
Práce a mzdy
Přinášíme efektivní vedení mzdového účetnic-
tví formou outsourcingu, a to s možností indi-
viduální nabídky nebo katalogového balíčku.

zpracování mezd podle předaných podkladů
pomoc se zavedením efektivního systému 
pro přípravu mezd
přihlašování a odhlašování zaměstnan-
ců a další styk se zdravotními pojišťovnami 
nebo sociální správou a daňovou správou
zpracování pracovní neschopnosti, pracov-
ních a nepracovních úrazů (z hlediska mzdo-
vé účtárny)
vystavování potvrzení o zaměstnání nebo 
výdělku pro úřady, banky atp.
zajištění agendy exekucí zaměstnanců včet-
ně komunikace s exekutorskými úřady
zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů
(zálohová, srážková daň)
účast při kontrolách odpovědných orgánů
elektronické výstupy zpracované pro infor-
mační systém klienta a jeho účetnictví (limi-
tem jsou pouze technické možnosti SW 
na straně klienta)
personální a mzdové poradenství a odborné
konzultace

Nabízíme

Jsme tu pro Vás
Snažíme se, zejména v otázce mzdové agendy, 
spojit výhody automatizace a rutinních proce-
sů s individuálním přístupem ke každému z kli-
entů. Díky tomuto ověřenému postupu jsme 
schopni naše služby individualizovat a optima-
lizovat podle potřeb každého klienta.

Naše mzdové účetní platíte,
jen když je potřebujete

Outsourcing Vám uvolní ruce pro podnikání

GDPR jsme vyřešili za Vás
Zabezpečení dat na vysoké úrovni



Zbavíme Vás starostí 
Jakmile fi rma dosáhne 50 až 
100 lidí, mzdová agenda, po-
kud se nedělá profesionálně, 
začíná zatěžovat fi rmu a roste 
počet chyb. Takovou práci už 
těžko může někdo dělat jako 
přiřazenou funkci, například 
účetní při standardním zpra-
cování účetnictví. Ze zkuše-
ností  našich klientů vím, že 
ve fi rmách nad 50 lidí to začí-
ná být problém. 

Navíc při větším množství 
zaměstnanců přibývá práce 
s exekucemi, hromadí se i různé 
individuální problémy s daňový-
mi odpočty. V těchto záleži-
tostech je agenda u nás v ČR 
velmi složitá…  

Firma musí myslet na za-
stupitelnost. Když se něco 
stane člověku, který se stará 
o mzdové účetnictví pro více 
jak 50 lidí, musí ho už někdo 
zastoupit. Mzdová agenda 
má každý měsíc své termíny, 
které je třeba dodržet… Proto 
je nutné, aby fi rmy zaměst-
návaly na stálý úvazek dvě až 
tři účetní , které dokážou řešit 
záskoky. Tato starost při out-
sourcingu odpadá.

Naši mzdovou účetní platí te 
jen, když ji potřebujete 
Jinými slovy to znamená, že 
pokud nějaká společnost za-
městnává například 150 lidí, 
specializovaná účetní na mzdy 
je využita v podstatě na 20 %. 
K tomu je potřeba kvalitní 
soft ware, který se musí stále 
aktualizovat, účetní se musí 
vzdělávat, chodit na školení, 
sledovat novinky. Samozřej-
mě se musí vypořádávat 
s individuálními problémy 
zaměstnanců, které se ne-
ustále objevují. O zastupitel-
nosti  jsem již hovořil. 

Úplně samostatná  mzdová 
účetní, která zpracovává 100 
až 300 lidí je drahá.  Dnes se 
dá provádět mzdové účetnic-
tví efekti vně, u nás při naší 
poloautomatizaci zpracuje 
jedna naše účetní 1 200 mezd 
každý měsíc.  

Omezení rizik, zbytečných 
nákladů a nebezpečí pokut
Víme, že se ve fi rmách často 
stávají chyby pramenící z ru-
ti ny a neznalosti . Pro fi rmy je 
důležité věnovat se vlastnímu 
byznysu a problemati ka mezd 
pak stojí na okraji zájmu, ně-
kdy i podvědomě. Systém 
mezd někdo zavedl, dál ale 
nemá kapacitu. Spoléhá na-
příklad na soft ware, který má 
údajně v nějaké funkci sledo-
vat novinky. Pak se často stá-
vá, že nové povinnosti  fi rma 
opomíná a naopak, některé 
povinnosti  jsou zrušené, ale 
„táhnou se“ dál. A to se ob-
vykle zjistí , až když přijde kon-
trola. 

Platí  pravidlo průběžně se 
učit, studovat, „být v obraze“, 
aby se plnily povinnosti  a ne-
zatěžovalo se zbytečnostmi. 

To se Vám s námi nemůže 
stát. Naše mzdové účetní 
průběžně doplňují nové in-
formace o změnách v legisla-

Zbavíme Vás starostí , 
ušetříte čas, peníze a nervy 

Vážení čtenáři,

rád bych Vás v této publikaci 
seznámil s výhodami outsourcingu 
zpracování mezd. 

tivě, takže pracují efektivně 
a podle nejnovějších zákonů 
a pravidel. 

Naše dámy mají mnoho zku-
šeností 
Za léta praxe u nás a v pře-
dešlých fi rmách se setkaly se 
spoustou situací. Důležitým 
faktorem je také skutečnost, 
že již 12 let úzce spolupracu-
jeme s Advokátní kanceláří 
Oswaldová, konkrétně s Mgr. 
Oswaldem, který se v oblasti  
mezd a BOZP opravdu vyzná.  
Rovněž kooperujeme s daňo-
vou poradkyní. 

Jsme tak schopni řešit pra-
covně právní vztahy i daňové 
aspekty zaměstnanců i na-
šich obchodních partnerů. 
V mnoha případech při zpra-
cování mzdových podkladů 
eliminujeme budoucí pro-
blémy. Bez hluboké znalosti  
problemati ky nejsou v praxi 
fi rmy a jejich účetní schopny 
předvídat některé situace, ob-
jevit budoucí problém, včas re-
agovat a navrhnout řešení. To je 
náš přínos zejména pro zaměst-
navatele i pro jejich pracovníky. 

Jednatel společnosti  
RITAS, s.r.o.

Radek Zapletal



Náš kvalifi kovaný tým
Každá z nás má na starosti  ně-
jakou fi rmu, které zpracovává 
mzdové účetnictví. Polovina 
z nás se věnuje hlavním pra-
covním poměrům a druhá 
půlka osazenstva se zabývá 
agenturou práce a zpracová-
vá dohody o pracovní činnosti .  
Ve vedlejších kancelářích se 
kolegové věnují BOZP a po-
žární ochraně.

Přestože má každá z nás svůj 
okruh klientů, dobře u nás 
funguje vzájemná zastupi-
telnost. Sedíme ve společné 
kanceláři a často se bavíme 
o problémech, které právě 
řešíme, máme o své vzájem-
né práci přirozeně přehled.

Pokud nemůžeme být z osob-
ních nebo zdravotních důvodů 
v kanceláři, klient to nepozná. 
Firma nás vybavila kvalitní 
výpočetní technikou a může-
me pracovat na dálku v rámci 
zabezpečeného vzdáleného 
přístupu. 

Máme dlouholeté zkušenosti 
Víme, že pracovat ve fi rmě 
jako mzdová účetní na plný 

úvazek je luxus. Při vedení 
mzdového účetnictví pro 100 
zaměstnanců je specializova-
ná mzdová účetní využita 
na 20 %, přesto si nemůže 
dovolit zamarodit. Správná 
mzdová účetní prostě ne-
stůně.  Zkrácený úvazek také 
moc nefunguje, protože pak 
často tuto práci přebírá fi -
nanční účetní, která se speci-
alizuje na vedení podvojného 
účetnictví. Proto často do-
chází k chybám.  

Do 300 lidí ve fi rmě je dobré 
mzdy outsourcovat.  To říká jed-
na z odbornic RITASU, a to 
na základě své dvanáctileté 
praxe v daňově auditorské 
fi rmě. 

Někdo možná ani netuší, že 
je velký rozdíl mezi outsour-
cingem mzdovým a agentu-
rou práce 
Mzdový outsourcing zpraco-
vává hlavní pracovní poměry, 
dohody o provedení práce 
i dohody o pracovní činnosti , 
prostě vše. Hlídáme poměrně 
široký obzor daní. Zejména 
u agenturních pracovníků se 
navíc řeší hodně exekucí a in-
solvencí. 

Musíme být stále ve střehu 
ohledně legislati vních změn
Naši zákonodárci nám záko-
ny stále mění, letos změnili 
daně…  Není možné spoléhat 
jen na aktualizace účetního 
programu. Každý rok absol-
vujeme minimálně jedno 
školení.  

Používáme velice spolehli-
vý Integrovaný ekonomický 
informační systém IIS Eko-
nom®, s fi rmou, která jej pro-
dává, máme velmi dobrou 
spolupráci. Chodíme k nim 
na školení, posílají nám změ-
ny a aktualizace programu, 
dokonce implementují do pro-
gramu i naše požadavky.  Po-
užíváme informační systém, 
který je každý den několikrát 
na různých místech záloho-
ván a hlavně nikdy nespadl.  

V současné době nepapíru-
jeme, vše probíhá v elektro-
nické podobě
Pro nás je partnerem perso-
nalista z fi rmy klienta, s ním 
komunikujeme elektronic-
ky. Vše probíhá podle pravi-
del ochrany osobních údajů 
GDPR, což pro nás není no-
vinkou. 

A jak probíhá komunikace 
se zaměstnanci, tedy s lidmi, 

Jsme profesionálové
Naše mzdové účetní pracují 
mnoho let v oboru a mají spoustu 
zkušeností .

kterým zpracováváme mzdy? 
Někdy se stane, že někdo 
potřebuje nějaké potvrzení. 
Zásadně nic neuvádíme po te-
lefonu. Nanejvýš v takovém 
případě pošleme doporuče-
ný dopis do vlastních rukou 
do místa bydliště. O všem in-
formujeme personalistu, aby 
měl přehled a mohl naši spo-
lupráci snadno koordinovat. 

Naše klienty zastupujeme 
na úřadech
Klienty zastupujeme při kon-
trolách ze správy sociálního 
zabezpečení, fi nančního úřa-
du a dalších státních insti tu-
cí a za výsledek kontrol plně 
ručíme. Samozřejmě že záleží 
hodně na tom, jaké podklady 
pro zpracování agendy dosta-
neme od klienta. Díky naší 
zkušenosti  dokážeme v přípa-
dě nedostatečných materiálů 
klienta upozornit a předejít 
tak případným nedostatkům. 
Navíc za ta léta úředníky vět-
šinou osobně známe a to je 
také velká výhoda. 

Tým mzdových účetních 
fi rmy RITAS, s.r.o.



Mzdová agenda má každý měsíc své termíny, které se musí dodržet. Proto musí firmy 
zaměstnávat na stálý úvazek dvě až tři účetní, které dokážou řešit záskoky. Tato sta-
rost Vám při outsourcingu odpadá.
Vaše mzdová účetní bude zastupitelná po celý rok bez ohledu na nemocnost či dovo-
lenou.
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Používáme velice spolehlivý Integrovaný ekonomický informační systém IIS Ekonom®.
S firmou, která program prodává, vzájemně spolupracujeme. Pravidelně program 
aktualizuje a nás proškoluje. 
Program, se kterým pracujeme, je průběžně upravován na základě zpětné vazby. 
Firma implementuje do programu i naše požadavky. 

Sledujeme za Vás složitou legislativu.
Naše mzdové účetní si průběžně doplňují nové informace o změnách v legislativě, 
takže pracují efektivně a podle nejnovějších zákonů a pravidel.

Na základě dlouholeté praxe a hlubokých znalostí v oboru dokážeme předvídat ně-
které situace, objevit budoucí problém, včas reagovat a navrhnout řešení.
Při mzdovém účetnictví a poradenství jsme schopni myslet i na další souvislosti 
z navazujících činností. Na BOZP a požární ochranu máme odbornou způsobilost.
Úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří a s daňovou poradkyní.
Jsme tak schopni řešit pracovně právní vztahy i daňové aspekty zaměstnanců i našich 
obchodních partnerů.

Data ukládáme na několika místech a denně je zálohujeme.
Zároveň Vaše osobní údaje ochráníme  - v rámci pravidel a opatření GDPR.

V roce 2017 jsme vybudovali nové nadstandardní specializované servery s příslušnou 
ochranou.
Oblasti ochrany osobních údajů se věnujeme s plnou vážností mnoho let.

U nových klientů v případě zájmu přebíráme papírové složky, které následně digitali-
zujeme.
Primární podklady jsou bezpečně uloženy u nás, k informacím je pouze režimový 
přístup.

Odpovědnost smluvně přebíráme na sebe. Jsme dobře pojištěni a za výsledky své 
práce ručíme. 
U zaměstnané mzdové účetní je náhrada limitována zákoníkem práce, na nás se vzta-
huje odpovědnost podle smlouvy a zákona.

Minimalizujeme Vaše starosti a ušetříme Váš čas.

Pravidelná hlášení a jednání s úřady provádíme elektronicky, Vám podáme zprávu 
včetně kopie podání. 
Samostatně za Vás vyřídíme všechny mzdové kontroly a podáme vám zprávu o vý-
sledku. Za výsledek plně ručíme. Případné sankce uhradíme z našeho pojištění.
Víme, co a jak se ve mzdách kontroluje. Efektivně připravíme mzdové podklady 
ke kontrole. 

Vyřešíte zastupitelnost 
mzdové účetní 

Ušetříte za drahý mzdový 
program, jeho implementaci, 
školení a aktualizace 

Omezíme za Vás rizika, zbyteč-
né náklady a nebezpečí pokut

V mnoha případech při zpraco-
vání mzdových podkladů elimi-
nujeme budoucí problémy  

Nemusíte se bát o cenná data 

GDPR vyřešíme za Vás

Digitalizujeme, nemusíte se 
starat o primární papírové 
podklady

Přebíráme odpovědnost, 
garantujeme Vám kvalitu

Dostanete komplexní službu

Ušetříte čas a nervy
Jednáme s úřady a vyřizujeme 
mzdové kontroly

Outsourcing Vám uvolní ruce pro podnikání   
Jsme tu pro Vás
Snažíme se – zejména v otázce mzdové agendy – spojit výhody automatizace rutinních procesů s individuálním přístupem ke každému 
z klientů. Díky tomuto ověřenému postupu jsme schopni naše služby individualizovat a optimalizovat podle potřeb každého klienta.

Přesně víte, na čem jste
Pro každou zakázku jsou stanoveni zaměstnanci, kteří ji zpracovávají. Zákazník od nás dostává přímý kontakt na naše zaměstnance a jejich 
zástup. Zároveň máme vnitropodnikovými procesy zařízen proces přebírání agend a  vzájemnou zastupitelnost.

Používáme moderní způsoby komunikace
V rámci zkvalitnění služeb můžeme nabídnout několik způsobů komunikace – od klasického telefonu, přes chat až po videohovory. Běžně 
zajišťujeme také rozesílání výplatních pásek a další korespondence zaměstnancům na jejich adresy (e-mail) podle přání klienta.



FENIX INTERNATIONAL, 
spol. s r.o. 
Praha 9 - Horní Počernice

Lenka Lexová 
Prokurista společnosti 
 

Společnost RITAS, s.r.o. jsem 
poznala ještě před nástu-
pem ke společnosti  FENIX 
INTERNATIONAL, spol. s r.o.  
Spolupracovali jsme s fi rmou 
RITAS, s.r.o. přibližně pět let 
v oblasti  zpracování mzdové-
ho účetnictví. Po celou dobu 
nám poskytovali nejen kva-
litní služby v tomto oboru, ale 
i odbornou podporu při přebí-
rání části  podniku, který jsme 
tehdy odkoupili. Pomohli 
nám například při analýze 
nákladů nebo při informování 
o připravovaných legislati vních 
změnách. Ve společnos-
ti RITAS jsme měli kvalit-
ní podporu i při kontrolách 
různých orgánů od OIP přes 
Finanční správu po kontroly 
zdravotních pojišťoven.  

Když jsem nastoupila ke společ-
nosti  FENIX INTERNATIONAL, 
spol. s r.o., zjisti la jsem spolu se 
svými kolegy, že stav mzdové 
agendy není zcela uspokojivý. 
Na základě dobré zkušenos-
ti  padla naše volba jedno-
značně na společnost RITAS. 
Firma RITAS nám nabídla 
efekti vní služby a dokázala se 
vypořádat i s převzetí m agendy 

v průběhu roku, což s sebou 
nese vždy více komplikací. Na-
víc dokázali do konce roku 2017 
odstranit většinu nedostatků 
mzdové agendy, které se v ní 
vyskytovaly. 

Díky odbornému zázemí, eru-
dici a fl exibilitě mzdového 
účetnictví se dnes můžeme 
věnovat našemu hlavnímu 
oboru podnikání.  Společnost 
RITAS,  s.r.o. komunikuje s na-
šimi pobočkami a vyrovnává 
se s jejich specifi ky. Nestalo 
se, abychom neměli v dohod-
nutém termínu zpracova-
né mzdy pro našich téměř 
600 zaměstnanců. 

LINDE MATERIAL HANDLING  
Česká republika, s.r.o. 
Praha 10

Ing. Renata Lacinová, MBA
CFO

   
Naše společnost dospěla v roce 
2010 na křižovatku, kdy se mu-
sela rozhodnout, jaké efek-
ti vní změny zavede v oblasti  
zpracování mezd. Do té doby 
byla funkce mzdové účetní in-
tegrovaná spolu s personální 
činností . S ohledem na roz-
voj společnosti  a růst počtu 
zaměstnanců již nebyla tato 
situace únosná. 

zaci RITASU a jejich investi c 
do vlastního zabezpečení vy-
užijeme synergického efektu 
těchto opatření. 

Věříme, že s nástupem no-
vých technologií a s rozvojem 
naší společnosti  se v budouc-
nosti  najdou další oblasti , kde 
budeme moci využít služeb 
RITAS, s.r.o.

NTL FORENSICS, a.s.
Praha 9 - Vysočany

Ing. Lukáš Bastl
Člen představenstva

Společnost RITAS, s.r.o. za-
jišťuje od vzniku naší spo-
lečnosti  NTL FORENSICS, a.s. 
zpracování mzdové agendy 
a zároveň nám poskytuje 
služby v oblasti BOZP a PO.

Společnost RITAS, s.r.o. navíc 
vždy dokázala v některých 
etapách rozvoje naší společ-
nosti  operati vně zajisti t také 
administrati vní podporu v růz-
ných sférách chodu společnos-
ti  či služeb. 

Z důvodu povahy služeb, kte-
ré poskytujeme našim objed-
navatelům napříč celou Čes-
kou republikou, netrávíme 
mnoho času v kancelářských 
prostorách nebo u ruti nní 
kancelářské agendy. Proto 
nám část „offi  ce“ činností  
včetně poštovní agendy zajiš-
ťuje RITAS, s.r.o. i v sídle naší 
společnosti .

Dostáváme efekti vní, fl exibil-
ní služby za přijatelné ceny. 
Skutečnost, že se na RITAS, 
s.r.o. můžeme plně spoleh-
nout, nám usnadnila i vstup 
na trh a plynulý rozvoj naší 
společnosti .

Ve vedení společnosti  jsme 
důkladně analyzovali růz-
ná řešení, vytvoření vlastní 
mzdové účtárny nebo zpra-
cování mzdové agendy for-
mou outsourcingu. Výsledkem 
analýzy bylo rozhodnutí  o out-
sourcingu a v následujícím po-
ptávkovém řízení jsme vybrali 
společnost RITAS, s.r.o. 

Se společností  RITAS spolu-
pracujeme s plnou spokoje-
ností  od roku 2011. Společ-
nost zpracovává naši mzdovou 
agendu konti nuálně v dohod-
nutých termínech, a to i při růs-
tu počtu našich zaměstnanců 
a při požadavcích na změnu 
struktury výstupů pro interní 
reporti ng ekonomických uka-
zatelů.

Se společností  RITAS, s.r.o. 
jsme absolvovali nespočet 
kontrol, které se mzdovou 
agendou souvisí, a vždy byl 
protokol „bez závad“. Pokud 
potřebujeme konzultovat naše 
plány a řešení možných pro-
blémů v oblasti  odměňování, 
zaměstnávání, v podstatě v celé 
oblasti  zvané „PAM“, můžeme 
se na stanoviska a názory naše-
ho partnera plně spolehnout, 
a to i díky jejich specializované-
mu odbornému zázemí v oblas-
ti  práva a daní.  

Protože jsme společně prošli 
i implementací GDPR, rozšířili 
jsme spolupráci s RITASEM, 
který nyní přebírá odpovědnost 
za fyzickou bezpečnost a vedení 
„fyzických“ personálních spi-
sů a jejich digitalizaci do na-
šeho informačního systému. 
Od projektu si slibujeme uvol-
nění časového fondu pro naše 
personální oddělení snížením 
časové náročnosti  ruti nních 
administrati vních procesů. Zá-
roveň očekáváme snížení tlaku 
na zajištění bezpečnosti  osob-
ních údajů obsažených v těchto 
spisech tí m, že budou uloženy 
a zabezpečeny u našeho part-
nera. S ohledem na speciali-

F O R E N S I C S F O R E N S I C S

Od našich spokojených klientů 



Srovnání nákladů na zpracování 
mezd ve vlastní účtárně 
oproti  outsourcingu
Systém organizace práce naší společnosti 
Díky poloautomati ckému zpracování, které je zavedeno u naší společ-
nosti, je schopna jedna naše mzdová účetní bezpečně zpracovat 
až 1 200 mezd. K tomu jsme zavedli systém, při kterém vždy jedna 
účetní odpovídá za klienta, druhá zajišťuje zastupitelnost. Na tři mzdo-
vé účetní připadá jedna administrati vní podpora. 

Vlastní účtárna

Vlastní účtárna

• Průměrný měsíční plat 1 mzdové 
   účetní 30 000 Kč,
   s odvody 40 200 Kč 
• Měsíční režie na SW a péče o něj, 
   telefon, PC,  administrati vní náklady,
   školení, literatura cca 5 000 Kč
• Celkem měsíční cena zpracování výplat 
    jednou účetní 45 200 Kč
• Měsíční náklady na zpracování jedné
   výplaty cca 226 Kč
• Roční náklady na zpracování jedné
   výplaty 2 712 Kč
• Roční náklady na zpracování 
   200 výplat 542 400 Kč

• Průměrný měsíční plat 1,5 úvazku mzdo-
    vé účetní 45 000 Kč, s odvody 60 300 Kč 
• Měsíční režie na SW a péče o něj, 
   telefon, PC, administrati vní náklady,
   školení, literatura  
   na dva úvazky 2 x cca 5 000 Kč
• Celkem měsíční cena zpracování výplat 
   při 1,5 úvazku mzdové účetní 70 300 Kč
• Měsíční náklady na zpracování jedné
   výplaty cca 140,60 Kč
• Roční náklady na zpracování jedné
   výplaty 1 687,20 Kč
• Roční náklady na zpracování 
   500 výplat 843 600 Kč

• Měsíční náklady na zpracování jedné
   výplaty 125 Kč
• Roční náklady na zpracování jedné
   výplaty 1 500 Kč
• Roční náklady na zpracování 200 výplat
   300 000 Kč

• Měsíční náklady na zpracování jedné
   výplaty 110 Kč
• Roční náklady na zpracování jedné
   výplaty 1 320 Kč
• Roční náklady na zpracování 500 výplat 
   660 000 Kč

• Měsíční úspora při zpracování 
   jedné výplaty 101 Kč
• Roční úspora při zpracování jedné
    výplaty 1 212 Kč
• Roční úspora při zpracování 
   200 výplat 242 400 Kč

• Měsíční úspora při zpracování
   jedné výplaty 30,60 Kč
• Roční úspora při zpracování jedné
   výplaty 367,20 Kč
• Roční úspora při zpracování 
   500 výplat 183 600 Kč

• Klient neřeší zastupitelnost, odbornou 
   podporu

• V tomto rozsahu potřebuje klasická mzdo-
    vá účtárna v již 1,5 úvazku účetní z důvodu
    administrati vní podpory a zastupitelnosti . 
    V tomto množství již někdo musí stále 
    reagovat na potřeby zaměstnanců, 
    na jejich dotazy, na dotazy manažerů. 
 

• Měsíční úspora při zpracování 
   200 výplat 20 200 Kč

• Měsíční úspora při zpracování 
   500 výplat 15 300 Kč

• Měsíční cena zpracování výplat 
   25 000 Kč bez DPH

• Měsíční cena zpracování výplat 
   55 000 Kč bez DPH

Outsourcing Ritas

Outsourcing Ritas

Úspora při outsourcingu Ritas

Úspora při outsourcingu Ritas

1) Srovnání 200 zaměstnanců – 1 mzdová účetní

2) Srovnání 500 zaměstnanců – 1,5 úvazku mzdové účetní



Outsourcing will free up your hands for business  
 
We connect the advantages of routi ne processes auto-
mati zati on with an individual approach to each of our cli-
ents in the payroll area. We can personalise our services 
and opti mise them according to the needs of each client 
thanks to this verifi ed procedure. Employees are assigned 
to each contract. The customer is in direct contact with our 
employees. At the same ti me, we have in-house processes 
to execute agenda handovers and to ensure interchangea-

Summary 

Jedním z odborníků na BOZP 
a požární ochranu je Ladislav 
Necid 

Zabývá se problemati kou 
bezpečnosti  práce a ochra-
ny zdraví, požární ochranou, 
elektrorevizemi, revizemi elek-
trospotřebičů, hasicích přístro-
jů, hydrantovými systémy… 

Má odslouženo 28 let jako 
profesionální hasič v Litomě-
řicích, po ukončení akti vní 
služby se bez rozmýšlení začal 
věnovat požární ochraně a bez-
pečnosti  práce. Absolvoval Ško-
lu požární ochrany ve Frýdku 

-Místku. Bezpečnosti  práce se 
věnuje 10 let. Navíc je ab-
solventem elektrotechnické 
průmyslovky a prošel zkouš-
kami elektrorevizí.  

Problemati ka hasicích pří-
strojů a hydrantových systé-
mů je samostatným oborem. 
V této branži poskytujeme 
komplexní servis. 

Máme vypracovaný systém 
školení a hlídání lhůt i servisu 
a kontrol. Do této problema-
ti ky kromě BOZP a požární 
prevence spadá i hygiena 
práce.

Mzdové účetnictví a BOZP s požární ochranou 
jsou spojené nádoby
Při mzdovém účetnictví a poradenství jsme schopni myslet i na další 
souvislosti  z navazujících činností . Na BOZP a požární ochranu máme 
odbornou způsobilost.

Profesionál, který se věnuje BOZP 
a požární ochraně srdcem.

Problemati ku děláme komplexně od dokumentace, ško-
lení bezpečnosti  práce, revize přenosných elektrospotře-
bičů, hasicích přístrojů, lékárniček po hydranty a další.  
Ročně proškolíme 2 500 lidí a uděláme až 5 000 revizí. 

Znalost problemati ky BOZP (bezpečnosti  a ochrany zdra-
ví při práci) nám umožňuje do mezd správně zapracovat 
aspekty týkající se například problemati ky organizace 
práce, brzkého návratu kojící ženy z mateřské dovolené 
do pracovního procesu nebo zaměstnávání mladistvých 
apod.

Mezi naše významné klienty patří LINDE MATERIAL HAN-
DLING Česká republika, s.r.o. od roku 2011, FENIX INTER-
NATIONAL, spol. s r.o., NTL FORENSICS, a.s. a spousta fi -
rem v segmentu od 50 do 100 lidí, které pochopily, že jim 
umíme poradit. Například co je pro ně výhodnější, zda 
lidi zaměstnat na HPP, nebo VPP, dohodu, brigády apod. 
Co je k tomu potřeba z hlediska bezpečnosti práce, 
zda se to vůbec vyplatí a která varianta je nejlepší… 

Jednatel společnosti  RITAS s.r.o.
Radek Zapletal

bility. We are able to think of other contexts from follow-up 
acti viti es in payroll accounti ng and counselling. We have pro-
fessional competence for the OHS and fi re protecti on.
 
Payroll processing is closely linked to GDPR rules and mea-
sures. We have been devoted to the fi eld of personal data 
protecti on with full seriousness for many years, aft er all, we 
are processing salaries for 3,000 to 4,000 full-ti me employ-
ees and about 5,000 agency workers. We built new speciali-
sed servers with the appropriate SW fi rewall protecti on last 
year.

We have been in the payroll fi eld since 2001 ...
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Naši lidé se v problemati ce 
ochrany osobních údajů umí 
pohybovat a poradit si s apli-
kací GDPR v personální oblas-
ti . Dá se nastavit systémově 
tak, aby nezatěžovala. Není 
to pro nás novinka. Již dříve 
jsme uměli zabezpečeným 
způsobem elektronicky zpra-
covávat a rozesílat výplatní 
pásky a podobně.

U nových klientů v případě 
zájmu přebíráme papírové 

složky, které následně digita-
lizujeme
Klient se o primární papírové 
podklady nemusí starat, ty jsou 
bezpečně uloženy u nás. Jsou 
zabezpečené, je k nim pouze 
režimový přístup. To je další vý-
hodou pro fi rmy, které se roz-
hodnou pro outsourcing. Bez 
režimového pracoviště se 
fi rmám zásady GDPR obtí žně 
dodržují, pokud zpracovávají 
více agend najednou. 

Investovali jsme zhruba o 35 % 
více, než kdybychom poři-
zovali standardní serverové 
pracoviště se SW ochranou.  
Stejně kvalitně je zabezpeče-
ný celý objekt.  Vždyť proble-
mati kou mezd ve velkém se 
zabýváme od roku 2001…

š
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Spousta předpisů o ochraně 
osobních údajů plati la i dří-
ve, proto nás nová evropská 
legislati va příliš nepřekvapila. 

V loňském roce jsme vybu-
dovali nové specializované 
servery s příslušnou ochra-
nou

Se zpracováním mezd úzce souvisí 
pravidla a opatření GDPR. Oblasti  
ochrany osobních údajů se věnu-
jeme s plnou vážností  mnoho let, 
vždyť zpracováváme mzdy pro 
3 000 až 4 000 lidí na hlavní pra-
covní poměr a přibližně pro 5 000 
agenturních pracovníků. 

, 

Ahoj, dneska neprijedu. 

Víš, jak se ted reší to GDPR,, 
tak jsem dneska odmítl ríct 
u pokladny na nádraží, kam jedu. 

No a voni mi na oplátku nerekli, 
kolik to stojí a kdy to jede. 


