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10/2012 

Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. 

Karel Čapek 
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Pěkný podzimní den, milí čtenáři, 

rok se nám pomalu nachyluje 

k poslednímu ročnímu období, slunečné 

dny jsou za námi a my se můžeme těšit na 

dlouhé večery s knížkou, na kterou přes 

léto nemáme čas.  

Je tady podzim a s ním i tradiční Podzimní 

seminář. Oblíbenost tohoto semináře je 

opravdu obrovská, během týdne se sál 

naplnil do posledního místečka. Pokud jste 

se nedostali na Podzimní seminář, 

nezoufejte, na jaře budeme pořádat další, 

ve kterém se také dozvíte informace o 

novelách zákonů a jejich dopady v praxi.   

Na začátku října jsme spustili ještě jeden 

„menší“ web zaměřený na náš mzdový 

program AVENSIO. Omrkněte stránky 

www.mzdovysystem.cz.  

Dnešní číslo Alfíka bude zaměřeno na 

události spojené se závěrem našeho života 

– důchodem. Určitě jste zachytili informace 

o novém důchodovém systému, ve 

Změnách v zákonech si představíme druhý 

pilíř tohoto systému, zasmějeme se na účet 

našich prarodičů a na konci časopisu 

budete mít možnost zasoutěžit si.  

Za kolektiv Alfa Software, s.r.o. 

Ing. Jana Harantová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodem 

Druhý pilíř důchodového systému 

Každý z nás se jistě těší na důchod. Otázka 

však zní: Připravujete se na něj, nebo vše 

necháváte na bedrech státu? 

Bezobálková korespondence 

Předávání dokumentů s citlivými údaji (např. 

PIN kódy, mzdové lístky, smlouvy) bude pro 

Vás od teď snazší. Nemusíte se bát, že cizí 

oči uvidí Vaši výplatní pásku. 

 

Evidenční listy 

Pro ty méně zvídavé z Vás jsme připravili 

postup, jak najdete evidenční listy z minulých 

let v programu AVENSIO. 

 

Zasmějte se 

Protože celý dnešní díl patří lidem 

v důchodovém věku, nemůžeme udělat 

výjimku ani v této rubrice.  

Soutěž 

K důchodu patří určitě stárnutí a k němu 

nemoci. Ověřte si, jestli znáte zajímavé 

syndromy, které postihují hrstku z nás. 

 

Z obsahu 

Chci dostávat měsíčník Alfík! 

http://www.mzdovysystem.cz/
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
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Jistě si pamatujete, že jsme Vám již představovali technologii bezobálkové korespondence. 

Tato moderní technologie umožňuje zalepení dokumentů pomocí speciálního stroje tak, aby 

údaje byly skryty před cizíma očima. Tato technologie se využívá např. při posílání PIN kódů, 

mzdových lístků, různých smluv nebo obsahově citlivých dokumentů. 

Toto řešení Vám nabízí mnoho výhod 

 Reprezentativní a snadno čitelné dokumenty 

 Ochrana před zneužitím citlivých dat 

 Úspora pracovní síly – odpadá náročné vkládání dokumentů do obálky 

 Úspora obálek – obálky již nejsou zapotřebí 

 Úspora času – příprava dokumentů se výrazně zrychlí  

 Úspora nákladů v kancelářském prostředí 

 Minimalizace závažných omylů – prakticky nemožné odeslat údaje jinému adresátovi 

 

Hoď ho do stroje 

Společnost Alfa Software, s.r.o. úzce spolupracuje s firmou Facson spol. s r.o., 

která je dodavatelem zařízení k tlakovému lepení. V naší nabídce naleznete 

zařízení OfficeMate 2D, které je určeno pro organizace zaměstnávající méně 

než 1 000 osob. Tento stroj je uživatelsky příjemný, vhodný do kancelářského 

prostředí. Tento stolní skládací stroj poskytuje vynikající kvalitu lepení tlakově 

zalepovaných dokumentů. Stroj OfficeMate 2D si můžete pořídit za 56.020,- Kč bez DPH. 

Pokud byste se chtěli podívat, jak stroj pracuje, krátké video naleznete na našich stránkách 

v sekci Služby – Bezobálková korespondence nebo na tomto odkazu. 

 

4 z 5 mzdových účetních doporučují  

Zeptali jsme se paní Stelly Hanikýřové, vedoucí personálního oddělení Psychiatrické léčebny 

v Horních Beřkovicích, jak jsou s výše uvedeným strojem spokojeni.  

„Mačkačku“, jak jí s důvěrou nazýváme, již nějakou dobu používáme- cca 1,5 roku a musím 

přiznat, že přes počáteční pochybnosti - jestli je to ta správná volba, musíme přiznat – ANO, 

byla to volba správná! Hotové pásky vypadají výborně, utajení je 100%  a  čitelnost také a to 

trvale! Měsíčně zpracujeme cca 550 výplat  a „mačkačka“ proces tisku a kompletace pásek 

100% zrychlila. Dodávky dokumentů pro tisk (výplatní pásky) fungují také skvěle – telefonicky 

objednáme a vždy v domluveném termínu pásky obdržíme – takže spolupráce ke spokojenosti 

obou stran. Všem zájemcům, hlavně těm, co zatím váhají, vřele doporučujeme!!!“  

Služba pro Vás – bezobálková korespondence 

Chci vědět více o bezobálkové korespondenci! 

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/
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Víte, že… 

v roce 2012 byl 

počet poplatníků 

na jednoho 

starobního 

důchodce 2,11? 

V loňském roce byl 

tento poměr 2,17 

poplatníka na 

jednoho důchodce. 

 

 

 

Každého pracujícího určitě zajímá, jak se bude mít v důchodu. Naši zákonodárci předložili 

návrh na novelu celého důchodového systému. My Vám přinášíme jen část těchto změn 

týkajících se nového druhého pilíře. První pilíř zůstává stejný – klasický 

starobní důchod, u třetího pilíře došlo k náhradě penzijního připojištění za 

tzv. doplňkové penzijní spoření. 

Kam pro informace? 

Od 1. ledna 2013 se poskytování důchodu bude řídit těmito zákony: 

 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 

 č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění 

Tři pilíře 

 První pilíř – povinný klasický důchod průběžně financovaný 

z povinného pojistného 

 Druhý pilíř – nový, kapitálově financovaný důchodový systém 

 Třetí pilíř – doplňkové penzijní spoření, které nahrazuje penzijní připojištění 

Nový druhý pilíř 

Druhý pilíř je nepovinný a vychází ze zákona o důchodovém spoření. Do tohoto systému 

mohou vstoupit zaměstnanci ve věku do 35 let nebo do 6 měsíců od vzniku důchodového 

pojištění, pokud nebyl ve 35 letech účasten důchodového pojištění. Z tohoto pilíře již nebude 

možné vystoupit, můžete pouze přestoupit k jiné penzijní společnosti. 

Jak bude fungovat? 

Pokud se rozhodnete vstoupit do tohoto pilíře, bude Vám snížen odvod pojistného do 

povinného systému z 6,5 % na 3,5 %, zároveň budete muset platit vyšší pojistné o 2 procentní 

body. To znamená, že budete odvádět do povinného systému 25 % (3,5 % + 25 % od 

zaměstnavatele) a na důchodové spoření si budete platit 5 % (3 % snížené povinné + 2 % 

Vaše vlastní vyšší platba). 

Celkem byste odvedli 30 % do druhého pilíře – 8,5 % Vy a 21,5 % zaměstnavatel. 

Mějte na paměti, že pokud byste ztratili zaměstnání nebo byste byli bez příjmů (MD, RD), 

nemuseli byste do tohoto systému odvádět. 

  

Změny v zákoně – důchodová reforma 
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Služba pro Vás – mzdová pohotovost 

Stalo se Vám někdy, že Vám náhle onemocněla 

Vaše mzdová účetní a Vy jste nemohli zpracovat 

výplaty?  

Právě pro Vás je připravena naše nová služba 

„Mzdová pohotovost“. Mzdy pro Vaše 

zaměstnance bez problémů zpracujeme a Vy i 

Vaše nemocná mzdová účetní můžete být 

v klidu!  

Více se dozvíte zde. 

Co dostanete? 

Nároky z důchodového spoření Vám vzniknou dnem, od kterého Vám bude přiznán starobní 

důchod ze základního důchodového pojištění. Tímto dnem si můžete požádat o převedení 

svých prostředků k životní pojišťovně a budete si moci vybrat ze tří způsobů výplaty svých 

prostředků: 

1) Doživotní starobní důchod - u první varianty končí výplata důchodu úmrtím účastníka a 

nevyčerpané prostředky propadají. 

 

2) Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po 

dobu 3 let ve stejné výši – u této varianty pokračuje výplata ve stejné výši osobě, kterou 

určíte ve smlouvě o pojištění důchodu. 

 

3) Starobní důchod po dobu 20 let -  u třetí varianty končí výplata uplynutím 20 let od 

započetí výplaty. Pokud účastník zemře dříve, nevyčerpané prostředky se stávají 

předmětem dědictví. 

 

 

Výhody a nevýhody důchodové reformy pro 

zaměstnance 

Výhody: 

 Vyšší zhodnocení prostředků i při 

nízkém zúročení 

 Lepší zabezpečení ve stáří 

 Případné invalidní a pozůstalostní 

důchody se budou vypočítávat podle 

prvního pilíře i v případě, že 

zaměstnanec vstoupí do pilíře druhého 

Nevýhody 

 Pokud vstoupíte do druhého pilíře, 

počítejte s tím, že budete odvádět o 2 % ze svého vyměřovacího základu navíc 

 

Rozhodněte se nanečisto 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na svých stránkách kalkulačku, kde si můžete 

vypočítat, jestli je pro Vás výhodné do druhého pilíře vstoupit. Kalkulačku najdete na tomto 

odkazu nebo na stránkách www.mpsv.cz. 

 

  

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/zpracovani-mezd/
http://www.mpsv.cz/cs/2435
http://www.mpsv.cz/
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Víte, že… 

V České republice žije 

téměř 2,9 milionu 

důchodců? V tomto 

počtu jsou zahrnuty 

osoby pobírající 

starobní, invalidní i 

pozůstalostní důchod. 

 

 

 

 

 

Téměř celé toto číslo je zaměřené na naše starší spoluobčany, na seniory a důchodce. Celý 

život bychom neměli zapomínat na to, že také jednou budeme staří, bude nás vše bolet a 

budeme potřebovat pomoc našich blízkých. Měsíc říjen by se dal nazvat měsícem stárnutí -  

v říjnu si připomínáme Den proti bolesti a Mezinárodní den seniorů. 

 

1. 10. – Mezinárodní den seniorů 

Den seniorů byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1991. 

Myšlenkou tohoto dne je, že dlouhověkost s sebou nese obrovský 

potenciál znalostí a zkušeností. V dnešní době se na staré lidi pohlíží 

spíše jako na osoby, které jsou nemocné a do 

společnosti nemohou přinést nic pozitivního. 

Opak je ale pravdou, naši rodiče i prarodiče nám do života dali a stále 

dávají spoustu cenných rad. Vzpomeňme si na ně s malým dárkem 

právě v jejich slavnostní den. 

 

17. 10. - Den proti bolesti 

Den proti bolesti vyhlásila Světová algeziologická organizace (IASO). 

Tímto dnem se snaží upozornit na problematiku bolesti především ve 

stáří, chce pomoci lidem i lékařům, aby se dlouhodobé bolesti daly 

účinně léčit a pacienti si mohli užívat života naplno a nebyli omezováni způsobenou nemocí. 

Často se bolest ve stáří bagatelizuje se slovy „ke stáří to patří“, ale při dnešních možnostech 

v lékařství to už ani nemusí být pravda. 

pozn. algeziologie – věda zabývající se léčbou bolesti 

 

Linka proti bolesti 

Fakultní nemocnice v Motole v návaznosti na Den proti bolesti 

uvedla do chodu linku proti bolesti. Tato telefonní linka funguje od 

pondělí do pátku mezi 14:00 a 19:00 hod. Zavolat na ní může 

každý, koho trápí různé bolesti. Zkušené operátorky se Vás během hovoru vyptají na Vaše 

potíže a navrhnou Vám řešení na zmírnění nebo odstranění Vašich obtíží. Pokud se o této 

lince chcete dozvědět více, klikněte na www.linkaprotibolesti.cz.   

Pro chvíle oddechu 

http://www.linkaprotibolesti.cz/
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Naši starší spoluobčané nám určitě odpustí, když se trochu pobavíme na jejich účet.    

 

o Co mají společného pařížský a ostravský důchodce?  

Oba si mohou za svůj důchod koupit jízdenku do Prahy. 

 

o Jednou takhle přijelo před babiččin dům policejní auto a z něho 

vysedl policista a dědeček. Policista vysvětluje babičce, že starý pán se 

ztratil v parku. Babička povídá dědovi: „Prosím tě, jak ses mohl ztratit? 

Chodíš tam přece už třicet let!" Dědeček se naklonil k babičce tak, aby 

policista nic neslyšel, a povídá: „No, já se vlastně neztratil, jen jsem byl 

unavenej a nechtělo se mi domů pěšky." 

 

o Zeměměřiči po druhé světové válce vyměřují hranice mezi Polskem a Ruskem, až 

dojdou ke staré chaloupce. Protože se z komína kouří, vejdou dovnitř a tam spatří dědečka, 

jak popíjí mátový čaj. „Dobrý den, my jsme zeměměřiči a vyměřujeme tady hranice mezi 

Polskem a Ruskem. My to můžeme o nějakej ten metr klidně posunout, na tom nezáleží. A tak 

jsme se vás přišli zeptat, zda chcete být raději v Rusku nebo v Polsku?" Děda se zamyslí a pak 

povídá: „Radši v Polsku, v Rusku je prej strašná zima." 

 

o Babka přijde do banky a chce vybrat peníze: „Musíte se podepsat na zadní straně, 

babi." „A jak se mám podepsat?" „No, jako se podepisujete na pohled." A babka píše: 

„Pozdravuju vás všechny. Vaše babka." 

 

o Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním kloboučku a župánku hrál s 

kyblíčkem a lopatičkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská vlna, která 

nemilosrdně smetla vnoučka do moře. Naprosto konsternovaná babička padla na kolena a 

začala se modlit: „Óóó, můj Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné, bezbranné 

stvoření, tak báječný chlapec, tak sladké dítko." Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a 

zanechala po sobě vnoučka přesně na původním místě, v župánku s lopatičkou a kyblíčkem. 

Babička obrátila oči k nebesům, rozhodila rukama a říká naštvaně: „Měl klobouček!" 

 

o „Pane doktore, čím víc užívám ty prášky, tím mi je hůř." „A jaké prášky užíváte, dědo?" 

„Nóó, ty nejlepší z reklamy - Persil a Ariel."  

 

o Stěžuje si pán v domově důchodců na svoji manželku: „Nevadí mi, že kouří 

moje cigarety, pije moji slivovici a sebere mi důchod, ale když si sedne k obědu a směje se na 

mě mými vlastními zuby, tak to už je moc!"  

Zasmějte se 
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Trimethylaminuria syndrom 

1. Váš pot je cítit jako zkažená ryba 

2. Každý den musíte jíst ryby 

3. Každý den si musíte zaplavat 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení zářijové soutěže 

V zářijovém čísle jste měli za úkol spojit známé firmy s jejich reklamním sloganem. Správné 

odpovědi byly tyto: 1C, 2D, 3A, 4B  

1. Dobrá voda  C. Příroda regeneruje 

2. Tatranky   D. Energie sbalená na cesty 

3. Česká pojišťovna  A. Pomáháme Vám jít dál 

4. Bohemia Sekt  B. Život nás baví 

 

Za správnou odpověď obdrželi níže uvedení výherci stokorunovou poukázku do lékárny Dr. 

Max. Těmto výhercům gratulujeme: Marcela Čmedlová, Mariánské Lázně; Lenka Bukáčková, 

Žďár nad Sázavou; Šárka Kuglerová, Plzeň. 

 

Soutěžte s námi 

Dnes si prověříme, jestli znáte méně známé nemoci. Tipněte si, co jednotlivé syndromy u 

nemocných způsobují. Správnou odpověď zasílejte na e-mail: harantova@mzdyklatovy.cz do 

9. 11. 2012. Třem vylosovaným pošleme knihu plnou křížovek, aby si ukrátili čas za dlouhých 

zimních večerů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž 

Plánované akce na příští rok 

Leden 2013 - Odborné semináře na program AVENSIO, 

přednáší Ing. Vladimír Kozák 

Ostrava – 17. 1. Brno – 22. 1.  Klatovy – 24. 1. Karlovy Vary – 28. 1. 

Více informací se dozvíte v příštím čísle Alfíka a na našem webu 

Couvad syndrom (Kuvad syndrom) 

1. Jako partner budoucí maminky máte 

těhotenské obtíže 

2. Často si musíte dát sklenku šampaňského 

3. Nesmíte jíst sýry 

 

Cotardův syndrom 

1. Myslíte si, že Vám chybí jeden nebo více tělesných orgánů 

2. Vypadávají Vám vlasy 

3. Musíte si často mýt ruce 

 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz

