
KLUBOVÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

• Klubový zpravodaj je určen pro FB Klub účetních,
Podnikatelská akademie, VIP klub účetních a
přináší informace nejen ze života účetních a jejich
klientů, novinky z daní, zajímavé informace z
oblasti podnikání, ale také inspirace pro
podnikatelské nadšence, příklady z praxe a jejich
řešení.

• Jelikož má FB skupina bezmála 3000 členů, je
klubový zpravodaj takovým malým průvodcem
toho, co se událo, co se očekává v účetních a
daňových kancelářích, ale je také o sdílení
některých atypických účetních případů a jejich
řešení. Proto zde najdete zajímavé účetní případy,
které jste diskutovali, řešili a hledali případné
odpovědi na své otázky. Pokud máte i vy chuť
přispět do tohoto nezávazného „periodika“,
nápad, který můžeme společně realizovat,
napište. Každý podnět je vítaný tak, jako i
spolupráce a případná prezentace vaší účetní
firmy na webových stránkách www.chytra-
uctarna.com.

• Doufám, že všem aktivity Klubu účetních přinášejí 
takové informace, které jsou užitečné a potřebné.

A tak to bude i nadále.

• Vaše Hanka  
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ÚVODNÍK

• Uteklo to jako - prázdniny. Jenže letošní byly trochu jiné,
neustále očekávání nových informací z terénu daňových
novinek, netypický stav v oblasti dovolených – opatření,
která zasáhla nejen ty, kteří se šli dovolenkovat, ale i
cestovní kanceláře, ubytovací a sportovní zařízení a další
s tím spojené souvislosti. Dá se říci, že každý si tuto
situaci užil po svém, děti měly prodloužené prázdniny,
podnikatelé si prodloužili podání daňového přiznání a
účetní až do 18.8. měly o práci postaráno.

• Naučili jsme se řídit některé režimy „ANTIVIRUS A, B, C“,
obohatili jsme se o praxi v souvislosti v výpočtem různých
absencí, zabrousili do témat, která se mnohdy řeší jen
jednou za život účetní jednotky.

• A spoustu nových situací nás čeká. Některé firmy budou
muset přemýšlet o dalším fungování a existenci, některé
jsou již na cestě k ukončení činnosti.

• Ošetřovné a home office nám ukázalo, že lze efektivně
využít i práci z domova. Děti si užily maximálně volna.
Jenže má to i své stinné stránky.

• Nezdá se to, ale pro mnohé je návrat z pohodlí domova do
kanceláře velmi náročný, neboť opět nastává doba plnění
úkolů, dodržování pracovní doby, zkrátka denní rutina.
Pro děti a jejich rodiče opětovný návrat do školy může být
velmi stresující, protože znovu se dostat do pravidelného
režimu výuky, práce a dennodenních aktivit je celkem
náročné.
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Vzdělání
• S příchodem září nastávají i školákům

nové času. Je pravda, že tak dlouhé

prázdniny neměl ještě nikdo z nás,

někteří si pochvalují distanční výuku.

Jenže - je skutečně tato výuka

prospěšná a užitečná? Pro koho je

určena? Učitelé dostávají nová pravidla

hodnocení žáků, rodičům přibyla

starost, jak se s dětmi učit a učivo jim

správně vysvětlit, ověřit. Totéž platí o

kurzech. I těch účetních. Je sice super,

že si můžeme pustit kdykoliv a kdekoliv

videa, poslouchat při běhu, ale druhá

stránka je trochu v pozadí. V

kontaktních kurzech se obvykle

posluchači mezi sebou radili, mohli

využít svých konkrétních situací a řešit

je společně s lektorem. Jenže kontrola

splněných úkolů, lekcí a informace, zda

posluchači všemu rozuměli se míjí

účinkem – jinak řečeno, lektor si

nemůže řádně ověřit svůj výklad – zda

žáci všemu rozuměli, zda je nutno

přidat příklad či vůbec učivo pochopili.

• Tak si spoustu věcí ověřujeme na

internetu, hledáme všechny možné

články, informace a odpovědi, které se

mnohdy míjejí účinkem, neboť to není

zrovna to, co řešíme. Pak hledáme i v

odborných skupinách, pídíme se po

vzorech dokumentů, potřebujeme

nutně znát odpověď na naši situaci.

• Proto nezapomeňte, že je třeba zapojit

nejen naše úsilí a znalosti, ale také

logiku, případně individuálně

konzultovat váš případ. Protože v

účetnictví i daňových záležitostech

nelze střílet od boku a není to školní

učivo.

• Pokud potřebujete poradit, najít

odpovědi na svou otázku, nesdílejte

všechny články, na které narazíte. U i

nás ve FB skupině Klub účetních jde i o

vlastní pochopení daného problému,

tak zkuste vždy psát sami za sebe.

Nejenže si sami zopakujete samotné

řešení, ale mnohdy pomůžete svým

kolegům třeba lépe pochopit řešení.

• Klub účetních je odbornou skupinou,

která si pomáhá, radí a konzultuje.

• Věřím, že každý z naší velké skupiny to

má stejně.
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Dotace pro hotely, ubytovací zařízení

• Dotace je poskytována
hotelům či penzionům za
období od 14. 3. 2020
do 24. 5. 2020, tedy za
72 dnů. Dotace náleží za
každý pokoj a to podle
kategorie a třídy
ubytovacího zařízení.
(penzionu činí 200 Kč/pokoj
a den, tedy za celé období
14.400 Kč za pokoj, u čtyř či
pětihvězdičkového hotelu
činí 330 Kč/pokoj a den,
tedy za celé období
23.760 Kč za pokoj.
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ZE SVĚTA DANÍ – NOVINKY A TERMÍNY  - v Klubu účetních nás 
čekají webmináře a e-booky k této problematice

• od 1.7.2020 – přeřazení sazeb služeb do 10 % sazby – viz 
str.5

• Komu z daňového přiznání za rok 2019 vyšla povinnost platit 
čtvrtletní zálohy, upozorňujeme, že tato záloha je splatná již 
k 15.9.2020. Kdo uhradil prominutou zálohu splatnou 
k 15.6.2020 a nepožádal o její vrácení či ji nepoužil např. na 
úhradu doplatku daně za rok 2019, může tuto částku využít 
na úhradu zářijové zálohy.

• Velká novela zákona o obchodních korporacích přináší 
společnostem novou povinnost – právnická osoba, která je 
členem představenstva, je povinna zmocnit svého zástupce 
a zapsat jej do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne, kdy vznikla její funkce, jinak její funkce zanikne.

• Ministerstvo práce připravilo návrh novely zákona o 
zaměstnanosti s novými pravidly kurzarbeitu. Podle něj by 
pracovníci na kurzarbeitu mohli od státu dostávat za dobu, 
kdy pro ně firma kvůli epidemii, přírodní katastrofě či recesi 
nebude mít práci, 70 % čistého výdělku. Zaměstnanec by ale 
musel v týdnu odpracovat aspoň dvě pětiny pracovní doby. 
Podle plánu by se nový kurzarbeit měl zavést od listopadu.

• Pro hotely a ubytovací zařízení byla „schválena“ dotace na 
den a lůžko. (více na  další straně)

• Se situací COIVD 19 byly nastavené i změny u konání 
valných hromad. 
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Nová sazba 10 % od 1.7.2020

• ubytovací služby – např. hotely a penziony
(ubytování s polopenzí celé v 10% sazbě
DPH

• vstupné na filmová a divadelní představení,
vstupné na koncerty a podobná kulturní
představení či vstupné do cirkusu

• vstupné do muzeí, na výstavy a na památky,
zoo, botanických zahrad, přírodních
a národních parků, lunaparků a zábavních
parků

• použití krytých i nekrytých sportovních
zařízení ke sportovním činnostem (použití
tenisového kurtu, vstupné do bazénů,
kluziště)

• provoz posiloven i fitcenter x sportovní kurzy
= 15 %, ostatní kurzy 21 %. (vstup do
bazénu vs. a výuka plavání)

• vstupenky na sportovní události a utkání;
např. tedy na fotbal či hokej

• služby tureckých lázní, saun, parních lázní
a solných jeskyní

• lyžařské vleky
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SOUKROMÉ TELEFONY U FIREMNÍHO ÚČTU A POUŽIVÁNÍ 
VOZIDLA PRO SOUKROMÉ ÚČELY

• Jako benefit je často poskytován služební automobil pro soukromé
účely zaměstnance. I když někteří podnikatelé se snaží obejít
zdanění nepeněžního příjmu ve výši 1 % PC ceny – min. 1000,- Kč,
nevidím důvod, proč by podnikatelé by to tak mělo být. Dá se říci,
že vymýšlejí různé „vnitřní“ předpisy, které „nařizují“, že
zaměstnanci nesmí používat tato vozidla pro soukromé účely, ale
pokud budu používat různé auditní stopy v účetnictví, určitě
objevím případ, kdy vozidlo bylo skutečně použito pro soukromé
účely. Jde především o čerpání PHM, evidenci najetých kilometrů,
evidence pracovní doby či zakázky, kde lze dohledat i drobnosti.
Pokud např. budu uplatňovat doklad o ubytování v Praze a pojedu
na firmu do Ostravy ukončení zakázky ve večerních hodinách, pak
se budu ptát, zda skutečně zaměstnanec dovezl vozidlo na firmu, či
nechal před svým bydlištěm. Pokud vedu účetnictví správně,
věrohodně a čitelně, lze vždy najít informaci, která může naše
vnitřní nařízení shodit ze stolu.

• Takže pro zaměstnance je 1 % PC ceny vozidla, které používá pro
soukromé účely nejlepším řešením. Pokud si zaměstnanec hradí
PHM sám a dokládá jejich spotřebu, pak není nutné ani zdaňovat
spotřebované PHM. Pokud využívá např. firemní kartu, pak je nutné
vypočítat hodnotu PHM za soukromé jízdy a nechat proplatit
zaměstnanci.

• Vše je nutné správně evidovat (kniha jízd), mít sepsané dohody o
používání vozidla, měsíčně danit ve mzdě 1 % a vyžadovat úhradu
za ujeté soukromé km.
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DISPONIBILNÍ ZISK A PODÍLY NA ZISKU V S.R.O.

• S podáním daňového přiznání přichází na
řadu nejen valná hromada, ale i možnost
využít rozdělení disponibilního zisku -
odměna společníkům. Nutné je vždy zvážit,
zda takto vyplacené podíly neohrozí
fungování společnosti po finanční stránce
(insolvenční test) a rovněž je nutné
pamatovat na zaplacení srážkové daně.

• Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo
prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně
vyplácet zálohy, pokud by i tím přivodila
úpadek
• Výplata podílu nesmí být vyšší než 
• HV skončeného účetního období 

• + nerozdělený VH
• – neuhrazené ztráty 
• – příděl do fondů

• Rozhodnutí o vyplacení podílu 428/365
• Předpis srážkové daně 365/342

• Vyplacení podílu 365/221

Vyplácející 
obchodní 
korporace

Příjemce FO

Srážková daň Obecný ZD

Příjemce 
právnická 

osoba 

Srážková daň
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OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁKLADNY

• využijte v případě, že náklady na provoz vozidla 
jsou nižší než hodnota 5000,- Kč/měsíčněPAUŠÁLY (VOZIDLA). 

•praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve 
vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která 
má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání,

•části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy 
uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním 
programem, 

•zajištění odborného výcviku v rámci daných učebních či odborných programů

SLEVY NA DANI –
NÁKLADY NA STUDENTY, 

UČNĚ

•§34 odst. 4, 5 … obecná úprava

§34a … výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

§34b … výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu

§34 ba /novelizace 2019/… oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu 
výzkumu a vývoje

§34c … projektová dokumentace

§34d … odpočet u společníků osobních obchodních společností

§34e závazné posouzení výdajů vynaložených na VV zahrnovaných do odpočtu

VÝZKUM A VÝVOJ

•18000Kč

•60000Kč

•Rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se 
zdravotním postižením(jednotlivé skupiny samostatně)

SLEVY NA OZP
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PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA- správné účtování 
nároku na dotaci

• S programem Antivirus si firmy požádaly o dotaci,
které je nutno správně vyúčtovat. I když jde o
program na udržení pracovních míst zaměstnanců,
nelze snižovat mzdové náklady.

• zúčtování dotace a dotační nárok se musí potkat ve
stejném účetním období. Jelikož finanční
prostředky obvykle přijdou v jiném období, než na
které se vztahu dotace, pak na účtu 378/346 se
účtuje okamžik schválení dotace.

obsah MD/DAL

Mzdové náklady 521/331

Výplata mzdy 331/221

Nárok na příspěvek při 
schválení dotace

378/346

Připsání částky dotace na 
účet

221/378

Zúčtování příspěvku 346/648
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DAŃOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY PRO ZAMCE – BENEFITY, DARY 
A DÁRKY REPRE

VÝSTAVA A VERNISÁŽE – daňově uznatelné: pronájem, 
reklamní předměty, PR služby. Pokud máme pro účastníky i 
občerstvení, pak je nutné zvážit i to, zda je součásti vstupenky 
či bude reprezentací firmy. 

DÁRKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY – i zde platí pravidla: 
každý dárek do 500,- Kč bez DPH, označením logem firmy, 
žádný alkohol (mimo tichého vína), - a co k vylepšení: 
čokolády s logem firmy, dárkové kosmetické tašky s logem 
firmy, deštníky, tašky (nemusí být značkové), knihy o firmě, 
prezentační katalog.

Na www.chytra-uctarna.com najdete e-book s tímto tématem

POHOŠTĚNÍ A RAUTY – pokud chcete uspořádat pro své 
obchodní partnery společné sezení s občerstvením nebo i 
programem, pak vše jde na vaše triko – tedy nedaňově. 
Rozhodně však je potřebné mít vše podložené – účast, 
hodnotu celého pohoštění, dárky i případný pronájem sálu na 
vašeho oblíbeného zpěváka (pokud však budete vybírat 
vstupné, je to akce, kterou musíte ošetřit i na výnosech)
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SPORNÉ NÁKUPY

• Často se setkáváme s doklady, které souvisí
s nákupy tzv. neprovozního charakteru či na první
pohled nesouvisí s podnikatelskou činností účetní
jednotky. Nicméně i některé „sporné“ nákupy lze
zaúčtovat daňově a snížit tak daňový základ. Je však
nutné posoudit skutečnou opodstatněnost nákupu tak,
abychom mohli vždy s jistotou obhájit tento náklad
(výdaje). Jedná se o výdaje spojené s vybavením
kanceláří, kuchyňky pro zajištění reprezentace při
jednáních. Jedná se např o nákupy zdobných
předmětů, květin, kávovarů, různých moderních
přístrojů a pomůcek, které sice na první pohled s
procesem výroby nesouvisí, ale mohou být
považovány za daňový výdaj.

• Daňově uznatelné náklady – příklady:

• - noviny, časopisy, publikace

• - květiny, květináče, obrázky, stojánky na tužky, diáře,

• - TV pro propagaci společnosti (zde je nutné uvést, že
přístroj slouží pouze pro reklamní a prezentační
potřeby společnosti) – pokud budete využívat i
připojení na internet nebo kabelové připojení, pak je
nutné platit i TV poplatky, totéž platí pro rozhlas.
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Speciální účetní problematika - dropshipping

Co je dropshippig

obchodní model, ve 
kterém maloobchodní prodejce nabízí 
zboží 
svého velkoobchodního dodavatele či 
přímého výrobce. 

zboží fyzicky nenakupuje do svého 
skladu, ale své objednávky rovnou 
směřuje na svého dodavatele/výrobce, 
aby je dopravil přímo zákazníkovi. 

prodejce u svého dodavatele/přímého 
výrobce nakupuje za velkoobchodní 
ceny a po každé transakci mu připadne 
rozdíl mezi maloobchodní a 
velkoobchodní cenou.

Princip dropshipping

Zákazník zaplatí cenu uvedenou v e-shopu (koncová 
maloobchodní cena, tj. velkoobchodní cena + marže prodejce 

+ náklady spojené s dopravou a platbou)

Dodavatel po obdržení platby za zboží, expeduje balík s 
kontaktními údaji z e-shopu k zákazníkovi. 

Provozovatel e-shopu přepošle tuto objednávku svému 
(smluvnímu) velkoobchodnímu dodavateli/přímému výrobci, 

kterému za toto zboží zaplatí velkoobchodní cenu. 

zákazník přes e-shop pošle prodejci objednávku zboží.
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Výhody a nevýhody
• Výhody:
• nemusíte mít vlastní sklad ani

nakoupené zboží, protože to je u
dodavatele, který ho posílá přímo
zákazníkovi,

• z toho vyplývá další výhoda, a to
ta, že platíte pouze za zboží, které
si zákazník objednal, tedy platíte
jen za to, z čeho budete mít zisk,

• faktura v objednávce je na vaše
obchodní jméno,

• šetříte čas, protože se nemusíte
zabývat balením a odesíláním
objednávky,

• plnohodnotný internetový obchod,
zboží nemusíte skladovat vy, ale
zdarma ho skladuje váš dodavatel.

• Nevýhody:
• řešíte reklamaci ,
• riziko je, že pokud zákazník zruší

objednávku, případně zboží
vrátí, tak zboží již máte
zakoupené, tedy je vaše.
Náklady na koupi vám nebudou
vráceny.

• produkt nezasíláte vy, proto
nemůžete vědět, co je jeho
obsahem. Dodavatel by měl být
důvěryhodný a plnit podmínky,
na kterých se dohodnete,

• platíte i za poštovné a balné
nebo jiné potřebné poplatky.
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Evidence a účtování - dropshipping

1. objednávka zákazníka

2. přeposíláte dodavateli

3. nakupujete zboží od dodavatele za 
velkoobchodní cenu, dodavatel vystavuje 
za vás fakturu s prodejní cenou

4. zákazníkovi jde vaše faktura a zboží 
dodavatele v jednom balíku

5. zákazník platí vám zboží v prodejní 
ceně.

Nic neúčtuji

Eviduji objednávku 

a platím dohodnutou cenu 
504/221

Vystavená faktura na 
prodej zboží 311/604

Pouze sleduji cestu zboží

221/311
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Poskytnutí půjčky jedinému společníkovi v s.r.o.   - účtování, daňové aspekty 
a vliv na úročení

Podmínky a účtování půjčky společníkovi Posouzení parametrů

• Jakákoliv půjčka společníkovi nebo zaměstnanci je třeba 
rozklíčovat:

• Výši

• Možnosti úročení

• Účel

• Doba, na kterou je půjčka stanovena

• Možnosti ovlivnění budoucích příjmů společnosti (nebude 
díky této skutečnosti ohrožena schopnost splácet své 
dluhy, na jak dlouho bude půjčka poskytnuta)

• Jaké jsou záruky splácení od dlužníka

• Mám právně podloženou tuto půjčku

• Rovněž je potřebné respektovat i skutečnost, že pro  
poskytování půjček je nutno splnit i případné požadavky 
živnostenského oprávnění (při pravidelném poskytování 
půjček půjde o soustavné podnikání a tudíž je nutné mít 
povolení)

• Z právního hlediska je rozumné posoudit, zda nepůjde o 
skryté vyplácení podílu na zisku či jinou verzi „závislé“ 
činnosti.

• PROTO: SMLOUVA O PŮJČCE S úrokem, dobou vrácení 
a účelu. Běžný úrok pro tyto půjčky lze použít úrok v 
době poskytnutí půjčky, které nabízejí finanční ústavy.
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Účetní vs. Daňové odpisy
Účetní odpisy musí být vypočteny a 

zaúčtovány do nákladů nejpozději při účetní 
závěrce, u větších společností je obvyklé, že 

jsou rozpočítány za jednotlivé měsíce a stejně 
tak jsou i průběžně účtovány. 

Měsíční účtování o odpisech má výhodu v reálnějším 
pohledu na výsledek hospodaření během účetního 

období. 

Postup a metody odpisování nesmí být měněny 
v průběhu účetního období. 

Pokud bude zaznamenáno značně odlišné fyzické 
nebo morální opotřebení oproti předpokladu, je 

možné zaúčtovat mimořádný odpis a upravit dobu 
odpisování a metodiku výpočtu odpisů pro 

následující účetní období.

• a) Fyzické a morální opotřebení majetku

• b) Způsob stanoví účetní jednotka (obvykle 
lineární)

• c) Po zařazení majetku do užívání (nelze 
přerušit ani svévolně snížit)

• d) Rozdíl pojmu odpisy a oprávky
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Uskutečnění účetního případu
Uskutečnění účetního případu

• Okamžikem uskutečnění účetního
případu je den, ve kterém dojde ke splnění
dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky,
postoupení pohledávky, vkladu pohledávky,
poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu,
zjištění manka, schodku, přebytku či škody,
pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k
dalším skutečnostem vyplývajícím ze
zákona, vyhlášky, Českých účetních
standardů pro podnikatele a ze zvláštních
právních předpisů nebo z vnitřních poměrů
účetní jednotky, které jsou předmětem
účetnictví a které v účetní jednotce nastaly,
popřípadě účetní jednotka má k dispozici
potřebné doklady tyto skutečnosti
dokumentující (například bankovní výpisy,
výpisy Střediska cenných papírů).

Oceňování pohledávek a závazků v cizí měně

• Pro oceňování pohledávek a 
závazků vyjádřených v cizí měně 
ke dni jejich vzniku lze za okamžik 
uskutečnění účetního případu 
považovat u dodavatele den vystavení 
faktury nebo obdobného dokladu, u 
odběratele den přijetí faktury nebo 
obdobného potřeby dokladu. 
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KLUBOVÉ AKCE

• www.chytra-uctarna.com
• Prezentuj svou účetní firmu

• Projekty: Mámy v práci a podnikání
• E-booky, konzultace, 

• Osobní setkání – na POKEC
• Živá vysílání na aktuální i motivační témata

• Odborné e-publikace pro účetní
• On-line kurzy a workshopy pro účetní, podnikatele a příznivce

• Nezapomeňte, že VIP Klub má stále co nabídnout, chytrá účtárna je místem pro 
vaší prezentaci a Klub účetních na FB je neustále ve střehu. 

• Staňte se i vy tvůrcem jejich příspěvků . A pokud se chcete zapojit formou vysílání, 
spoluprací na projektech – napište. 

• HODNĚ KRÁSNÝCH PODZIMNÍCH DNÍ VÁM VŠEM PŘEJE
• HANKA

• Pro témata uvedená v tomto čísle najdete i odborné příručky či e-booky na
www.chytra-uctarna.com
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