslovaný soubor, který zašle k nám na e-

mail hanigerova@mzdyklatovy.cz. My tady vaše mzdové lístky uschované v tomto 

souboru vytiskneme, slepíme a odešleme zpět službou České pošty nejpozději do 72 

hodin. 

Cena za jeden lístek je 3,50 Kč, k zásilce ještě připočítáme poštovné ve výši 113 Kč 

(vše bez DPH). 

Chci to zkusit zdarma 

Napište si na hanigerova@mzdyklatovy.cz o soubory nutné k vygenerování 

zaheslovaného souboru a zkuste předat zaměstnancům nové, elegantní a čitelné 

mzdové lístky! První zakázku (max. však 50 ks) slepených výplatních pásek od nás 

dostanete zdarma! 

Co říkají zákazníci? 

„S lepením lístků jsme velmi spokojeni, vždy se k nám po odeslání vrátí do tří dnů zpět. 

Služba to není drahá, a jste rychlí. Kdybychom měli zakupovat stroj na lepení, nikdy 

bychom k lepení lístků asi nedospěli.“  

V. Mikysková, Praha, 40 zaměstnanců  

SLUŽBA PRO VÁS – TISK A TLAKOVÉ LEPENÍ MZDOVÝCH 

LÍSTKŮ U NÁS 

CHCI VYZKOUŠET NOVÉ ŘEŠENÍ! 

mailto:hanigerova@mzdyklatovy.cz
mailto:hanigerova@mzdyklatovy.cz
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/lepime-za-vas/
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Od 1. 8. 2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 8.500 Kč díky nařízení vlády č. 

210/2013 Sb, kterým se mění NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. 

 

JAKÉ DOPADY MÁ TOTO NAŘÍZENÍ VLÁDY NA DALŠÍ ZÁKONY? 

 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Podle § 25 odst. 3 tohoto zákona nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání výkon činnosti na základě PP nebo dohod mimo PP, pokud měsíční 

výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 4.250 Kč. 

 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Podle tohoto zákona se posuzuje nárok na měsíční daňový bonus tak, že 

měsíční příjem zaměstnance musí dosáhnout alespoň výše minimální mzdy platné 

k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že zvýšení minimální mzdy se 

pro posuzování nároku na daňový bonus promítne až v roce 2014, kdy si 

zaměstnanec bude muset vydělat alespoň 4.250 Kč měsíčně, aby mu nárok 

na vyplacení daňového bonusu vznikl. Nárok na daňový bonus v rámci RZD za rok 

2013 vznikne zaměstnanci, který si za rok 2013 vydělá minimálně 48.000 Kč (6 * 

8.000 Kč). Až pro zdaňovací období roku 2014 bude platit hranice 51.000 Kč 

(6*8.500 Kč). 

 

 Zákoník práce - Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí 

Podle § 117 ZP činí tento příplatek nejméně 10 % základní sazby minimální 

mzdy, tj. nejméně 5,06 Kč (50,60 Kč x 10 %) za každou odpracovanou hodinu 

v prostředí se ztěžujícími vlivy. 

Ve státní sféře (§ 128 ZP) činí tento příplatek nejméně 5 % z částky základní 

sazby minimální mzdy za měsíc, tj. 425 Kč (8.500 Kč * 5 %). Díky tomuto kroku bude 

muset vláda změnit své nařízení č. 564/2006 Sb., protože v § 7 odst. 1 je zatím rozpětí 

tohoto příplatku pouze od 400 Kč do 1.400 Kč. 

 

POZOR – ZAMĚSTNANEC – POŽIVATEL INVALIDNÍHO DŮCHODU 

U zaměstnanců – poživatelů ID pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně, kteří budou 

mít po celý kalendářní měsíc neomluvenou absenci, je vyměřovacím základem 

minimální mzda 8.500 Kč a nikoliv 8.000 Kč. V případě neomluvené absence po část 

měsíce je to poměrná část minimální mzdy 8.500 Kč., viz zákon č. 592/1992 o VZP.   

ZMĚNY V ZÁKONECH – DOPADY MINIMÁLNÍ MZDY 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80239&fulltext=&nr=210~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80239&fulltext=&nr=210~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=58235&recShow=28&fulltext=&nr=435~2F2004&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40374&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=62694&recShow=128&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=62694&recShow=139&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63264&recShow=7&fulltext=&nr=564~2F2006&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40381&recShow=13&fulltext=&nr=592~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
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18. – 20. 11. 2013 

KD Družba, Klatovy 

Mám zájem o tuto příručku! 

 

 

 

PODZIMNÍ SEMINÁŘ 

I letos pro vás pořádáme třídenní Podzimní seminář plný přednášek od renomovaných 

lektorů z oblasti mezd a pojištění. Nezapomeňte si 

termín konání poznačit do kalendáře! Pro letošní rok 

nechystáme žádné převratné změny, ale budeme 

pokračovat v započatém trendu – elektronické 

přihlašování, rezervace sedadel, školní uspořádání stolů, 

výdej svačin v předsálí, samostatné zajištění ubytování.  

Přihlášky budeme rozesílat první týden v říjnu, program semináře, obchodní podmínky a 

rezervaci míst najdete na konci září na našich stránkách. 

Potřebujete se domluvit s jinými účastníky např. na odvozu na seminář do Klatov? Využijte 

k tomu komentáře pod článkem přímo na webu! Pro přidávání komentářů nemusíte být 

přihlášeni. 

NOVÁ PŘÍRUČKA NA WEBU 

Připravili jsme pro vás novou příručku, která vám usnadní vaši práci ve mzdové účtárně. 

Tentokrát je na téma „8 nejčastějších chyb 

při uzavírání pracovní smlouvy“.  

 

  

PRO NAŠE UŽIVATELE 

CHCETE SI VYDĚLAT 1.000 KČ PRAKTICKY BEZ PRÁCE? 

Získejte nového zákazníka a dostanete od nás 1.000 Kč! 

Znáte ve svém okolí někoho, kdo uvažuje o koupi nového mzdového programu a neví, 

jaký si má pořídit? Doporučte mu mzdový program AVENSIO a odměna Vás nemine. 

Co stačí udělat? Nový zákazník při objednávce programu pouze uvede Vaše kontaktní 

údaje (jméno, telefon, organizace, uživatelské číslo) a my Vám dáme to, co Vám právem 

patří!  

Neváhejte, naše nabídka platí do konce roku 2013!  

Vzorový objednávkový formulář najdete na našich stránkách. 

https://alfasoftware.clipsan.com/cs/chyby-pri-uzavirani-pracovni-smlouvy
http://www.alfasoftware.cz/podzimni-seminar-2013/
http://www.alfasoftware.cz/podzimni-seminar-2013/
http://www.alfasoftware.cz/ziskejte-noveho-zakaznika-odmenime-vas/
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ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ U VÁS 

Jak jsme vás již informovali e-mailem, v říjnu bychom pro vás chtěli připravit několik 

školení pro pokročilé v blízkosti vašeho bydliště. V dotazníku, který jsme odesílali 

v pondělí 9. 9., jste měli na výběr z pěti měst: Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, 

Olomouc, Ústí nad Labem. Na základě vašich přání jsme se rozhodli uspořádat školení 

v těchto městech:  

Město Termín 
Cena vč. DPH za 

osobu 

Specifický 

symbol 

Klatovy 15. 10. 2013 1.936 Kč 91510 

Karlovy Vary 17. 10. 2013 2.420 Kč 91710 

České Budějovice 21. 10. 2013 2.420 Kč 92110 

Brno 22. 10. 2013 2.420 Kč 92210 

Brno 23. 10. 2013 2.420 Kč 92310 

Olomouc 24. 10. 2013 2.420 Kč 92410 

Žďár nad Sázavou 29. 10. 2013 2.420 Kč 92910 

Jihlava 31. 10. 2013 2.420 Kč 93110 

Více informací najdete na našem webu. 

 

V dotazníku jste projevili zájem i o školení v Praze a Hradci Králové. V těchto 

městech vás rádi proškolí naši obchodní zástupci – firmy Ecomma, spol. s r.o. a Algo 

spol. s r.o. Vaše e-maily uvedené v dotazníku jsme těmto firmám předali, jejich 

zaměstnanci vás budou v nejbližší době kontaktovat s přesným termínem školení. 

Chcete se přihlásit na jakékoliv naše školení (viz tabulka výše)? 

Přihlášku na školení najdete na našem webu ve formátu *.pdf nebo *.docx, vyplněnou 

ji zasílejte na e-mail: hanigerova@mzdyklatovy.cz.  

Nezapomeňte do přihlášky uvést témata, o kterých se chcete dozvědět více, co vás 

v AVENSIU trápí, nebo s čím si nevíte rady. Náplň školení přizpůsobíme vašim 

požadavkům. 

Platbu prosím uhraďte na účet č. 27-7280010247/0100, variabilní symbol: Vaše 

uživatelské číslo, specifický symbol a cena jsou uvedeny v tabulce. Všechna školení 

budou probíhat od 9:00 hod. do cca 15:30 hod.   

PRO NAŠE UŽIVATELE 

http://www.alfasoftware.cz/skoleni-pro-pokrocile-7/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-pro-pokrocile-zdar-nad-sazavou/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-pro-pokrocile-9/
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/skoleni/skoleni-pro-pokrocile/
mailto:hanigerova@mzdyklatovy.cz
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ  

Kdo z nás nepouštěl v dětství draky? Víte, jak je to vůbec s původem tohoto zvyku? 

První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. 

století před Kristem. Staří Číňané používali draky 

jako spojení mezi bohy a lidmi, dokonce měli draci 

zahánět blížící se bouře nebo zastrašovat nepřítele. 

Na co lidé nepřijdou … 

V 19. století si pan Polock nechal patentovat kočár 

tažený draky, který dokázal uvézt až 5 lidí rychlostí 

až 40 km/hod. O nějaký rok později dokonce draky používali i meteorologové 

k pozorování počasí ve velkých výškách. 

 

POSVÍCENÍ 

První posvícení slavil podle legendy už král Šalamoun, když světil svůj chrám 

v Jeruzalémě. Každý rok ve stejný den poté pořádal hostinu pro své přátele na počest 

vysvěcení chrámu.  

U nás se slavilo posvícení po ukončení polních prací. Mělo to něco do sebe, posvícení 

znamenalo hody pro všechny. Na podzim byl nový mák do 

buchet, čerstvá mouka a vykrmená husa na pekáč. Za starých časů 

se posvícení slavilo v každé vsi jinak, lidé 

navštěvovali každý týden své příbuzné zrovna v té 

vsi, kde měli posvícení. To značně narušovalo pracovní morálku 

poddaných, což se císaři Josefu II. moc nelíbilo. Nařídil tedy slavit 

posvícení v jednu dobu, a to po svátku sv. Havla. Posvícení se od té 

doby slaví 3. neděli v říjnu (Havel slaví svátek 16. 10.). Někdy se 

posvícení označuje jako „císařské hody“ právě kvůli nařízení císaře Josefa II.  

  

PRO CHVÍLE ODDECHU – PŮVOD PODZIMNÍCH ZVYKŮ  
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Leháro jsou francouzsky vlasy. 

 

 

 

Rozčílený fyzikář se několikrát surově 

rozmáchne po žákovi. „Budu vás žalovat!” 

rozvzlyká se chlapec. „Vy nevíte, že se žáci 

nesmí bít?!” „To je možné, ale máme fyziku 

- musím alespoň jednou za čas použít 

fyzické tresty!” 

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš 

povědět o vlaštovkách?” „To jsou velice 

moudří ptáci - jak začne škola, odletí 

do teplých krajin!” 

Děda se v jídelně zlobí na neposlušné 

školáky: „Nepředbíhejte, kluci, já jsem tu byl 

první!” Jeden z kluků drze poznamená: 

„Jasně, ale tady to není podle věku.” 

Při hodině filozofie: „Co by se stalo, kdybys 

přišel do školy a náhle tam nebyla?” „Přišel 

bych o přezůvky.” 

Baví se dva školáci: 

„Kde je Pepa?” 

„V nemocnici.” „A co 

se mu stalo?” „Vyhrál soutěž o to, kdo se 

nejvíc vykloní z okna!” 

Učitelka: „Mám pro vás dobrou zprávu.” 

Žáci: „Ve škole je bomba?” 

Zkratka jed., milí studenti, znamená 

jedovaté, nikoli jedlé, jak se někteří vaši 

bývalí spolužáci mylně domnívali. 

Nejchutnější věcí na světě je ředidlo - 

trošku jsem si ho lízl a od té doby už mi nic 

nechutná. 

„Děti, jmenujte mi věc, co je skrz ni vidět.” 

„Okno.” „Sklo.” Pepíček: „Žebřík!” 

Přednášející na VŠ ke studentovi: „Nováku, 

prosím vzbuďte vašeho souseda!” Student: 

„Proč já, vy jste ho uspal, vy si ho vzbuďte!” 

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale 

jen pro užší kroužek,” povídá syn otci. A 

táta na to: „Tomu nerozumím.“ Mazaný 

synáček tedy vysvětluje: „Bude tam učitelka 

a ty…“ 

Před školou u silnice byla cedule 

s nápisem: „Pozor, nepřejeďte děti!” 

Jeden z žáků tam dopsal: „Počkejte si 

na učitele.” 

Říká jeden školák spolužákovi: „Tak jsem 

vypočítal, že světlo uběhne za sekundu tři 

sta tisíc kilometrů.” „To je dost, ale zkus 

vypočítat, kolik za stejný čas uběhne tma.” 

Povídá Pepíček po písemce spolužákům: 

„Chtěl bych jedničku, ale 

určitě nedostanu ani dvojku, 

protože jsem se učil na trojku, 

napsal jsem to na čtyřku a dostanu pětku!” 

Žák Novotný: „Pane učiteli, nemohu přečíst, 

co jste mi napsal pod slohovou práci!” 

Učitel Procházka: „Napsal jsem ti tam: Piš 

čitelněji.” 

Ředitelka vyhlásila, že kdo bude přistižen 

v jídelně bez návleků, dostane dvojku 

z chování. Druhý den jsem si samozřejmě 

návleky zapomněl. Tak jsem si svléknul 

boty a šel jsem do jídelny bos. Leč bez 

návleků, a tak se na mém vysvědčení 

vyjímá jako nejlepší známka dvojka 

z chování.   

VTIPY - ŠKOLA 
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Alfa Software, s.r.o. tel.: 376 709 890 www.alfasoftware.cz 

Pražská 22 fax: 376 709 889 www.mzdovysystem.cz 

Klatovy 339 01  e-mail: info@mzdyklatovy.cz 

 
 

A. Kolik činí minimální mzda od 1. 8. 2013? 

1. 8.000 Kč 

2. 8.500 Kč 

3. 8.999 Kč 

C. U jaké pojišťovny jsou pojištění zaměstnavatelé proti odpovědnosti, kteří měli toto 

pojištění sjednáno do 31. 12. 1992? 

1. Kooperativa pojišťovna, a.s.  

2. Česká pojišťovna, a.s. 

3. Allianz pojišťovna, a.s. 

B. Kolik činí první redukční hranice pro nemocenské (denní) a náhradu 

mzdy pro rok 2013? 

1. 836 Kč 

2. 863 Kč 

3. 866 Kč 

 

Nedostáváte od nás pravidelně 

Alfíka? Napište si o jeho zasílání! 

 

 

SRPNOVÁ TIPOVACÍ SOUTĚŽ 

V srpnu jste si měli tipnout, kolik přátel, tj. těch, kteří naší stránce dali „To se mi líbí“, bude mít 

naše stránka na FaceBooku ve čtvrtek 12. 9. 2013 ve 12:00 hodin.  

Počet přátel naší FB stránky ve čtvrtek 12. 9. ve 12:00 hodin byl 74. Soutěže se tentokrát 

zúčastnily jen dvě soutěžící: paní Alžběta Tesařová z Hradiště a paní Jana Capůrková 

z Vlachova Březí. Dostávají od nás poukázku na 

školení zdarma, která je platná do konce tohoto roku.  

 

SOUTĚŽ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápovědu najdete na našich stránkách v blogu. 

Správné odpovědi zasílejte na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz do 11. 10. 2013. Výherci 

od nás obdrží odbornou publikaci z oblasti mzdového účetnictví.  

SOUTĚŽ 

 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
http://www.alfasoftware.cz/rubrika/mzdy/
mailto:harantova@mzdyklatovy.cz

