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ÚVODNÍK

◦ Duben bývá obvykle poklidný, po odevzdání
daní a účetních povinností můžeme
vydechnout, „dodělat“ resty. Jenže tento
duben byl jiný – plný zvratů, novinek, věcí, o
kterých jsme ještě v lednu neměli ani
potuchy. Mnoho se změnilo. Už jen proto, že
uzavření mnoha provozoven ovlivnilo
podnikání kaváren, restaurací, obchodů a
dalších podnikatelských aktivit.

◦ V účetních kancelářích to ale správně
cvrkalo – program Antivirus, ošetřovné,
zkoumání, zda jsme v režimu A nebo B.
Zkrátka nové zkušenosti. Ani podnikatelé
nezůstali ušetření novým věcem, ale naříkání
a svádění viny na všechny ostatní nikomu
nepřidalo. I když stát řešil až překvapivě
rychle na vzniklou situaci vydáním nařízení,
hledalo nové podpory podnikatelů, stále to
pro některé bylo málo. Ale nářky a
stěžováním se nic nevyřeší. Možná, že je to
čas na změnu, dělat věci jinak, najít nové
způsoby a metody, jak své podnikání
posunout, restartovat.

◦ V dnešním čísle vám přináším malou
reportáž z čajovny, tak si krásně počtěte.

◦ Od května nám rovněž začínají platit nové
znění zákonů o DPH. Nezapomeňte se
podívat na další informace z daňového
portálu.

◦ V klubovém zpravodaji vám předkládám
malý stručný přehled všeho, co se v rámci
daňových balíčků událo.

◦ Nehřešme však na přijatá opatření – třeba
odložení platby DPH, daně či jiných
daňových povinností.

◦ Stejně je jednou doplatíme a paradoxně to
může mít mnohem větší vliv na náš cash
flow, než s myslíme. Pokud máte klienty,
kterých se tento stav výrazně dotkl, podejte
jim pomocnou ruku. Vím, že i my
potřebujeme z něčeho žít, tak se nenechejte
zbytečně „tlačit“ s cenou dolů, protože
mnozí tuto situaci stejně využijí, i když dle
účetních dat, výkazů a fakturace jsou na
tom líp, než před „coronou“.

◦ Věřím, že květen bude odrazovým můstkem
pro další nové aktivity nejen v Klubu
účetních, ale i u Vás, ve Vašem podnikání.

◦ Nové projekty, efektivnější procesy, zklidnění
i nová přátelství. To vše také může přinést
tato doba.

◦ Klubový zpravodaj je takový malý inspiromat
a přítel pro chvíle odpočinku.

◦ KRÁSNÝ KVĚTEN S VELKÝM MNOŽSTVÍM 
LÁSKY, ENERGIE A RADOSTI.

◦ VAŠE HANKA
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DAŇOVÉ BALÍČKY – malé účetní a daňové shrnutí 

◦ I. DAŇOVÉ ÚLEVY – FO i PO – ÚROKY, SANKCE, POSEČKÁNÍ

◦ - prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a opožděnou úhradou 
daně FO a PO s termínem 1.4.2020. (tolerance pozdního podání a úhrada doplatku daně 
za rok 2019, pokud k podání přiznání a  úhradě dojde nejpozději do 1.7.2020 (FO, PO? I 
spolky)

◦ - promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, pokuty za nepodání kontrolního 
hlášení

◦ - prominutí správního poplatku k vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu o osobního 
daňového účtu

◦ - prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

◦ - odpuštění sankcí za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, resp. úhrada 
této daně

◦ - prominutí úroku z prodlení k zálohám na daň silniční ( za 15.4 a 15.7.2020

◦ II. OSVČ

◦ - prominutí – snížení záloh OSVČ na pojistné na důchodové zabezpečení – od 3-8/2020

◦ - jednorázová kompenzace až 25.000,- Kč pro podnikající FO – schválení i na další období 

◦ - ošetřovné pro OSVč ve výši 424,- / den

◦ III. DPH A EET

◦ Prominutí DPH u některých bezúplatných dodání (roušek, poskytovatelům zdravotních 
služeb)
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DAŇOVÉ BALÍČKY – malé účetní a daňové shrnutí

◦ změna sazby u služeb a výrobků a to:

◦ do 10% sazby DPH přeřazuje následující plnění:

◦ Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %)

◦ Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních 
služeb souvisejících s těmito činnostmi (dnes v 15 %)

◦ Elektronické knihy a audioknihy (dnes v 21 %)

◦ Půjčování knih (dnes v 21 %)

◦ Omalovánky, mapy (dnes v 15 %) 

◦ K 1.5.2020 se ruší dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, 
než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 
1.5.2020 (prakticky však až po uplynutí 3 měsíců od 
ukončení nouzového stavu, nejdříve tedy od poloviny 
srpna 2020) bude evidence tržeb rozšířena na veškeré 
obory podnikání kromě výjimek uvedených v § 12 zákona 
o evidenci tržeb.

◦ V souvislosti s náběhem závěrečné fáze evidence tržeb 
přecházejí od 1. května 2020 do snížené 10% sazby DPH 
některé vybrané služby( s vysokým podílem lidské práce, 
u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská 
legislativa. 

◦ Cílem je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se 
evidence tržeb vztahuje.

◦ Služby čištění vnitřních prostor prováděné v 
domácnostech (dnes v 15 %)

◦ Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes v 15 
%)

◦ Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně 
postižené občany (dnes v 15 %)

◦ Opravy obuvi a kožených výrobků (dnes v 21 %)

◦ Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes v 21 %)

◦ Opravy jízdních kol (dnes v 21 %)

◦ Kadeřnické a holičské služby (dnes v 21 %)

◦ Stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to 
včetně točeného piva (dnes v 21 %)
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Klubová aktivita a co vše máte k dispozici nejen v květnu

•Na FB skupině je v lekcích přehledně vše, na co se 
ptáte, co komentujete, snadno vyhledáte i historii

Lekce

•Vždy na aktuální a potřebné téma: 

•Rozdělení zisku a HV – zápis z valné hromady

•Vnitřní kontrolní systém

Webmináře

květen

•Čtvrteční konzultační hodiny, 

•členové VIP Klubu mají konzultace v rámci svého 
placeného členství

Poradenství a 
konzultace

•Na každou problematiku e-booky, konzultace a 
poradenství může být i přimo u vás nebo on-lineVIP klub

E-booky

•Pro účetní, které účtují neziskovky – 10 lekcí, jak 
účtovat, jak vést účetnictví a jak daňově

•Mzdové účetnictví – začátečníci pro ty, kteří nemají o 
mzdách ani potuchy……. 

Nové kurzy

Pro nováčky
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Něco málo z motivačního 
webmináře – pro začínající účetní

◦ Důležitým momentem v životě každé
začínající účetní je promyslet účtování
každé účetní jednotky podle toho, jakou
činnost provádí, jaké výstupy majitel
vyžaduje. Pečlivost, zodpovědnost a
důslednost patří k důležitým vlastnostem.
Nemusíte vše hned znát a umět, ale
vzdělávat se, naslouchat a provádět
všechny činnosti vědomě.

◦ A nezapomeňte – pokud nevím, tak
neúčtuji a jdu se zeptat – nejlépe do
Klubu účetních na FB.
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Návod jak vysvětlit rozdíly
FYZICKÁ OSOBA NEBO S.R.O.?

FYZICKÁ OSOBA

◦ 18 let, bezúhonnost, odbornost

◦ Živnostenský list - živnosti

◦ Platba minimálního ZP a SP

◦ 100 % ručení majetkem

◦ 15 % daň z příjmů

◦ Jednoduchá pravidla vedení 
účetnictví – daňová evidence

◦ Těžší získání úvěru či půjčky při založení 
podnikání – pouze vlastní zdroje

S.R.O.

◦ Společenská smlouva, notářský zápis, 
zakladatelská listina

◦ Společníci – různá výše vkladů – různé 
podíly

◦ Za společnost jedná jednatel, 
jednatelé

◦ Vede účetnictví, zobrazuje věrné a 
skutečné hospodaření

◦ Platba daně 19 %

◦ Důvěryhodnější, neboť  ekonomické 
ukazatelé jsou veřejně dostupné a 
většinou nevratné
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PŘÍPRAVA K ÚČTOVÁNÍ
•Posoudit doklad z 

hlediska obsahu, částky, 
času, odpovědnostiTřídění:

•PHM, pitný režim, nákup 
potřeb do kanceláře, 
materiál

podle obsahu 
(čeho se to 

týká)

•Kartou, hotově, platbou 
účtem, zápočtem, 
úvěrem, dodavatelsky

Podle druhu 
dokladu (jak 

bylo pořízeno)

•Smlouvy, objednávky, 
platební kalendáře, 
mzdové přehledy, 
výpočty, tabulky

Příprava 
příslušných 
podkladů

30.04.2020 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 5/2020 8



Čajovna u skřítka

◦ Malé nahlédnutí do podnikání v době

Coronavirové. Pokora, zklidnění a nové podněty

– to vše nám přináší tento stav.

◦ Rozhovor s „éterickou“ bytostí a majitelkou

čajovny Lenkou Fialovou (taky členkou Klubu

účetních). Začtete se do řádků plné lásky k tomu,

co dělá. A taky se stavte. V Ostravě Porubě, v

blízkosti komplexu Zuzana. Vítán je každý, kdo

potřebuje kousek klidu, skvělý čaj. Najdete zde i k

němu skvělé dobroty a místo pro potěchu duše,

oázu pro nové nápady a bezva lidi.

◦ V deseti otázkách i odpovědích najdete třeba i

pro vás inspiraci jak se vypořádat s novou situací

a pokračovat ve vašem byznysu.

◦ Leničce přeji, ať se ji vše daří tak, jak si to

naplánovala. Protože není v životě nic lepšího,

než plnit si svůj sen naživo, účastnit se všech jeho

stránek a být spokojený a šťastný.
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ČAJOVNA  u skřítka- rozhovor s „éterickou“ bytostí i podnikatelkou Lenkou Fialovou

◦ 1. V současné době je pro mnohé
podnikatele velmi složité si zajistit příjem.
V případě čajovny to platí asi dvakrát.
Jak se vypořádáváte z touto ztrátou a co
vám přinesla "karanténa"?

◦ Výpadek hlavního příjmu byl velmi
nepříjemný, až po několika dnech jsem se
vzpamatovala z šoku a smiřovala se s tím, že
už možná neotevřu. Pak ale přišla nová
energie, kdy po smíření se se situací jsem se
krásně uklidnila, začala zkoušet nové
recepty, začala s lehkým úklidem v čajce,
který vyvrcholil tím, že se tam maluje a
vlastně se tak nějak celá přetváří. I v mojí
hlavě. Myslím, že karanténa nakonec bude
velmi prospěšná k ujasnění si podnikatelských
plánů. Všichni jsme měli možnost se zastavit a
bilancovat, najednou byl na to čas. Ztrátu
nahradím větším pracovním nasazením a
budu více přemýšlet o tom, jak čajovně
přilepšit.

◦ Teď třeba kupuji kávovar a budeme tam
dělat i kávu. Nebo přidám do nabídky zase
nějaké letní drinky.

◦ 2. Čajovna je na první pohled velmi příjemný
byznys, nicméně je specifický. Kdy jste
začala podnikat a proč jste si vybrala právě
čajovnu a co vás na ní nejvíce baví?

◦ V čajovně jsem pracovala brigádně hodně
let, měla jsem to na přilepšenou ke svojí práci
a bavilo mě celkově to prostředí, lidé a čaje.
Začala jsem podnikat tak před čtyřmi lety
když už jsem byla unavená z neustálého
hledání dobrého pracovního místa, tak když
přišla informace, že provozovatel chce naši
milovanou čajovnu pustit někomu jinému,
byla jsem rychle rozhodnutá. Provoz již
zavedený, měla stálé hosty, zkušenosti s ní
jsem měla, byť jen jako brigádník, takže těch
pro bylo docela dost.
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ČAJOVNA U SKŘÍTKA

◦ 3. Který největší krok - rozhodnutí
mimo Coronavirus - jste musela řešit
v aktivitách čajovny? Podařilo se
vám to?

◦ Takový lehký psychologický boj s
hosty vedlejší nálevny, kterým se
čajovna nelíbila. Stačilo se nedat a
obhájit si ji a už je klid. Tedy už tři roky
nám nikdo okno nerozbil. Pokus
najmout si zaměstnance, to mi
nevyšlo, z finančních i organizačních
důvodů se to nevyplatilo. Letní
sezóny řeším každoročně, to je velký
úbytek hostů, nikoho to do cajky
moc neláká, což nechápu. Dát si
ledový čaj nebo kombuchu je
mnohem více osvěžující, než chodit
na pivo.

◦ 4. Jak se stavíte k takovým
vymoženostem jako je EET, ? Je pro
vás přínosem nebo byste ho zrušila?

◦ Pro mě konkrétně je to nakonec
přínos, mám jistotu, že se mi někde
díky brigádníkům neztratí nějaká
platba v hotovosti. My jsme si tržby
předtím jen zapisovali, toto mě
donutilo je více a přehledněji
evidovat. Jinak je to ale na nic, tedy
zatím. Pokud by tržby z eet, které mají
tímto k dispozici na FÚ použili třeba
přímo na daňové přiznání, abychom
jim ho jen podepsali, případně
doplnili, tak by to bylo fajn. Takhle na
FÚ prostě nejsou podle mě k dalšímu
užitku. O firmách, které se na tom
napakovali a ještě napakují ani
nemluvím. Snad teď podnikatele v
další vlně budou mít k tomu více
informací a jen tak nikomu nenaletí.
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Čajovna U SKŘÍTKA

◦ 5. V současné době jste se
rozhodla pro malou
"rekonstrukci" čajovny. Co od
toho očekáváte a budete tvořit
nové aktivity?

◦ Očekávám, že se to hostům
bude líbit. Jsou to jen lehké
změny a mám z nich radost.

◦ A naši stálí hosté to určitě také
ocení.

◦ 6. Jste v Klubu účetních a
aktivně se zapojujete do
diskuze. Je něco, coby vám v
Klubu pomohlo třeba v rámci
vašeho podnikání nebo se jen
necháte inspirovat?

◦ Já se tam dívám, co všechno
řeší ostatní účetní a občas

takhle dostanu informaci, která
se mi velmi hodí. Co se týká
mého podnikání, to je velmi
jednoduché, tak tam jsem více
řešila akorát to zaměstnávání, to
bylo pro mě nové. Rozhodla
jsem se, kdyby čajovna nějakým
způsobem pro mě skončila, tak
ať mám náhradní zaměstnání -
a to je účetnictví. Zatím to
dělám jen okrajově, tak se mi
hodí nasávat informace, což
Klub účetních umožňuje. Vždy je
tam někdo, kdo mi odpoví na
dotaz.
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Čajovna u skřítka
◦ 7. Současná doba je celkem náročná nejen na

finance, ale i na psychiku a celkový osobní život.
Jak jste tuto situaci zvládla a co vás drželo nad
vodou?

◦ Lidé, dobré čaje, stále nové výzvy.
Čím hravěji je člověk bere, tím rychleji je překoná.
Někdo mi nedávno řekl, že už mě přece v čajovně
nemůže nic překvapit. Od srdce jsem se zasmála.

◦ 8. Podnikáte již několik let v oboru, který na jedné
straně vyžaduje lásku k produktu, na druhé straně
zase není tak vysoce ziskový. Co je pro vás v
podnikání v čajovně to nedůležitější?

◦ Chtěla bych nově prodávat velmi dobrou
překapávanou kávu, uvažuji nad nějakým dobrým
vínem, jinak bych to nechala na klasické nabídce.
Myslím, že ta funguje uspokojivě.

◦ 9. Blíží se termín otevření dalších provozoven, máte
něco nového nebo speciálního připravené pro své
zákazníky a přátele dobrého čaje i Vy nebo to
necháváte na klasice?

◦ Chtěla bych nově prodávat velmi dobrou
překapávanou kávu, uvažuji nad nějakým dobrým
vínem, jinak bych to nechala na klasické nabídce.
Myslím, že ta funguje uspokojivě.

◦ 10. Kdybyste se měla rozhodnout znovu
v čem budete podnikat, co by to bylo a jakou
radu byste si "sobě" dala?

◦ Asi zase v pohostinství. Na restauraci si určitě
netroufnu, ale nějaké bistro třeba, to by šlo. Čaje.
Káva. Skvělé věci na zub. Tohle má smysl. Rada by
asi byla, více věci promýšlet, ujasnit si to, co chci.
Hlavně v kontaktu s lidmi, se kterými chci
spolupracovat. Pak upřímnost. A nakonec nebrat si
věci moc osobně.

◦ (Děkuji za rozhovor)
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VIP KLUB ÚČETNÍCH A CHYTRÁ ÚČTÁRNA

◦ 1. FB skupina – každý den důležité informace, dotazy,
komentáře

◦ 2. LEKCE – společné dotazy a problematika je
zařazena do tematických okruhů, kde najdete
„historické komentáře, rady, tipy, řešení“

◦ 3. čtvrteční WEBMINÁŘE na sice účetní, ale
odlehčené téma – prostě účetní svět není jen o
číslech, ale i o krásných a užitečných věcech

◦ 4. na chytra-uctarna.com si můžete pročítat BLOG,
přidat se do VIP KLUBU nebo přispět svou zkušeností

◦ 5. najdete zde výběr odborných E-BOOKŮ pro
každou účetní příležitost

◦ 6. KURZY A PLACENÉ KONZULTACE - vše pod jednou
střechou

◦ 7. a takový malý účetní kodex P.R.O.F.E.S.I.O.N.A.L.
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závěrem
◦ Doufám, že Klubový zpravodaj vám alespoň trochu vylepšil náladu, ať už jde o takové 

malé počtečníčko ke kávě či inspirace k podnikání. Pokud i vy máte chuť napsat o 

tom, jak to děláte, neváhejte. Každý má svůj příběh, svoje zkušenosti. 

◦ V květnu se budeme opět setkávat tak, jak to máte rádi. Nezapomeňte na každodenní 

dávku nových komentářů, občas koukněte do Lekce a klidně můžete nahodit udičku 

se svým účetním případem. 

◦ Taky doufám, že co nevidět bude současný stav uvolněn – je plánován na 18.5.2020 –

a uvidíme se osobně – na POKECu třeba ve vašem městě. A že nevíte co je to POKEC? 

Tak si přečtěte starší zpravodaje nebo se podívejte do klubu. Občas skočte do chytré 

účtárny jak na Facebookové stránce tak i na www.chytra-uctarna.com.

◦ Užijte si květnových rozkvetlých stromů, sluníčka a vše, co máte rádi. 

◦ Vaše Hanka
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