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Milé čtenářky, milí čtenáři,  

 

do konce roku 2013 zbývá několik krátkých dní. Jaké budou, zda hektické, či poklidné, máme 

ve svých rukou. Nevěříte? Ano, je těžké nepodlehnout honu na poslední dárky, vánočnímu 

gruntování a plnění ledničky. Jak být v klidu, když ještě nemáme hotovo? Je ale opravdu 

nutné všechny tyhle dobrovolně povinné úkoly splnit dokonale? Přísloví o tom, že méně 

někdy znamená více, nám pomůže přenést se za nevyčištěná okna a předčasně snězené 

cukroví do říše vánočního kouzla . Tohle kouzlo můžeme přilákat procházkou lesem, 

psaním opravdových pohlednic místo krátkých elektronických zpráv, zpíváním koled s dětmi, 

či jednoduše vyvolat sváteční náladu klidným vykonáním činnosti, kterou děláme rádi…. 

 

Přejeme si, aby mezi tyto oblíbené činnosti patřily nadále i chvíle strávené s naším časopisem. 

      

 

Krásné Vánoce a veselý rok 2014 vám za kolektiv zaměstnanců Alfa Software s.r.o., přeje  

 

Jitka Hejlová  
 

OBSAH 

Co se událo, co připravujeme a o čem se dočtete? 

 

 Právě proběhlo školení pro pokročilé u nás v Klatovech. Další termíny budou vypsány. 

 Připravujeme tradiční školení ve Žďáru nad Sázavou 31. 1. 2014 pod vedením zkušené kolegyně     

Mirky Heidlbergerové a v Hradci Králové se koná tradiční seminář, přednášející Ing. Kozák. 

 Od ledna začneme nabízet nový typ školení – zaměřený na úpravu formulářů. Co nám o tom-

to školení řeknou jeho tvůrci a kolegové Michal Všelko a Honza Huspek? 

 Chystáme se na zbrusu nový projekt nazvaný „Avensionář“ – webový seminář pro uživatele 

Avensia. Podrobnosti se dozvíte v některém z následujících čísel. 

 Také dnes pro vás máme Tipy v AVENSIU. 

 Představíme nové posily týmu Alfa Software, s.r.o. 

 Dozvíme se výsledky soutěže 10 a 11/2013, zasmějeme se vtipům s vánoční tématikou 

 a společně oslavíme 2. narozeniny našeho časopisu  

 

    Přejeme příjemné počtení 

  

ÚVODNÍK 

 

http://www.alfasoftware.cz/skoleni-pro-pokrocile-zdar-nad-sazavou-31-1-2014/
http://www.alfasoftware.cz/seminar-hradci-kralove-27-1-2013/
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 ČERPÁNÍ DOVOLENÉ DO KONCE ROKU 2013 

 

Obecně platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 odst. 1 zákoníku 

práce). Z tohoto pravidla existují 2 výjimky, které jsou uvedeny v § 217 odst. 5 (čerpání 

dovolené na žádost zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské dovolené) 

a v § 218 odst. 3 (viz dále). 

 

Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce je dobu čerpání dovolené povinen zaměstnavatel určit 

podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové 

organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku 

a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud 

v zákoníku práce není stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno 

přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. 

Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit 

nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné 

délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen 

písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne 

se zaměstnancem na kratší době. 

 

V určitých situacích (překážkách v práci na straně zaměstnance) zaměstnavatel zaměstnanci 

dovolenou určit nesmí – jde o případy, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo 

výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, kdy 

je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské 

dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel 

určit čerpání dovolené jen na jeho žádost (§ 217 odst. 4 zákoníku práce). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je povinností zaměstnavatele, aby zaměstnancům určil dobu 

čerpání dovolené v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce, zejména v souladu 

s § 217 a § 218 zákoníku práce. 

 

Celý článek a citace ze zákoníků práce najdete na našem blogu zde. 

 

Autor Tipu: Iveta Lišková 

TIPY AVENSIA  
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=232&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=231&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=232&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://www.alfasoftware.cz/2013/11/
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 Byla odložena povinná elektronická komunikace  

           zaměstnavatelů s ČSSZ od 1. 1. 2014  

 

 

 

Zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů 

od 1. 1. 2014, umožní Česká správa sociálního zabezpečení ještě v příštím roce splnit tuto 

povinnost i prostřednictvím příslušných tiskopisů v klasické papírové podobě.  

 

Více se dozvíte v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 4. 12. 2013, kterou naleznete po kliknutí na 

tento odkaz: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-

zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-

2014.htm. 

 

Autor Tipu: Iveta Lišková 

 

 

 Zajímá vás téma střídání rodičů během mateřské dovolené? Podrobné informace 

se dočtete zde v blogu Mirky Heidlbergerové. 

 

 Zde také najdete nové informace od Ivety Liškové o tzv. dorovnávacím příspěvku.   

 

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST JAK VYDĚLAT 1.000 KČ PRAKTICKY BEZ PRÁCE! 
Získejte nového zákazníka AVENSIA a dostanete od nás 1.000 Kč! 

Ke každé objednávce nový zákazník získá jako dárek slevu 50 % z ceny programu! 

NABÍDKA PLATÍ JEN DO KONCE ROKU 2013!  

  
 

Vyplňte objednávkový formulář, zašlete jej k nám a o zbytek se postaráme my! 

VÍTE O TOM, ŽE? 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm
http://www.alfasoftware.cz/stridani-rodicu-behem-rodicovske-dovolene/
http://www.alfasoftware.cz/nova-davka-duchodoveho-pojisteni-tzv-dorovnavaci-pridavek/
http://www.alfasoftware.cz/ziskejte-noveho-zakaznika-odmenime-vas/
http://mzdovysystem.cz/akce-mzdy/
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Od ledna začneme nabízet nový typ školení – zaměřeného na formulářové sestavy 

a formuláře. Umožní uživatelům využívat všechny funkce úprav formulářových sestav, 

které systém AVENSIO poskytuje. Co nám o tomto školení řeknou jeho tvůrci a kolegové, 

Michal Všelko a Honza Huspek, kteří právě teď finišují přípravy? 

 

„Michale, naše čtenáře bude zajímat, komu tento nový typ školení pomůže?“ 

„Školení je určeno všem uživatelům AVENSIO Software, kteří si chtějí ulehčit práci.  

Znalosti zde získané dovolí plně využívat a upravovat formulářové sestavy. Zejména 

se jedná o všechna potvrzení, výkazy a prohlášení, které tisknou mzdové účetní 

zaměstnancům, ale i o formuláře pro personalisty, jakými jsou například různé varianty 

pracovních smluv. Proto jsme vyhověli zájemcům a budeme je učit, jak upravovat 

formuláře tak, aby přesně vyhovovaly potřebám a zvyklostem v jejich organizaci.  

„Musím mít pokročilou znalost AVENSIA, abych se mohla na školení přihlásit?“ 

„Ne, stačí základní znalost našeho mzdového programu. Teorie úpravy formulářových 

sestav je sice součástí školení pro pokročilé, ale v tomto školení ji znovu probereme a 

zaměříme se na praxi.“ 

„Tak to je fajn. A kolik času mi školení zabere a jak bude probíhat?“ 

„Připravujeme to jako jednodenní školení a program bude následující. Začneme 

nastavením uživatelských práv pro úpravu. Naučíme se pracovat s textovými poli, 

například měnit jejich umístění a velikosti.  Následně se dozvíme veškeré podrobnosti o 

tom, jak nastavit vlastnosti vztahující se k jednotlivým objektům formulářových sestav a 

všechny funkce, které mohou být použity, tj., které z údajů databáze bude dokument 

obsahovat. Dialogové okno nám pak umožní doplnit další informace, které do formuláře 

potřebujeme vkládat, ale nejsou běžně definovány pomocí „funkce“. Závěr školení bude 

samozřejmě patřit  příkladům a individuálním dotazům.“ 

„Honzo, kdy spustíte první školení zaměřené na úpravu formulářů a co si od něj slibujete? 

První školení proběhne v únoru či březnu. Datum bude oznámeno na webu. Absolventi 

budou umět definovat formulářové sestavy přímo v AVENSIU. Nemusí se dál trápit složitou 

úpravou ve Wordu, vkládáním loga firmy a dalších náležitostí. Vše již bude nastaveno. 

Pomůžeme uživatelům ušetřit čas, ulehčíme jim práci a o to jde .“ 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

Michala Všelka a Honzu Huspeka zpovídala Jitka Hejlová,  Klatovy, 15. 12. 2013. 

 

NOVÝ TYP ŠKOLENÍ – ÚPRAVA FORMULÁŘŮ 
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Možná jste již zaznamenali, že tým Alfa Software s.r.o. má novou posilu. Místo Ing. Jany Harantové, 

která je od října na mateřské dovolené, nastoupila do oddělení péče o zákazníky Bc. Jitka Hejlová. 

Iveta Lišková, jedna z nejzvědavějších a nejveselejších konzultantek, Jitku zpovídá : 

 

Iveta: „Pracuješ u nás už skoro měsíc. Co jsi dělala před tím 

 a jak ses´ vlastně dostala do Alfy?“ 

Jitka: „Mým bývalým zaměstnavatelem byla pražská výrobní 

a obchodní firma působící v oblasti motocyklového 

průmyslu, kde jsem pracovala v obchodě, marketingu a 

managementu. Před tím jsem zastávala pozici obchodního 

referenta ve sklárně na Litoměřicku a ve sklárně na Plzeňsku, 

tam jsem po gymplu začínala jako elév obchodního oddělení…“ 

 

Iveta: „Dobře, ale jak jsi se od skla pro domácnost dostala přes rozety do motorek až k softwaru 

pro mzdové účetní?  Přesídlila jsi z Prahy k nám do Pražské ulice v Klatovech, proč?“ 

Jitka: „Vracím se zpět do rodného regionu k „osobám blízkým“. V Alfa Software, s.r.o. jsem našla 

uplatnění dlouholeté praxe a znalostí z VŠ, kterou jsem dokončila před třemi lety. Mým studijním 

oborem byla Sociální a masová komunikace. Bývalý zaměstnavatel přesunul pražskou provozovnu 

do zahraničí a já hledala novou práci v oboru. Na doporučení známého jsem našla Alfu.“ 

 

Iveta: „Jak na tebe působíme a co se ti na práci líbí?“ 

Jitka: „Přiznám se, že jsem neměla čas o tom moc přemýšlet. Moje předchůdkyně mi nestihla předat 

žezlo osobně, takže jsem do dění vpadla po hlavě - rovnou na Podzimní seminář.  Pro práci v Alfě 

jsem se rozhodla spíše pocitově. Líbí se mi atmosféra a to, že firma je zaměřená na pomoc svým 

zákazníkům. Vše má svůj řád a každý na sobě pracuje i osobně tak, aby celek byl lepší. Učím se 

nové věci a má práce je kreativní, což je pro mě důležité. Možná bych v Praze či Plzni dostala také 

zajímavé nabídky, ale domluvili jsme se s paní jednatelkou, že to spolu zkusíme .   

   

Iveta: „Tak tedy zlom vaz!“                                  Jitka: „Díky za přátelský výslech .“ 

 

 

Další posilou týmu, tedy posilou spíše 

teoretickou a rozptylovací, je čerstvě 

narozený Toník Harant. Celý kolektiv 

zaměstnanců přeje jeho mamince, 

kolegyni Janě, hodně zdraví a spokojené 

svátky!    

PŘEDSTAVUJEME POSILY TÝMU 
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„O Vánocích přijde malý synek za tatínkem 

a zajímá se: „Tati, proč se u nás Ježíšek 

svléká?” „Prosím tě, jak tě to napadlo?” 

„No, když jsem včera přišel domů, 

maminka v ložnici říkala: Ježíši, rychle 

se obleč a vyleť oknem. Manžel se vrátil!”  

---------------------------------------------- 

Byla takhle jednou perfektní ženská, která 

potkala perfektního chlapa. Po perfektním 

randění měli perfektní svatbu a perfektní 

líbánky. Jejich celý život byl perfektní. 

Jednou takhle o Vánocích, všechno pod 

sněhem, který se valil z mraků v hustých 

chuchvalcích, jeli tihle perfektní manželé 

autem domů, když vidí, jak na ně v 

chumelenici někdo u krajnice mává. 

Protože to byli perfektní lidi, samozřejmě 

zastavili a on tam stojí Ježíšek, plný pytel 

dárků. Tak ho naložili. Když je poprosil, 

rádi mu vyhověli, že mu pomůžou rozvézt 

dárky.  Jezdí po kraji od domu k domu, až 

na jedné cestě dostali smyk a nabourali do 

stromu. Přežil to jen jeden z nich. Kdo?  

No samozřejmě perfektní žena, protože 

perfektní chlap a Ježíšek přece neexistují.  

A jak to vidí chlap? No, když perfektní 

chlap a Ježíšek neexistují, tak musela řídit 

perfektní žena, což vysvětluje tu 

autonehodu.  

---------------------------------------------- 

Pepíček se modlí před Vánocemi a na konci 

modlitby zakřičí. - Ježíšku, dones mi kolo ! 

- Ježíšek není hluchý, domlouvá mu sestra. 

- Ale babička ano!  

---------------------------------------------- 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt 

na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 

stromeček hoří!”  

                                                            

„Říká se svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.  

 Chlapeček za chvíli zase začne křičet: 

„Mamí, mamí, záclony už také svítí!”  

---------------------------------------------- 

 „Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá 

se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, 

abych jí pomohl s vánočním úklidem.”  

„Z takového důvodu vám přece nebudu 

dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.  

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl 

jsem, že je na vás spolehnutí.” 

---------------------------------------------- 

Před jedním americkým supermarketem 

vlezlo malé děcko Santa Clausovi na klín a 

on se ho zeptal, jako všech dětí: „Tak, co 

bys chtěl k Vánocům, maličký?” Děcko 

vyvalilo oči, poklesla mu brada a po pěti 

vteřinách povídá: „Cože?! Tys nečetl můj e-

mail?!” 

---------------------------------------------- 

Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč 

chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických 

vláčků?” 

„Chci si taky hrát, když je táta doma!” 

---------------------------------------------- 

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do 

lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, 

hodinu, dvě, tři ... Pak se ozve: „Ivano, máš 

něco?”„Ne, vůbec nic. A ty?”„Já taky ne. 

Tak co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob?” 

 

 

                 

VTIPY – VÁNOČNÍ    
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Vyhodnocení soutěže 10/2013  a 11/2013 

V říjnovém čísle měli za úkol přiřadit výrobek a město, ke kterému patří. 

Sprádpovědi byly tyto:  

Výrobek Město 

A) Čaj Jemča 4) Jemnice 

B) Kostkový cukr 1) Dačice 

C) Porcelán Thun 5) Karlovy Vary 

D) Varhany 3) Krnov 

E) Boty 2) Zlín 

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 soutěžících, vylosováni byli: paní Moslerová z Hrabyně; 

paní Kotková z Frýdlantu nad Ostravicí a paní Hubálková ze Žamberka.  Gratulujeme 

a  výherkyním zasíláme dárek v podobě poukázky do lékárny Dr. Max ve výši 100 Kč 

na preparát dle vlastního výběru. 

 

V listopadovém Alfíkovi byla otázka zdánlivě jednoduchá. Jaké národnosti byl 

Svatý Mikuláš? Někteří se nechali zmást tím, že jeho rodiště Myra, se nachází v dnešním 

Turecku, ale Svatý Mikuláš byl Řek!  Tři nejrychlejší, paní Tvrdá z Chebu, paní Jarošová 

z Letohradu a paní Caithamelová ze Stodu od nás obdrželi balíček s vánočním čajem 

a voňavou svíčkou.  

 

Nová soutěž   

Tentokrát bychom se rádi dozvěděli, jak a v čem vám AVENSIO, ALFA či BETA pomáhají 

nebo jakou veselou situaci či trapas jste díky nim zažili . Své historky, povídky, 

básničky či jednoduché slogany zasílejte na e-mail:hejlova@mzdyklatovy.cz  do 10. 1. 2014. 

Nejlepší dílko bude zveřejněno v lednovém čísle. Samozřejmě pod podmínkou, že autor 

s uveřejněním souhlasí. Vítěz bude bohatě odměněn. 

 

Víte, že Alfík slaví své druhé narozeniny?  
První číslo vyšlo v prosinci 2011!   

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ 

Nedostáváte od nás pravidelně Alfíka? Napište si o něj! 

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

