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úvodem

Únor profičel jako vítr Sabina. I když v únoru
nebylo tolik daňových povinností, práce pro
březnová podání neměla snad konce. A tak v
každé kanceláři se nezastavily tiskárny, počítače,
nezahálely ani psací potřeby a hlavně – naše
hlavičky. V účetních kancelářích i firemních
účtárnách to svištělo, dotazy v naší super skupině
byly jako laviny, ale všichni jsme byli stateční a
radili jsme si navzájem. Za to vám patří všem fakt
poděkování.

Někdy si říkám, že ta účetní práce je sice
náročná, ale mnohdy neviditelná – teda až na ty
řady archivních krabic a hrnků od kávy.
Ale na druhou stranu se dostanu do stavu, kdy
jsem ráda, že mohu ovlivnit třeba i tak na první
pohled neviditelnou část firemní činnosti a stát se
na chvíli „soudcem“, který má právo rozhodnout,
jak naložit s daňovými či nedaňovými náklady, jak
vyřešit pohledávky po splatnosti a ukázat vedení,
jak se nejen dá ušetřit na daních, ale třeba
i z toho mít profit.

Často si uvědomuji, že všechny své znalosti
musím i několikrát ověřovat, zdůvodnit si proč
zrovna takto účtuji či daňově zohledňuji.

A pak tu je Klub účetních. Často se zarazím
nad jednoduchou otázkou či dotazem, ale pak si
uvědomím, že každý jednou začínal a třeba si
nebyl stoprocentně jistý svým úsudkem. Občas
skočím do jiné skupinky a zjistím, že to některé
tazatelky účetní nemají zrovna lehké – neboť
jejich dotazy jsou pro ostatní členy až moc
triviální. Ale naštěstí to v našem klubu tak není.
Jsem ráda, že si zde každý najde nějakou tu svou
- ať je to přímo v diskuzi, v souborech nebo v
lekcích. Tak doufám, že i pro vás je Klub
přínosem, že zde najdete i rady, které by vás
možná ani nenapadly, protože se vás
momentálně netýkají, ale jednou třeba budou.

V březnu nás čeká poslední etapa náročného
období plné uzávěrek, daňových přiznání. Tak
vám posílám hodně energie a sil.

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

◦ Protože každý jsme nějak začínali.
(přečtěte si příběh na straně 7-8.)

◦ Krásné čtení a hodně pohody v posledním
náročném čase.

◦ Vaše Hanka
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Březnové aktivity v účtárně i v klubu
◦ Daňové povinnosti:

◦ - 2.3. – vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně v papírové podobě

◦ - 15.3. – platba zálohy na daň z příjmů pro poplatníky s daňovou povinností 
vyšší než 150000,- Kč (tato částka je III. zálohou dle daňové povinnosti za rok 2018)

◦ - 20.3. – vyúčtování daně z příjmů závislé činnosti a srážkové daně elektronicky

◦ - 31.3. – Podání Přiznání daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 (pokud 
nemáte požádáno o odložení daňové povinnosti do 30.6. daňovým poradcem)

◦ Klubové aktivity:

◦ - 5.3. webminář vskutku zajímavý – DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY A JAK S NIMI 
NALOŽIT V SOUVISLOSTI S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM

◦ - 12.3.  webminář VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

◦ - 19.3. webminář VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A DŮLEŽITÉ 
PŘÍLOHY

◦ - 5.3., 12.3., 19.3., 26.3. – KONZULTAČNÍ DNY PRO ČLENY VIP KLUBU

◦ - E-BOOKY V CHYTRÉ ÚČTÁRNĚ 

◦ 1) TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK

◦ 2) OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – DETAILNÍ PŘEHLEDY, INFORMACE
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Na pokec v Praze

◦ Tak tentokrát to bylo v Praze.
Vzhledem k tomu, že právě
probíhala konference k EET a s
otázkami směrem k ministryni
paní Schillerové nebraly konce,
našla jsem si i čas pro všechny
pražské účetní, které měly zájem
si „pokecat“ a poznat se tak
osobně. Je fajn, když víte, že za
FB profilem sedí skvělé holky,
které dokáží o své práci hovořit
nejen s nadšením, ale i
s humorem a své zkušenosti pak
předávat i ostatním.

◦ Pražská letňanská hospůdka
„Empier steak“ byla místem
našeho setkání. Ze dvou
plánovaných hodin byly čtyři a
utekly jak voda. Témata různá –
od směrnic, přes účetní
vychytávky až po naše koníčky –
tak může vypadat „odborné“
setkání tak „nezáživného“ oboru

jako je účetnictví a s ním ruku v
ruce i daně.

◦ Samozřejmě, že se chystám
i vidět s ostatními, postupně.

◦ Jsem ráda, že se s vámi můžu
setkat osobně, najít společná
témata a být v obraze a třeba
získat i zkušenosti z jiných oborů.
I když jsem prošla několika
různými obory jako účetní,
dokonce jsem sama měla
podnikání (no to se podržte s
papírenským a kancelářským
zbožím), pořád je se co učit.

◦ A pokud chcete se i vy zapojit
aktivně do role třeba mentora či
lektora, pak do toho.
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Zálohy na daně – občas tápeme, kdy, kolik a 
jak účtovat

◦ V březnu je jeden termín, který se týká všech účetních jednotek –
tedy i fyzických osob, které měly za rok 2018 vysokou daňovou 
povinnost a vznikla jim po podání daňového přiznání povinnost platit 
zálohy. 

◦ Mnohdy je nám nejasné, kdy a jakou výši zálohy máme platit a jestli 
nezaplacení zálohy v řádném termínu nezaplatíme má souvislost 
s jejím vyúčtováním. 
V tomto klubovém zpravodaji si nastíníme, jak pracovat se zálohami 
a kdy vám vzniká nová povinnost platit zálohy. 

◦ Obecně je povinnost platit zálohy, pokud daňová povinnost 
přesáhla výši 30000,- Kč. Zároveň máme dvě kategorie 

platby záloh:

◦ 1. pokud poplatník vypočte svou daňovou povinnost vyšší 
než 30000,- Kč ,pak mu vzniká povinnost platit zálohy 

čtvrtletně a to ve výši 40 % z poslední vypočtené daňové 
povinnosti.

◦ 2. pokud poplatník přesáhl daňovou povinnost 150000,- Kč, 
pak je povinen platit zálohy 4 x, a to ve výši ¼ poslední 

známé daňové povinnosti.
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Příklad pro správné placení záloh na daně z příjmů

Daňový subjekt měl za rok 2018 daňovou povinnost ve výši 56000,- Kč. Daňové přiznání podává DS k 31.3. 2020 
za rok 2019.

Daňovému subjektu vznikla povinnost platit zálohy a to ve výši 40 % vypočtené daňové povinnosti – tj. 22400,- a 
to:

- k 15.6.2019 22400,-

- k 15.12. 2019 22400,-

- k 15.3. 2020 22400,-

K 31.3. 2020 DS podává daňové přiznání s vypočtenou daňovou povinností ve výši 120000,- Kč. V daňovém 
přiznání odečte zálohy, které platil v roce 2019 – tj. 44800,- . Doplatek na dani bude ve výši 75200,- Kč. 

Následně bude DS vypočtená nová záloha a to ve výši 40 % daňové povinnosti roku 2019 – tj. 48400,- . 

Tyto zálohy bude DS hradit 15.6., 2020, 15.12. 2020 a 15.3. 2021.
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Dvouletá účetní – aneb nikdy to nevzdávejte….(z vašich životních účetních příběhů) – tentokrát 
se podělila naše členka Žaneta

◦ Na začátek trošku seznámení s mým vzděláním 
v předmětu – účetnictví. Maturita v roce 2003, 
absolvování kurzu účetnictví v roce 2010. Vždy 
mě fascinovala práce paní účetní – moje 
představa byla pohádková – spousta volného 
času, hodně peněz a taky mi vždy přišly chytré 
a inteligentní – taky jsem si přála být taková 
…..významná.

◦ Po 5 leté práci v bance kdy musíte sedět na 
jednom místě a striktně dodržovat pracovní 
dobu jsem porodila své druhé dítě a představa, 
že se po dvou letech vrátím opět na to stejné 
místo poté, co jsem byla doma a sama si řídila 
svůj čas, byla nepředstavitelná. Jednoho dne mi 
zavolala kamarádka kamarádky a řekla mi o 
volném místě účetní ve firmě ,, prý malé firmě 
jen 35 zaměstnanců a nákup- výroba – prodej 
nic víc.

◦ Brala jsem to jako znamení, to jsem přece 
vždycky chtěla. Po absolvování několika 
pohovorů je moje osobnost přesvědčila, že já 
jsem to pravé, co hledali.

◦ Nastoupila jsem s nadšením a s vysokým 
nasazením, no jo, ale asi po týdnu jsem zjistila, 
že moje představy o tom, že jsem skoro účetní 
se úplně, totálně vypařily, ale jakože úplně. Měla 
jsem dvě možnosti:

◦ 1 odejít a nebo za 2 pokračovat a makat na 
sobě, abych jednoho dne mohla dojít ke svému 
cíli. 

◦ Jelikož nejsem člověk, který by něco vzdával, 
tak jsem zvolila druhou variantu.

◦ Na konci roku kdy se blížil čas uzávěrek, jsem 
začala litovat že jsem neodešla hned první 
týden. Nedokázala jsem si představit jak sama 
ukončím účetní rok – naprosto nemožné. 
Naštěstí jsem si na fb našla odkaz na kurz účetní 
závěrky, kontaktovala jsem paní Hanku a 
požádali ji o osobní konzultace – někdy dělám 
opravdu dobré rozhodnutí.

◦ Byla jsem velice naivní když jsem si myslela že 
bych zvládla celou firmu uzavřít sama. Mám už 
za sebou druhý uzavřený rok a jsem vděčná, že 
mám někoho o koho se můžu opřít.
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Dvouletá účetní – aneb nikdy to nevzdávejte….(z vašich životních účetních příběhů

◦ Myslím si, že kurz účetnictví je opravdu
jen základ, ale dobrý základ pro práci v
nějaké firmě, kde máte někoho, kdo má
zkušenosti a vy se máte na koho obrátit
s nějakou, třeba i malou, trošku i
hloupou otázkou, jen abyste se ujistili,
že to tak je správně a mohli pokračovat
v práci dál, bez toho, abyste odpověď
hledali na internetu ve spoustě odkazů.

◦ Nelituji svého rozhodnutí zůstat a
neodejít, věřím, že jednou budu ta paní
účetní, kterou jsem chtěla být. Pracuji 6
hodin denně, stihnu vyzvednou dceru ze
školky, můžu si odskočit do obchodu
pro nějaké oblečky, když mám špatnou
náladu, ale taky pracuji v sobotu, když
potřebuji něco dokončit. Občas se
budím v noci ještě dnes a prohlížím si
otázky v klubu účetních a pochybuji nad
operacemi, které jsem zaúčtovala
předešlý den.

◦ Věřím, že jednoho dne to přijde. Jsem
ráda že jsem členem klubu, kde najdu
odpovědi na své otázky a můžu občas i
já někomu poradit. Opravdu moc jsem

ráda, že mám paní Hanku, na kterou se
můžu obrátit a jsem ráda že za těch 15
měsíců, co se známe, se mezi námi
vytvořilo i pouto – myslím že jsme i
přítelkyně.

◦ Žaneta V. – Klub účetních

◦ DODATEK:

◦ Žanetka je svědomitá, dá si práci
s každým problémem, naslouchá
a rychle chápe. Díky tomu, máme
hotové všechny uzávěrky, poslané
přiznání a březen může být pro obě
myšlenkou na to, že ten příští už
zvládne(me), v pohodě, přesně tak, jak
by si to přály všechny z nás.
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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 je váš přítel a pomocník, 

neustále roste a díky členům může být i 

moudřejší.

◦ Chcete najít i své nové klienty nebo 

spolupracovat? Neváhejte. V chytré 

účtárně nehledáme pro sebe klienty, ale 

chceme, aby chytrá účtárna byla místem, 

kde si klient najde profesionální účetní. 

Tak pokud chcete, napište, připravíme 

prezentační nabídku.

◦ Webmináře a videa jsou součástí nejen 

otevřené, ale i placené verze. U placené 

verze budete mít možnost zaslat i 

individuální problém a dostanete i řešení.

◦ 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, přikládat i dotazy z 

klubu nebo z Lekcí.

◦

S aktualizací pak jen vyměníte listy či 

pasáže. Nebo si je můžete číst bez tisku 

a ušetříte tak naše lesy i životní prostředí.

◦
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Jak se vám četl březnový zpravodaj? Máte taky svoje zkušenosti a chcete se podělit 
či máte aktivity, které by mohly zajímat členy Klubu? Pak napište – na chytra-

uctarna.com nebo chytra-uctarna2019@seznam.cz

• No a jak dopadla soutěž z minulého čísla?
• Děkuji všem, které se nad tím zamyslely. je jasné, že celá situace se 

silniční daní může mít dvojí pohled. Hlavně proto, že majitelka 
neuplatňuje PHM a tudíž by vlastně ani nemusela být přihlášena 

k silniční dani. Jenže zákon o silniční dani jasně říká, že pokud je vozidlo 
používané k podnikatelské činnosti  a to rozvoz květin souvisí s 

ekonomickou činností podnikatelky, tak by se měla přihlásit a platit daň 
silniční. Je jen na podnikatelce, zda přistoupí odpovědně k této daňové 

povinnosti nebo zda tomu nechá volný průběh. I když je pro správce 
daně zatím „skrytá“, může přijít jakákoliv událost, která odhalí 
i používání vozidla pro podnikání. Vždy záleží, jak se podnikatel 

v takových situacích rozhodne. 

Máte námět na účetní problematiku, která vás zajímá a chcete o ni vědět víc? 
Napište do chytré účtárny. Připravíme e-book, webminář nebo pracovní materiál, 

který může být potřebný všem v klubu. 
Pro ty, které se takto zapojí, dám jeden e-book. 

A nezapomeňte – každý den je KLUB ÚČETNÍCH pro všechny, kteří chtějí mít to účto
v pořádku.
Vaše Hanka
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