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Plánovat znamená lámat si hlavu, jak promyšleně dosáhnout 

úplně náhodných výsledků. 

Ambrose Gwinett Bierce 
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Přidejte se k nám na 

síti FaceBook a 

sdílejte s námi své 

zážitky! 

 

 

Dobrý den, milé čtenářky, milí čtenáři, 

tento úvodníček píšu v době, kdy u nás na firmě vrcholí přípravy na Jarní seminář. Balíme 

dárky do tašek, tiskneme cedulky na rezervaci míst a kompletujeme daňové doklady s lístečky 

na občerstvení. 

Co je u nás nového? Během dubna a května k nám nastoupí nové kolegyně na pozici 

mzdových konzultantek. Je pravděpodobné, že se s nimi časem setkáte i na telefonu. 

Rozhovory s nimi se postupně objeví i v Alfíkovi. Zatím je budeme šetřit a učit to, co už 

umíme. 

U vzdělání ještě chvilku zůstaneme. Určitě i Vy se ve svém oboru vzděláváte. Zajímalo by Vás, 

jak se vzdělávají Vaše kolegyně, zda jezdí pravidelně na školení, čtou odborné časopisy nebo 

literaturu? Vyplňte prosím krátký dotazník a v příštím čísle Vám přineseme vyhodnocení. 

Pokud pravidelně odebíráte časopis Mzdová účetní, určitě jste 

si všimli naší inzerce na zadních deskách březnového čísla. Jak se 

Vám tato reklama líbila? Pište nám svoje postřehy na e-mail 

harantova@mzdyklatovy.cz! Ti, kteří tento časopis neodebírají, si 

reklamu mohou prohlédnout na naší FB stránce nebo níže 

v tomto textu. 

Nezapomeňte si přečíst nové články v blogu – o povinnostech zaměstnavatele 

v nemocenském a důchodovém pojištění a o druhém pilíři důchodové reformy. 

Hezké jarní dny. 

Ing. Jana Harantová 
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Chci vědět, na co se při výběru 

docházkového systému zaměřit! 

 

 

 

 

 

Docházkový systém ve firmě určitě není především ze strany zaměstnanců vítaným 

pomocníkem. Mnozí zaměstnanci mají pocit, že je vedení v jejich práci kontroluje, ale 

na druhou stranu docházkový systém ve firmě má pro zaměstnance několik výhod. 

Chcete vědět jaké?  

Co určitě oceníte? 

 Jako řadový zaměstnanec určitě oceníte, že nebudete muset obtěžovat svého 

nadřízeného, aby Vám sdělil, jak jste na tom s odpracovanou dobou, s přesčasy 

nebo kolik Vám zbývá dovolené. Pomocí docházkového programu všechny tyto 

informace zjistíte během chvilky. 

 Určitě Vás také otravuje, když máte vypisovat papírové docházkové výkazy. 

Díky tomuto systému se výkazy vygenerují samy. 

 Máte na starosti zpracování papírových docházkových výkazů jako podkladů 

pro mzdy? Elektronický docházkový systém propojený se mzdovým 

programem Vám usnadní práci, eliminuje chyby při přepisování dat z papírových 

docházkových výkazů a výplaty mohou být zpracovány ještě před termínem.  

 Nebaví Vás nosit v peněžence mnoho různých karet nebo zapomínáte často klíče 

s docházkovým čipem? Právě pro Vás jsou určeny biometrické čtečky. Jednoduše 

přiložíte svůj prst ke čtečce a jste v práci. 

Biometrické čtečky jsou to pravé 

K docházkovému systému většinou potřebujete i snímače průchodů. O námi 

nabízených ZK čtečkách se dočtete na našem webu. Tyto čtečky se vyznačují 

především nižší cenou a možností značení průchodů kartou nebo prstem. Mohou se 

tedy využívat v kancelářích i výrobních firmách. 

Na co si dát pozor 

Víte, na co se zaměřit, když 

vybíráte docházkový systém? 

Napište si o sérii pěti tipů, ve 

kterých se to dozvíte!   

Služba pro Vás – docházkový systém 

http://landing.clipsan.com/cs/ddce1
http://landing.clipsan.com/cs/ddce1
http://www.alfasoftware.cz/produkty/dochazkovy-system-beta/terminaly/
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Poslední dobou se často ptáte našich konzultantek na II. pilíř důchodové reformy, jak 

postupovat jako zaměstnavatel a jak tuto informaci zadat do programu AVENSIO. Generální 

finanční ředitelství vydalo manuál, jak v tomto případě postupovat. Najdete jej také na našich 

stránkách. 

Shrňme si, jaké povinnosti pro zaměstnavatele vyplývají ze vstupu zaměstnance do II. pilíře. 

1) Zaměstnanec předloží Rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření 

od specializovaného finančního úřadu. Zaměstnavatel musí od měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém toto rozhodnutí nabylo právní moci, začít odvádět 5 % ze mzdy 

zaměstnance na účet příslušného finančního úřadu. 

2) Pojistné na důchodové spoření se vypočte ze stejného vyměřovacího základu jako 

pojistné na důchodové pojištění. Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více 

pracovněprávních vztahů, které zakládají účast na důchodovém pojištění, vyměřovací 

základy se sečtou a ze součtu se vypočte 5 %. 

3) Záloha na pojistné na důchodové spoření se podle § 17 odst. 2 zákona č. 397/2012 Sb. 

srazí v termínu, ve kterém se sráží záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. Záloha na 

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

4) Plátce pojistného je povinen elektronicky podat hlášení (MFin 5541 - vzor č. 1) k záloze 

na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce celkem. Na stránkách ministerstva 

financí je přehled, co vše musí toto hlášení obsahovat.  

5) Termín pro odeslání hlášení k záloze je stejný, jako pro odvod záloh na daň z příjmů 

ze závislé činnosti, tj. do 20 dnů po uplynutí zálohového období. 

6) Pokud zaměstnavatel nemá elektronický podpisový klíč pro předávání tiskopisů 

elektronicky, je povinen do 5 dnů od podání hlášení předat „potvrzení o odeslaném 

hlášení“ (e-tiskopis) opatřené podpisem oprávněného zaměstnance. 

 

Více o důchodové reformě se dozvíte:  

 v zákoně č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 

 na stránkách Finanční správy 

 na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

 v loňském říjnovém Alfíkovi 

 v dopise k verzi programu AVENSIO v. 2.6.8  

Změny v zákonech - II. pilíř důchodové reformy 

http://www.alfasoftware.cz/ii-pilir-duchodove-reformy/
http://www.alfasoftware.cz/ii-pilir-duchodove-reformy/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=78546&recShow=16&fulltext=&nr=397~2F2012&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/hl1/doc/pokyny_pdshl1.pdf
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/hl1/doc/pokyny_pdshl1.pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=78546&fulltext=&nr=397~2F2012&part=&name=&rpp=15#local-content
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html?year=PRESENT
http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/10
http://www.alfasoftware.cz/wp-content/uploads/2012/10/Rijen2012.pdf
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Něco málo o historii Klatov jsme si na těchto stránkách již řekli, představili jsme Vám 

nejvýznamnější budovy a místa, která stojí za návštěvu. Dnes si řekneme, kam v Klatovech 

můžete vyrazit za kulturou nebo za sportem. Třeba až tady budete na Jarním semináři.  

Jdeme za kulturou 

 Stálá divadelní scéna 

Kousek od náměstí najdete budovu místní Stálé divadelní scény. Na prknech, která znamenají 

svět, můžete shlédnout autorské kusy místního ochotnického spolku, i hry vyhlášených 

pražských divadel.  

Program: http://www.divadlo.klatovynet.cz/sds/ 

 Kino Šumava 

Místní kino mnozí z Vás znají z námi pořádaných seminářů ohledně RZD. Klatovské kino 

nabízí posezení v příjemných sedačkách, přijít můžete na nejnovější filmy české i zahraniční, 

dokonce i ve 3D provedení.  

Program: http://www.mksklatovy.cz/mkskt/kino.asp. 

 Kulturní dům Družba 

Kulturní dům Družba nemusíme většině z Vás představovat, je centrem dění našich seminářů. 

V Družbě můžete navštívit všelijaké akce – od plesů (maturitních i společenských), přes kurzy 

taneční výchovy pro mládež i dospělé, až k výstavám a koncertům. Například v dubnu se 

můžete těšit na koncert bratrů Ebenů. 

Program: http://www.mksklatovy.cz/mkskt/kulturnidum.asp 

Sportujeme 

 Městské lázně, plavecký bazén 

Pokud byste kultury měli dost, můžete se jít odreagovat do klatovského bazénu, který se 

nachází na konci města směrem na Tajanov. V budově bazénu je Vám k dispozici sauna, 

solárium nebo masáže. Během příštího roku by mělo dojít k obsáhlé rekonstrukci celého 

bazénu. 

 Pěší turistika, cykloturistika 

Kolem Klatov vede několik upravených tras jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Příjemnou 

procházkou můžete navštívit Spálený les, gotický kostel svatého Mikuláše nebo Tupadelské 

skály.   

Klatovy IV. 

http://www.divadlo.klatovynet.cz/sds/
http://www.mksklatovy.cz/mkskt/kino.asp
http://www.mksklatovy.cz/mkskt/kulturnidum.asp
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Proč se slaví zrovna 2. dubna?  

 

Proč zrovna 2. dubna? Tento den se totiž narodil dánský pohádkář Hans Christian 

Andersen. Díky tomu, že Andersen psal převážně pohádky, byl zvolen za „maskota“ 

tohoto dne. Mezinárodní den dětské knihy se slaví od roku 1967 a má za cíl přivést 

děti více k četbě. V mnoha knihovnách po celé republice se pořádá i tzv. Noc 

s Andersenem, kdy si děti předčítají úryvky z knížek.  

 

Knižní nej 

Nejmenší bibli našli v roce 1997 ve Stříbře na půdě jednoho domu, ve kterém 

za 2. světové války sídlilo Gestapo. Tato bible má rozměry 5 x 7 mm, je psána 

švabachem a pochází z roku 1857. 

Nejrychleji napsal knihu pan Josef Formánek a to za 11 hodin a 19 minut. Knížka má 

79 stran textu formátu A6 a název zní Létající jaguár. Do knihy musel autor 

zakomponovat tři témata, která byla před ním vylosována. Kniha vznikla ve dnech 2. a 

3. června roku 2004. 

Nejmenší českou tištěnou knihou je sedmijazyčný Otčenáš o rozměrech 6 x 6 mm. 

Nejprodávanější spisovatelkou vůbec je autorka detektivek Agatha Christie. 

Od roku 1920 bylo prodáno kolem bilionu kopií jejích děl v anglicky mluvících zemích 

a další bilion ve více než 45 jazycích.  

Česko je v první desítce v počtu vydaných knižních titulů. Česká republika se řadí 

v množství vydaných knižních titulů přepočtených na počet obyvatel do elitní desítky. 

Navzdory všem počítačům, televizím a jiným technickým vymoženostem náš národ 

čte. Čte hodně a všechno. 

Počet vydaných titulů v ČR do roku 

1980 až do současnosti stále roste, počet 

vydaných titulů se v roce 2012 blížil 

k 19.000, viz graf.  

  

2. 4. - Mezinárodní den dětské knihy,  

knižní nej 
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Ano, jsem vydavatel,” povzdechl si 

majitel vydavatelství, „ale právě 

jsem se vydal z peněz...” 

„Včera jsem si přečetl tu tvoji knihu.” „Poslední?” „Doufám.” 

„Pane malíři, kdy jste měl poprvé 

pocit, že vaše díla někoho zaujala? 

Při první výstavě?” „Ne, tehdy, když 

mi policie sdělila, že někdo ukradl 

z muzea moje plátno.” 

 

Postává chlápek na ulici a pořád se 

odvažuje oslovit opodál stojícího 

Karla Gotta. Nakonec k němu 

přece jen přijde a říká: „Dobrý den, 

prosím vás, nevíte, kolik je hodin?” 

 

 

 

 

 

Po skončení filmu leží muž v kině, roztažen 

přes tři sedadla a těžce oddychuje. Přijde k 

němu uvaděčka, kroutí hlavou, a říká: 

„Tohle je od vás, pane, velmi neslušné! To 

se dělá, takhle se tady rozvalovat? Kam jste 

dal vychování? Tohle jsem v životě neviděla, 

prosím vás, odkud jste sem spadl?” 

„Z balkónu.” 

Upozorňuje muž manželku: „Koupil jsem 

na zítřek lístky do divadla, tak aby ses už 

začala oblékat!” 

Dirigent: „Druhý trubač hraje falešně!” Hlas 

z orchestru: „Ale druhý trubač ještě 

nepřišel!” Dirigent: „Tak mu to vyřiďte, až 

přijde!” 

 

Pan Novák je na koncertě, zády k publiku 

hraje klavírista. Sousedka se ptá: „To je 

Beethoven?” „Nevím, musím počkat, až se 

obrátí!” 

Za sedmero horami, za sedmero lesy, 

za sedmero řekami, za sedmero moři žil 

jednou jeden král. Chodil po zámku a říkal 

si: „Bože, všude mám tak daleko!” 

Jak poznáte majitele mobilního telefonu? 

Odstává mu už jen jedno ucho. 

V okně jednoho činžáku se objevila 

výrazná cedule: „Prodám saxofon.” Druhý 

den se objevily nápisy na všech oknech 

okolo: „Sláva!” 

Manželé přijdou pozdě do divadla a cpou 

se doprostřed řady. Při té příležitosti on 

šlápne na kraji sedící slečně na nohu, ani 

se neomluví. Po přestávce se zase zdrželi a 

opět všichni vstávají. Pán se zeptá slečny 

na krajním sedadle, jestli to je ona, které 

šlápl na nohu. „Ano, ale to nic nebylo, 

nedělejte si starosti.” „Máňo, pojď, jsme tu 

dobře.” 

  

Zasmějte se – kultura, umění 



8 
 

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

Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail: info@mzdyklatovy.cz 

Klatovy 339 01 

 

 

 

 

Vyhodnocení březnové soutěže 

Správně odpovědi v testíku o vodě jsou opět označeny tučně – 1A, 2A, 3B. 

1. Jak vypadá chemický vzorec vody? 

A. H2O 

B. H2SO4 

C. HBO 

 

2. Jaké vody je na Zemi více? 

A. Slané 

B. Sladké 

C. Obojí stejně 

 

3. Jak dlouho vydrží člověk bez vody? 

A. 7 hodin 

B. 7 dní 

C. 7 týdnů 

 

Gratulujeme! 

Malý dárek od nás dostávají paní Libuše Vrtalová, Kouty; Marie Rozmarínová, Křižanov; Dana 

Kellingerová, Praha. 

 

Dubnová soutěž 

Dnes se zaměříme na to, jak znáte hrdiny z dětských knih. Spojte postavu s knihou, ve které 

vystupuje. Správné odpovědi zasílejte na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz do 10. 5. 2013. 

Postava Kniha 

1. Veverčák A. Bylo nás pět 

2. Petr Bajza B. Babička 

3. Viktorka C. Čtyřlístek 

4. Fifinka D. Lovci mamutů 

 

Soutěž 

Nedostáváte pravidelně 

tento časopis? 

Napište si o jeho zasílání 

zde. 

Příští číslo  

16. 5. 2013 

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

