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ČČaass  jjssoouu  pprrýý  ppeenníízzee,,  aallee  ppeenníízzee  ssee  nneerroovvnnaajjíí  

ččaassuu..  BBeezz  ppeenněězz  ssee  ddáá  jjeeššttěě  vvžžddyy  mmnnoohhoo  uudděěllaatt,,  

bbeezz  ččaassuu  nniicc..  

JJaann  NNeerruuddaa  
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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

uzavřeli jsme starý rok 2012 a hledíme vstříc tomu novému – roku 2013. Hned na začátku úvodníčku 

mi dovolte popřát Vám za celou naši společnost mnoho úspěchů v tomto roce, především hodně 

zdraví, veselou mysl a pracovní i rodinnou pohodu.  

I druhý odstavec úvodníčku se bude týkat uzavírání starého roku, tentokrát z pohledu mzdové 

účetní. Moje kolegyně Iveta Lišková pro Vás připravila článek o povinnostech mzdové účetní při 

skončení kalendářního roku. Pokud máte pocit, že v článku nevyjmenovala všechny povinnosti, 

neváhejte je vypsat do komentářů dole pod článkem. 

Všichni ve firmě bedlivě sledujeme dění v naší republice. Před pár dny jsme poprvé šli sami volit 

našeho prezidenta. V prvním kole nebyl zvolen, proto se bude konat druhé kolo ve dnech 25. a 26. 

ledna. Znovu připomínáme, že na našem blogu najdete informace týkající se nároků a náhrad 

členů volebních komisí a postup pro zadání odměn členům volebních komisí v programu AVENSIO. 

Pěkné počtení! 

Ing. Jana Harantová 

Kde všude nás najdete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Služba pro Vás – novoroční docházkový balíček 

 Změny v zákoně – předdůchody 

 Vyhodnocení dotazníku „Alfík slaví první rok“ 

 Poznejte nás – Honza Huspek 

 Toulky po Klatovech I. 

 Zasmějte se – děti 

 Soutěž  

Úvodem 

Z obsahu 

www.mzdovysystem.cz 

 

www.alfasoftware.cz 
      FaceBook 

LinkedIn 

 

Vyzkoušejte zdarma tisk a 

tlakové lepení Vašich 

mzdových lístků u nás! 

Více info a objednávky zde. 

http://www.alfasoftware.cz/povinnosti-po-skonceni-kalendarniho-roku-pohledu-mzdove-ucetni-3/
http://www.alfasoftware.cz/povinnosti-po-skonceni-kalendarniho-roku-pohledu-mzdove-ucetni-3/
http://www.alfasoftware.cz/prezidentske-volby-2013/
http://www.alfasoftware.cz/prezidentske-volby-2013/
http://www.mzdovysystem.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
https://www.facebook.com/alfasoftware
http://www.linkedin.com/company/2616491
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/bezobalkova-korespondence/lepime-za-vas/
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Máte jako zaměstnavatel přehled o odpracované době Vašich zaměstnanců? Nechcete již vypisovat 

docházkové výkazy ručně? Pracují Vaši zaměstnanci v opakujících se cyklech a chtěli byste jim směny 

v těchto cyklech automaticky naplánovat? Je docházka základem pro výpočet mzdy Vašich 

zaměstnanců?  

Pokud si opravdu chcete usnadnit práci, využijte naši jedinečnou nabídku! 

Co je součástí akčního balíčku? 

 1 ks docházkového terminálu + podrobný návod na instalaci a ovládání 

 Docházkový program BETA ke zpracování docházky 

 

Pokud si balíček objednáte do 31. 1. 2013 dostanete od nás zdarma: 

 Program MOJE DOCHÁZKA k prohlížení vlastní docházky zaměstnance 

 Program AVENSIO PŘEVOD zajišťující komunikaci mezi mzdovým programem AVENSIO a 

docházkovým systémem BETA 

 

 

Cena balíčku 

 Pro organizaci do 50 zaměstnanců činí cena balíčku 18.900,- Kč bez DPH. 

 Organizace zaměstnávající od 51 do 100 zaměstnanců zaplatí za tento balíček 

21.900,- Kč bez DPH. 

Instalace docházkového terminálu není složitá, zvládne ji i zručnější mzdová účetní. 

Objednávky a bližší informace 

Bližší informace o nabízeném balíčku získáte na našem webu nebo na e-mailu pana Ing. Pavla 

Palečka palecek@mzdyklatovy.cz. Balíček dodáváme nejpozději do 21 dní od doručení objednávky, 

o stavu objednávky Vás budeme informovat e-mailem.  

Novoroční balíček 

Docházkový terminál +  

program BETA pro evidenci docházky 

 

Akce platí  

do 31. 1. 2013 

http://www.alfasoftware.cz/produkty/dochazkovy-system-beta/akcni-balicek/
mailto:palecek@mzdyklatovy.cz
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Zákonem č. 403/2012 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření, a to tak, že se z tohoto spoření budou moci vyplácet tzv. předdůchody. 

Co je předdůchod? 

Je to specifická forma čerpání vlastních prostředků, které si zaměstnanec naspořil u penzijní 

společnosti. Určitě se nejedná o státní dávku. Předdůchod by se vyplácel formou starobní penze 

na určenou dobu. 

Kdy můžete do předdůchodu? 

 Jako účastník doplňkového penzijního spoření si musíte spořit minimálně 60 měsíců. 

 Musíte dosáhnout věku, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na 

řádný důchod. 

 Musíte mít naspořeno tolik peněz, abyste si mohl/-a alespoň 2 roky platit částku ve výši 

30 % průměrné mzdy. 

Podmínky pro odchod do předdůchodu jsou nastaveny v §§ 20, 22 a 23 zákona č. 427/2011 Sb. 

(kliknutím na odkaz si je zobrazíte).  

V § 10 zákona č. 427/2011 Sb. došlo ještě ke změně v poskytování příspěvku zaměstnavatelem a 

to takto: „V rozporu se zásadou rovného zacházení není poskytování rozdílné výše příspěvku 

zaměstnavatele v závislosti na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykovávané práce, pokud 

je to ujednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise zaměstnavatele.“  

Co se ještě mění? 

Změna zákona č. 427/2011 Sb. ovlivnila ještě další zákony: 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - § 16 odst. 4 písmeno k) 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - § 83 odst. 

3 a § 86 odst. 5. 

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - § 7 odst. 1 písmeno q 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 6 odst. 9 písmeno p 

Celý článek o předdůchodech si můžete přečíst na našem blogu nebo na stránkách České 

správy sociálního zabezpečení.  

Změny v zákoně - předdůchody 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=75836&fulltext=&nr=427~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75836&recShow=9&fulltext=&nr=427~2F2011&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=43085&recShow=15&fulltext=&nr=155~2F1995&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=39631&recShow=103&fulltext=&nr=582~2F1991&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=39631&recShow=103&fulltext=&nr=582~2F1991&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=39631&recShow=109&fulltext=&nr=582~2F1991&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=45178&recShow=8&fulltext=&nr=48~2F1997&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=5&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://www.alfasoftware.cz/zavedeni-predduchodu/
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/predduchody_%E2%80%93_davky_ze_iii._pilire.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/predduchody_%E2%80%93_davky_ze_iii._pilire.htm
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V prosincovém čísle Alfíka jsme všechny čtenáře oslovili s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku 

týkajícího se našeho elektronického časopisu Alfík. Celkem bylo vyplněno 165 dotazníků. Dotazník 

obsahoval 4 otázky a níže si můžete přečíst vyhodnocení. 

 

1. V jaké frekvenci byste uvítali zasílání Alfíka? 

 

2. Vyhovuje Vám zasílání časopisu jako příloha k e-mailu? 

Ve všech dotaznících se objevila zaškrtnutá odpověď ANO. 

 

3. Součástí časopisu je i soutěž. Jaké dárky pro vítěze byste v případě výhry uvítali? 
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Dotazník „Alfík slaví první rok“ 
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4. O jakých tématech byste si rádi přečetli? 

 

Většina dotázaných by si ráda přečetla o odborných tématech, zajímají je novinky v legislativě a 

chtěli by i odkázat na příslušný zákon. Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byly tipy v AVENSIU, 

Na konec přikládám ještě jednu odpověď na poslední otázku. Pan nebo paní by chtěla vědět, „jak 

všechno stíhat v práci i doma a mít při tom dost času na zábavu“. Odpověď na tuhle otázku by nás 

zajímala také!  

 

Co pro nás plyne z vyhodnocených dotazníků? 

Z Vašich odpovědí je vidět, že tento časopis je pro Vás přínosem i zábavou. Časopis budeme nadále 

zasílat v pravidelných měsíčních intervalech a jako přílohu k e-mailu. Co se týká dárků, většina z Vás 

si přála praktické dárky, které se jim budou hodit v kanceláři – od knih, přes flash disky, propisky, 

bloky až ke kalendářům.  

 

Co se týká obsahu Alfíka, moc děkujeme za Vaše nápady, které budeme postupně realizovat na 

stránkách tohoto časopisu. Začneme takovou miniprocházkou po Klatovech a okolí. (viz str. 8, 9) 

Některá Vámi uvedená témata jsou obsáhlejší, proto bychom je rádi uveřejnili v našem blogu. 

 

Ještě jednou všem čtenářům a čtenářkám děkujeme a budeme se snažit Vás ještě více tímto 

časopisem potěšit. 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

odborné 
články 

(pojištění, 
daně) 

novinky v 
legislativě + 
odkazy na 

zákony 

tipy v 
AVENSIU 

Klatovy 
(články na 

pokračování, 
fotky) 

výlety, 
zajímavá 

místa v ČR a 
světě 

zvyky, 
pranostiky, 
významné 
historické 

dny a 
osobnosti 

Témata 

http://www.alfasoftware.cz/blog/
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V loňském lednovém čísle Alfíka jsme si již pár významných míst Klatov představili. Zdaleka to však 

nebylo vše, co se o Klatovech a okolí můžete dozvědět, co můžete ještě vidět nebo navštívit. Na 

základě Vašich přání budeme postupně představovat významná místa Klatovska a zmíníme se i 

krátce o historii Klatov. 

 

Před dávnými roky… 

Klatovy se mohou pyšnit velmi bohatou historií, podle archeologických nálezů zde žili již lidé 

v mladší době kamenné. Klatovy byly původně malá ves, která ležela na obchodní stezce vedoucí 

z Bavorska do Čech. Významným rokem pro Klatovy se stal rok 1260, kdy král Přemysl Otakar II. 

povýšil Klatovy na královské město. Tomuto městu bylo postupně uděleno mílové právo, právo 

popravy a právo výročního trhu. 

Rozkvět města byl však zastaven vojenskými konflikty, především třicetiletou válkou. V polovině 17. 

století přicházejí do Klatov jezuiti, kteří staví jezuitský chrám a řádovou kolej, katakomby, podílí se na 

výzdobě interiéru barokní lékárny a na rozkvětu vzdělanosti v Klatovech.  

Během 19. století je obnovena činnost gymnázia, kde se vyučuje česky, staví se železnice a silnice, jež 

jsou podporou mezinárodního obchodu. Dnes můžeme říct, že Klatovy za sebou mají dlouhou a 

bohatou kulturně-historickou tradici a těší se z živé současnosti. O tom se ostatně můžete přesvědčit 

sami, pokud Klatovy navštívíte. 

Jak je to dnes? 

Klatovy dnes žijí bohatým kulturním životem, kolem Klatov vede nově vybudovaná cyklostezka, na 

kterou navazuje několik dalších cyklotras až na Šumavu. V roce 2009 byly Klatovy vyhlášeny 

nejlepším městem pro podnikání, toto ocenění získaly v soutěži Město pro byznys týdeníku Ekonom. 

Klatovy v číslech 

Počet obyvatel 22 479 (k 1. 1. 2012) 

Průměrný věk 40,1 let 

Nadmořská výška 405 m n. m. 

Počet částí obce 30 

Počet linek MHD 3 

 

 

Toulky po Klatovech I. 

http://www.alfasoftware.cz/wp-content/uploads/2012/07/2012-leden.pdf
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KOZAK a rodina Singerových 

Mnoho z Vás si při vyslovení slova Klatovy vybaví firmu KOZAK. Tato firma byla ve své době velmi 

úspěšná, zaměstnávala několik tisíc lidí a čile 

obchodovala se zahraničím. Víte však, jak tato továrna 

vlastně vznikla?  

Dalo by se říct, že vše má na svědomí pan Bohumil 

Singer ze Strážova. Jeho firma se zaměřovala na 

zpracování kůže a výrobu kožedělných výrobků a 

původně sídlila v malé vsi Strážov kousek od Klatov. 

V roce 1872 se rodina přestěhovala do nově 

postavené vily v Klatovech a do Klatov odstěhovala i 

svoji výrobu. Vila však byla v roce 1939 Singrovým 

zabavena a během druhé světové války zde sídlilo klatovské Gestapo. Dnes v této vile sídlí mateřská 

škola.  

KOZAK 

Firma rodiny Singerových se postupně rozrůstala a bylo nutné zvětšit výrobní prostory. Proto se na 

začátku 20. století začala stavět nová tovární hala. Během druhé světové války firma Singer dodávala 

na frontu vojenské potřeby z kůže, pracovalo zde přes 500 zaměstnanců. Po druhé světové válce byla 

továrna rodiny Singerových znárodněna a přejmenována na KOZAK (KOžedělný ZÁvod Klatovy).  

KOZAK měl celkem 7 závodů, ve kterých pracovalo téměř 3 000 

zaměstnanců. Klatovský závod měl zhruba 700 zaměstnanců, 

pracovníci zde vyráběli především koženou galanterii (kufry, školní 

aktovky). Výrobky z Klatov se dostávaly do Sovětského svazu, 

Maďarska, Francie, Anglie, Německa i do Saúdské Arábie. 

V 80. letech 20. století měl KOZAK v Klatovech vlastní jesle, 

mateřskou školu, učiliště a dva panelové domy. Po Sametové 

revoluci začíná mít firma problémy především díky zdražení 

vstupních surovin a neobnovení smluv se zeměmi bývalého 

Sovětského svazu. Tyto důvody přivedly továrnu v roce 1998 do 

konkurzu a v roce 2003 fabrika definitivně zanikla. 

Dnes najdete v areálu bývalého Kozaku několik menších firem a 

prodejen. 

Kam Vás vezmeme příště? 

Příště se můžete těšit na procházku po městském parku a návštěvu děkanského kostela se 

zázračným obrazem Panny Marie.  
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 „Máte velmi pěkné zuby, paní učitelko!" 

Nová učitelka se polichoceně usmívá: „To mám po svojí mamince." 

„A sedí vám dobře?"  

 

 Baví se tři chlapci na dvorku: „Můj táta se nebojí divokých zvířat!"  

„To můj se nebojí ani duchů!" 

„Tak to já mám tátu nejstatečnějšího - on se nebojí ani mámy!" 

 

 Malá Petra se ptá maminky: „Mami, kdy jsem se narodila?" 

„Dvacátého července." 

„To je ale náhoda! Zrovna na mé narozeniny." 

 

 Doktorka se ptá chlapečka: „Co tě to, napadlo, Honzíku, sníst houbu na nádobí?" 

„Já za to nemůžu," brání se malý pacient. „Díval jsem se do atlasu hub a nikde jsem nenašel, že 

by nebyla jedlá." 

 

 Mirek luští křížovku a ptá se bratra: „Neznáš nějakého ptáka na sedm písmen, který už nežije?"  

„Jo, kanárek, před hodinou nám ho snědla kočka." 

 

 Malá Hedvika pije vodu z kaluže a bratr ji varuje: „Nepij tu vodu, jsou v ní bacily." 

„Už ne, před chvílí jsem je přejela kolem!" 

 

 Paní Nováková se obrátí na svého manžela: „Josefe, chudák kluk. Cucá ten bonbón už třetí den. 

Neměli bychom mu ho už konečně rozbalit?" 

 

 „Pepíčku, proč máš tak zablácené boty? Vždyť venku žádné bláto není!" 

„Ale je, jen ho najít." 

 

 „Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbit"? 

„Ano, a co má být?" 

„Nic, jenom, že teď už se bát nemusíš."  

 

 „Máš doma maminku?" ptá se paní chlapce, který pracuje na zahradě. 

„No, snad si nemyslíte, že seču trávník, protože se mi chce."   

Zasmějte se … děti 
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Prosincová soutěž 

Spojte svatého s jeho atributem. Správné odpovědi jsou tyto: A3, B4, C5, D1, E2. 

A. Sv. Vavřinec   3. Rošt 

B. Sv. Vojtěch    4. Oštěp, veslo 

C. Sv. Ludmila   5. Šátek kolem krku 

D. Sv. Anežka    1. Korunka, model kostela v ruce  

E. Sv. Jan Nepomucký  2. Pět hvězd kolem hlavy 

 

Kde vzali svatí své atributy? 

A. Svatý Vavřinec je zobrazován s roštem, protože na něm byl za svou víru upálen. 

B. Atributem sv. Vojtěcha je veslo, kterým byl zabit. 

C. Svatá Ludmila byla uškrcena šátkem svou snachou Drahomírou. 

D. Česká princezna - svatá Anežka - působila jako abatyše kláštera Na Františku, proto je 

vyobrazována s korunkou a modelem kostela. 

E. Pět hvězd kolem hlavy sv. Jana Nepomuckého podle legendy značí hvězdy ukazující, kde ve 

vodě leželo Janovo tělo. Hvězdy také značí pět Kristových ran a pět písmen ve slově TACUI, což 

znamená „mlčel jsem“. 

 

Lednová soutěž 

Četli jste pozorně dnešní vydání časopisu? Pak pro Vás bude jednoduché odpovědět na tři otázky. 

1. Ve kterém roce se Klatovy staly královským městem? 

2. Kolik let je našemu technikovi Honzovi? 

3. Jak se jmenuje docházkový systém firmy Alfa Software? 

Správné odpovědi zasílejte na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz do 15. 2. 2013. Na tři vylosované 

čeká malý dárek. 

Soutěž 

Chci se přihlásit 

k odběru časopisu! 

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

