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Únorová nadílka v chytré účtárně.

Leden pro mě znamená nadějný začátek.  
Vždy se těším, jak budu kočírovat všechny 
úkony spojené s účetní závěrkou. 
A protože jsem letos také hodně 
cestovala, pročetla jsem jednu báječnou 
knížku. Je i není o podnikání. Tedy je 
obsahem 
o podnikání tří velkých IT mágů, ale 
mnohé v této knize lze aplikovat 
i do běžného pracovního  osobního života. 

◦ Moudra, zkušenosti a příběhy velkých  
podnikatelských autorit – Jobse, Gatese a 
Grovea mi utřídily myšlenky. Je to rok, co 
se v té naší skupině rozjela diskuze, 
příspěvky, komentáře. Dnes vás je 
1400!!!! Úžasné…… 

◦ Uvědomila jsem si, jak velkou 
zodpovědnost jsem na sebe naložila 
otevřením VIP klubu a FB klub účetních.  

◦ Vím, že nejsem vševěd, ale protože si 
přeji, aby všichni, kteří svou práci dělají 
s radostí a vášní, mohli říci, že ta naše FB 
skupina je skutečným pomocníkem, 
rádcem slušným partnerem.  A pro ty 
začínající i zkušené - budu tvořit pro vás i 
s vámi, protože každý problém má řešení. 

◦ A  pokud se chcete zapojit třeba svými 
specifickými odbornými znalostmi, budu 

ráda.

◦ Protože každý jsme nějak začínali. 
(přečtěte si příběh na straně 10-11.)

◦ Krásné čtení a hodně pohody v únorovém 
„bláznění“.

◦ Vaše Hanka
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Novinky ze světa daní, které nás v únoru dostihnou

• 14600,- (platí od 1.1.2020, ale poprvé se promítnou do 
výplat Minimální mzda od 1.1.

• Nad 1 mil. Kč a změna pravidel pro zdanění 
výher z ostatních her

Zdanění výher z loterií a tombol

• 2544,- Kč
Minimální záloha na pojistné a 

důchodové zabezpečení pro OSVČ pro 
hlavní činnost

• 2352,- KčMinimální výše zálohy na zdravotní 
pojištění pro OSVČ.

• 131,- KčDaňově optimální stravenka

• z 30 dní na 45 – (ale platit musíme včas!!!!)Prodloužení doby na vrácení 
přeplatků ze strany FS 

• Už žádných 5 dní – penále běží od 1. dneZrušení ochranné lhůty při placení 
daní 

•Problematika obsáhlejší na výkladRežim call- off- stock – tedy jednoduše něco jako 
přemísťuji zboží prostřednictví někoho jiného a ten 

se stane vlastníkem (přeprava zboží do JČ)

• 5 – 12 hod. = 87,-

• 12 – 18 hod. = 131,-

• 18 nad = 206,-
Zvýšení sazeb cestovních náhrad

• 4,20 Kč/km, benzin 95– 32,- Kč, 

• benzin 98 – 36,- Kč, motorová nafta: 31,80 Kč 

Zvýšení základní náhrady za 1 km 
pro osobní automobily a s tím 

spojené PHM
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Únorové 
povinnosti v 
účtárně

Daňové 
povinnosti v 
únoru 2020

- do 17.2. 2020 
podepsané 
prohlášení 

poplatníka na rok 
2020 a potvrzení 

skutečností za rok 
2019 pro účely 

ročního zúčtování

Příprava a provedení 
ročního zúčtování za 

rok 2019 u 
zaměstnanců, kteří 
mají hlavní pracovní 
poměr či v roce 2019 

postupně pobírali 
příjmy ze závislé 

činnosti nebo DPP a 
DPČ od všech plátců

Kontrola mzdových 
nákladů, odvodu 
daně ze závislé 

činnosti, srážkové 
daně a příprava 

podkladů pro 
zaslání Vyúčtování 
(sice až v březnu, 
ale ten, kdo má 
hotovo, může 

poslat)

Pokračujeme v 
inventurách, 
uzávěrkách, 

nezapomeneme na 
časové rozlišení a 
tvorbu opravných 

položek.

Tak ať vám 
to 

„odsejpá“!
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Lednové setkání „na Pokec“ v Ostravě
◦ Práce účetní(ho) představuje nejen neustálé

hledání důležitých informací, ale také možnost
své zkušenosti, rady a informace sdílet.

◦ A protože sdílení na síti může mít i svou
„dohru“ v osobním setkávání, tak první lednový
„POKEC“ v Ostravě byl příjemný, plný dotazů,
hledání řešení, informace k závěrkám,
inventurám.

◦ Přátelské posezení v kavárně Ollies uběhlo
celkem rychle, ale splnilo svůj účel.

◦ Osobní setkání, individuální dotazy a občas
i vášnivá diskuze byla přínosná.

◦ Naše dotazy směřovaly k blížící se další vlně
EET, podělily jsme se o zkušenosti s jednáním
s DS, hledaly jsme odpovědi na otázky daně
silniční a padla zde i řeč na stravenky.

◦ Jelikož jsou mezi námi i kolegyně, které se
stravenkami pracují na straně prodávajícího,
zajímalo nás, jak je to hlavně s elektronickými
stravenkami, jak o nich účtovat a jak to vlastně
všechno funguje.

◦ Nejen to, jak zaúčtujeme klasické stravenky
papírové, ale jak se chová elektronická, co vše
musíme podstoupit a jak to vypadá na straně
uživatele této stravenky.

◦ Proto mi to nedalo, a oslovila jsem firmu, která
takto benefit nabízí i zpracovává.

◦ Jde totiž o situaci, kdy nabíjení a spotřeba
elektronické stravenky je vázána na určitá
pravidla. O tom, jak to funguje na té „druhé
straně“ a pro lepší orientaci i pro nás účetní,
se můžete dočíst v tomto zpravodaji.
Pokud máte zájem třeba nabídnout benefity i
svým zaměstnancům, můžete se s klidem na
firmu Benefit-plus. Najdete zde spoustu
zajímavých aktivit, které lze využít.
No a nezapomeňte, že máme e-book, který
vám ukáže, jak tyto benefity správně
zaúčtovat, daňově ošetřit.

◦ Rovněž jsem pro vás připravila soutěž. Otázku
najdete na konci a kdo správně nebo dle svých
zkušeností najde řešení, odměna ho nemine.

◦ Tak se dejte do toho!
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Elektronické stravenky a jejich účtování – (informace poskytla firma Benefit-plus)

E-stravenky Benefit Plus fungují, co se legislativy týče, stejně jako 
klasické, papírové stravenky.

Limit denní platby 500,- Kč/den, daňový pohled atd...

Co se týče funkcionality z hlediska uživatele, funguje to následovně:

Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele kartu Benefit Plus, která má unikátní osmi-
místné číslo. Tato karta je napárována na interní účet uživatele, který má 

u nás osobní profil zaštítěný pod zaměstnavatelem. 
K účtu je samozřejmě dodán i login a heslo k přihlášení.

Do účtu se zaměstnanec přihlásí, zadá číslo mobilního telefonu a tím 
zaktivuje účet jako takový.
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Elektronické stravenky a jejich účtování
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Jelikož máme stravenky s technologií VISA, je zapotřebí při první platbě 
použít kartu stejně, jako když se aktivuje klasická bankovní karta. 

Tedy vložením do terminálu a zdáním unikátního PINu z dopisu, ve kterém 
karta přijde.

Zaměstnanec zaplatí ve všech restauracích, které mají bankovní terminál a 
neodmítly dodržovat podmínky dané zákonem. Restaurace uvedené v seznamu v 
cafeterii již tuto podmínku splnily. Pokud zaměstnanec provede první inicializační 

platbu, restauraci oslovíme s nabídkou spolupráce. Pokud akceptuje podmínky, 
potom je zařazena do aplikace, pokud podmínky nesplní, potom je vyloučena z 

možnosti čerpání.

Je také možno napárovat soukromou bankovní kartu přímo v aplikaci, díky níž je pak 
možné provádět platby nad limit (denní i celkový zůstatek) bez nutnosti rozdělovat 
nákup. Čili v praxi: mám zůstatek na stravenkovém učtu ve výši 350,- Kč a nákup je 
za 600,- Kč, část která zbývá na stravenkách se strhne rovnou ze stravenek a rozdíl 

se poté uhradí napárovanou SBK. K uhrazení částky nad 500,- Kč pak slouží opět 
verifikace PIN kódem, který k Benefit Plus kartě náleží.

V případě, že v nákupu jsou položky nestravenkového charakteru, platba 
se automaticky rozdělí a poníží o cenu nákupu těch ostatních položek. 

(např.: potraviny za 450, drogerie za 200, drogerie se automaticky 
oddělí a ze stravenek se odečte jen těch 450, které hradí

„stravenkové zboží“)



Únorové novinky v Klubu a v účtárně a setkání v Praze

Webmináře

- daň  příjmů fyzických 
osob a jak vyplnit 
daňové přiznání

- roční zúčtování daní 
z pohledu 

zaměstnavatele

- opravné položky k 
pohledávkám

E-booky a setkání

- 3 x slevy na daních

- časové rozlišení

- specialitky k 
dlouhodobému majetku

Setkání „NA POKEC“ v 
Praze 7.2.2020

Čtvrteční konzultace pro 
VIP členy
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Únorové novinky v Klubu a v účtárně

◦ Každý měsíc vám chci přinášet nové
informace, manuály a živá vysílání.

◦ Únor nebude výjimkou. I když tento
rok má únor o jeden den delší než
obvykle, budeme mít co dělat.
Uzávěrky, inventury, novinky,
mnohdy nelehká řešení našich
účetních i daňových případů .

◦ A pořád je co zlepšovat. Takže i v
Klubu a chytré účtárně budou
všechny aktivity vylepšovány –
přehlednější strukturou, možností
lepšího vyhledávání problematiky
formou LEKCÍ (ono už to běží, ale v
únoru se každý příspěvek naváže na
problematiku v učení a tím pádem si
rychle vyhledáte soubor informací),
pro začínající účetní bude připravena

◦ LEKCE, do které si budou přispívat a
ty zkušenější mohou radit, pomáhat.

◦ Nové e-booky ve VIP klubu, živá
vysílání na žádaná témata a také
naplánovaný „POKEC“ v Praze.

◦ Tak doufám, že to všechno
zvládneme a březen pro nás bude
hračka.

◦ O konkrétních akcích, materiálech se
dozvíte nejen na FB skupině
Klub účetních, ale rovněž na
www.chytra-uctarna.com.

◦ A pokud se chcete prezentovat jako
účetní firma, vzdělávací akci nebo

najít do svého týmu kolegu, pište.
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Po kurzu „účetní“?

Není to ještě ani rok… Byla jsem po mateřské dovolené
a přemýšlela, co bych mohla dělat za práci, abych dokázala
skloubit rodinu i práci a nemusela spoléhat na pomoc
druhých.

◦ Dříve jsem pracovala jako kosmetička, masérka, také jsem
hlídala děti v dětských koutcích. Až posledních pár let jsem
začala litovat, že jsem nezvolila jinou školu a nevěnovala
se administrativě. Mám ráda „pořádek v papírech“, vyžívám
se v papírnictví, kde nakupuji různé lepící papírky, štítky,
bločky, zakládám si doma různé sešity, šanony… Je to taková
moje úchylka. A protože moje heslo zní „Nikdy není pozdě
něco v životě změnit“, rozhodla jsem se pro rekvalifikaci.
Vybírala jsem mezi účetními kurzy (podvojné a mzdové
účetnictví) asistentkou/sekretářkou. Popravdě jsem vůbec
neměla jasno, co by mě bavilo více, a rozhodovala jsem
se podle svých časových možností.

◦ 18.2.2019 jsem se poprvé po letech posadila do školní lavice.
Začátky pro mě byly docela náročné. Zatímco spousta
kolegyň z kurzu měla alespoň okrajové zkušenosti
s účetnictvím, já většinu informací slyšela poprvé. Doteď se
směju, při vzpomínce na to, jak lektor řekl, že se konečně
začneme věnovat účtům a já si představila ten bankovní,
protože jsem o jiných účtech neměla ani ponětí J. Ale procitla
jsem docela rychle, když jsme dostali do rukou vytištěnou
účtovou osnovu.

◦ V tu chvíli jsem jedinkrát zapochybovala, jestli jsem na kurzu
správně. Taková směsice čísel na jednom papíře A4, a v tom
se mám jako orientovat?

◦ Jenže brzy mě tato čísla začala bavit.

◦ Každý večer jsem si nové informace z kurzu přepisovala na
počítači, abych jim lépe porozuměla a vše pro mě bylo
mnohem srozumitelnější. Oba kurzy jsem nakonec zvládla
v pohodě (i v Pohodě J).

◦ Ale co dál? Jsem celkem opatrný člověk a představa, že
s těmi chabými znalostmi z kurzu někomu povedu účetnictví,
byla nereálná. Myslela jsem na kolegyni, která s námi
absolvovala kurz, aby mohla dělat účetnictví manželovi v jeho
firmě (dovážel auta ZE ZAHRANIČÍ!), a nedokázala jsem si
představit, že bych i já do toho skočila po hlavě. Ale na
druhou stranu jsem věděla, že když se tomu pár měsíců
nebudu věnovat, budou absolvované kurzy zbytečná ztráta
času.

◦ Hned po kurzu jsem začala rozesílat životopisy na pozice
pomocných účetní, přidala jsem se do účetních skupin
na sociálních sítích a oslovovala účetní i za účelem
neplacených stáží.

◦ Celkem rychle se na mě usmálo štěstí a nastoupila jsem
do firmy jako junior pod milou a ochotnou paní účetní, která
má široký přehled a velkou trpělivost a to je velká výhra.
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Po kurzu „účetní“?

◦ Stále se nestačím divit, co vše musí dobrá účetní znát
a jak se neustále vzdělává. S odstupem času mi 
přijde vtipné s jakými znalostmi a představami jsem
tehdy přišla na výběrové řízení. Teď už vím, že
účetnictví není jen o MÁ DÁTI/DAL, ale že je to 
celoživotní vzdělávání a někdy i tak trochu detektivní
práce . 

◦ Když se ohlédnu zpět, vím, že jsem za poslední rok
ušla kus cesty a že mě ještě dlouhá cesta čeká. 

◦ Velký dík patří mé rodině za podporu (mám dvě děti
a skloubit vše dohromady je někdy docela náročné) a 
naší hlavní účetní Haničce za příležitost a taky za to, 
že si z mých chyb nedělá těžkou hlavu a vždy mi 
ochotně poradí a pomůže.  A protože jsme obě
celkem klidné povahy, a jen tak něco nás nerozhází
(a že těch zkoušek trpělivostí máme někdy dost), je u 
nás na účetním oddělení pohodová atmosféra za
téměř jakýchkoliv okolností a to je potom práce
radost. 

Do budoucna bych se chtěla více zaměřit na mzdové
účetnictví, které je mi o něco bližší. V březnu
nastupuji na kurz personalistiky a předpokládám, že
to není mé poslední vzdělávání. 

◦ Ráda bych vzkázala všem, kteří ať už přemýšlí nad
rekvalifikací nebo absolvovali kurz a nemají praxi, aby
se toho nebáli a nenechali se jen tak odradit.

◦ Myslím, že i bez maturity z ekonomie se pílí a učením
můžete stát dobrou účetní. 

◦ Přeji vám, abyste měli taky takové štěstí
a narazili na správné lidi, kteří vás do toho vtáhnou, 
pomohou a poradí kdykoliv budete potřebovat, 
protože kurz je jen jeden krok na dlouhé túře
vzdělávání.

◦

◦ Karolina, účetní junior 

◦ Závěrem: Našla jsem si konečně spolehlivou a 
zodpovědnou kolegyni a vzájemnou spoluprací 
zvládáme spolu nejen nápor daňových přiznání a 
běžných firemních úkonů, ale i hledáme stále 
optimalizace účetních prací. Zde snad jen pro ty, kteří 
si myslí, že „zkušenost, věk nebo rodina nejdou 
dohromady, tak věřte mi, že lze vše. Když je ta 
správná domluva a vzájemná podpora, tak může i 
účetní práce být pohodová a radostná. A to přeji 
všem.

◦ Vaše Hanka
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Jak funguje VIP KLUB

◦ VIP KLUB je součástí placené platformy 

chytré účtárny  a FB skupiny Klubu 

účetních, kde najdete všechny odborné 

materiály – e-booky, příručky, podklady, 

které jsou v rámci chytré účtárny k dispozici 

v e-shopu pro ty, kteří chtějí jen „něco“.

◦ Zároveň máte možnost využít

5 konzultačních hodin pro vše, co souvisí s 

účtováním, daněmi ( no a můžete i s 

osobně – pokud vám pomůže rada či 

povzbuzení) i mzdovou problematikou. 

◦ Chytrá účtárna vám dává možnost 

prezentovat vaší firmu na stránkách chytré 

účtárny, nebo se zapojit do akce účetní 

profesionál – zde budete mít vyvěšené 

hodnocení vaší práce pro současné i 

budoucí klienty.

◦ V současné době najdete ve VIP klubu 21 

e-booků a pracovních materiálů a v únoru 

již přibude dalších 10 – na aktuální téma 

inventur, uzávěrek a daňových přiznání. 

◦ Rovněž zařadíme videa, která sice byla v 

Klubu účetních pro všechny, ale ve VIP 

klubu budete mít rozšířenou a vylepšenou 

verzi.

◦ Roční členství v klubu stojí 3650,- Kč. 

To znamená, že za 10 Kč denně máte 

informace kdykoliv a odkudkoliv při ruce.

E-booky si můžete stáhnout, svázat, 

dopisovat do něj. 

S aktualizací pak jen vyměníte listy či 

pasáže. Nebo si je můžete číst bez tisku 

a ušetříte tak naše lesy i životní prostředí 

(no tak si potřebuji taky trochu ohřát 

polívčičku – protože těch papírů je stejně 

pořád dost…….)

◦ A kdyby vás napadlo něco, co by se hodilo 

všem (např. téma či řešení problémů) 

napište.  Budete mít tak na „míru“ šité 

informace.
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A jsme na konci – tedy na konci únorového zpravodaje. 
Doufám, že jedete - zatím nám to fičí, i když ten sníh si dává 

na čas. 
* A zde je slíbená soutěž:

Situace:
Podnikatelka podniká v květinářství. Rovněž má rozvoz 
květin. Ty rozváží osobním vozidlem, které není v OM 

této fyzické osoby. Jelikož je ve ztrátě, neuplatňuje ani 
spotřebované PHM, ani žádné další výdaje spojené 

s tímto osobním vozidlem. Pouze provádí rozvoz květin 
dle objednávek.

Otázka zní:
MUSÍ platit silniční daň a být přihlášena k platbě silniční daně?
Pokud máte svůj názor na tuto problematiku nebo podobnou 

zkušenost napište na chytra-uctarna2019@seznam.cz

Přeji vám ještě pevné nervy, málo „špeků“, vstřícné klienty 
a kolegyně, protože pohodu a klid asi ještě nebude mít místo 

v těch našich dnech inventur a uzávěrek. 
Tak ať vše jde jako po másle.

Vaše Hanka

31.01.2020
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