
KLUBOVÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC – SRPEN  2020

• Tentokrát téma na dva krásné letní měsíce 
pro FB Klub účetních a chytrá účtárna, VIP 

klub, Podnikatelské akademie a Mámy v práci 
i podnikání.

• Informace, zajímavosti, řešení případů, 
komentáře, aktuality a pohled na účetní svět.

• Užívejte si letního období pro zklidnění, 
naberte nové síly, buďte se svými blízkými a 

neberte se moc vážně.

• Léto má plnou náruč všeho, na co si 
vzpomeneme – vodu, slunce, ovoce, květiny, 

smích, barvy a setkávání. 

• Tak pokud budete mít chuť se setkat i se 
mnou, tak v srpnu se můžeme vidět v Praze. 
Bližší termín a místo vám prozradím na FB 

skupině v Klubu účetních.

• Vaše Hanka
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Editorial

A to jako profesionálové určitě nechceme.
A tak se v tomto čísle zamýšlím nad tématem
účetní profesionál a jak neustále růst
ve svém profesním životě.

Je vždy na uvážení účetní, jak si rozhodne
o tom, zda využije odborné zdroje, radu
„z hospody“ nebo půjde se svým konkrétním
případem za odborníkem. Mnoho informací
najdete i VIP Klubu či můžete využít
konzultační čtvrtek.

Sice v letním období trochu „omezeně“,
ale určitě vždy zde najdeme řešení. Já vám
přeji zasloužený odpočinek. Ať už budete
na pláži ve svém oblíbeném místě nebo
budete poznávat krásy naší vlasti, doufám, že
si to pořádně užijete.

Je za námi bohatý půl rok. Bohatý na novinky, 
nečekané události, které řešil kdekdo – od  státu 
až po maminku – samoživitelku. 

Naši připravenost a odpovědnost ověřil celý 
systém. A vydrželi jsme. A to jen díky některým 
„posunům“  zvládneme i poslední daňovky. 
Naučili jsme se spoustu nových věcí, některé 
akce  se přesunuly na on-line platformu. 

V Klubu jsme byli stále ve střehu. Často zde
kladete otázky, které vyžadují nejen bližší
informace, ale zároveň jde o ucelenou
problematiku, která pro adekvátní odpověď
vyžaduje další posouzení, mnohdy se tazatelé
zaměří jen na určitou část otázky, a přitom jsou
s ní spojené další souvislosti. Nejen účetní, ale i
právní a daňové.

Můžeme zde diskutovat, sdílet své zkušenosti,
ale pokud potřebujete skutečně fundovanou
odpověď, využijte odborníky. Jsou klienti,
kterým nesprávně zaúčtovaná účetní operace
může způsobit daňové nedoplatky, či naopak
můžete klienta poškodit vysokým zaplacením
daně.
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Účetní profesionál aneb ať už jsi začátečník nebo zkušený 
hráč, buď vždy profesionál

• Tak trochu navážu na předchozí můj úvod.

• Jelikož naše skupina je profesionální, odborná
a občas velmi zkušená, jsou mezi námi začátečníci,
kteří se vrhají na dráhu účetního a občas si jen
s kurzem nevystačí, chybí praxe, ale do praxe
začátečníka nikdo nechce. Začarovaný kruh.
Ale dá se vyřešit.

• Začněte třeba tam, kde té účetní práce není tolik,
a můžete i nadále studovat, nebo si najděte takovou
pracovní pozici, která má možnost profesního růstu
– nemám moc ráda pojmy pomocná účetní
či administrativní pracovnice, protože to degraduje
samotnou účetní profesi, ale pokud opravdu chcete
tu dráhu účetní nastartovat a jít po ní celý život,
tak neváhejte.

• Je to cesta, která má sice určité překážky,
ale s jasným přístupem a vizí to zvládnete.
Dnes přikládám informace o tom, jaké vlastnosti
jako účetní bychom měly mít (alespoň pro začátek)

• ODPOVĚDNOST, SAMOSTATNOST, UČENLIVOST,
UPŘÍMNOST, OTEVŘENOST, HLEDEJTE ŘEŠENÍ A NE
VÝMLUVY.

• TAK S CHUTÍ DO TOHO…..
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Červnové novinky - nájemné

• ANTIVIRUS „C“ a COVID NÁJEMNÉ

• - žádost se podává od 26.6.2020 do konce
září 2020

• - dotace není nárokovatelná

• - částka dotace pro žádající je omezena na
5 mld. Kč

• - pouze provozovny, která byla po část
období od 1.4. – 30.6. 2020 uzavřena z
rozhodnutím státními orgány )tedy.
Maloobchodní prodej zboží, poskytování
služeb zákazníkům – cestovky, prodejny s
oblečením, restaurace

• PODMÍNKY:

• - dohoda s pronajímatelem na slevě
nejméně 30 % nájemného sjednaného na
období od 1.4. do 30.6. 2020 (nepřihlíží se
ke zvýšení nájemného od 1.4.2020)

• - uhrazení min. 50 % původního
nájemného nejpozději před podáním
žádosti (nájemné bez DPH u plátců)
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Antivirus C – odpuštění pojistného na sociálním zabezpečení

• PODMÍNKY A PRAVIDLA
• - odpuštění za měsíce červen, červenec a

srpen pojistného ve výši 24,8 %
vyměřovacích základů, která
je nákladovou položkou zaměstnavatele
a která vstupuje do superhrubé mzdy

• - zaměstnanost max. do 50 zaměstnanců,
kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

• - poměřujeme s měsícem březen 2020
• - počet zamců se posuzuje vždy

k poslednímu dni příslušného měsíce
• - k tomuto dni musí být alespoň 90 %

zaměstnanců v poměru (porovnání
s březnem 2020)

• - udržení mzdové hladiny – úhrn
vyměřovacích základů pro pojistné
za posuzované měsíce činí alespoň 90 %
úhrnu vyměřovacích základů všech zamců
za 3/2020 .
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Kompenzační bonus pro DPP

• Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky
nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a bylo
jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží
státní podporu. O kompenzační bonus budou moci
zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně
pracující na pojištěnou dohodu. O kompenzační bonus
ve výši 350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří
platili nemocenské pojištění, a to zpětně za období od
12. března do 8. června 2020.

• Podmínky nároku na kompenzační bonus:

• - daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí
(od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou
dohodu

• - muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění
výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např.
ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele.
(vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají
jiné zaměstnání). Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se
zaměstnáním povolený u pěstounů a dobrovolných
pracovníků pečovatelské služby bude nicméně nově
rozšířen nejen na pojištěné DPP i s.r.o.

• Kompenzační bonus pro dohodáře bude po vzoru OSVČ
a společníků s.r.o. vyplácen ze sdílené daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti.
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Daň z nabytí nemovitostí – změny  novinky

• Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí
nemovitých věcí, a to se zpětným
účinkem. Daň již nezaplatí nikdo,
kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci
2019.

• - upravila možnost uplatňovat
si odpočty úroků z nově uzavřených smluv
o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části
základu daně. Odpočty úroků si bude moci
ještě uplatňovat každý kupující, který
nabyde nemovitost nejpozději v prosinci
2021. To znamená, že pro nemovitosti
nabyté v období od prosince 2019
do prosince 2021 platí, že kupující nebude
hradit daň z nabytí a současně mu bude
umožněno uplatňovat si odpočty úroků
z úvěru na bydlení od základu daně.

• Z návrhu zákona budou mít zpětně
prospěch všichni, jejichž daň byla splatná
od 31. března 2020. Ti již nebudou mít
povinnost daň z nabytí zaplatit. To se týká
všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad
na katastr v průběhu prosince 2019 nebo
později
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Paušální daň – 5740,- Kč/měsíčně = 68800,- ročně

• Paušální daň je již diskutovaná delší dobu,
někteří se na ni těší, protože nebudou
potřebovat účetní, sníží se administrativa
pro svou jednoduchost, jenže:

• za vším se vždy skrývají určitá další
tajemství, které třeba mohou mít vliv
na životní příběhy. Zkrátka paušální daň
nebude zadarmo. Většina živnostníků
už však na to slyší, a tak lákavá vidina
nemuset dělat účto, neplatit za účetní služby
a v podstatě bez finančních kontrol se jim
jeví jako obrovská výhoda. Ostatně
je STOKORUNA na dani spravedlivá?

• Živnostník odvede státu 5 740 korun
měsíčně, zbaví se tak složité administrativy
a bude mít klid od kontrol.

• DŮLEŽITÉ:
• - paušální daň není určena pro živnostníky

důchodce, studenty ani matky
na mateřské dovolené, tedy pro ty
nejohroženější.

• Trojí odvody jednou platbou na jediném
formuláři

• Díky paušální dani budou mít živnostníci
a podnikatelé z řad OSVČ možnost
prostřednictvím jedné paušální platby
vyřešit povinnosti k dani z příjmů,
sociálnímu pojistnému a zdravotnímu
pojistnému, včetně povinnosti je přiznat
na třech různých formulářích.
• Podmínka ročního příjmu do 800 tisíc

• Paušální daň bude fungovat zcela
na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou
živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ
s ročním příjmem z podnikání do 800 000 Kč
a neregistrovaní k platbě DPH.

•
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Paušální daň

• Razantní zjednodušení má ve skutečnosti svoji cenu –
verze paušální daně je nastavená tak, že většina
podnikatelů si v odvodech pohorší, a to zejména
proto, že se tím dobrovolně připraví o různé slevy a
odečitatelné položky.

• A kdo na tom bude líp?

• - pro živnostníka s 60% výdajovým paušálem, který
uplatňuje slevu na manžela či manželku a dvě děti,
nebude nová paušální daň výhodná nikdy.

• - podnikatel nemá manželku/manžela ani děti, bude
paušální daň finančně zajímavější variantou od příjmu
553 tisíc korun ročně, tedy od příjmu 46 tisíc korun
měsíčně.

• S jedním dítětem až od příjmu necelých 57 tisíc korun
měsíčně, se dvěma dětmi od více než 70 tisíc měsíčně.

• Paušální daň by byla výhodná pro živnostníky
s příjmy nad 27 tisíc korun měsíčně.

•

• A CO VAŠI KLIENTI?
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Peníze nebo stravenky – ZASE JEN PRO NĚKOHO?

• Už příští rok budou moci zaměstnanci místo
stravenek dostávat peníze. S touto revoluční
změnou počítá připravovaná novela zákona o
daních z příjmů.

• Stravenkový paušál zaměstnavatelům umožní
vedle závodního stravování a stravenek
poskytovat daňové zvýhodnění stravování také
přímo ve formě peněžních prostředků.
Příspěvek na stravování osvobozený od daní a
pojistných tak budou moci využít i zaměstnanci,
kteří na něj dnes nedosáhnou.
Zaměstnavatelům i podnikatelům přijímajícím
stravenky výrazně poklesne administrativa a
odpadnou náklady na poplatky a provize, které
jsou se stravenkami spojené.

• Na tuto změnu čekali také provozovatelné
hospod a restaurací, zároveň účetní, které
museli účtovat všechny souvislosti – daňové,
účetní, administrativní.

• Je sice fakt, že nyní budou zaměstnavatelé
možná přístupnější k „stravenkovým
paušálům“, ale zase je zde jiný úhel pohledu.
Papírové stravenky zůstanou - tedy asi …
možná – a na jak dlouho?

• Stravenky plnili úlohu jakési náhrady za peníze
– na stravenku si zaměstnanec mohl koupit
pouze vybraný druh zboží – mělo to určitou
logiku, nyní tu bude paralýza rozhodování – za
co utratím stravenkový paušál … za jídlo, léky či
cigarety?

• A pak – opravdu každý zaměstnavatel bude
svým zaměstnancům dávat „stravenkový
paušál“ nebo ho nahradí místo běžné mzdy -
tedy odměny za práci? Nebude tento paušál
zneužitelný? Přece když jsem jako podnikatel
neměl na to, dávat zaměstnancům stravenky
papírové, bude mít na to dávat peníze?

• A pak je tu účetní a daňový pohled – jak
budeme účtovat, podle čeho bude stravenkový
paušál nastaven? Podobě jako stravenky? Jak to
bude se zaúčtováním? Přece u stravenek si
zaměstnanec hradil část stravenek ze svého, jak
to bude v paušálu?

• A pokud má být paušál opravdu pro všechny,
tak to někdo musí uzákonit …. Nebo je to jen
další krok do neznáma a zbytečné rozbouření
hladiny podnikatelů a zaměstnanců?

•
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Dovolená a coro-vouchery 

• V souvislosti s dobou koronavirovou se nyní
budeme setkávat s vouchery, které umožnují
cestovním kancelářím v době pandemie
koronaviru vydávat poukazy na zájezd namísto
vrácení celé ceny zájezdu, pokud jim vznikl nárok
na vrácení z důvodu nevyhnutelných
a mimořádných okolností – ať už odstoupil
zákazník nebo pořadatel zájezdu.

• Na cestovní kancelář je nyní kladen velký tlak
na to, aby klientům buď vrátili peníze, nebo
využili tzv. vouchery. Tyto voucher tzv. „Lex
Voucher“ je ochrana cestovní kanceláře před
úpadkem.

• I když zde jde z určitého pohledu o situaci
win –win, není skutečnost až tak růžová. Někteří
klienti nejenže nedostanou zpět peníze za
zaplacený a koronavirem zrušený zájezd, ale ani
voucher, protože se chovali svědomitě
a od smlouvy s poukazem na šíření koronaviru
v cílové destinaci zájezdu odstoupili jednoduše
příliš brzy.

• A jak se to promítne do účetnictví a daňových
souvislostí? Co bude výnosem, nákladem a jak je
to vše správně?
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Letní balíčky v Klubu

• Pro léto je nejlepší relaxovat, užívat si –
sportovat, věnovat se svým koníčkům.
Ale nezapomeňte, že v Klubu jsem pro vás
připravila kurzy přímo žhavé – DPH a mzdové
účetnictví. Není to nic těžkého, odlehčila jsem
je natolik, aby i úplný začátečník pochopil obsah
a uměl s tím pracovat.

• Je postaven na zkušenostech a praxi,
s konkrétními příklady a výklady a pokud se do
nich pustíte, budete mít mou plnou podporu
. Najdete zde i perličky ze světa mzdové účetní
a věřte, že i když máte za sebou kurz mzdové
účetní s maximální odbornou podporou, určitě
nebudete litovat.

• Pokud máte zájem o vstup do VIP klubu na celý
rok s možností čerpání všech výhod, tak stačí se
zaregistrovat. Ve skupině VIP Klub účetních
a chytrá účtárna pak máte každý týden
motivační odborné video a pracovní materiály,
které obohatí vaší práci.

• zároveň každý měsíc si můžete ověřit své
znalosti formou testu, který si můžete nechat
zkontrolovat a prověřit, zda byly správné.
A v dnešním Zpravodaji máte jeden prázdninový.

• Vše podstatné na www.chytra-uctarna.com
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Prázdninová účetní sprcha – aneb test pro odvážné – vyberte správné odpovědi a zašlete na chytra-
uctarna2019@seznam.cz

• 1. účetní jednotky oceňují majetek:
• A) k prvnímu dni účetního období
• B) k okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu 

účetní závěrky
• C) ke dni stanoveném ve vnitřním předpisu
• 2. povinnou součástí účetní závěrky je:
• A) rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních 

tocích, příloha
• B) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
• C) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o 

změnách vlastního kapitálu
• 3. za dlouhodobou pohledávku v běžném účetním 

období je považována taková, která:
• A) je po lhůtě splatnosti delší než jeden rok
• B) má sjednanou dobu splatnosti delší než jeden rok
• C) je považována za na nedobytnou
• 4. záporný zůstatek na bankovním účtu se vykazuje v 

rozvaze:
• A) jako krátkodobý bankovní úvěr v pasivech
• B)  záporný stav bankovního účtu v aktivech
• C) jako časové rozlišení
• 5. inventarizační rozdíly u zásob vlastní výroby se 

účtují:
• A) 54 a 61
• B) 54 a 62
• C) 54 a 64

• 6. nespotřebované (nevydané stravenky) k 31.12. 
zaměstnancům účtuji jako:

• A) přebytek cenin
• B) inventární stav cenin
• C) časové rozlišení cenin
• 7. jednatel společnosti vybral 2000,- Kč a nedodal 

doklad o výběru
• A) zaúčtujeme vklad do pokladny i bez doloženého 

dokladu
• B) nemůžeme zaúčtovat, neboť nevíme, kdo skutečně 

vybral
• C) zaúčtujeme jako zálohu a čekáme na doklady k 

vyúčtování
• 8.  zaměstnanec poškodil vrata při provádění 

pracovních úkolů a způsobil tak škodu ve výši 
100000,- Kč

• A) zaměstnavatel mu předepíše škodu a zároveň si ji 
vyúčtuje na pojišťovně.

• B) bránu opraví na náklady firmy z pojištění a 
zaměstnanci škodu předepisovat nebude

• C) pokud je zamec pojištěn, uhradí pouze 
spoluodpovědnost

• 9.  o úhradě dodavatelské faktury z bankovního účtu 
účtujeme na základě:

• A)  příkazu k úhradě zaslaného do banky
• B) informace jednatele, že bylo zaplaceno
• C) relevantního výpisu z bankovního účtu
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ŘEŠENÍ VAŠICH PŘÍPADŮ ANEB JAK ÚČTUJEME

• Exekuční náklady, které vznikají při soudních 
sporech – a ť už na straně žalované či žalující, 
tak jsou daňově účinné. Nutné je však 
rozúčtovat náklady řízení, úroky, odměnu 
advokátovi či exekutorovi a výtěže z exekuce.

Exekuční 
náklady

•Pokud vyúčtováváme u faktur zálohy, je důležité vyúčtovávat v takové sazbě, 
ve které je konečné zdanitelné plnění a ve které jsme rovněž vystavily 
daňový doklad na platbu.

•Např. výstavba RD – 15 % záloha xxx/324 100000,- Kč

• xxx/343    15000,- Kč

•Vyúčtování:                                     311/602  200000,- Kč

• 311/343  30000,- Kč

• záloha             - 311/324  100000,- Kč

• zúčt. zálohy   - 311/343  15000,- Kč                           

Vyúčtování 
faktur

• Dobropis účtujeme podobně jako původní doklad –
pouze se zápornou hodnotou (tedy i předkontace). 

• Pokud však jde o bonus, který nám dodavatel přidá dle 
splněných podmínek (např. odebrané množství) pak se 
jedná vždy o finanční bonus a ten účtujeme do výnosů.

Dobropisy a 
vrácené 

přeplatky
06.07.2020
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ŘEŠENÍ VAŠICH PŘÍPADŮ ANEB JAK ÚČTUJEME

• Jako dárek – tedy reklamní a propagační předmět musí 
splnit:

• - Cena do 500,- Kč (označení firmou)

• - Má charakteristiku dle zákona o spotřebních daních (§
93/3) klasická révová vína

Víno

• Pokud kupujete hodiny pro zamce, musí splnit podmínku 
– do 2000,- Kč jako nepeněžní plnění a to při životních 
jubilejních – 20 pracovních let a každých dalších 5 let, 
odchod do starobního důchodu, při životních výročích 50 
let a každých dalších 5 let - § 6, odst. 9 ZDP 

• Osvobozeno od daně ze závislé činnosti, NEDAŇOVÝ 
NÁKLAD

Hodinky

•Každý výběr jednatele z bankovních účtu (ať už jde o společníka, 
jednatele či zamce s kompetencí vybírat), je nutné tento výběr zaúčtovat 
do pokladny 211/261 (výběr z účtu 261/221). Pokud pak nedojde k 
vyúčtování tohoto výběru doložením dokladu, stav pokladny se nemění a 
tudíž v pokladně se kumuluje příjem (bez ohledu na to, na co byl výběr 
použit). Proto je nezbytně nutné provádět inventury pravidelně každý 
měsíc, minimálně l x ročně.Z této inventury pak vyplývá, kolik je účetní a 
kolik je skutečný stav. Pak se jednatel, společník může rozhodnout jak s 
tím naložit.

Výběry 
jednatelů a 
společníků

06.07.2020
KLUBOVÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 

2020
15



Pod pokličkou personální práce

ZE ŽIVOTA PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

• Pokud máte zaměstnance a pracujete na
úrovni manažera, velmi často se setkáváte se
situací, kdy musíte řešit i velmi citlivé osobní
jednání. Od běžných nemocenských a
ošetřovných, kdy zaměstnanec vlastně žádá
o dávky, po situace, které jsou na hraně. Jde
o zvláště citlivé a osobní postoje některých
zaměstnanců a tak personální oddělení
by mělo být pro jednatele a majitele velmi
důležitým partnerem. Jak se postavit k těmto
situaci a vyřešit je? Je to na osobnosti
personalisty popřípadě i majitele, jak s tím
zaměstnancem dokáže vyjednat „podmínky“
setrvání v pracovním poměru či slušného
rozloučení.

• Emoční a sociální vlastnosti personalisty
je součástí jeho práce, prolíná se do všech
oblastí práce s lidmi. Ale velmi důležitou jsou
i pravidla, která by každá firma, byť má
jednoho zaměstnance, měla mít alespoň
základní firemní dokumentace.

• JAKÁ PRAVIDLA MÁTE VY?

Druhy personálních směrnic, předpisů 
a jiných pomůcek 

Organizační nebo 
pracovní řád, 
bezpečnostní předpisy, 
firemní kultura

Popisy pracovních 
činností s 
odpovědnostmi, 
kompetencemi, 

Vnitřní předpisy s 
pracovními návody

06.07.2020
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Jak prožít léto naplno a nabrat nových sil

• Nedělejte to, co nechcete

• Vynechte občas MUSÍM za MŮŽU, udělejte
něco, co dlouho odkládáte a zasluhuje si
pozornost. Třeba bohulibé činnosti v rámci
sama sebe. Na první místo dávejte radost a
dělejte taky to, co máte rádi, na co vám
v běžném režimu nezbývá čas. Vyhněte se
stereotypu.

• Vynechte televizi, internet, telefon –
odpočiňte si od virtuálu a vstupte do
reálného života – setkávejte se, čtěte knihy,
zajděte si do obrazové galerie. Tancujte,
zpívejte, procházejte se.

• Obohatíte tak svou mysl, zvýšíte i vnímání a
soustředění. Obdivujte barvy, zvuky,
naslouchejte lidem.

• O svých prázdninových zážitcích i napište.
Třeba do Klubu účetních – anebo i jinak – jen
tak.

06.07.2020
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VIP KLUB – pro všechny, kteří chtějí vědět víc

• VIP klub nabízí tematické
e-booky, konzultace, možnost
zaslání svého dotazu a písemného
vyjádření.

• Nyní najdete ve VIP Klubu celkem
42 e-booků, které jsou vždy
zaměřeny na jednu odborné téma
tak, aby se vždy mohli vyřešit
právě danou účetní operaci.

• V letním balíčku jsou i dva kurzy
pro začátečníky. DPH a mzdové
účetnictví. Jednoduše, prakticky.
• OSOBNĚ VÁM PŘEJI KRÁSNÉ 

LÉTO A CO NEJMÉNĚ ÚČETNÍCH 
ZÁDRHELŮ. A BUDU RÁDA, KDYŽ 

SE UVIDÍME NA SETKÁNÍCH, 
KTERÝM V KLUBU ŘÍKÁME

„NA POKEC“
• VAŠE HANKA

06.07.2020
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