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Ano, dělám chyby. Ale život nepřišel s návodem. 

Neznámý autor 



2 
 

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 

 
 

 

 

Milí čtenáři, 

také se Vám zdá, že májové počasí se nám 

zatím moc nepředvedlo? Věřme, že se 

trochu umoudří, a ukáže nám ze sebe to 

lepší. 

Pokud je venku stále ošklivě, nezbývá než 

sáhnout po nějaké četbě, například 

z oblasti mezd.  Za poslední měsíc jsme 

pro Vás připravili sérii článků 

o povinnostech zaměstnavatele a to 

ve zdravotním, důchodovém a 

nemocenském pojištění. 

V poslední době také provádíme kontrolu 

registrací na konzoli ke stahování verzí 

AVENSIA. Prosíme proto všechny uživatele 

o kontrolu svých údajů. Často se stává, že 

jeden uživatel je zaregistrován vícekrát 

pod stejnou e-mailovou adresou, nebo 

osoba zaregistrovaná na konzoli již v dané 

organizaci nepracuje. V případě, že údaje 

nesouhlasí, kontaktujte prosím oddělení 

péče o zákazníky na telefonu 376 709 887. 

Děkujeme za spolupráci. 

A co na Vás čeká v dnešním Alfíkovi? 

Podíváme se, jak dopadla anketa „Jak se 

vzdělává mzdová účetní“, navštívíme hrad a 

zámek Klenová, budeme se věnovat 

ochraně zaměstnanců a zasmějeme se 

vtipům ze života. 

Za celou firmu Alfa Software Vás zdraví 

Ing. Jana Harantová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úvodem Co na Vás čeká? 

Služba pro Vás – předání 

mzdových lístků zaměstnancům 

Změny v zákonech – ochrana 

zaměstnanců 

Vyhodnocení ankety „Jak se 

vzdělává mzdová účetní“ 

Toulky po Klatovsku - Klenová 

Co jste o Evropě možná nevěděli 

Zasmějte se – ze života 

Soutěž 

Na FaceBooku jsme překročili magickou hranici 50 Liků. Pokoříme do prázdnin 

stovku? Přidejte se k nám! 

http://www.alfasoftware.cz/zakladni-povinnosti-zamestnavatele-ve-zdravotnim-pojisteni/
http://www.alfasoftware.cz/zakladni-povinnosti-zamestnavatele-duchodovem-pojisteni/
http://www.alfasoftware.cz/zakladni-povinnosti-zamestnavatele-nemocenskem-pojisteni/
https://www.facebook.com/alfasoftware
https://www.facebook.com/alfasoftware
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Murphyho zákon 

Každé řešení přináší 

nové problémy. 

 

 

 

Věděli jste, že existuje několik způsobů, jak vytisknout a předat Vašim zaměstnancům výplatní 

lístky? Připravili jsme krátký souhrn všech možností.  

Pozn. Tiskové sestavy si v AVENSIU vytisknete ve volbě Tiskové sestavy – Mzdové lístky. 

 

1. Tisk mzdového lístku na čistý list papíru 

Přímo z AVENSIA si můžete vytisknout celý mzdový lístek včetně rámečku, v AVENSIU je tento 

tisk označen jako Dva na stránku-rámeček a Tři na stránku-rámeček. 

 

2. Tisk lístku do předtištěného formuláře 

Na předtištěný formulář, který můžete zakoupit u naší společnosti, se 

vytisknou pouze identifikační údaje zaměstnance, výpočet mzdy a mzda 

k výplatě. Tyto předtištěné formuláře si můžete objednat na našem webu. V AVENSIU 

jsou tyto výplatní pásky označeny jako Dva na stránku – formulář, Tři na stránku – formulář. 

Pro rychlejší tisk na jehličkové tiskárně jsou tyto tiskopisy označeny jako Dva na stránku – 

formulář (znak tisk) a Tři na stránku – formulář (znak tisk). 

 

3. Tisk dokumentů a následné slepení zařízením k tlakovému lepení 

a) Chcete svojí mačkačku? 

Bezobálková korespondence je moderní způsob, jak elegantně předat 

diskrétní mzdové lístky zaměstnancům. Společnost Alfa Software, s.r.o. 

nabízí přístroj k tomuto lepení určený. Jeho cena je 56.020,- Kč bez DPH, 

zařízení doporučujeme spíše větším firmám.  

PODÍVEJTE SE, JAK TLAKOVÉ LEPENÍ PROBÍHÁ. 

b) Vaše lístky vytiskneme my 

Pokud si nechcete pořizovat zařízení pro tlakové lepení, můžete využít naší 

další službu – tisk a slepení mzdových lístků přímo u nás. Pouze nám zašlete zaheslované 

dokumenty z programu AVENSIO, my je u nás vytiskneme na speciální papír, slepíme a 

poštou zašleme k Vám.  

VYZKOUŠEJTE ZDARMA TAJNÉ MZDOVÉ LÍSTKY!! 

 

Služba pro Vás -  

předání mzdových lístků zaměstnancům 

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/mzdove-listky/
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/lepime-za-vas/


4 
 

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 

 
 

4. Modul Elektronická distribuce mzdových lístků 

Poslední způsob, jak předat zaměstnancům výplatní pásky, je velmi ohleduplný k životnímu 

prostředí. Při tomto předání lístků nepotřebujete ani tiskárnu, ani papírové formuláře. 

Mzdové lístky si zaměstnanci stahují ze zabezpečeného serveru pomocí hesla. Tento modul 

lze pořídit pouze k programu AVENSIO.  

ZJISTĚTE VÍCE O MODULU EDML! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto týdnu se na našem blogu objevil nový článek o ochraně zaměstnance při platební 

neschopnosti. V nejbližší době se dočkáte pokračování tohoto článku, které bude zaměřené 

na to, co musí zaměstnanec udělat, když jeho zaměstnavatel ukončí svoje podnikání. 

Jak je to s ochranou zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele? 

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 

Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o  změně některých 

zákonů  (dále jen „zákon“). Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce 

zaměstnanci nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. 

Zaměstnancem se podle ustanovení § 3 písm. a) zákona rozumí fyzická osoba, s níž 

zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce (která zakládá účast 

zaměstnance na nemocenském pojištění) nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě 

kterých jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. 

Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před 

zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 

kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto 

měsíci. 

Mzdovými nároky se podle ustanovení § 3 písm. b) zákona rozumějí mzda (plat), její 

náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, 

popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební 

neschopnosti. … 

 

  

Změny v zákonech 

Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti 

zaměstnavatele 

CHCI SI DOČÍST TENTO ČLÁNEK! 

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/elektronicka-distribuce-mzdovych-listku/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=118%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=118%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=118%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49267&recShow=3&fulltext=&nr=118%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49267&recShow=3&fulltext=&nr=118%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://www.alfasoftware.cz/ochrana-zamestnancu-pri-platebni-neschopnosti-zamestnavatele/
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Celkem se vrátilo 89 vyplněných dotazníků, za které moc děkujeme. Níže přinášíme 

vyhodnocení jednotlivých otázek. 

 Jak často jezdíte na odborné semináře a školení? 

Nejčastěji jezdíte na školní jednou za půl roku (téměř polovina dotázaných), 17 z Vás 

navštěvuje různé semináře jednou 

za čtvrt roku, naopak pouze dva 

uvedli, že se proškolují více než 4x 

za rok. 

 Která firma pořádá tyto 

semináře? 

Nejčastěji navštěvujete naše 

semináře – a to v Klatovech nebo 

v Brně, dále byly často zmiňovány semináře našich obchodních zástupců – firmy Ecomma, 

spol. s r.o. a Algo s.r.o. Pro Vás zajímavé semináře také pořádá firma OdborConsult a 

Démonia. 

 Odebíráte pravidelně nějaký odborný časopis? 

Drtivá většina z Vás odebírá nějaký odborný časopis, nejčastěji je to Mzdová účetní od firmy 

ANAG, dále časopis Účetnictví, Národní pojištění a Démonia. 

 Kupujete si pravidelně 

odborné publikace? 

39 dotázaných si pravidelně 

kupuje Mzdovou účetní od firmy 

ANAG, potřebné publikace 

pro Vaši práci jsou Zákoník práce 

od stejné firmy a Zdanění mezd, 

platů a ostatních příjmů 

ze závislé činnosti. 

 Navštěvujete pravidelně internetové diskuze z oblasti mezd? 

Vámi nejčastěji navštěvovaná je naše internetová diskuze na alfasoftware.cz, dále to jsou 

diskuze v tomto pořadí - businesscenter.cz, radimesi.cz a mzdovapraxe.cz.  

Vyhodnocení ankety  

„Jak se vzdělává mzdová účetní“ 
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V Klatovech jsme již navštívili historické centrum, podívali jsme se do divadla i za sportem. 

Letní počasí už ale láká na delší výlety. Dnes se 

podíváme na hrad a zámek Klenová, který se 

nachází asi 13 km jihozápadně od Klatov. 

Krátce o historii 

První zmínka o hradu pochází již ze 13. století. 

Během let se zde vystřídalo několik generací Přibíků 

z Klenového a Janovic, kteří hrad opevnili kvůli 

bezpečnosti. V 16. století získal hrad Jiří Harant 

z Polžic a Bezdružic. Podle pověstí se na Klenové narodil jeho syn Kryštof, významná 

renesanční osobnost, cestovatel, hudební skladatel a politik. Od 17. století hrad bohužel pustl. 

V 19. století zříceninu kupuje hrabě Eduard Stadion, staví zde zámek a zakládá park. 

Prohlídky zámku 

Na prohlídku zámku se můžete vydat od dubna do října. V květnu je zámek otevřen od úterý 

do neděle, prohlídka zámku trvá cca 40 minut. V prvním patře zámku se konají výstavy, 

přístup na výstavu i do hradu je již bez 

průvodce. V parčíku můžete navštívit i 

výstavu moderních plastik pod širým 

nebem. 

Užitečné informace pro cestovatele 

Zaparkovat můžete kousek pod 

hradem na vyznačeném parkovišti, 

pokud by Vás na zámku přepadl hlad, 

určitě navštivte Harantovu zámeckou 

restauraci přímo v budově zámku. Více 

na www.gkk.cz 

Cestou zpět se stavte v Týnci 

Pokud by Vám cestou zpět zbyla chvilka, vezměte to přes obec Týnec. V Týnci stoji barokní 

zámek z počátku 18. století, zámek je obklopený anglickým parkem. Tento zámek byl 

na začátku 20. století přestavěn na luxusní hotel, bohužel brzy zkrachoval, později zde byl 

sirotčinec a po 2. světové válce sloužil armádě. V roce 2000 zámek koupil sběratel umění a 

postupně jej opravuje.  

Toulky po Klatovsku - Klenová 

http://www.gkk.cz/
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Víte, že … 

hranice mezi Evropou a Asií nejsou zcela jasně dány? 

Existuje několik názorů, kudy hranice mohou vést. 

Nejrozšířenější názor je vedení hranice na východním 

úpatí Uralu a dále po řekách Emba, Kuma a Manyč. 

 

 

 

Den Evropy – 9. 5.  

Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Připomínáme si den 9. května 

1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové 

spolupráce v Evropě. Den Evropy se slaví od roku 1985, kdy evropští představitelé rozhodli 

o zavedení tohoto svátku. Někdy bývá Den Evropy slaven i 5. května jako den výročí vzniku 

Rady Evropy v roce 1949. 

Evropská nej - Věděli jste, že … 

 na Gibraltaru mají křižovatku, kde se protíná 

hlavní silnice s přistávací dráhou 

pro letadla, která je řízená semaforem?  

 nejdelší evropský tunel je Eurotunel, který 

vede pod kanálem La Manche? Tunel byl 

slavnostně otevřen v roce 1994 a jeho délka 

činí téměř 51 km (z toho 39 km vede přímo pod kanálem). Průměrná hloubka tunelu je 45 

metrů pod mořským dnem.  

 nejdelší eskalátor mají v Itálii ve městě Potenza? Je dlouhý 180 metrů a spojuje 

předměstí s centrem.  

 nejhlubší studnu máme u nás na zámku Zbiroh nedaleko Rokycan? Hloubka této studny 

je 163 metrů. 

 v Evropě se mluví 218 různými jazyky z nejméně 6 jazykových rodin? Většina mluvčích 

připadá na jazyky indoevropské.  

 k Evropě patří ostrovy, které nejsou na mapách Evropy vůbec vidět? Jedná se o Azorské 

ostrovy ležící v Atlantiku asi 1.200 kilometrů od Lisabonu. Od 15. století patří tyto ostrovy 

Portugalsku. 

 ve Švýcarsku mají lanovou dráhu, která nepotřebuje elektrický proud ani pohonné 

látky? Jezdí totiž na odpadní vodu. 

Tato lanovka je stará více než 100 

let a nachází se ve městě Freiburg. 

Oba vozy dráhy mají pod 

prostorem pro pasažéry nádrže, 

které se plní podle počtu osob 

v jednotlivých vozech.   

Co jste o Evropě možná nevěděli 
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„Tak jak se ti daří po havárii?” „Já 

žádnou havárii neměl!” „To mi chceš 

tvrdit, že s takovýmhle obličejem chodíš 

už od narození?” 

 

Nepochopím, jak to, že je objektiv 

fotoaparátu kulatý, ale fotka z něho 

obdélníková. 

 

 

 

 

 

„Nikdy se neptej na to, co nemůžeš 

pochopit.” „To nechápu.” „Tak se neptej.” 

Tři stádia dospívání člověka: 1. Věří 

v Mikuláše. 2. Nevěří v Mikuláše. 3. Je 

Mikulášem. 

„Prosím tě, mohl bys mi na záda narýsovat 

fixou čtverec 10 x 10? Děkuji. Prosím tě, 

označ políčka vertikálně písmeny a 

horizontálně čísly. Děkuji. A prosím tě, 

nemohl bys mě poškrábat ve čtverci D5?” 

„Co děláš?”„Zaháním nudu... Kšá! Kšá!” 

Co je to pokrok? Kdysi chodil děda 

s bosýma nohama po horách, dnes vnuk 

jezdí autem po pěší zóně! 

„Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?” 

„Jasně.” „A jaké?” „Vždycky, když mě otec 

tahal za vlasy, přál jsem si, abych byl 

plešatý.” 

Potkají se dva a ten jeden najednou spustí: 

„Kamaráde, tebe jsem už dlouho neviděl. 

Ale jak to vypadáš? Člověče, ty jsi býval 

takový červeňoučký, ale teď je to všechno 

naopak, vypadáš hrozně! No, a jak se máš, 

Zdeňku?” „No, promiňte, ale já se 

nejmenuju Zdeněk.” „No, neblbni, člověče, 

tak ty už se ani Zdeněk nejmenuješ?”

„Tak Novák byl včera u doktora a ten mu 

doporučil cestu do zahraničí.” „Ani jsem si 

nevšiml, že je nemocný...” „On to taky nebyl 

obyčejný doktor, ale doktor práv!” 

Ptají se známého ranaře: „Kde je ten, co ti 

udělal toho monokla?” „Ve stabilizovaném 

stavu.” 

„Včera mi v komoře spadla na hlavu 

flaška...” „A bylo v ní něco?” „Nic.” „To vím, 

já myslím v té flašce!” 

 „Mám pro vás dvě zprávy, se kterou mám 

začít?” „Začněte s tou dobrou.” „Bohužel, 

obě jsou špatné.”  

Co je na světě nejspravedlivěji rozděleno? 

Rozum, každý si myslí, že ho má dost. 

„Pepo, co děláš?” „Ale jako obvykle, nic.” 

„Tak to ti rád pomohu!”  

„Abys měl úspěch, musíš respektovat dvě 

pravidla.” „Jaká?” „První - nikdy neříkej vše, 

co víš.” „A druhé?” „To ti neprozradím.” 

 

 

 

 

Zasmějte se – ze života 

Kroužek na klíče je starý vynález, který nám umožňuje ztratit všechny klíče najednou. 

 

„Kolik je hodin?” „Za pět minut.” „Za pět 

minut kolik?” „Nevím, mám jen velkou 

ručičku!“ 
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Nedostáváte pravidelně 

tento časopis? 

Napište si o jeho zasílání 

zde. 

 

 

Vyhodnocení dubnové soutěže 

Tentokrát jsme si prověřili, jak znáte postavy z dětských knih. Správné odpovědi byly tyto:  

1D, 2A, 3B, 4C 

Postava Kniha 

1. Veverčák D. Lovci mamutů  

2. Petr Bajza A. Bylo nás pět 

3. Viktorka B. Babička 

4. Fifinka C. Čtyřlístek 

 

Dubnové soutěže se zúčastnilo celkem 65 soutěžících. Štěstí při losování se usmálo na tyto 

šťastlivce: Lenka Hřebíková, Cheb; Stanislava Šlapáková, Kolín; Lenka Pechrová, Cheb. 

Od nás výhercům putuje malý dárek v podobě knihy 

plné křížovek. 

 

Květnová soutěž 

Spojte slavné české osobnosti s místem jejich narození. Správné odpovědi posílejte 

do 14. června na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz. Tři vylosovaní od nás dostanou hrneček 

s motivem Klatov. 

 

Osobnost Místo narození 

1. Kryštof Harant A. Mirotice 

2. Josef Lada B. Nelahozeves 

3. Antonín Dvořák C. Hrusice 

4. Mikoláš Aleš D. Klenová 

 

Soutěž 

ČERVNOVÉ ČÍSLO VYJDE 20. 6. 2013 Murphyho zákon 

Dobrý začátek - špatný konec. 

Špatný začátek - ještě horší konec. 

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

