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… a máme rok 2018! Také vám připadá, že poslední léta splašeně utíkají? Mrkneme okem 

a měníme kalendář, ani nestíháme počítat dny. Čím to je? Jako děti jsme měli spoustu času. 

Těšili jsme se na prázdniny, vymýšleli roztodivné čertoviny a užívali si dobrodružné výlety. 

Čas se táhl jako med. Byla jej stálá zásoba, ze které, zdálo se, vůbec neubývá. Spěchali jsme 

jen, abychom už byli dospělí a soukolí času se pak nějak moc rychle roztočilo… 

Bilancuji a ohlížím se za rokem 2017. Byl pro mě jedním z nejpovedenějších, téměř celý jsem 

prožila v radostném očekávání přírůstku do rodiny. Bohužel, vešly se do něj i méně veselé 

události a konec roku jsem parádně prokašlala. „Smrk a chcíp“, neboli nachlazení a únava 

vykonaly své. Využívám proto tento okamžik, abych si utřídila myšlenky a podívala se 

na mladý rok 2018 drobnohledem. Má přání a předsevzetí se upínají ke zdraví a s tím 

související zlepšení fyzické kondice. Nárazové cvičení chci změnit v každodenní zvyk a doplnit 

jej pravidelnou návštěvou sauny, velice prospěšnou a odpočinkovou činností, která, provádí-li 

se každý týden, má prý moc posílit imunitu. A také minimálně 1x měsíčně 

se „utrhnout“ na masáž zad a šíje. Samozřejmě, že obě „tělopěstící“ činnosti jsou spojené 

s odpočinkem a setkáváním se s milými lidmi, takže i psychickým relaxem. S překvapením totiž 

zjišťuji, že na mateřské, kterou trávím převážně „na samotě u lesa“, mi asi nejvíce chybí 

obyčejné povídání si s lidmi! Těším se, až dny budou delší, bude víc slunce a víc příležitostí 

k setkávání .       

 

Rok 2018 začal volbami. Věřím, že každý, ač to tak někdy nevypadá, si může zvolit, jak tento 

a další roky prožije.  Přeji si, abychom své politické reprezentanty a způsob svého žití zvolili tak 

dobře, aby na ně na konci roku nebylo nutné kašlat a vše dramaticky měnit 

. 

  

 

 

 

   

 

        Bc. Jitka Hejlová 

                      redakce časopisu ALFÍK 

             hejlova@alfasoftware.cz 
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Daňové změny v roce 2018 
 

Finanční správa ČR připravila a na svých webových stránkách zveřejnila 

přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018. Tento přehled je rozdělen do 3 částí 

týkajících se: 

 daně z příjmů fyzických osob (dále jen „FO“) 

 elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“)  

 kontrolního hlášení (DPH) 

Některé změny týkající se daně z příjmů FO 

 Zvýšení částky osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí 

na 439 200 Kč ročně. 

 Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) bude možné uplatnit až do výše 12 200 Kč. 

 Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle 

§ 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 

z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši 6 ti násobku minimální mzdy; 

tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73 200 Kč. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý 

měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6 100 Kč. 

 Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. 1.800 Kč ročně), tedy 

ze současných 1 117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně) na 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně). 

 Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani 

a daňového zvýhodnění bude nově umožněno učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním 

podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení 

správnosti údajů. 

 Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. 

Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého 

zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný 

příjem (např. odměna člena volební komise). 

Úplný výčet změn naleznete zde. 

EET - informace o tom, koho se v posledních dvou fázích týká, se dozvíte zde. 

 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2017/prehled-nejvyznamnejsich-danovych-zmen-p-8919
http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby
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Kontrolní hlášení 

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního 

soudu č. 40/2017 Sb. v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. 

Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést: 

 identifikační a kontaktní údaje plátce, 

 údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat 

kontrolní hlášení, 

 údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně, 

 identifikační údaje odběratele nebo dodavatele. 

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH budou tedy dány přímo 

zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH 

nic nemění. Více informací si přečtěte zde. 

 Zdroj: http://www.financnisprava.cz/ 

Daňový kalendář 2018 

Finanční správa ČR stejně jako v letech minulých vydala i pro rok 

2018 upozornění na daňové povinnosti vyplývající pro poplatníky 

z jednotlivých daňových zákonů *). Jeho součástí je rovněž daňový 

kalendář obsahující nejenom termíny splatností daní, ale také termíny podání daňových 

přiznání, vyúčtování, souhrnných/kontrolních hlášení atd. Upozornění vč. daňového 

kalendáře pro rok 2018 si můžete stáhnout přímo ze stránek Finanční správy ČR ZDE. 

  

*) Seznam vybraných daňových zákonů: 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

 TIPY AVENSIA 
 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/Okruhy-povinnych-polozek-KH-jsou-v-zakone-8849
http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/MF-7_21.pdf?201712270951
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Hlavní změny v důchodovém pojištění od roku 2018 
 

Na základě nařízení vlády č. 343/2017 Sb., se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké 

a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2017 tak, 

že se základní výměra zvyšuje o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 Kč na 2 700 Kč a procentní 

výměra zvyšuje o 3,5 %. Dále se stanoví 

 všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, 

 výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího 

základu za rok 2016, který činí 1,0612, 

 první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč, 

 druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč. 

 výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

od roku 2018 činí 2 700 Kč. 

Na základě nařízení vlády č. 344/2017 Sb. se příplatky k důchodu podle nařízení vlády 

č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % 

částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují 

od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017. Částka příplatku 

se po uvedeném zvýšení zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zákon č. 203/2017 Sb., mimo 

jiné, ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech (více viz 

náš blogový článek zveřejněný 2. 8. 2017). 

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově na něj 

vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového 

pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to alespoň jeden rok, 

popřípadě u pojištěnce staršího 38 let alespoň dva roky (viz zákon č. 148/2017 Sb.). 

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se nově od 1. února 2018 

zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, 

a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby 

pojištění (viz zákon č. 259/2017 Sb.). V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné 

na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.  

Další důležité změny jsou popsány v dokumentu MPSV z 7. 11. 2017. Více informací také 

naleznete v tiskové zprávě ČSSZ z 27. 12. 2017.                           

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.alfasoftware.cz/zastropovani-duchoveho-veku-na-65/
https://www.mpsv.cz/cs/31150
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/cssz-informuje-novinky-v-duchodovem-pojisteni-pro-rok-2018.htm
http://www.mpsv.cz/
http://www.cssz.cz/
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Podíl OZP za rok 2017  
 

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí byl zveřejněn formulář 

„Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele“ podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 

2017 – viz tento odkaz. 

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek 

nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. 

Formulář můžete také vytisknout a následně podat v papírové podobě. Na Portálu MPSV 

jsou rovněž uvedena čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného 

podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu. 

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu 

za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel 

zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února. 

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2017 se použije průměrná mzda v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017, tedy částka 28 761 Kč, která byla vyhlášena 

v částce 158 Sbírky zákonů dne 15. 12. 2017 sdělením MPSV č. 447/2017 Sb. ze dne 

7. 12. 2017. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 

2,5násobek této částky, tj. 71 902,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které 

bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 71 902,50 Kč a uvede výslednou sumu 

zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. 

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, 

k právům a povinnostem zaměstnavatelů, ke změnám od roku 2017 a 2018 naleznete 

například na stránkách Portálu MPSV. 

MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ PROGRAM AVENSIO SOFTWARE:  

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO 

Software č. 3.0.2 ze dne 20. 12. 2017 – viz podkladová sestava pro vyplnění 

formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl 

osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace). 

Všichni uživatelé AVENSIA mají také k dispozici zaktualizovaný dokument „Podíl OZP“, který 

je uložen v Nápovědě (Soubory nápovědy – Sestavy). 

 TIPY AVENSIA 
 

https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/edit.jsp?FN=OznZozp180101820&CMD=EditForm&SSID=S2awyLYzdf4smFr8~nEM_iVt~XQaYuLb
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni/cisla_uctu_krajskych_pobocek_pro_pp_ozp.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=447/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=447/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni
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Cestovní náhrady v roce 2018  

 

Vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15. 12. 2017 stanovilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle 

ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1. 1. 

2018: 

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč (v roce 2017 = 1,10 Kč), 

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč (v roce 2017 = 3,90 Kč). 

 

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské 

sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod. (v roce 2017 = 72 Kč), 

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejdéle však 18 hod. (v roce 2017 = 109 Kč), 

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod. (v roce 2017 = 171 Kč). 

 

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní 

a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod. (v roce 2017 = 72 Kč až 86 Kč), 

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejdéle však 18 hod. (v roce 2017 

= 109 Kč až 132 Kč), 

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod. (v roce 2017 = 171 Kč až 205 Kč). 

 

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí 

zákoníku práce činí 

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2017 = 29,50 Kč), 

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2017 = 32,50 Kč), 

c) 29,80 Kč u motorové nafty (v roce 2017 = 28,60 Kč). 

 

Poznámka: Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb. 

 

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 stanoví vyhláška Ministerstva financí 

č. 401/2017 Sb. 

 TIPY AVENSIA 
 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=401/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=401/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Zjednodušený formulář DaP pro zaměstnance 

 

Poprvé pro rok 2016 mohli daňoví poplatníci, kteří 

zdaňovali příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. typicky 

zaměstnanci), využít zjednodušený dvoustránkový formulář 

daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob (viz náš blogový článek z 31. 10. 2016). 

Stejnou možnost mají také pro podání daňového přiznání za 

rok 2017. 

Formulář DaP (č. MFin 5405/D – vzor č. 2) je k dispozici 

v databázi daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz.  

Pokyny k jeho vyplnění si můžete přečíst zde. 

Jak již bylo shora uvedeno, zjednodušený formulář DaP je určen pro poplatníky mající pouze 

příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů ČR). 

Není však určen pro poplatníky: 

 s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy; 

 s příjmy ze zdrojů v zahraničí; 

 podávající dodatečné přiznání. 

V takových případech je nutné využít tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob …“ – 

MFin 5405 – vzor č. 24. 

 

Podání DaP, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky  

– více informací např. viz tento odkaz. 

             

 

 

Lednové tipy pro vás připravila Iveta Lišková, konzultantka programu 

AVENSIO Software, liskova@alfasoftware.cz 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.alfasoftware.cz/novy-dvoustrankovy-tiskopis-dap-pro-zamestnance/
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-D_2.pdf?201801032020
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-D-1_2.pdf?201801091924
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405_24.pdf?201801111915
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405_24.pdf?201801111915
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/strucny-prehled
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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„Nemám vůbec čas jezdit na nějaká školení a semináře,“ slýcháváme občas z našich telefonů. 

Případně volající pokračuje dalšími argumenty: „Šéf mne nepustí, nejsou na to peníze…“ atd. 

Pravdou je, že odborné školení, pokud je opravdu kvalitní, nemůže být levnou záležitostí 

a obvykle zabere celý pracovní den. Ačkoli však jsou se vzděláváním zaměstnanců spojeny 

zvýšené náklady a časová náročnost, jsou kurzy stále plné. Proč? Vybereme-li si správný typ 

školení a kvalitního dodavatele, čas, který na kurzu strávíme, se nám totiž několikanásobně 

vrátí. Pomineme-li fakt, že pracovat na sobě a vyvíjet se je lidskou přirozeností, která nám 

umožní udržovat si duševní svěžest, dalším argumentem hovořícím pro účast na školení 

je obyčejná lenost. Jak to? Školení nám totiž poskytne hotový návod jak na věc jít. Nemusíme 

zkoušet slepé uličky a dlouze studovat manuály. V konečném důsledku nám kurz urychlí 

a ulehčí práci a získáme i osobní profit – zvyšujeme svou cenu na trhu práce a dovednosti 

využijeme i jinde – např. prohloubení znalostí práce s PC se hodí vždy a všude . Vstupní úsilí 

„přenastavit procesy“ v počítači a v hlavě se nám několikanásobně zúročí v dalším období, 

jelikož to, s čím jsme se dříve mořili celé hodiny, máme hotové bez stresu za pár minut!  

 

V AVENSIU je to například „výroba“ statistik, pracovních smluv, evidence personální agendy 

a další běžně dostupné, ale zatím nevyužívané funkce, kterými si lze ulehčit a zpřehlednit 

práci. Je na nás, jak správně vysvětlíme šéfovi, že 1-3 dny strávené školeními se firmě vrátí 

v podobě lépe odvedené práce moderním a efektivním způsobem. I on může z našeho 

vzdělávání těžit – např. po školení AVENSIO pro pokročilé budete umět vyjíždět výstupy – 

sestavy a přehledy dle konkrétních požadavků, 

se kterými pak lze dále pohodlně pracovat. 

Kromě toho si můžete u školitelů a ostatních 

účastníků ověřit, jak problém, se kterým se 

právě potýkáte, řeší jinde.  A v  neposlední řadě 

získáte nadhled. Tím, že opustíte každodenní 

stereotyp, vystoupíte z profesionální slepoty 

a jste pak schopni podívat se na vše zvenčí 

a otevřít se novým nápadům .   

 

Jelikož jsme ALFY nejen ve mzdách, naším 

patronem se stal vlk – ALFA samec, tak stejně 

jako při přesunu vlčí smečky i při školeních 

AVENSIO udává tempo ten, kdo potřebuje nejvíce péče a pozornosti. Školitelka zůstává jako 

supervizor pěkně „vzadu“ a udržuje si přehled o průběhu školení, za které zodpovídá.  

Autor článku: Bc. Jitka Hejlová  

 ŠKOLENÍ = ZTRÁTA ČASU? 
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Právě probíhají jednodenní SEMINÁŘE zaměřené na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, 

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu 

AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.  

 

KAPACITA VŠECH SEMINÁŘŮ RZD BYLA ZCELA NAPLNĚNA! 

 

 

 

 

 25. 1. – 26. 1. - PRAHA – Začínáme s programem 

AVENSIO, PC učebna ALTUS TRAINING Center, 

Lisabonská 799/8, Praha 9  

PŘIHLÁŠKA 

Aktuálně probíhá uzávěrka přihlášek. K dispozici volná místa! 

 

 

 

 19. 2. – 20. 2. - BRNO – Začínáme s programem 

AVENSIO, v počítačové škole PC-DIR Real, Mlýnská 

425/70, Brno-střed 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 

 

 

 22. 2. – PRAHA – Personální agenda v programu 

AVENSIO, PC učebna ALTUS TRAINING Center, 

Lisabonská 799/8, Praha 9  

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 

 

 

Vždy aktuální informace o školeních a seminářích najdete ZDE 

na našem webu www.alfasoftware.cz.  

Případně pište své dotazy na hrabetova@alfasoftware.cz. 

 

 

 

 

 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetb9hsaDvaubWfKMhtx3pKRITHnBTx4K9sDO_rg0WPk91g5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetb9hsaDvaubWfKMhtx3pKRITHnBTx4K9sDO_rg0WPk91g5w/viewform
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-zaciname-programem-avensio-brno/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-zaciname-programem-avensio-brno/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha/
http://www.alfasoftware.cz/rubrika/terminy-skoleni-seminaru/
http://www.alfasoftware.cz/
mailto:hrabetova@alfasoftware.cz
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MĚSÍC 

 

SEMINÁŘE 2018 ŠKOLENÍ 2018 

 

PO 15. 1. 2018 - RZD PRAHA 25. - 26. 1. Začínáme s programem AVENSIO - PRAHA 

I. ST 17. 1. 2018 - RZD K. VARY 

  PÁ 19. 1. 2018 - RZD KLATOVY 

  ST 24. 1. 2018 - RZD PŘEROV   

 

 

  

 

II. 

   

 

PO - ÚT 19. - 20. 2. Začínáme s AVENSIEM - BRNO  

 

 

  

ČT 22. 2. Personální agenda v AVENSIU – PRAHA 

 

 

  

 

PO 27. 3. AVENSIO pro pokročilé – Č. BUDĚJOVICE 

   

III.   ÚT-ST 27 - 28. 3. Začínáme s AVENSIEM - KLATOVY 

     

  

ST 25.4. - ČT 26. 4. JARNÍ 

SEMINÁŘ 

ST 18. 4. Personální agenda v AVENSIU- PRAHA 

 

IV. 

  

PO 16. 4. AVENSIO pro pokročilé - BRNO  

 

 

   

ÚT 24. 4. Personální agenda v AVENSIU - KLATOVY   

(sleva 50% pro účastníky Jarního semináře) 

     

 

  

ST 16. 5. Personální agenda v AVENSIU – K. VARY 

NOVINKA: 

V. 

  

ST 23. 5. „OBČANSKÉ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ“ s PhDr. 

Valentou - BRNO  

 

  

PO 28. 5. „OBČANSKÉ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ“ s PhDr. 

Valentou - PRAHA  

     

 

  

ČT 21. 6. AVENSIO pro pokročilé – PLZEŇ 

  

VI.   ÚT-ST 26. - 27. 6.  Začínáme s AVENSIEM - PRAHA 

     

Změna termínů a místa konání vyhrazena! Plán akcí 7-12/2018 najdete v dalším čísle. 

 PLÁN AKCÍ 1-6/2018 
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ALENA KVÁČOVÁ je posilou našeho týmu od konce srpna 2017. Jejím životním 

mottem je „…“ (znění motta najdete v tajence křížovky na konci tohoto čísla ). 

Možná i proto působí velice sympaticky. Najdete ji, tedy pokud právě nejezdí 

v terénu, v našem sídle na Pražské ulici v kanceláři RECEPCE. Pro absolventy 

školení v Klatovech upřesňuji, že je to „ta kancelář s kávovarem“ vpravo od vstupu.  
 

Paní Aleno, můžete našim čtenářům prozradit, jakými cestami jste přišla do Alfy a co jste dělala 

před tím? Přes pětadvacet let jsem pracovala ve velké firmě jako personalistka. Bohužel jsem 

musela před časem ukončit pracovní poměr – můj post byl přesunutý do Ostravy. Chtěla jsem 

pokračovat ve své praxi, jenže najít volné místo jako personalistka, není tak jednoduché. 

Moje zkušenosti na rok využila jedna menší firma a poté jsem na čas nastoupila přímo do výroby. 

Byla to práce úplně mimo můj obor, ale za to jsem nasbírala cenné zkušenosti. Jsem velice ráda, 

že jsem se mohla vrátit zpět k práci, která je mi blízká a kde mohu uplatnit své znalosti a navíc 

se naučit mnohému novému. Věřila jsem, že najdu vhodnou pracovní příležitost, ale nakonec nová 

práce našla mne, respektive našla mne pro Alfu paní jednatelka Mgr. Maurerová. 

 

Vaším úkolem je pomáhat klientům, kteří potřebují poradit s docházkovým programem BETA, 

případně přístupovým systémem ALFA. Popište prosím, jakým způsobem pomáháte. Pomáhat 

lidem je pro mě největší smysl života. V podstatě to dělám celý život. Abych ale mohla pomáhat, 

musím nejdříve znát! Když jsem nastoupila do Alfy, musela jsem se intenzivně učit program a vše, 

co s Betou souvisí. Vždy mne uspokojí, když mohu klientovi pomoci, reagovat na dotazy a vyřešit 

s ním situaci. Stále se však učím a sbírám praktické zkušenosti. Určitě mi pomohla a stále pomáhá 

dlouholetá praxe. Vždyť jako personalistka jsem se setkávala s docházkovým programem 

a s vyhodnocováním výkazů, ale i s odbornými vědomostmi, jako je pracovní doba, práce přesčas, 

přestávky, příplatky, apod. Zákoník práce jsem vždycky ovládala. Jak už jsem se zmínila, pracovala 

jsem ve velké i malé firmě, ale také ve výrobním závodě. Proto se dovedu vcítit do klienta. 

Každopádně i přes všechny mé zkušenosti bylo velkou výzvou naučit se kompletně nový systém… 

 

Jak jsme se dočetli v minulém čísle, máte ráda knihy Pierra Franckha, jejichž ústředním tématem 

je  „správně si přát“. Jakým dalším zálibám se oddáváte a jaká přání vyšlete k našim čtenářům? 

Již třetím rokem se chodím pravidelně učit „Malovat pro radost“. Určitě nejsem žádná malířka, 

ale prostě mne to baví! Přijdu mezi úplně jiné lidi a mohu také od nich čerpat. Našim klientům 

bych chtěla vzkázat, že každá změna je náročná. Mluvím hlavně k těm, kteří se poprvé setkávají 

s novým počítačovým programem. Jenže když si člověk věří a vloží do učení své úsilí, tak to dokáže! 

Přeji proto všem našim čtenářům, aby měli při práci s našimi programy trpělivost a brzy objevili 

výhody skvělého softwaru! 

       Rozhovor s Alenou Kváčovou vedla Bc. Jitka Hejlová, redakce časopisu Alfík  

ROZHOVOR 

http://pani-dyne.cz/
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Zkušenost s propojením mzdového programu s účetnictvím 

 

 

       Děkuji Vám za usnadnění mé práce, jako mzdové účetní, spojené s propojením mého 

softwaru s účetnictvím. 

 

      V červnu loňského roku jsem se obrátila na firmu ALFA Software, konkrétně na paní Ivetu 

Liškovou a Janu Boškovou,  s tím, že bych potřebovala pomoci upravit předpis a úhradu 

v mém programu, abychom tento výstup mohli rovnou nahrát do našeho účetnictví Gordic. 

Vzhledem k tomu, že jsem připravovala ručně podklady pro účetní a vyloženě účetnictví jako 

celek nedělám, potřebovala jsem sestavit vše na míru.  

 

     Zaslala jsem podklady paní Boškové  a během asi 10 dnů jsem nahrávala potřebné soubory 

do mého programu. V platech za měsíc červen a červenec jsme vychytaly drobné úpravy 

a mohu konstatovat, že pro mě je to obrovské usnadnění práce a usnadnění práce účetním. 

Eliminují se chyby při ručním zpracování a odpadá štos papírů, protože sestava je přehledná 

a vše je na 5 listech. V případě, že je potřeba do účetního předpisu, anebo úhrady něco doplnit, 

stačí pouze zvednout telefon a domluvit se. 

 

     Jsem moc ráda, že jsem tento krok učinila. Je to opravdu velký přínos do práce mé, 

ale zároveň i do práce mých kolegyň.  

 

Ještě jednou děkuji za spolupráci a za milý a ochotný přístup, jaký jak paní Bošková, 

ale i ostatní její kolegové v ALFA Software mají. 

 

 

Olga Merunková, mzdová účetní 

   

Město Stochov 

 

 

Z VAŠICH DOPISŮ 



  14 

 

A L F A  S O F T W A R E, s.r.o.           www.alfasoftware.cz 
PRAŽSKÁ 22  www.mzdovysystem.cz 
339 01  KLATOVY  e-mail: info@alfasoftware.cz 

Tel. 376 709 890 
 

 

 

 

 

  Město Železná Ruda 
Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda 

Finanční odbor 

         

V Železné Rudě dne 30. 12. 2017 

 

Reference na poskytované služby firmou ALFA SOFTWARE, s.r.o. 

 

Se společností ALFA SOFTWARE, s.r.o. spolupracuje město Železná Ruda od roku 2011. 

Využíváme mzdový a personální systém AVENSIO a v závěru roku 2017 jsme pořídili 

i docházkový systém BETA. 

 

Vysoce pozitivně hodnotíme spolupráci v srpnu a září 2017, kdy jsme využili poradenství 

a úpravu mzdového systému pro naše konkrétní potřeby v účetnictví města. Zde jsme byli 

velmi spokojeni zejména s paní Miladou Kučerovou a Monikou Míškovou, které za námi 

přijely a pomohly nám vše nastavit přímo u nás ve mzdové účtárně. V oblasti docházkového 

systému nám vše perfektně zařídil, nainstaloval a zaškolil pan Ing. Pavel Paleček. 

 

Na firmu ALFA SOFTWARE, s.r.o. se můžeme kdykoliv spolehnout. Vždy nám dodají, 

co potřebujeme a velmi dobře se nám s nimi komunikuje jak prostřednictvím zákaznického 

servisu, tak i v případě potřeby pomocí dálkového přístupu přímo do systému. 

 

ALFA SOFTWARE, s.r.o. má naši plnou důvěru a věříme v další pozitivní rozvoj spolupráce. 

 

Ing. Vlastimil Valeš, vedoucí finančního odboru, Město Železná Ruda 

 

 

 

Děkujeme vám všem, kteří oceňujete péči našeho ALFA týmu . Jsme rádi 

vašimi spolehlivými partnery a posiluje nás, jsme-li ujišťováni, že naše 

počítačové programy a poskytovaný servis vám usnadňují práci.     

      

                                                                              Váš Tým ALFA Software 

Z VAŠICH DOPISŮ 
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V minulém čísle jsme se ptali, jak, kde a s kým byste chtěli přivítat nový rok. 

Mohli jste popustit uzdu fantazii a nejsmělejším představám. 

Zřejmě jste ovšem měli koncem roku úplně jiné myšlenky nebo 

nepřicházela inspirace, jelikož jsme obdrželi pouze tři odpovědi.  

Zasíláme proto dárek – škrabku na led – výjimečně všem prosincovým 

soutěžícím  a dovolujeme si jejich odpovědi zveřejnit: 

 

 „Bydlíme na horách v malebné vesničce, takže k přivítání nového roku by mi bohatě stačilo 

pohádkové zimní počasí (které se v posledních letech příliš nedaří) a příjemná oslava 

ve společnosti rodiny a hlavně manžela.“ Děkujeme paní Lence za upřímnou odpověď 

a věříme, že zimní pohádka se již v její malebné vesničce kraluje . 

 "Jak? - vesele. Kde? - kdekoliv. S kým? - se svými blízkými. Místo toho jsem strávila Vánoce 

i příchod nového roku sama v nemocnici, po operaci. Omlouvám se, chtěli jste nejhezčí 

a nejvtipnější odpovědi, ale bohužel ne vždy to jde." Děkujeme paní Šárce, že se ozvala 

a upozornila na skupinu všech lidí, kteří nemohou trávit svátky se svými blízkými. Jsme s Vámi 

a přejeme brzké uzdravení a mnohem veselejší rok 2018! 

 „Bouřlivě, na nějakém krásném tropickém ostrově, s „chlápkem“, který vypadá jako Pierce 

Brosnan před 20 lety “ Silvestr na tropickém ostrově je velice přitažlivá představa a navíc 

s vtipným představitelem agenta 007 by to vůbec nemuselo být špatné . 

   

SOUTĚŽ 1/2018 
  

Tentokrát se ptáme na tajenku křížovky otištěné na následující stránce.  

Najdete v ní životní motto naší služebně nejmladší kolegyně paní  

Aleny Kváčové, konzultantky docházkového systému BETA. 

 

Své odpovědi zasílejte do 10. února prostřednictvím tohoto formuláře.   

3 vylosovaní výherci získají praktickou tašku na rameno! 

 

 

Napište nám, co vás zajímá! Alfík je tu pro vás, proto je pro nás důležitá Vaše zpětná 

vazba. Dotazy, zážitky a příspěvky pro náš časopis zasílejte na info@alfasoftware.cz 

Sledujte nás také na Facebooku: ALFA SOFTWARE, s.r.o. 

https://www.facebook.com/alfasoftware/ 

SOUTĚŽ   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVMk5X16-CgahQinFL2f20_COHZymIU61qxHio_zVzflyAOg/viewform
mailto:info@alfasoftware.cz
https://www.facebook.com/alfasoftware/
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