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Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi 

brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu 

chtít a pak už nebudeš moci. 

Jan Werich 
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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

tak nám skončily prázdniny, děti se vrátily do škol a všichni jsme najeli na „normální pracovní 

režim“. A co se stalo za ten poslední měsíc u nás ve firmě? 

Z minulého Alfíka i informativních e-mailů víte o naší nové internetové prezentaci. Naše nová 

stránka je teď na pořadu dne. Určitě jste si všimli, že pomalu, ale jistě plníme náš blog články 

z oblasti mezd a jejich zpracování. Články v blogu budeme zveřejňovat pravidelně každý týden. 

To, že je uveřejněn nový článek, zjistíte hned z úvodní stránky našeho nového webu – vprostřed 

stránky v pravé části najdete sekci s názvem „Podpora zákazníků“. Po kliknutí na dané téma se 

Vám otevře celý článek. 

Také jsme začali více dbát o naši reklamu na veřejných 

místech. Jedním z těchto míst se stal plavecký bazén v Plzni 

na Slovanech. Plzeňáci, až budete mít chuť si zaplavat, běžte 

jedině sem! Těm z Vás, kteří to mají do Plzně dost daleko, 

posíláme alespoň fotku s naší reklamou.  

Doposlali jsme první sérii tipů, jak lépe pracovat s AVENSIEM. 

Vybraným zákazníkům jsme poslali dotazník týkající se užitečnosti zasílaných tipů. Vyhodnocení 

Vám přinášíme na straně 10. 

Užívejte krásné babí léto!  

       Jana Harantová 

 

 

 

 

o Služba pro Vás – tisk a tlakové lepení mzdových lístků u nás 

o Podzimní seminář 2012 

o Změny v zákoně – Exekuce 

o Tip v AVENSIU – jak zadat srážku 

o Poznejte nás – Luděk Los 

o Nová webová stránka 

o Vyhodnocení ankety o užitečnosti tipů na práci v AVENSIU 

o Zasmějte se  

o Soutěž 

  

Úvodníček 

Obsah 

Nepřehlédněte! 

Podzimní seminář 2012 

21. 11. - 23. 11. 2012 

Klatovy 

 

Přihlášky rozešleme na 

přelomu září/října 
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Stále máme co zlepšovat a stále vymýšlíme nové služby pro Vás, abyste se cítili v práci příjemně 

a měli z ní potěšení. Před nedávnem jsme Vám představovali novou službu – tisk a tlakové 

lepení Vašich mzdových lístků u nás.  

Opakování je Matka moudrosti 

Určitě si pamatujete celý postup tohoto procesu. Vy jako mzdová/-ý účetní 

zpracujete mzdy pro Vaše zaměstnance, připravíte si mzdové lístky do 

*pdf souborů a ty odešlete zabalené v zaheslovaném *.zip souboru 

k nám a to vše přímo v programu AVENSIO. My tady Vaše mzdové 

lístky vytiskneme, tlakově slepíme do tvaru „V“ a odešleme pomocí 

služeb České pošty formou cenného psaní. Na obálku se vypisuje 

hodnota obsahu obálky, nemusíte se bát, Česká pošta ručí až  

do výše uvedené částky.  

Jen do povolaných rukou 

Před posíláním je nutné určit si osobu, která bude zodpovědná za přebírání této obálky. Jméno 

osoby napíšeme na první místo v adrese, aby nemohlo dojít k vydání zásilky nepovolané osobě. 

Jak si objednat tuto službu? 

Cena vytištění a slepení jednoho mzdového lístku je 3,50 Kč. K celé zásilce je nutné připočítat i 

poštovné 113,- Kč. Dotazy i případné objednávky můžete řešit s paní Hanigerovou na telefonu 

376 709 890 nebo e-mailu: hanigerova@mzdyklatovy.cz. 

První odvážlivci 

Tuto službu již poněkolikáté využily paní Benczeová a paní Broncová z Plzně. Paní Benczeová 

zpracovává mzdovou agendu mimo jiné i pro MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici v Plzni, paní 

Broncové zasíláme již hotové lístky přímo do školy. Co řekly o této službě?  

    
 

„Se službou jsem moc spokojená.  Vylepšit na ní není co. Jednoduše si uložím soubor, který pošlu k 

Vám, a během dvou dní mají výplatní lístky na škole. Jsem ráda, že takovou službu poskytujete. 

Zaměstnanci, se kterými jsem mluvila, si lístky pochvalovali. Hlavně to, že jsou čitelné.“  

P. Benczeová 

„Již dvakrát jsme od Vás obdrželi mzdové lístky. Dorazily vždy včas a v pořádku. Se službou jsme 

spokojeni, ohlasy od zaměstnanců zatím nemám, ale je to tím, že jsme rozptýleni po celém území 

Plzně a okolí, takže nedochází ke každodennímu kontaktu. Služba nám takto vyhovuje a jsme s ní 

spokojeni. Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru ve Vaší další práci.“  D. Broncová 

  

Služba pro Vás 

Tisk a tlakové lepení mzdových lístků u nás 

mailto:hanigerova@mzdyklatovy.cz
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Poslední dobou se nás často ptáte, kdy chystáme Podzimní seminář. Samozřejmě, že příprava 

semináře je již v plném proudu. V tomto článku si můžete přečíst důležité informace o semináři. 

 

Podzimní seminář se bude konat ve dnech 21. - 23. 11. 2012  

v Kulturním domě Družba v Klatovech. 

 

Jako vždy bude plný novinek a zlepšení.  

Nové uspořádání stolů 

Už na jaře jsme se snažili vyjít vstříc Vašim požadavkům, nejinak tomu bude i na podzim. 

Z dotazníků, které na seminářích vyplňujete, jednoznačně vyplývá, že Vám sezení bokem k pódiu 

nedělá dobře na Vaši krční páteř. Proto jsme se rozhodli uspořádat stoly do tzv. školního 

uspořádání. Bohužel se tímto krokem počet míst v kulturním domě omezil na 250 míst. 

Rezervujte si tedy své místo včas. 

Nový způsob výdeje svačinek 

Svačiny se na loňském semináři vydávaly přímo v sále, docházelo však k rušení účastníků 

sedících blízko bufetových stolů. Letos se svačinky budou vydávat v předsálí, kde si můžete 

v klidu u kávy sdělit své dojmy s kolegyní nebo popovídat se zaměstnanci firmy Alfa Software, 

s.r.o. o Vašich starostech i radostech. 

Zajištění ubytování 

Již na Jarním semináři jste si ubytování zajišťovali přímo v hotelu Primavera sami. Tento způsob 

se velmi osvědčil, proto v něm budeme pokračovat i na semináři podzimním. Doporučujeme si 

zajistit pokoj v těchto vyhlášených hotelech - hotel Centrál, hotel Ennius, nebo hotel Rozvoj. 

Přihlášky 

Přihlášení opět provedete vyplněním elektronického formuláře. Pozvánky na seminář budeme 

rozesílat na přelomu září a října opět e-mailem. Na seminář budete ještě upozorněni jak na 

našich stránkách www.alfasoftware.cz, tak i na naší facebookové stránce. 

Těšíme se na Vás v listopadu! 

  

Podzimní seminář 2012 

http://www.alfasoftware.cz/
http://www.facebook.com/alfasoftware


5 
 

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  

 

Kdo nezná 

zákony, 

připravuje se o 

potěšení 

přestupovat je. 

Jean Genet 

 

 

 

 

V dalším článku rubriky Změny v zákonech si přiblížíme téma exekucí a srážek ze mzdy, na které 

se nás poslední dobou často ptáte. 

 

Z čeho se sráží? 

Srážky se provádějí z čisté mzdy, do které jsou započteny i čisté odměny za vedlejší činnost, 

kterou zaměstnanec vykonává u svého zaměstnavatele. Srážet z měsíční mzdy je možné do výše 

základní nezabavitelné částky. 

 

Nezabavitelná částka 

Pro rok 2012 činí nezabavitelná částka dlužníka 5.841,33 Kč. Dále se uplatní ¼ z hodnoty 

nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné. Tato částka 

činí 1.460,33 Kč. Povinnému musí po všech srážkách zůstat minimálně 8.762,- Kč. 

 

Jak postupovat při srážení? 

1. Stanovit čistou mzdu. 

2. Z čisté mzdy odpočítat nezabavitelnou částku a částku za každou 

vyživovanou osobu, tuto částku zaokrouhlit na celé koruny nahoru. 

3. Pokud je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek větší než 8.762,- Kč, je 

tato část plně zabavitelnou částkou. Tato suma se zaokrouhlí směrem dolů na hodnotu 

dělitelnou třemi. 

4. První třetina zbytku čisté mzdy je určena na uhrazení pohledávek podle pořadí (bez ohledu 

na typ pohledávky).  

5. Druhá třetina zbytku čisté mzdy uspokojí pohledávky výživného a teprve pak přednostní 

pohledávky podle pořadí.  

6. Třetí třetina se vyplatí povinnému. 

 

Vyživované osoby 

Vyživované osoby jsou vyjmenovány v ustanovení § 1 nařízení vlády 595/2006 Sb. 

Manžel/ka povinného – započítává se ¼ nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. 

Dítě, které je vyživováno společně – započítává se ¼ nezabavitelné částky každému manželovi 

zvlášť, pokud jsou srážky prováděny ze mzdy obou manželů.  

Změny v zákonech - Exekuce 
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Naše nová firemní stránka je v provozu více než měsíc. Za tu dobu jste určitě stačili „prošmejdit“ 

téměř všechno, možná jste diskutovali ve fóru nebo jste poslali otázku pomocí kontaktního 

formuláře. Pro ty, co ještě nestihli objevit vše, jsme připravili krátký souhrn akcí, které nově 

můžete na naší stránce provést. 

Blog 

Jednou z novinek je sekce nazvaná Blog. V této rubrice budeme pravidelně zveřejňovat články 

týkající se problematiky mezd a novinek ze života naší firmy. Pod každým článkem nám můžete 

zanechat komentář (viz obrázek).  

Samozřejmě si můžete nechat zasílat na Váš e-mail 

upozornění na nový komentář u daného článku, 

článek můžete sdílet na FaceBooku nebo na síti 

Google+. 

Články v blogu budeme zveřejňovat každý týden. 

Přečtěte si nové příspěvky. 

 

Kontaktní formulář 

Nově jsme také zavedli kontaktní formuláře pod všechny produkty a služby. Tyto formuláře 

slouží spíše novým zákazníkům, ale i Vy – uživatelé mzdového programu – můžete projevit 

zájem např. o docházkový systém. 

Kalendář akcí 

Nový vzhled také dostal Kalendář akcí, který najdete vpravo dole na úvodní stránce. Nyní Vám 

můžeme k jakékoliv akci napsat více informací, než tomu bylo ve starém kalendáři. Stačí si pouze 

rozkliknout danou akci a dozvíte se vše. 

Reference 

Během letních měsíců jsme oslovili několik našich uživatelů s žádosti o podání reference. 

Významnější firmy jsme dokonce navštívili osobně. V těchto návštěvách bychom chtěli 

pokračovat i nadále. Věříme, že nás i nově oslovení uživatelé přivítají stejně vlídně jako ti již 

navštívení. 

 

Nová webová stránka 

http://www.alfasoftware.cz/blog/
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Nikdy nediskutujte s 

blbcem. Stáhne vás 

na svoji úroveň a 

vyhraje zkušeností. 

 

Diskuzní fórum 

Ze všech novinek ale určitě nejvíc využijete diskuzní fórum (Podpora - > Diskuzní fórum). Pro to, 

abyste mohli vkládat své dotazy nebo odpovídat na otázky Vašich kolegyň a kolegů, se musíte 

registrovat. K registraci Vám postačí jen Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázky ve fóru může odpovídat kdokoliv z Vás – našich zákazníků i „cizích“ návštěvníků 

našeho webu. Pokud budete mít zájem, existuje zde také možnost nechávat si zasílat 

upozornění, že někdo z diskutujících odpověděl na Vaši 

otázku.  

Jako zaregistrovaní účastníci fóra můžete založit téma, 

kde položíte svou otázku. Téma založíte přímo ve fóru 

„Mzdy“, viz obrázek vlevo. Po napsání Vašeho dotazu 

vše odklepnete tlačítkem Odeslat. 

Upozornění I: Prosíme všechny diskutující, aby 

pokládali otázky, které budou zajímat více návštěvníků. 

Pokud máte konkrétní dotaz týkající se programu 

AVENSIO, ptejte se přímo našich konzultantek na 

telefonu 376 709 850.  

Upozornění II: Než začnete diskutovat, přečtěte si prosím pravidla pro chování na našem 

diskuzním fóru. 

 

Závěrem 

Snažili jsme se, aby náš nový web byl přehledný a aby poskytoval co 

možná nejvíce informací o všech našich produktech a službách a aby si 

zde návštěvník mohl přečíst články týkající se mzdové problematiky. Co myslíte, povedlo se nám 

to? Budu ráda za Vaše komentáře pod tímto článkem.  

http://www.alfasoftware.cz/vitejte-na-novem-blogu/
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Po dobu 10 týdnů jsme Vám zasílali e-mailové tipy na snazší práci s programem AVENSIO. Chtěli 

bychom vědět, jestli Vám tyto tipy byly prospěšné. Proto jsme vybraným z Vás (celkem 505 

uživatelům) v pondělí 17. 9. 2012 rozeslali krátké elektronické dotazníky a jejich vyhodnocení si 

teď můžete přečíst. 

Z celkového počtu rozeslaných dotazníků se vrátilo 94, tj. celkem 18,6 %. 

1. Máte pocit, že zasílané e-mailové tipy jsou pro Vaši práci užitečné? 

Z výsledku této otázky máme opravdu radost – 100 % dotázaných odpovědělo, že tipy 

na snazší práci v AVENSIU jsou pro ně užitečné. 

 

2. Uvítali byste i další tipy např. z legislativy? Pokud ano, máte nápad na nějakou oblast? 

Nejčastěji dotázaní uváděli, že by se rádi dozvěděli o novinkách z oblasti pracovního 

práva, daní a školství, dále by chtěli dostávat další tipy v AVENSIU a více odpovědí na 

nejčastější dotazy na Hotline.  

V odpovědích na tuto otázku se objevilo několik zajímavých témat, které se pokusíme co 

nejdříve rozvinout v našem blogu. 

 

3. Máte v poslední době pocit, že s Vámi společnost Alfa Software, s.r.o. více komunikuje, 

než tomu bylo v minulosti? 

90 % dotázaných odpovědělo na tuto otázku kladně, zbylí dotázaní nemohli tuto oblast 

objektivně posoudit z důvodu krátké spolupráce s naší firmou.  

Velkou pochvalu zde obdržel pan Ing. Teska od paní Martinové z Klenové: „Chtěla bych 

touto cestou poděkovat hlavně Ing. Teskovi, který mi vždy ochotně poradí a pomůže v případě 

problému se mzdami.“ 

Několik dotázaných také uvedlo, že jsou moc spokojeni s dokumenty Rádce do kabelky a 

Nejčastější dotazy. Čtvrté pokračování Nejčastějších dotazů odešleme v brzké době. 

 

4. Jak jste spokojen/a s komunikací pracovníků společnosti Alfa Software, s.r.o.? 

Zde dotázaní vybírali ze škály od jedné do pěti, kde jednička byla tou nejlepší volbou, tj. 

jako ve škole. Průměrná známka hodnotící komunikaci pracovníků společnosti Alfa Software, 

s.r.o. je 1,16. Děkujeme! 

 

Za Vaše kladné ohlasy moc děkujeme a budeme se snažit komunikaci směrem k Vám vylepšovat 

podle Vašich přání a požadavků. 

  

Vyhodnocení ankety  

o užitečnosti tipů na snazší práci v AVENSIU 
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Reklama je všude kolem nás – v televizi, rádiu, na internetu, v autobuse…. Ani my jsme 

v dnešním světě reklamy nemohli zůstat pozadu. Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší inzeráty a 

reklamní slogany. 

 

Inzeráty: 

o Prodám díru v plotě. Zn.: Neporušená. 

o Prodám vilu u Černobylu. Zn.: Svítí jako nová! 

o Prodám kulovnici, jednou použitou. Zn.: Vdova. 

o Prodám sedačku. Zn.: Nesedí mi. 

o Hledám zaměstnání na placené svátky. Zn.: 

Peníze bez práce. 

o Jste negramotný? Ještě dnes nám napište a 

pošleme vám zdarma instrukce, jak to napravit. 

o Prodám padák, jednou použitý, nikdy neotevřený. Zn.: S malou skvrnou. 

o Žíznivý vězeň vymění útulnou celu za přepravku dobrého piva. Zn.: Basu za basu. 

o Vyměním tři zlaté vlasy děda Vševěda! Zn.: Za dva roky prázdnin. 

o Vyměním sekundové lepidlo za třísekundové. Zn. Nestíhám lepit! 

o Daruji nakousnutý koláč. Zn.: Už nemůžu!!! 

o Koupím bublinku do vodováhy.  

o Prodám mezeru mezi zuby. Zn.: Případně zapůjčím. 

o Čtyři bezdomovci hledají domovníka.  

 

Slogany: 

o Neumíte vařit? Přijďte k nám, najíte se jako doma. 

o Speciální protikrizová akce: Přijďte k nám do práce a dostanete výplatu se 70% slevou! 

o V prodejně kosmetiky visí nápis: „Tento krém odstraňuje všechny vrásky zaručeně! Rovná se 

jím i vlnitý plech.” 

o Ojetá auta! Proč máte chodit jinam a nechat se tam okrást. Navštivte nejdřív nás. 

o Netrháme Vaše prádlo v automatických pračkách. Děláme to pečlivě manuálně! 

o Víte, na který prací prášek je nejvíc reklam? Přece na běžný prací prášek! 

o U pokladny v supermarketu: „Pusťte mě, mám závrať… Mám závrať z těch závratných cen!” 

o Ve vietnamských obchodech objevili 100wattové žárovky s nápisem „80 W + 20 % gratis”.  

ZZaassmměějjttee  ssee  

Kartáček na zuby 

Stojan na počítač 
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Soutěž z minula 

V minulém čísle jste si prověřili, jak znáte dopravní značky. Správně odpověděl ten, kdo uvedl 

v odpovědním e-mailu třikrát „B“.  

  

Výherci 

Celkem přišlo na uvedený e-mail 38 odpovědí a štěstí se usmálo na tyto soutěžící: Alena Víšková, 

Chotěboř; Radana Šilingerová, Mikulov; Jana Živná, Kolín. Poštou jim zasíláme slíbenou sadu do 

auta – reflexní vestu a parkovací hodiny. 

 

Nová soutěž 

Váš dnešní úkol bude spojit známé firmy s jejich reklamním sloganem. 

1. Dobrá voda  

2. Tatranky 

3. Česká pojišťovna 

4. Bohemia Sekt 

A. Pomáháme Vám jít dál 

B. Život nás baví 

C. Příroda regeneruje 

D. Energie sbalená na cesty 

 

Své odpovědi zasílejte do 12. 10. 2012 na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz. Opět budou 

vylosováni tři soutěžící a dostanou od nás stokorunovou poukázku na zboží dle vlastního 

výběru do lékárny Dr. Max. 

Soutěž 

„Chtěl bych být vozka,” 

řekl jsem si jako malý - 

a už se to se mnou 

vezlo! 

 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz

