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ZPRÁVIČKY ZE ŽIVOTA 
ÚČETNÍCH

„Pohled vlády na ekonomiku by 
se dal shrnout do několika 

krátkých frází: Pokud se to hýbe, 
zdaň to. Když se to stále hýbe, 

reguluj to. A když se to přestane 
hýbat, dotuj to.“

Ronald Reagan
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Úvodník

Conavirus nás zaskočil. I když práce
účetní je postavena na kancelářském
prostoru a malém styku s velkým
počtem klientů, ale přesto se nás
dotkne. Hlavně těch, které mají klienty
s uzavřeným provozem, ale i ti, kteří
omezili výrobu, provoz svých zařízení
právě z důvodu omezení odbytu výroby
či služby.

Stát připravil programy, které by měly
sloužit právě k překlenutí této tíživé
situace. COVID 19, COVID2, kurzarbeit
a další podpory směrem k
podnikatelům. My účetní asi budeme
součástí programu – neboť musíme
připravit podklady, vést evidenci nebo
zpracovat požadavky jednotlivých
vládních programů
a to je práce, která vyžaduje
v účetní branži trochu více znalostí –
nejen pracovně právních předpisů, ale i
praxi v tvorbě různých výkazů či
podkladů právě pro získání finančních
prostředků ze státního rozpočtu. Proto
jsem ráda, že se aktivně zapojujete do
činnosti v Klubu účetních, sdílíte své
znalosti a zkušenosti.

Daňová přiznání určitě máte
zpracovány. I když nám v rámci coro-
situace nabízí několik variant odložení či
nepodání DP, provedli jsme všechny
kroky k tomu, že naši klienti mají
podáno. Už jen z toho důvodu, že když
budou mít přeplatek, tak ho dostanou
co nejdříve.

Osobně nejsem zastáncem „hledání
výmluv jak nezaplatit, nepodat, ale asi
pro některé klienty to bude potřebné.
Proto jako účetní pomáhejte svým
klientům v odborném úhlu pohledu
s tímto krokem. Diskutujte s nimi,
hledejte možnosti, jak a kde ušetřit
a třeba více prověřte náklady a výdaje,
které mohu mít vliv na finanční tok či
jinak ovlivnit finanční situaci.

A PRÁVĚ PROTO JSTE SPRÁVNĚ 
V KLUBU ÚČETNÍCH. 

DENNĚ VÁS BUDU PODPOROVAT, 
SDÍLET NOVÉ INFORMACE 

A VĚŘÍM, ŽE TO PŘEŽIJEME 
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DUBNOVÉ WEBMINÁŘE, UDÁLOSTI A AKTIVITY

◦ DAŇOVÉ POVINNOSTI:

◦ tak trochu je to hektické – zálohu na silniční daň asi budeme mít i s ostatními 
daněmi  tak trochu ledabyle  - co vše máme dovoleno, jak je nám umožněno 

„neplatit“ VŽDY AKTUÁLNĚ v příspěvcích FB

◦ KLUBOVÉ AKTIVITY:

◦ Každý čtvrtek lehce odborně zaměřené téma – pro všechny členy Klubu (vždy 
pohledem praktických zkušeností i témat, která jsou řešena v živých klubových 

diskuzích)

◦ KONZULTAČNÍ ČTVRTKY

◦ NOVÉ E-BOOKY V CHYTRÉ ÚČTÁRNĚ, KTERÉ SE OBJEVÍ V DUBNU:

◦ vše o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

◦ technické zhodnocení a jeho daňové a účetní aspekty

◦ Mzdová problematika – průměrný výdělek, vedení mzdové agendy z pohledu 
GDPR, ukončení pracovního poměru a jejich dopad do mzdového účetnictví a 

personalistiky

◦ KURZ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ – PRO ZAČÁTEČNÍKY (součástí VIP Klubu – zde si 
můžete nejen zopakovat důležité informace, ale najít i nové podněty)

◦
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ÚČETNÍ FIRMA NEBO FIREMNÍ ÚČETNÍ

◦ Často se setkávám s otázkou,
proč nemám svoji vlastní účetní
firmu a nejsem za vodou. Možná,
že některé z vás uvažují
do budoucna se zařídit na sebe
a pracovat jako účetní firma.
Co je výhodnější, co je
zodpovědnější a lepší? Mohli
bychom zde vést diskuze, ale asi
každý má své důvody a přesně ví,
proč nechce jít na pozici účetní
nebo naopak, proč nechce si své
znalosti a zkušenosti přenést do
podnikatelského světa.
Já jsem takový půl na půl. Jelikož
jsem 15 let pracovala na vlastní
noze – školila jsem, účtovala,
dokonce jsem měla obchůdek
s kancelářským a papírenským
zbožím, tak byste si řekli, že nic
jiného než velká účetní firma
nebo skvělá školící instituce.
Jenže v životě dochází k situacím,

kdy zkrátka a dobře podnikání
končí a hledáte způsoby příjmů.
Asi tak, jako v současné době - v
době Coronaviru. A tak jsem to
měla i já. Uvědomila jsem si,
co je pro mě v tu chvíli priorita.
A podle toho jednáte. Takže
nastoupíte do firmy se svými
zkušenostmi, znalosti a dalším
vybavením – hlavně s vidinou, že
budete mít na nájem, jídlo pro
studující dítě a trochu si ulevíte.
Bolí vás to, že už nebudete
pánem svého času, že pravidelná
pracovní doba bude pro vás těžko
stravitelná. Ale pak nastoupíte do
báječného kolektivu lidí, kteří
jsou na vaší vlně, sama sobě
vlastní paní – sice se 100 %
odpovědností, ale to máte
u podnikání vždy. A každý měsíc
pravidelný příjem.
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ÚČETNÍ FIRMA NEBO FIREMNÍ ÚČETNÍ

◦ Takže jsem odhodila svůj
„namyšlený přístup“ a stala se
součástí firmy. Dnes už
i managementu. A neměnila
bych. Zároveň mám báječnou
FB skupinu, která mě posouvá,
se kterou cítím
a řeším odborná témata a cítím
se v tom dobře. Našla jsem zde
skvělé kolegyně (snad i kolegy),
se kterými jsem osobně prožila
pár hodin – a staly se mými
přítelkyněmi – voláme si, radíme
si.

◦ Jsem ráda, že vám můžu být
rádcem, přítelkyní, takovým tím
normálním člověkem, se kterým
(i když jste se osobně neviděly),
můžete sdílet účetní starosti
a nestydět se za to, že zrovna
něco neumíte. Ani já všechno

neumím nebo zatím nevím. Ale
to je asi normální.

◦ Proto jsem ráda za každou vaši
reakci, impuls, inspiraci či radu
v oblasti, ve které nejsem
zrovna kovaná nebo nemám
tolik zkušeností.

◦ Napište i vy , jak to máte - zda
vás práce ve (vlastní) účetní
firmě naplňuje a jak, nebo jste
rádi za skvělé místo účetní,
které vám dává prostor i pro
jiné činnosti.

◦ Já zde budu s vámi i v těch
těžkých chvílích a když budete

mít něco na srdci, napište. 

◦ Nebudete v tom sami.

◦ Vaše Hanka
01.04.2020 Klubový zpravodaj 4/2020 5



JAK NA HOME OFFICE A JAK HO PŘEŽÍT – tak jak to 

vidím já – jednoduše a efektivně
Pravidla home office – několik námětů a zkušeností, které jsou sice i k mání na netu, ale osobně 

vyzkoušeno a s některé se mi fakt osvědčily. 

1. vyhraďte si pravidelné pracovní místo, vybavte ho vším potřebným, ať nemusíte neustálým 
hledáním (třeba kalkulačky nebo sešívačky) zabít svůj efektivní čas

2. určete si základní pracovní dobu a přestávky, časujte si dobu na jednotlivých úkolech

3. na každý den si naplánujte jen 5 úkolů – ano - možná, že si řeknete, že tím pádem neuděláte nic, 
ale věřte, že když si tento počet neurčíte, pak neuděláte nic pořádně 

a úkoly se vám budou chaoticky kupit.

4. najděte si svůj efektivní čas – zde provádějte akční úkoly (např. telefonování, 
e-maily, komunikace s klienty, práce na náročnějších myšlenkových úkolech)

5. uvařte si pořádně velkou termosku čaje, nejlépe bylinkového (ne však s meduňkou nebo mátou… 
jen tak pro vaši informaci – meduňka perfektně uvolňuje a pak se špatně soustředíte, máta vás 

může podráždit emočně a pak se rozčilujete snad i nad  špatně ostrouhanou tužkou)

6. přestávku si dělejte každé dvě hodinky tak na 10 minut – nejlépe je si otevřít okno, pustit si taneční 
hudbu a trochu si uvolnit svaly.

7. určitě si stanovte konec vašeho home office – udělejte to tak, jako byste odcházeli ze své 
kanceláře na druhé straně města – vše zavřít, uklidit a proměnit stůl třeba v kreativní místo pro tvorbu 

s vašimi dětmi.  

VĚŘÍM, ŽE I HOME OFFICE MŮŽE DO VAŠEHO ŽIVOTA PŘINÉST NOVÉ POHLEDY NA PRÁCI ÚČETNÍ, 
NAUČÍ NÁS HOSPODAŘIT S ČASEM LÉPE, NEŽ V KANCELÁŘI.
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CO PO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ – VALNÁ HROMADA, VÝPOČET PODÍLU NA 
ZISKU A VÝPLATA
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◦ Po podání daňového přiznání nastává doba, kdy společníci sklízí plody své práce. Ano, většinou
se vrhají na informace, které mají nejraději – jak si letos budeme dělit ty své zisky? V účetním i
daňovém pohledu můžeme s rozdělením zisku pracovat až v okamžiku, kdy máme uzavřený
rok, zaplacenou daň a víme, kolik k rozdělení skutečně máme (teda kromě zálohy na podíly ze
zisku).

◦ V prvé řadě je nutné tyto kroky projednat na valné hromadě. Zjistěte, jaký disponibilní zisk je
k dispozici, co vše máte nastaveno v souvislosti s obchodními podíly. Pak je na společnících
a jednatelích, jak naloží s HV. Obvykle mají tyto možnosti:

◦ 1. disponibilní zisk zůstává v UJ jako nerozdělení a přesouvá se z účtu 431 na účet 428

◦ 2. disponibilní zisk se rozděluje na úhradu minulých ztrát a tvorbu různých fondů – např.
sociálního (427)

◦ 3. disponibilní zisk se může rozdělit mezi jednotlivé společníky podle % drženého obchodního
podílu. Pak je nutné provést výpočet srážkové daně a tuto daň odvést.

◦ CELOU ÚČETNÍ PROBLEMATIKU NAJDETE BUĎ VE VIP KLUBU NEBO SI MŮŽETE E-BOOK 
KOUPIT V E-SHOPU chytra-uctarna.com.



CORONAVIRUSOVÁ OPATŘENÍ  - tak trochu určeno všem, kteří 
podnikají ( a proto jsou v Klubu účetních naprosto správně)

◦ Ano, coronavirus nám připravil zajímavé
prostředí. Dotýká se všech, živnostníků,
firem, zaměstnanců. Sleduji tuto situaci a
přemýšlím, zda všichni, kteří se ozývají a
nadávají na vládu – jak jim vzala zisky, jak
je okrádá, jak jim znemožnila pracovat -
dokonce někteří chytráci zbystřili, a hledají
možnosti jak z této situace vytěžit, aniž by
se jich situace dotkla. Hledají různé
kombinace, nařizují zamcům, co mají
dělat. Tak jsem přemýšlela nad tím, co
těch prvních dní vlastně znamená a jaký to
bude mít vliv na další podnikání. Obyčejně
se u podnikání (třeba i u živnostníka) dá
posuzovat jako dovolená, nemocenská – to
podnikatel taky chodí na vládu a chce
náhradu za dovolenou nebo nemocenskou
(protože když si ji neplatím nemám na nic
nárok). Vím, že tento můj pohled může
vyvolat určitá rozčarování, ale podívejme
se na to jiným úhlem pohledu. Pokud
podnikám několik let, tak jako správným
manažer bych měla mít rezervu – nejen na
podobné situace, ale i na to, kdybych
onemocněl, nebo se firma dostala do
finanční krize a další kroky, které nebyly
zrovna příjemné. Pokud jsem začal

podnikat, tak bych měl mít rezervu
alespoň na tři měsíce. Je jasné, že nevíme,
jak dlouho tento stav bude trvat, ale
rozhodně začít podnikat a nemít zálohu –
to je obrovské dobrodružství.

◦ Pak je otázka, zda vaše podnikání má
fyzickou podobu či můžete využít i on-line
světa byznysu. Zde se dá najít mnoho
návodů , jak produkt fyzický prodávat i na
bázi on-line. Všimla jsem si, že spousta
poradců, koučů i maséru a kadeřníků tuto
situaci uchopila a pustila se do živých
vysílání a dalších kurzů, které jsou
zajímavé a mohu si je absolvovat
z domova.

◦ I já jsem pro vás na duben připravila 
několik zajímavých webminářů, živých 
vysílání a motivačních videí. Pokud i vy 
máte ve svém podnikání tuto možnost 

nabídnout něco formou on-line produktu –
napište. 

◦ Nabídněte nám ve skupině. 

◦ Třeba se najdou zájemci, kteří vás v 
byznysu i touto formou podpoří. 
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Jak funguje VIP KLUB A CO VŠE MÁTE K DISPOZICI
◦ 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. Každý měsíc minimálně 2

nové e-booky, vždy zaměřené na aktuální

nebo zapeklité téma .

S aktualizací pak jen vyměníte listy či

pasáže. Nebo si je můžete číst bez tisku 

a   ušetříte tak naše lesy i životní prostředí.

◦ Takže se určitě uvidíme na chytra-

uctarna.com a ve VIP Klubu.

◦
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ČAS JE VELKÁ NEZNÁMÁ. NEZNÁMÁ V ČASE, KDY nevíme, jak 
dlouho bude Corona mezi námi. Buďme proto trpěliví i s 

našimi klienty, jsou mnohdy rozčílení, naštvaní, demotivováni. 
Nyní se ukažme jako pragmatičtí a s klidnou hlavou. 

Pomozme jim překonat případné ztráty, pokud máte dobrý 
nápad jak pomoci podnikatelům nebo jak rozšířit podnikání 

v této době tak se přihlaste do skupiny 

PODNIKATELSKÁ AKADEMIE.  

ZDE MŮŽETE POZVAT I SVÉ KLIENTY, MŮŽETE SE ZAPOJIT 
AKTIVNĚ DO NÁPADŮ, sdílet vaše zkušenosti v podnikání 

(protože v Klubu nejsou jen účetní, ale i ti, co si účetnictví 
dělají sami)a podnikají.

JSEM RÁDA, ŽE JSEM S VÁMI 

VAŠE HANKA

Užijte si velikonoce, neklesejte na mysli, a buďte neustále v 
obraze s Klubem účetních.

01.04.2020
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