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Okurky v lednu? Ano, leden je jakási zimní okurková sezóna. Vše, co se dalo, se nakoupilo 

koncem roku. Probíhají inventury a peníze mezi firmami tečou jen velice zvolna. Někteří 

zaměstnanci si protáhli vánoční volno do Třech králů, jiní využili pracovně volnější lednové dny 

a dopřávají si zimní dovolenou na sjezdovce. Několik obchodů se sice snaží nalákat zákazníky 

na povánoční „neuvěřitelné“ slevy, většinou však firmy a organizace bilancují, plánují, počítají 

a počítají...  

Ano, většina populace odpočívá, pouze ti, kteří počítají, mají sakra 

napilno. Kdo zastává funkci jednatele, ekonoma, mzdové účetní nebo 

finanční účetní, si ještě dlouho neodpočine. Kromě každoměsíčního 

zpracování mezd ukusují z našeho času ještě různá školení a semináře, 

čeká nás silniční daň, daň z nemovitostí a zanedlouho se přiblíží termíny podání ročního 

vyúčtování daně z příjmů.  

 

Přejeme Vám, abyste nástrahám výše jmenovaných povinností čelili statečně a vše proběhlo 

hladce. Slibujeme, že Váš případný zádrhel se zpracováním mezd/platů nebo ročním 

vyúčtováním s Vámi vyřeší náš tým ALFA Software .  

 

Také letos chceme být Vaším spolehlivým „přítelem na telefonu“. Chceme pomáhat 

a vylepšovat pro Vás mzdový systém AVENSIO a docházkový systém BETA k obrazu Vašemu.  

Prožívejte krásné zimní dny a mrazení, které Vám občas přeběhne po zádech, ať je způsobeno 

pouze příjemnými zážitky!  

 

Prosincové mzdy jsou zpracovány. Dopřejte si pauzu 

a odměňte se chvilkou s časopisem Alfík .  

Přeji Vám příjemné počtení! 

 

          

  

 

  

 

 

Bc. Jitka Hejlová 

                      redakce časopisu ALFÍK 

             hejlova@alfasoftware.cz 
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Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2019 

Na základě nařízení vlády č. 273/2018 Sb. 

ze dne 20. 11. 2018 zveřejněného v Částce 

138 Sbírky zákonů dne 7. 12. 2018 dochází 

ke změně vládního nařízení č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí. 

S účinností od 1. 1. 2019 se tak zvýší minimální měsíční mzda o 1 150 Kč z dosavadních 

12 200 Kč na 13 350 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodinová mzda 

se pak zvýší o 6,60 Kč - z 73,20 Kč na 79,80 Kč. 

Minimální mzdu je možné definovat jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci 

v pracovněprávním vztahu, upravuje ji ustanovení § 111 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 

Sb.). Její jednotlivé sazby a podmínky poskytování jsou pak upravovány právě shora 

uvedeným nařízením vlády č. 567/2006 Sb.  

Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce 

a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou 

či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém 

pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr samostatně. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 

stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 

jsou odstupňovány podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných 

prací, zařazených do 8 skupin. Kolik budou 

činit od 1. 1. 2019 se dozvíte v níže uvedené 

tabulce. Zaručenou mzdu upravuje ustanovení 

§ 112 zákoníku práce. 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
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Změna výše minimální mzdy bude mít od 1. 1. 2019 vliv, mimo jiné, také na: 

 Výpočet a odvod zdravotního pojištění 

 Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání 

 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 Daňový bonus 

 Slevu za umístění dítěte 

 Limit pro osvobození důchodu od daně z příjmů 

 

Podrobnosti o tom, jakým způsobem se změna těchto položek dotkne, uvádíme v blogovém 

článku „Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2019“, který najdete na našem webu 

zde: http://www.alfasoftware.cz/zvyseni-minimalni-zarucene-mzdy-od-ledna-2019/ 

  

Minimální a zaručená mzda v programu AVENSIO Software 

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) 

zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální a zaručená 

mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité 

je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy. 

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá 

na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, 

důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30. 

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových 

položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, 

důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31. 

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software 

v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory 

nápovědy – Základní činnosti v programu. 

 

Autor článku: Iveta Lišková, konzultantka mzdového progarmu AVENISO, 

liskova@alfasoftware.cz 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://www.alfasoftware.cz/zvyseni-minimalni-zarucene-mzdy-od-ledna-2019/
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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Zdravotní pojištění v roce 2019 
 

V oblasti zdravotního pojištění se od 1. 1. 2019 mění pro všechny 

skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy 

týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů 

(dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu. 

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která 

se každoročně zvyšuje (pro rok 2019 činí 32 699 Kč). Proto se od 1. 1. 2019 zvyšuje i minimální 

záloha, a to z 2 024 Kč na 2 208 Kč. 

Jelikož se od 1. 1. 2019 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 12 200 Kč 

na 13 350 Kč, zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo 1 647 Kč 

budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá 

pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti 

a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní 

pojištění v zákonem stanovené výši. 

Po roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 969 Kč 

na 1 018 Kč. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci 

rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby 

pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie 

státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet 

minimální vyměřovací základ. 

Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod 

o pracovní činnosti – při překročení této částky se osoba činná na základě DPČ považuje 

pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako 

svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, 

kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 

pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Nová rozhodná částka 3 000 Kč se bude 

týkat ještě členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu a dobrovolných 

pracovníků pečovatelské služby. 

Zdroj: vyhláška č. 213/2018 Sb., nařízení vlády č. 273/2018 Sb., zákon č. 297/2017 Sb., zákon 

č. 48/1997 Sb., zákon č. 592/1992 Sb., www.vzp.cz 

Autor článku: Iveta Lišková, konzultantka mzdového progarmu AVENISO, liskova@alfasoftware.cz 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://www.vzp.cz/
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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Cestovní náhrady v roce 2019 
 

Vyhláškou č. 333/2018 Sb. ze dne 19. 12. 2018 stanovilo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 

zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2019: 

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 2018 = 1,10 Kč), 

b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč (v roce 2018 = 

4,00 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) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 h (v roce 2018 = 78 Kč), 

b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 h, nejdéle však 18 h (v roce 2018 = 119 Kč), 

c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 h (v roce 2018 = 186 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) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12h (v roce 2018 = 78 Kč až 93 Kč), 

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 h, nejdéle však 18 h (v roce 2018 = 

119 Kč až 143 Kč), 

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 h (v roce 2018 = 186 Kč až 223 Kč). 

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

zákoníku práce činí 

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2018 = 30,50 Kč), 

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2018 = 32,80 Kč), 

c) 33,60 Kč u motorové nafty (v roce 2018 = 29,80 Kč). 

Poznámka: 

Pro rok 2018 platila vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb. Základní sazby zahraničního stravného 

pro rok 2019 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 254/2018 Sb. 

 

Autor článku: Iveta Lišková, konzultantka mzdového progarmu AVENISO 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
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Měsíční přehled o výši pojistného 

Také pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti současná 

verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“, která je platná již od 1. 

1. 2016. Přehled může být podán příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení jak v papírové podobě, tak jako e – Podání, 

a to od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-

li 20. den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, 

je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 

Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen zaplatit pojistné. 

Pokyny pro vyplnění přehledu naleznete zde. 

Povinnost zaměstnavatele předložit na předepsaném tiskopisu 

přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, 

s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena, je dána ustanovením § 9 

odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

Podávající má možnost využít interaktivní formulář na e-Portálu ČSSZ. 

V programu AVENSIO Software zpracujete tiskopis snadno, a to v menu Hlavní nabídka – 

Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální zabezpečení – 070400_Hlášení OSSZ. Pro vytvoření 

datového *.xml souboru stiskněte tlačítko „e-Podání“ a „Uložit soubor e-Podání“, pro jeho tisk 

pak využijte tlačítko „Tisk“. 

 

Podíl OZP za rok 2018 

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále jen „Portál MPSV“) 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 2018 – 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. 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/8D926531-1824-4704-917D-D662401C7536/0/PVPOJ.pdf
https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2011070/PVPOJ_2016-doplnujici_informace.pdf
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2016
https://eportal.cssz.cz/web/portal/uvodem
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/edit.jsp?FN=OznZozp190101820&CMD=EditForm&SSID=iP9o~PzQXIgTz2ABlBIE9aOXdDtHtDTY
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Na Portálu MPSV jsou rovněž uvedeny 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 2018 se použije průměrná mzda v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018, tedy částka 31 225 Kč, která byla vyhlášena 

v částce 154 Sbírky zákonů dne 20. 12. 2018 sdělením MPSV č. 311/2018 Sb. ze dne 

12. 12. 2018. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 

2,5 násobek této částky, tj. 78.062,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které 

bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 78.062,50 K 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, naleznete například na webových stránkách 

Portálu MPSV. 

 

JAK NA PODÍL OZP V PROGRAMU AVENSIO? 

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu 

AVENSIO Software č. 3.0.7 ze dne 18. 12. 2018 – viz podkladová 

sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, 

tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – 

Rekapitulace). 

Všichni uživatelé programu budou mít v lednové verzi programu k dispozici zaktualizovaný 

dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy). 

 

Lednové tipy AVENSIA pro vás připravila Iveta Lišková, konzultantka mzdového progarmu 

AVENISO, liskova@alfasoftware.cz 

 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni/cisla_uctu_krajskych_pobocek_pro_pp_ozp.pdf
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=311/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=311/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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Termíny pro podání vyúčtování daní za rok 2018 

Víte, jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování 

daně vybírané srážkou za zdaňovací období roku 2018? 

 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „vyúčtování zálohové daně“) 

se podává podle ustanovení § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců 

po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, 

je lhůta pro podání do 20. března.  

Lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně za rok 2018 je tedy do 1. března 2019 

(papírová forma), v případě elektronického podání do 20. března 2019. 

SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY: 

Vyúčtování – MFin 5459 – vzor č. 22 

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5459/1 – vzor č. 23 

Příloha č. 1 k vyúčtování – MFin 5490/1 – vzor č. 18 

Příloha č. 2 k vyúčtování – MFin 5530 – vzor č. 14 

Příloha č. 3 k vyúčtování – MFin 5490 – vzor č. 16 

Příloha č. 4 k vyúčtování – MFin 5531 – vzor č. 11 

 

 Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „vyúčtování srážkové 

daně“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí 

obecné ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 137 odst. 2 zák. č. 280/2009 

Sb., daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. 

Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2018 je tedy do 1. dubna 2019. 

SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY: 

Vyúčtování – MFin 5466 – vzor č. 17 

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5466/1 – vzor č. 17 

Příloha k vyúčtování – MFin 5466/A– vzor č. 13 

 

Daňový kalendář včetně upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 si můžete 

prohlédnout na webu finanční správy zde. 

 VVVÍÍÍTTTEEE,,,   ŽŽŽEEE………???   
 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=97&unpackedPath=0_88_89&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5459_22.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5459-1_23.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5490-1_18.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5530_14.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5490_16.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5531_11.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466_17.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466-1_17.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466-A_13.pdf?201812270806
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/MF-7_22.pdf?201812270806
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JAK NA VYÚČTOVÁNÍ DANÍ V PROGRAMU AVENSIO SOFTWARE? 

Všechny uvedené daňové formuláře včetně možnosti 

elektronického podání vyúčtování zálohové a srážkové 

daně naleznete v programu AVENSIO Software 

v okně Hlavní nabídky viz Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace. 

Připomínáme, že před tiskem daňových formulářů vč. příloh nebo 

před exportem dat do datového souboru je nutné provést 

generování dat – viz Příprava vyúčtování zálohové/srážkové daně. 

Podrobný postup naleznete v dokumentu „Roční vyúčtování daně za organizaci“ uloženém 

v menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu. 

 

Připravili jsme pro Vás upravenou sestavu! 

Dne 3. ledna jsme Vám zaslali upravenou sestavu "420711_Dohody o provedení práce.xml", 

kterou jste často poptávali. Sestavu jste obdrželi jako přílohu e-mailu, kterou bylo potřeba 

si uložit na disk a následně nahrát do AVENSIA přes menu Údržba - Import sestav.  

Pokud sestavu zatím nevyužijete, nemusíte ji nahrávat, protože je součástí následující 

aktualizace programu AVENSIO . 

Stejně jako v loňském roce se i letos na Vás a Vaše dotazy těšíme na našich konzultačních 

linkách! Rádi Vám poradíme a pomůžeme. Volejte nám každý pracovní den v čase 7:00 – 

15:30 hod. na známá telefonní čísla: 

 376 709 850 pro dotazy ohledně programu AVENSIO a  

 376 709 889 pro dotazy k docházkovému programu BETA. 

Případně kontaktujte Vašeho obchodního zástupce. Chcete-li hovořit s konkrétní osobou, 

využijte telefonické linky a e-mailové adresy uvedené u každé/ho z našich kolegyní/kolegů 

na webové stránce Alfa Software, s.r.o. zde:  http://www.alfasoftware.cz/kontakt/kontakty/.                                      

Váš tým ALFA Software 

 VVVÍÍÍTTTEEE,,,   ŽŽŽEEE………???   
 

http://www.alfasoftware.cz/kontakt/kontakty/
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  18. 1. – KLATOVY – Seminář RZD  

Úhlava o.p.s. (budova přilehlá ke kostelu 

sv. Vavřince), Plánická 174, Klatovy  

KAPACITA SÁLU NAPLNĚNA! 

 

 

 21. 1. – HRADEC KRÁLOVÉ – Seminář AVENSIO  

Pořádá ALGO, náš obchodní zástupce v HK 

Přihlášku a podrobnosti naleznete na 

http://www.algo-hk.cz/seminar 

 

 

 23. 1. – PŘEROV – Seminář RZD  

Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III 11, Přerov 

SEMINÁŘ ZCELA OBSAZEN! 

V případě vážného zájmu napište 

na hrabetova@alfasoftware.cz a my Vás zaevidujeme jako náhradníka. 

 

 

 24. 1. – PRAHA – Začínáme s programem AVENSIO 

Software  

ALTUS TRAINING Center, Lisabonská 799/8, Praha 9 

Podrobnosti – uzávěrka přihlášek již 17. 1. ! 

 

 

 

 

Aktuální informace o školeních a seminářích najdete ZDE 

na našem webu www.alfasoftware.cz.  

Případně pište své dotazy na hrabetova@alfasoftware.cz. 

Kompletní PLÁN ŠKOLENÍ A SEMINÁŘŮ na rok 2019 naleznete 

na straně 12. 

  

 

 NNNAAADDDCCCHHHÁÁÁZZZEEEJJJÍÍÍCCCÍÍÍ   UUUDDDÁÁÁLLLOOOSSSTTTIII   

http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-karlovy-vary-2/
http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-karlovy-vary-2/
http://www.algo-hk.cz/seminar
http://www.alfasoftware.cz/zaciname-programem-avensio-praha-8/
http://www.alfasoftware.cz/rubrika/terminy-skoleni-seminaru/
http://www.alfasoftware.cz/
mailto:hrabetova@alfasoftware.cz


  12 

 

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 
 

 

 

 
 

 

Poznamenejte si termíny!  

ÚT 19. 2. - Začínáme s programem AVENSIO, Brno (PC-DIR)  

PO 25. 2. - Personální agenda v programu AVENSIO, Praha 

 

ÚT 19. 3. - AVENSIO pro pokročilé + úpravy formulářových sestav, České Budějovice 

ÚT 26. 3. - Začínáme s programem AVENSIO, Klatovy (Alfa Software, s.r.o.) 

 

ÚT 16. 4. - AVENSIO pro pokročilé + úpravy formulářových sestav, Brno 

ST 24.4. - ČT 25. 4. JARNÍ SEMINÁŘ, Klatovy  

 

ST 15. 5. - Personální agenda v programu AVENSIO, Karlovy Vary 

 

ÚT 18. 6. - Začínáme s programem AVENSIO, Praha (ALTUS)  

ÚT 25. 6. - AVENSIO pro pokročilé + úpravy formulářových sestav, Plzeň 

 

V červenci školíme individuálně 

 

PO 19. 8. - VÝKAZ P1 - 04 (pro školy), Praha (ALTUS) 

PO 26. 8. - AVENSIO pro pokročilé + úpravy formulářových sestav, Praha 

 

ÚT 17. 9. - Začínáme s programem AVENSIO, Klatovy (Alfa Software, s.r.o.) 

PO 23. 9. - Personální agenda v programu AVENSIO, Brno 

 

PO 21. 10. - AVENSIO pro pokročilé + exporty sestav do Excelu a základní úpravy v Excelu, 

Praha 

ST 30. 10. - Statistiky ISP, ISPV, P2-04, ÚNP - Praha (ALTUS) 

 

PO 18. 11. - Začínáme s programem AVENSIO, Praha (ALTUS) 

ÚT 26. 11. - ČT 28. 11. PODZIMNÍ SEMINÁŘ 

 

V prosinci školíme individuálně 

Změna termínů a místa konání vyhrazena! 

 

 

 PLÁN AKCÍ 2019   
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Vyrazili jsme si na výlet. Celkem nás jelo osm - čtyři dospělí a čtyři děti. Asi každý, kdo má 

doma drobotinu, si dokáže představit ten neustálý povyk okolo nás. Ale těšení bylo kouzelné, 

protože na poslední chvíli jsme nevěděli, kam vlastně jedeme. V týdnu mi totiž přítel suše 

oznámil: „Na víkend sbal věci, jedeme ven! A máme rezervované i ubytování“. I přesto, že jsem 

se snažila z něj všemi možnými způsoby vypáčit alespoň nějaké informace o cíli výpravy, jen 

mlčel a tajemně se usmíval. Tak jsem tedy sbalila tašku a vyrazili jsme. Teprve cestou jsem se 

konečně dozvěděla, kam to vlastně jedeme. Cílem našeho výletu byly Dětenice. 

 

Vesnice severovýchodně od Prahy je pověstná hlavně díky své Středověké krčmě. V první 

chvíli jsem si v duchu říkala, jestli právě tohle místo je vhodné i pro děti. Ale obavy mne 

relativně brzy přešly. Přijeli jsme do Dětenic právě v době oběda. Vešli jsme do zámeckého 

areálu a hledali kam jinam jít na oběd, než do oné Středověké krčmy, ve které už jsme měli 

rezervaci na večeři. Po chvilce hledání se nám podařilo najít místo v restauraci patřící 

ke středověkému hotelu. Vešli jsme, našli místo k sezení a po chvilce za námi přišel místní 

číšník, který nás všechny šokoval otázkou „Tak co chásko, co budete chlastat??? A chcete taky 

žrát??“ Vybrali a objednali jsme si pití a vybírali z jídelního lístku něco k obědu. Po chvíli přišel 

číšník s první částí objednaného pití. Přítelova maminka mu cosi říkala, už přesně nevím co, a 

on ji pohotově nazval drzou babou. No, musím říci, že chvíli trvá, než si na repliky personálu 

člověk zvykne. Na druhou stranu, všem dětem, 

které byly s námi, se „středověké 

chování“ samozřejmě nesmírně líbilo. Najednou 

jako by se jim rozsvítila očička. Smály se všechny 

od ucha k uchu, takže moje prvotní obavy byly v tu 

ránu ty tam. V mezidobí přede mne přistálo malé 

pivo, které jsem si objednala. Doprovázel je jadrný 

komentář: „Tady máš jedno dětský, ty otravo“. Mezi čekáním na jídlo se k našemu stolu přitočil 

další z místních číšníků a začal se bavit s našimi dětmi. Nakonec je přesvědčil, aby s ním šly. 

Prý jim něco ukáže. Ochotně, i když s troškou nedůvěry, se zvedly a šly. To jsme ale netušili, 

jak rychle a jak vyděšené přiběhnou zpátky. Číšník jim totiž ukázal jakousi klec na zlobivé děti. 

😊  

Po obědě jsme vyrazili do zámeckého areálu, kde se konaly rytířské turnaje. Usadili jsme se 

a vyčkávali, co se bude dít. Když turnaje začaly, byli jsme velmi příjemně překvapeni. 

Děti zářily štěstím a usmívaly se. Během představení jsme do celého dění byly vtaženi i my, 

diváci. Každá část publika představovala jednu zemi a ta měla svého rytíře, kterému fandila. 

Musím podotknout, že to byl i pro nás dospělé velmi příjemný a nečekaný zážitek. 

 RRROOODDDIIINNNNNNÝÝÝ   VVVÝÝÝLLLEEETTT    
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Po rytířských turnajích jsme se vydali na prohlídku Dětenického zámku. Bylo fajn, že jsme 

výlet naplánovali na víkend, protože každou sobotu na zámku probíhají prohlídky 

s čarodějnicí. Čarodějnice nás hezky a stylově 

přivítala, a to tím, že jí prý máme dát ty „parchanty“, 

které máme s sebou a potřebujeme se jich zbavit, 

aby byl už klid dopředu, že si je později vezme 

a udělá si z nich kompot. 😊 V tu chvíli se rozhostilo 

ticho a všechny děti měly doslova hrůzu v očích.  

 

Prohlídka pokračovala dál, až jsme se dostali 

do horního patra, kde jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých věcí. Jako třeba to, jak se ve středověku nazýval záchod. Víte to? Pravda, název 

je poněkud neslušný, ale přesto má své kouzlo. Je to „výsernice“. V souvislosti s tímto 

nezbytným zařízením Vám položím další otázku: „Víte, čím se ve středověku utírala šlechta 

po vykonané potřebě?“ Vzhledem k tomu, že už jsem za svůj život na několika prohlídkách 

památek byla a i o tomhle tématu se občas hovoří, napadla mne hned a docela bez váhání 

odpověď. Toaletní papír nebyl, to dá rozum, takže se nabízí, že se utírali trávou (sušenou), 

ale ne ledajakou, samozřejmě tou lepší a bez bodláků. 😊 Nevěřili byste, jak moc jsem se 

spletla. Odpověď naší průvodkyně mne, a ostatně všechny, kteří s námi prohlídku absolvovali, 

velmi zaskočila. Šlechta ve středověku byla totiž, jak to jen říci, asi dosti zhýčkaná. 

Po vykonané potřebě se prý utírala malými koťátky. A víte proč? „Koťátka jsou měkoučká, 

recyklovatelná a na více použití,“ tvrdila čarodějnice. Takže v praxi to prý bylo tak, že služebná, 

dříve než její paní vykonala potřebu, běžela na nádvoří, polapila do košíku koťátko a donesla 

jej své paní. Ta udělala, co musela a služebná koťátko opět odnesla zpět na dvůr. To se samo 

umylo a bylo připraveno k dalšímu použití. Je to v podstatě velmi ekologické, ale musím říci, 

že takovou odpověď opravdu nikdo nečekal.  

 

Další otázka průvodkyně následovala, když jsme se dostali do jídelny: „A jestlipak víte, do čeho 

si šlechta ve středověku utírala při stolování ruce?“ Kdybych věděla, jaké se mi dostane 

odpovědi a názorné ukázky, asi bych ji znát ani nechtěla. Naše milá průvodkyně si k sobě 

přitáhla moji pětiletou dcerku, dala ruku na její hlavičku a prohlásila: „Ty máš velikost tak 

akorát, a ty vlásky!“ Šlechta si totiž u stolu utírala ruce právě do dětských vlásků. Děti museli 

mít výšku přesně mé dcerky, aby se páni nemuseli shýbat nebo natahovat. No můžu říci, 

že v tu chvíli, když to naše průvodkyně - čarodějnice vyslovila, tak mi jako matce nebylo 

zrovna moc dobře. Podobných „zajímavostí“ jsme se dozvěděli ještě více.  Nemůžu je ovšem 

všechny prozradit, abyste se měli na co těšit, pokud se rozhodnete zažít to na vlastní kůži.  

 RRROOODDDIIINNNNNNÝÝÝ   VVVÝÝÝLLLEEETTT    
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Dalším bodem programu byla návštěva místního pivovaru. Musím říci, že ta byla též velmi 

dobře a zábavnou formou zpracovaná. Jak dospělí, tak i děti si to náramně užili. V jednu 

chvíli jsme se opravdu bavili, když náš průvodce nabídl k ochutnání granulovaný chmel. 

Všechny děti bez váhání natáhly ruce a nechaly si nasypat. Ochutnaly, rozžvýkaly a ty kyselé 

a zkřivené obličeje po polknutí „zeleného zlata“ byly opravdu k nezaplacení. A po té, co nám 

průvodce sdělil, že kromě šklebení naše děti zhruba dvě hodiny 

nebudou cítit žádné chutě, museli jsme se začít smát.  Měli jsme si 

chmel nabrat do zásoby a dávkovat jej ve chvíli, kdy na nás potomci 

loudí sladkosti. 😊 Tečkou na konec prohlídky byla ochutnávka 

místního Dětenického piva. Věřte, opravdu není vůbec špatné!  
 

Náš den jsme ukončili, kde jinde než v proslulé Středověké krčmě. 

A opravdu, to, co jsem slyšela z vyprávění známých, kteří zde již byli, 

mohu jen potvrdit. Číšníci měli opět svou pověstnou mluvu hodně 

podobnou té, kterou jsme již měli možnost zažít 

při obědě.  Musím říci, že jsme si na to za celý den již 

tak nějak zvykli a nechali se, jak se říká „vtáhnout“ do 

atmosféry a občas jim i oplatili stejnou mincí.  

 

Po večeři začala krčma ožívat. Spustil se program, 

který byl velmi různorodý. Dokonce i naše holčičky 

mohly tančit s břišní tanečnicí vystupující přímo mezi 

hosty sedícími u stolů. Krčma je členěna na několik 

částí a v každé probíhalo jiné vystoupení.  

 

Tohle je opravdu zážitek, který si vychutnají jak děti, 

tak dospělí. Každého rodiče asi potěší, když vidí své 

dítě veselé s očičky zářícími štěstím. A to se nám 

opravdu povedlo. Kdybych měla akci shrnout, 

tak jak děti, tak i dospělí jsme odjížděli z Dětenic 

naprosto spokojeni, plni dojmů a nevšedních 

zážitků. Je to výborný výlet nejen pro samotné páry, ale jak jsem sama zjistila, i pro rodiny 

s dětmi. Takže pokud jste ještě neměli možnost se do Dětenic podívat, neváhejte a jeďte. 

Ať už s dětmi nebo bez nich. 😊 

 

Autor textu: Michaela Komochová, konzultantka mzdového systému AVENSIO 

 RRROOODDDIIINNNNNNÝÝÝ   VVVÝÝÝLLLEEETTT    

https://www.pivovardetenice.cz/pivovar/o-pivovaru/
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CHUTNÉ DÝŇOVÉ GNOCCHI  

 

400 g dýňového pyré 

1 žloutek 

300 g celozrnné špaldové mouky 

4 lžíce mléka 

sůl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTÁKOVÝ PILAF 

 

400 g nastrouhaného syrového květáku 

1 lžíce přepuštěného másla (nebo oleje) 

1 malá cibule 

1 lžička kurkumy 

1 stroužek česneku 

1 lžíce citronové šťávy 

hrst čerstvé petrželky, sůl, pepř 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Filtrecepty, Jíme zdravě ve městě i na venkově 

 RRREEECCCEEEPPPTTTYYY    

1. Dýňové pyré si připravíme z dýně hokaido takto: 

omytou neoloupanou dýni rozpůlíme, vydlabeme 

semínka a dáme na plech vyložený pečícím 

papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 170-

180 °C doměkka cca 40-45 minut. Po vychladnutí 

vydlabeme dužinu a rozmixujeme ji dohladka. 

Máme-li pyré větší množství, lze jej skladovat 

v uzavíratelných sáčcích v mrazáku až 6 měsíců! 

2. Ve velké míse smícháme pyré, žloutek, sůl, mouku 

a mléko. Mícháme, dokud nevznikne nelepivé těsto. 

Pokud se lepí na mísu, přisypeme trochu mouky 

a opět prohněteme. Těsto rozdělíme na 4 stejné 

části a z každé vyválíme dlouhý váleček. Z válečků 

krájíme cca 1,5 cm dlouhé kousky. Každý svrchu 

otlačíme vidličkou nebo místo vidličky použijeme 

prkénko na gnocchi. 

3. Máme-li všechno těsto zpracované, vaříme gnocchi 

3 minuty ve vroucí osolené vodě. Podávat můžeme 

samotné se šalvějovým máslem nebo se se sýrovou 

či houbovou omáčkou, případně jako přílohu 

k pečenému masu. DOBROU CHUŤ! 

A  ezapomeňte, že italské slovo gnocchi, se 

vyslovuje méně honosně, než se píše – jsou to 

„ňoky“ 

 

4.  

 

Rozpůlenou omytou dýni (neloupeme!) 

 

Opékáme 5-7 minut, odstavíme, dochutíme 

citronovou šťávou, solí a pepřem. Nakonec 

přimícháme nasekanou petrželku a podáváme jako 

lehkou, zdravou a hlavně rychlou večeři . 

 

 

V pánvi rozehřejeme přepuštěné máslo nebo 

olej a osmahneme nadrobno nasekanou 

cibuli. Přidáme nastrouhaný květák, kurkumu 

a utřený stroužek česneku. 
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Laskavý čtenář promine gramaticky nesprávné a nespisovné výrazy a věříme, že i neslušné výrazy 

budou výjimečně odpuštěny.  Bez nich by totiž tento úryvek totiž ztratil na autenticitě. Děkujeme.   

 

27. března dopoledne jsme měli branné kurzy. Dvě hodiny ve třídě a tři 

hodiny venku. Kluci ve škole říkali, že půjdou prozkoumat (až po 

vyučování) chodby, které prý jsou pod farou. Já a Lenka jsme si řekly, 

že  se tam za nima půjdeme podívat. Ve škole říkali, že kdyby v pondělí 

nepřišli do školy, tak je máme jít hledat pod farou.  

 

V půl jedný pro mě Lenka přišla. Šly jsme ke kostelu 

a přelezly za kostelem hradbu do farní zahrady. Byla tam 

sice díra, ale na tu viděla jedna bába, co koukala z okna 

baráku naproti kostelu. Uviděly jsme kluky, vlastně jenom 

Vaška. Mimo něj tam byli ještě Pepík, jeho brácha Jirka, Pavel a Hynek. 

Ale než jsme stihly přelézt (pořád něco jezdilo po silnici), byli kluci zase 

jinde, zrovna u nové fary. Vešli jsme dovnitř a všechno jsme tam prolezli. 

Kluci už byli předtím ve sklepě fary, ale byl částečně zavalenej, takže 

žádnou chodbu nenašli. V mezipatře fary jsme našly ve váze kočičky, 

byly docela čerstvé, tak jsme měli trochu bobky, ale v baráku nikdo 

nebyl. V místnostech bylo trochu haraburdí. Potom jsme vylezli dírou 

v plotě a obešli kostel. Na pravé straně kostela (vedle dveří, jak se chodí 

na varhany) je takovej počmáranej přístavek nebo co, kam se dá jít 

bez otevírání dveří, protože tam žádný nejsou. I okna jsou jenom díry. 

Tam jsme vyndali pár cihel a jeden po druhém se nasoukali do malé 

škvíry a vylezli rovnou na schodech do zvonice. Nejdřív vedly nahoru 

dřevěné schody, ale pak (v kopuli) jsme lezli po třech žebříkách.  

 

V kupoli byly hovínka od holubů. A zvon. Veliký, velikánský zvon. 

Vylezli jsme úplně až nahoru, ale museli jsme se rozdělit, protože 

bychom se tam všichni nevešli. Nejdřív Pavel, Lenka, Vašek a Jirka. 

Pak slezli, jen Pavel tam zůstal a já, Pepík a Hynek jsme lezli nahoru. 

Nebylo to tam veliký. Byly tam amplióny na rozhlas, prkna a holubí 

vajíčko. Bylo tam taky plechové pouzdro s novinami z března 1970. 

Pár mincí z tohoto roku, zlomený kříž a obálka s papírem s razítkem 

MNV. Bylo v něm napsáno, kolik stála oprava kostela. Nevim to přesně, 

ale myslím, že to bylo 110 tisíc. Když jsme si vše prohlédli, lezli jsme dolů. 

 ZZZ   DDDEEENNNÍÍÍČČČKKKUUU   TTTŘŘŘIIINNNÁÁÁCCCTTTIIILLLEEETTTÉÉÉ    



  18 

 

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 
 

 

 

 

 

 Kupodivu to šlo dobře. Protáhli jsme se dírou a dali zpět cihly. Kluci 

s sebou měli provaz a házeli ho na strom. No zkrátka blbli. Pak okolo 

jel učitel zvaný HUGO v požárnickým autě. Zastavil a kluci zdrhli. 

My taky, ale jenom na schody pod kostel, kde nás našel a ptal se, co tu 

děláme a kde jsou ty blbouni (myslel kluky). Řekly jsme, že se kluci 

objášejí na provaze, a že utekli. Tak nased do auta a odjel. Potom jsme 

šli znovu dírou v plotě do zahrady a prolezli i starou faru, a ještě 

barák, kde byly dřív krávy. Byli jsme i na půdě, ale bylo dost obtížný tam 

vylízt. Všechny budovy byly v pokročilém stavu rozkladu. Pak jsme šli do 

sklepa staré fary. Tam byla voda a já a Lenka jsme měli mokrý 

kecky. Kluci měli gumovky. Ani tady jsme žádnou chodbu 

nenašli. Ale bylo to i tak fajn. Kluci byli správný. S holkama 

bychom tam asi nevlezly, protože se bojej. Ve starý faře byla 

omítka rozstřílená nebo to tak aspoň vypadalo. V nový faře to bylo hezčí, 

byly tam i skříně, dvě křesla a gauč. Všechno strašně starý. Ty boty jsme 

si vlastně namočily jen proto, že Pavel řek´, že  tam viděli víko od rakve. 

Ale nakecal nás, bylo to jenom prkno od valníku.  

 

Všechno bylo strašně správný a odvážný. Mohli jsme se propadnout 

podlahou, spadnout ze žebříku nebo nás mohl někdo načapat, třeba 

starej Novák. Ve farské zahradě zrovna kvetly sněženky. Tak jsme si je já 

a Lenka natrhaly. Kluci se chtěli dostat do kostela otevřeným okýnkem, 

ale to nešlo, bylo asi 3 metry vysoko. Pak ještě lezli na stromy a my jsme 

šly do krámu koupit limonády. Za chvíli se za náma přihnali a všechno 

vypili. Hynek šel už domů, protože měl němčinu. Pak Lenka na zahradě 

fary zkoušela přejít takovou bažinu, ale uklouzla a namočila si prdel. 

Pavel přecházel normálně, měl vodotěsný kozačky. Asi v půl čtvrtý jsme 

šli domů. Na mši, která byla od čtyř, jsme už nešli.  

 

Nevím, jestli to bylo přesně takhle, ale bylo to krásný už jen tím, 

že s námi byli kluci a bylo to odvážný. Asi jsem prdlá, ale zdá se mi, 

že bych tam šla klidně sama, tedy s Pepíkem. Slíbili jsme si, že o naší 

návštěvě far a kostela nikomu neřekneme. Jste první, kdo to ví, protože 

naše činy jsou už dávno promlčený . 

Autor textu: Jitka Hejlová, 13 let, autentický přepis deníčku 

 ZZZ   DDDEEENNNÍÍÍČČČKKKUUU   TTTŘŘŘIIINNNÁÁÁCCCTTTIIILLLEEETTTÉÉÉ    
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Soutěžní otázkou vánočního vydání bylo číslo. Přesněji řečeno číslice vyjadřující stáří našeho 

časopisu. Víte, kolikáté narozeniny v prosinci Alfík oslavil?  

Do poslední loňské soutěže se zapojilo pouhých 9 čtenářů. 4 tipovali, 

že Alfík je pětiletý, tedy podstatně mladší, 1 soutěžící jej považoval 

za šestiletého a 4 správně odhadli, že ALFÍKOVI JE PRÁVĚ SEDM LET! 

 

Tentokrát uděláme výjimku a výhru, zateplenou škrabku na led 

AVENSIO, rozešleme všem čtyřem čtenářům, kteří tipovali správně. 

Jsou jimi paní Anna z Dubňan (uživatel 57364), paní Stanislava z Kolína (55918), paní Blanka 

z Plzně (53055) a paní Květuše z Čáslavi (52885). Výherkyním srdečně GRATULUJEME!  

 

 

SOUTĚŽ 1/2019 
 

Lednová soutěž je „tajenková“. Napište nám dokončení citátu filosofa Aristotela: 

„Jsme to, co opakovaně….“  

 

Své odpovědi zasílejte do 10. února výhradně prostřednictvím tohoto formuláře.   

Tři vylosovaní výherci obdrží tašku přes rameno 

 se zápisníkem a propiskou ALFA Software a  .   

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ         
 

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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