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 Klubový zpravodaj vám přináší aktuální a důležité informace ze světa daní, 

účetnictví a vybraných právních předpisů, které mají co do činění s naším „milovaným účtem“. 

Tak je to tady, rok 2020 se přehoupl a máme opět běžný pracovní den.  Doufám, že jste prožily 
sváteční dny v klidu a účto bylo založeno hluboko do pracovní zásuvky. Jenže s prvním dnem 
roku 2020 se na nás otevřela spousta novinek, aktualizací a hlavně nabytí různých účinností 
zákoných předpisů. Rok 2020 bude velmi akční a Klubový zpravodaj bude vaším průvodcem 
těchto novinek. Takže pokud jste členy Klubu účetních, budete vždy v obraze – nejen ve FB 
skupině, ale i s chytrou účtárnou – chytra-uctarna.com.  

CO NOVÉHO V CHYTRÉ ÚČTÁRNĚ?  
 
Na www.chytra-uctarna.com je připraveno plno novinek. Možnost být díky placenému 
členství neustále v obraze, mít důležité informace při ruce a všechny nové e -booky, 
příručky, webmináře, kurzy a další produkty mít k  dispozici každý den a každou 
hodinu. 

 
LEDEN  - DAŇOVÉ POVINNOSTI 
- 25.1. podání DPH za 12/2019  

a propočet krácení a koeficientu 

- 31.1. – silniční daň 
- 31.1. – přiznání k dani z nemovitosti 
- 31.1. – termín pro zaplacení ZP a SP zaměstnavatele pro její daňovou 

účinnost 

 
LEDNOVÉ NOVINKY 

➢ Zavedení institutu elektronické neschopenky (budeme se tomuto tématu 
věnovat hned 6. ledna – malou informaci máte v tomto klubovém zpravodaji – viz 
níže) 

➢ Změna výše důchodu od roku 2020 – týká se důchodců, kteří již důchod pobírají. 
➢ EET – novela i zákona o DPH – s platností od 1.5.2020 a povinnosti evidovat tržby 

z el. peněženky, karet a voucherů od 1.11.2019.   
➢ Uplatnění druhé snížené sazby u dalších vybraných služeb 
➢ Omezení osvobození výher od daně z příjmů – asi se nám moc netýká, ale právě 

proto je nutné zaznamenat tuto důležitou informaci 
➢ Rodičovská  - změny ve výši a nároku – TAKŽE KONEČNĚ i našich členek, které 

pobírají rodičovskou DOBRÁ ZPRÁVA 
➢ Zvýšení minimální mzdy na 14600,- nezapomeňte na zaručené mzdy – ty se 

mění rovněž 
 

http://www.chytra-uctarna.com/
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DETAILY Z KUCHYNĚ NOVINEK 
 

 
I. Elektronická e-neschopenka 

Povinné elektronické hlášení o DPN  - zamtel dostane tuto informaci do DS, 
pojištěnci bude vystavovat v listinné podobě lékař jen průkaz dočasně práce 
neschopného. U zaměstnavatele nově se na příloze uvádí informace, jakým 
způsobem je zamci vyplácena mzda. (vznik a ukončení vždy elektronicky do DS – o 
informaci žádají zamtelé. 

 
II. Změna v oblasti DPH a EET- hlavně od 1.5.2020 – příprava pro další subjekty, jejich 

výjimky, možnosti jinak evidovat EET. Připravujeme malý účetní návod……  
  
 

III. Osvobození od daně z nabytí nemovitých věci v případě prvního úplatného nabytí 
vlastnického práva k jednotce v bytovém domě a jednotky v rodinných domech. 

 
 

Podrobnější informace najdete v účetním blogu a ucelenou verzi s příklady 
v placené části VIP členství. 

 

 
 

KLUBOVÉ AKTIVITY V LEDNU: 
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ÚČETNÍ FEJETON - LEDNOVÝ ROZJEZD 
 

V kanceláři účetního je vždy rušno. Je jen pár období, kdy se nenecháme rušit, protože se 
potřebujeme soustředit. MZDY, DPH A UZÁVĚRKY  a následně vyhotovení DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ. Jenže vždy, než máme hotovo, musíme se obrnit  velkou dávkou trpělivosti, přizvat 
empatii k podnikatelům (abychom lépe rozuměli jeho požadavkům), nakoupit několik 
kilogramů kávy pro lepší soustředění a rodině vysvětlili, že teď fakt nemůžeme. Je to každý 
rok stejné, možná u některé čím dál tím víc ubíjející a stresující.   
Osobně však mám toto období ráda, neboť právě tyto situace mi přinášejí nové pohledy  
na účetní i daňovou problematiku a každý rok hledám nové „účetní“ optimalizace.  
A tak začínám svůj rok nákupem archivních krabic, nových pořadačů a kancelářských pomůcek.  
Pak si připravím harmonogram – podle počtu klientů a jejich objemu dokladů si připravím plán 
na zpracování, zasílám informace o dodání posledních dokladů a potřebných dalších informací 
k sestavení daňového přiznání. Je paradoxní, že rázným písemným upozorněním se mi vždy 
objeví všechny důležité dokumenty a já tak mám čas na zpracování. Zásadně nejsem ten typ, 
který zbytečně tráví čas v práci, ale lednové večery jsou ideální k třídění, kontrole i provádění 
spisové služby, vzdělávám se a hledám informace k dané problematice. No a nakonec mi 
pomáhá e-book EFEKTIVNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Každý rok ji využiji a pokud mi přijde, že zde 
něco chybí, či mám nový účetní úkon, udělám si záznam pro další období. A popravdě můžu 
konstatovat, že ji 6 rok nejsem „otrokem“ daňového období. A jsem ráda za všechny e-verze, 
které kdy byly vymyšleny – od podání přes DS, digitalizaci dokumentů, přenos dat z banky  
do účta, existence daňové schránky pro daňové subjekty a další vychytávky. V každém případě 
jsem ráda, že existují tyto možnosti a že je můžeme využívat právě v účtu.  
A URČITĚ NEJDE O TO, ABY ÚČETNÍ BYLA NAHRAZENA ROBOTY. 
Protože právě osoba účetní může podnikateli a jeho zamcům umožnit klidné a ziskové 
podnikání. A to je úkol nás ÚČETNÍCH.  
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ACH TY ZMĚNY 
 

Změny, které nás provázely v roce 2019 a budou pronásledovat i v roce 2020 aniž jsem  
si třeba všimli (protože se nás moc netýkaly). (novelizace zákona o DzP – vyhýbání se 

daňovým povinnostem) 
 

- Oblasti omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů 
- Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví 
- Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti 
- Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí 
- Rozšíření výpočtu příjmů plynoucí ze zdrojů na území ČR 

 
Zajímavé pro právnické osoby a jejich zdaňován: 

- Problematika úvěrů a zápůjček (v účtárně již byl publikován pracovní materiál) 
- Zaměstnanecké benefity a náhrady za bolest a ztížení spol. uplatnění  

(e-book BENEFITY) 
- Virtuální měny 
- Vybrané náklady a režim jejich možného zahrnutí do základu daně 

 

ÚČTOVÁNÍ NA PŘELOMU ROKU 

 

Starý rok není ještě uzavřen, neboť nás čeká hromada práce. Ale nový rok nečeká. 
Fakturace, platby bankou, výplata mezd – to vše je v roce 2020 nutné zabezpečit-proto musí 
naší pozornost být na své místě – přepínáme rok starý s rokem novým tak, abychom měli 
naúčtované vše správně – do správného období obsahově i věcně. 

A na jaké další úkony musíme pamatovat? 

1. Zkontrolovat nové číselné řady pro rok 2020  
2. Připravit si pro rok 2020 stálé platby – v ostatních závazcích (jedná se hlavně o 

pravidelné platby nastavení i v trvalých příkazech – splátka úvěru, finanční leasing, 
platby, na které nemusím myslet a mají po celý rok stejnou částku. 

3. Připravit si inventury závazků a pohledávek a s tím spojené případné kurzové rozdíly, 
které přepočítáme k 31.12.2019 (Pohoda má uzávěrku kurzových rozdílů v agendě 
ÚČETNICTVÍ) 

4. A NYNÍ MŮŽETE ZAČÍT S UZÁVĚRKOVÝMI PRACEMI – tím nejlepším pomocníkem je 
náš e-book EFEKTIVNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019 
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A CO V KLUBU V LEDNU? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud máte dotaz, připomínku, námět či jinak chcete být součástí Klubu účetních a chytré účtárny 
pište na chytra-uctarna2019@seznam.cz, nebo se zapojte do poradenského dne každý ČTVRTEK 
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