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Vážení a milí čtenáři,
když jsem začínala podnikat, občas jsem si 

povzdechla, co bych dala za to, abych si s někým mohla 
vyměnit postřehy nebo se poradit. Tato zkušenost mě 
podnítila k rozhodnutí založit UOL Klub. Prostor, kde 
by se podnikatelé mohli setkávat, vzdělávat a debatovat 
u dobré kávy. Tato myšlenka nezůstala jen toužebným 
přáním, už jsme ji dokázali i zhmotnit. Jsou za námi dvě 
skvělé akce a další plánujeme. Podívejte se na náš web 
uolklub.cz a prozkoumejte výhody členství v Klubu.

A tím to nekončí. V letním vydání našeho časopisu 
se dozvíte, že spouštíme UOL Akademii, v níž se 
budete moci zajímavou formou dále vzdělávat. Na 
září také chystáme účetní superkemp „Účto spojuje“. 
Pro účastníky je připravena spousta zábavy a hlavně 
vzdělávání. Chceme, abyste byli v obraze a zároveň vás 
to bavilo.

Jak je naším dobrým zvykem, máme pro vás opět 
seznam novinek z oblasti účetnictví a daní i přehled 
aktuálního dění v UOL.

Dále bych vás ráda seznámila s Filipem a Radkem. 
Pokud sledujete krátká videa o pohovorech, tak Filipa 
už zřejmě znáte. Zajímalo by vás, co ho na práci baví? 
Jak se připravit na pracovní pohovor? To, i něco z jeho 
soukromého života, se dozvíte v rozhovoru uvnitř 
časopisu. Radek je náš manažer produkce, který rád 
hledá cesty, jak dělat věci efektivněji. Třeba vás 
bude inspirovat.

Užijte si čtení letního čísla, ať už o dovolené, 
nebo ve chvíli volna, nejlépe s dobře 
vychlazeným pitím.

Jana Jáčová,  
ředitelka UOL Účetnictví
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Letní upgrade 
daňových novinek

Aktuálně

Jako vždy se hlásíme s přehledem všech novinek z našeho rezortu. 
Nezapomeňte mrknout i na daňový balíček pro rok 2023, který již prošel 

prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

■ Pozdní platba daní se 
prodraží. Česká národní 
banka (ČNB) zvýšila úrokové 
sazby na 7 %. Od července 
platí úrok z prodlení 15,00 % 
p.a. (8 procentních bodů + repo 
sazba). Sazba pro první pololetí 
2022 činila 11,75 % p.a. 
 
■ Vyšší životní a existenční 
minimum. Vláda rozhodla 
o valorizaci o 8,8 %. Životní 
minimum jednotlivce vzrostlo 
od července o 370 Kč na 
4 620 Kč, existenční o 240 Kč 
na 2 980 Kč. 
 
■ Konec EET? Sněmovna 
podpořila návrh na její zrušení 
ke konci letošního roku. Podle 
Ministerstva financí celý systém 
podnikatele zatěžuje a stát 
s daty stejně neumí pracovat. 
 
■ Novely zákona o daních 
z příjmů, o dani silniční 
a o ochraně ovzduší jsou 
ve Sbírce zákonů. Nově 
levněji půjčíte zaměstnanci 
nízkoemisní vozidlo a (nejspíš) 
nebudete platit silniční daň. 
 
■ Při poskytnutí auta 
dodaníte jen 0,5 % 
jeho ceny. Běžně musíte 
zaměstnanci při zapůjčení 
vozidla dodanit 1 % vstupní 
ceny vozidla. U nízkoemisních 
je to nově jen 0,5 %. 
 
■ Dobíjecí stanice pro 
elektromobily odečtete 
během 5 let. Stanice na 
nabíjení užívané od 1. července 
zařadíte do 2. odpisové skupiny. 
Přeřadit můžete i ty, které jste 
pořídili před účinností novely. 
 
■ Finanční správa k silniční 
dani. Ruší se zálohy na silniční 
daň, proto neplaťte ani tu 

k 15. červenci. Zkontrolujte si 
trvalé příkazy na účtu. Ověřte 
si, jestli se vás daň nadále týká 
(nově půjde jen o nákladní 
vozidla). 
 
■ Sektorová daň pro 
energetické firmy? Vláda 
jedná o dočasné 25% dani 
pro společnosti, které vyrábějí 
elektřinu. 

 
■ Šťára na kryptoinvestory. 
Finanční správa si posvítila na 
obchodníky s kryptoměnami 
a odhalila řadu pochybení. 
Kontrola bude pokračovat. 

■ Senát schválil 5% slevu 
na sociálním. Pokud zaměst-
navatelé zaměstnávají například 
lidi nad 55 let, rodiče dětí do 
10 let, studenty nebo osoby 
mladší 21 let, zaplatí na pojist-
ném méně. Sleva bude platit 
především u zkrácených úvazků. 

■ Daňový balíček 2023 
prošel prvním čtením 
ve Sněmovně. Řeší například 

vyšší hranici pro povinné 
plátcovství DPH, paušální daň 
nebo kontrolní hlášení. Pojďme 
si to rozebrat:
 
■ DPH od 2 milionů Kč. 
Podobnou změnu chystá 
i EU, měla by ale platit až 
od roku 2025. U nás bude 
povinné plátcovství začínat na 
2 milionech už od příštího roku. 

 
■ Paušální daň od 
2 milionů Kč a 3 pásma. 
Nově by „paušálisté“ platili 
5 994 Kč, 16 000 Kč nebo 
26 000 Kč podle příjmů. 
 
■ Přiznání až od 25 000 Kč 
ročně. Zvýší se minimální výše 
zdanitelných příjmů, se kterými 
musíte podat přiznání. Aktuálně 
je to 15 000 Kč. 
 
■ Mimořádné odpisy 
i pro majetek pořízený 
v letech 2022 a 2023. 
1. odpisovou skupinu 
(například počítač) můžete 
odepsat za 12 měsíců, 

2. odpisovou skupinu 
(například auto) za 24 měsíců. 
 
■ Nižší sankce pro OSVČ 
a společnosti s jedním 
společníkem. Pokud podáte 
pozdě kontrolní hlášení, 
zaplatíte o polovinu nižší pokutu 
než dřív. První pokuta do 
10 000 Kč se odpouští. 
 
■ Datová schránka 
pro všechny, ale bez 
povinností. Od roku 2023 
bude více lidem ze zákona 
zřízena datová schránka. Díky 
novele ale mohou nepodnikající 
fyzické osoby dál podávat 
přiznání apod. na papíru. 
 
■ Zpětné osvobození pro 
bytová družstva. Novela 
je osvobodí od daně z příjmů 
bezúplatného převodu podílu 
na bytových domech z majetku 
obce. 
 
■ Příspěvky snadněji. Mělo 
by dojít ke zjednodušení žádostí 
o příspěvek na bydlení, pomoc 
v hmotné nouzi a sociální 
podporu. 
 
■ Vyšší rodičovská. Měsíční 
částka rodičovského příspěvku 
je aktuálně limitovaná částkou 
10 000 Kč (pokud není možné 
stanovit denní vyměřovací 
základ). Nově by mělo jít 
o 13 000 Kč.

■ Finanční správa varuje 
před podvodnými e-maily. 
V nich se útočník vydává za 
finanční úřad (FÚ) a posílá 
přílohu. Neotevírejte ji!

■ Zahraniční fyzické osoby 
se snáz přihlásí do portálu 
MOJE daně. Nově nebudou 
muset osobně na FÚ.
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Co je u nás nového

Účto spojuje aneb společně 
jsme mnohem silnější
Už teď je naprosto jasné, že se pod tou naší českou 
a slovenskou oblohou nenajde nikdo, kdo by neznal 
UOL. Potřetí Férový zaměstnavatel roku, vlastní 
televizní kanál, superkemp, UOL Klub, UOL Akademie, 
propojování se s těmi nejlepšími – to vše svědčí o velkém 
potenciálu, který jsme ještě zdaleka nevyčerpali.

UOL již potřetí Férovým 
zaměstnavatelem roku!
Společnost UOL získala již třetí rok v řadě 
1. místo v kategorii Férový zaměstnavatel 
roku. Cena se uděluje firmám, které dokážou 
vytvořit nejlepší firemní kulturu, a my jsme za 
toto ocenění neskutečně vděční. 
 
Jsme moc rádi, že se nám společným 
úsilím podařilo ve firmě vytvořit přátelskou 
atmosféru a můžeme se vždy na své kolegy 
bez obav obrátit. Víme totiž, že se za každých 
okolností vzájemně podpoříme. 
 
A příští rok se samozřejmě pokusíme 
zabodovat znovu.

Máme pro vás velkou novinku. 
Spouštíme vlastní televizi! 
Bude se jmenovat UOL TV. První pořad, který uvidíte, bude „Volejte ředitelce“ a Jana 
Jáčová v něm bude komentovat aktuální politickou situaci a zodpovídat dotazy svých 
věrných fanoušků. Ne, nebojte se. Z televize na vás Jana sice bude mluvit, ale hlavně 
vás bude informovat čistě o novinkách z oblasti daní a účetnictví. 

Začínáme už brzy, tak se těšte! 

Spojili jsme 
síly s tím 
nejzkušenějším
Advokát Ondřej Lichnovský je asi 
nejuznávanější kapacita na daňové 
právo v Česku. Bude krýt záda 
našim klientům tam, kde už to 
přesahuje naše síly a kompetence. 
Pokrevní bratrství jsme neuzavřeli, 
ale na důkaz spojenectví jsme 
si vyměnili alespoň naše knižně 
zpracované know-how. 

Těšíme se na spolupráci! 

Pořádáme pro vás účetní superkemp Účto spojuje
Pokud se chcete vzdělat v oboru 
zábavnou formou, pojeďte s námi 
na kemp. Je jedno, jestli jste 
podnikatel, účetní, fakturant nebo 
prostě někdo, kdo se chce oboru 
věnovat. Superkemp se uskuteční 
v termínu 17.–20. 9. 2022. Už teď 
si můžete zajistit místo. Více informací 
najdete tady: www.uctospojuje.cz. 
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Petra Sýkorová, Benešov
mzdová účetní

Po více než dvacetileté účetní praxi 
a mnohaletém dojíždění do Prahy se Petra 
rozhodla přehodnotit svůj život a to ji přivedlo 
do UOL. Dělá práci, která ji baví, a navíc 
s lidmi, kteří jsou fajn. V případě potřeby se na 
ně vždy může obrátit, což je pro ni zásadní. 
Teď má mnohem více času na rodinu, psa 
a také na koníčky, mezi které patří malování, 
čtení a toulání se přírodou.

Brňáci jsou pod 
novou střechou

V Brně nás teď 
nově najdete 
v ulici Gajdošova. 
Brněnská pobočka 
byla poslední, 
která nefungovala 
v obchodních 
prostorech. Je 
to naše největší 
pobočka, takže při 

stěhování jsme si opravdu mákli.

Nové UOL minipobočky
Naše expanze do menších měst pokračuje. Nové pobočky najdete v Domažlicích, 
Písku, Litomyšli a v Přerově. Další chystáme ve Znojmě a Čáslavi.

TikTok nám 
pěkně jede
Často se na nás lidé ve 

videích obraceli s dotazem: 
„A jak je to na Slovensku?“ 
Tak jsme naše tipy přeložili 
do slovenštiny a slovenské 
legislativy. Jelikož máme 
pobočky i na Slovensku, 
spustili jsme TikTok i tam. 
Překvapivě nás najdete 
jako @uoluctovnictvo.

Lenka Velíšková, Domažlice
účetní v týmu – segment Start

Účetnictví se chtěla Lenka vždy věnovat, ale 
dostala příležitost až teď v UOL. Je to pro ni 
všechno nové, takže se učí a učí. Hodně ji 
to baví a naplňuje. Ve volném čase pracuje 
a relaxuje na zahradě nebo sjíždí s dcerami 
na kolech všechny jihočeské cyklostezky. 
Má ráda srandu a nepohrdne kafíčkem 
s kamarádkami.

Rozšiřujeme řady

Domažlice Písek

Litomyšl Přerov
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Co je u nás nového

ebook.uol.cz/ 
prvni_zamestnanec.pdf

ebook.uol.cz/.new/
registrace_k_DPH.pdf

ebook.uol.cz/.new/
odregistrace_dph.pdf

E-booky jsou pořád v kurzu

Webináře  
a YouTube kanál 

pokračují a nově 
zakládáme UOL Akademii 
Seznamte se! 
www.youtube.com/c/UolCz

Je to tady! Kniha Neplaťte daně 
zbytečně II je skladem

Naše druhá cesta podnikáním bude 
jízda! S kolegy účetními a daňaři jsme 
připravili další díl oblíbené knihy 
Neplaťte daně zbytečně. 
 
Podíváme se v něm na další oblasti 
podnikání, ve kterých možná i vy chybujete, 
a připravujete se tak o peníze. Odhalíme tipy 
z naší účetní praxe, upozorníme vás na úskalí 
a bezpečně vás provedeme dobrodružnou 
cestou, které se říká podnikání. 
 
Dozvíte se: 
■ jak probíhá daňová kontrola a jaká sankce 
vás čeká při doměření daně, 
■ na jaké cestovní náhrady má nárok jednatel, 
■ jak funguje ručení společníka, 
■ co jsou nejčastější nedaňové náklady, 
■ na co máte nárok jako rodič 
■ a spoustu dalšího.

Opět jsme vytiskli jen omezené množství, tak si ulovte svého  
papírového rádce včas! shop.uol.cz

Rozjeli jsme 
UOL Klub
V červnu a červenci proběhla první 
setkání podnikatelského UOL Klubu. 
Pokud by vás náš klub zajímal, 
nalistujte si stranu 10.



 ■ Filipe, v UOL pracuješ od února, co tě 
k nám přivedlo?

Aktivně jsem práci nehledal, ale inzerát UOL 
mě zaujal, tak jsem si řekl, že to vyzkouším. Jak 
jsem firmu začal prozkoumávat, přál jsem si čím 
dál víc, aby mě vzali. Během pěti dnů jsem prošel 
velmi náročným pohovorem a nakonec to vyšlo!

 ■ Co všechno máš jako personalista 
v UOL na starosti?

Kompletní nábor lidí. Vše od prvního kontaktu 
až po onboarding. Jsem tady pro ně i dál po 
nástupu, jako taková lidská opora. A samozřejmě 
řeším i veškerou administrativu, takže se 
nenudím.

 ■ Jak bys zhodnotil první měsíc u nás? 
Překvapilo tě třeba něco?

Jana Jáčová byla při mém nástupu nemocná, 
takže jsme vše řešili hodně přes e-maily, což 
se ukázalo jako dobrá varianta. Oba jsme totiž 
schopni pracovat do noci i o víkendech a rychle 
jsme si porozuměli. Hned druhý týden jsem začal 
dělat pohovory, po měsíci jsem si byl už o hodně 
jistější.

 ■ Kolik kandidátů ti prošlo pod rukama?
Za jeden měsíc to bylo něco přes 40.
 ■ Jak obvykle probíhá výběrové řízení 

v UOL? Co na kandidáty čeká?
Pročítám životopisy, a když mě zaujmou, 

posílám kandidátům osobnostní test. Pokud je 
vyhodnocený kladně, tak se mnou absolvují 
pohovor. Pokud jde o významnější pozici, setkají 
se ještě s Janou nebo Danem Skarpíškem.

 ■ Jaké nedostatky u uchazečů objevuješ 
nejčastěji?

Nejsou připravení. Nevědí nic o firmě ani proč 
zde chtějí pracovat. Často pošlou jen životopis 
bez jediné řádky. Jejich motivace je někdy 
zvláštní. Jedna paní mi řekla, že chce z práce 
odejít, protože se potřebuje více hýbat, jelikož 

do současné práce to má jen pár 
kroků. Legraci zažívám i při 
on-line pohovorech. Uchazečka 
na sobě měla župan, dalšímu 
kandidátovi zase radila jeho 
manželka, co má ještě říct a na 
co nesmí zapomenout.

 ■ Měl bys pro ně nějaký tip, jak se co 
nejlépe připravit na pohovor u nás?

U nás dáme hodně na lidskou stránku, proto 
je dobré nejdříve poznat sám sebe a mít eticky 
nastavené životní priority. Pak by měl být člověk 
určitě motivovaný a uvědomit si, proč chce 
pracovat právě v UOL.

 ■ Které pozice se nám obsazují nejhůře? 
A které naopak nejlépe?

Nejhůře se shánějí vedoucí segmentu a také 
všechny pozice v Praze. V ostatních krajích je to 
o hodně snazší.

 ■ Co tě nejvíce baví na práci 
personalisty?

Nejvíc mě těší, že jsem tady potřebný, že 
se snad díky mně spoustě lidem ulevilo. Práce 
s lidmi je zajímavá a moc mě baví.

 ■ A co je naopak nejtěžší?
Nejnáročnější je administrativa, podklady, 

smlouvy. Rychle rosteme, rychle nabíráme nové 
posily a ta byrokratická zátěž k tomu prostě patří.

 ■ Co tě dokáže opravdu naštvat?
Spolehlivě mě naštve, když mi někdo potvrdí 

pohovor a pak bez omluvy nedorazí. Jedné 
uchazečce jsem volal a ptal se, proč nepřišla, tak 
mě uprosila na nový termín a znovu nedorazila. 
Co na to říct.

 ■ Nosíš si práci domů?
Nosím. Tak trochu k nelibosti mé drahé 

polovičky. Ale snažím se jí to vynahradit 
o víkendech, to relaxujeme a výletujeme.

 ■ Co děláš ve volném čase? Jak nejraději 
odpočíváš?

Deset let jsem byl fotbalový rozhodčí, ale už 
to nedělám. Zato moje přítelkyně ženský fotbal 
píská stále. Takže společně jezdíme na zápasy 
a vše pozoruji. Mimo to cestujeme po krásných 
českých městech nebo do přírody a vždy se 
snažíme naplánovat si i dovolenou. Je důležité 
občas vypnout.

 ■ Co bys na závěr vzkázal 
nerozhodnutým uchazečům o práci 
v UOL?

Aby se nebáli. Často bojují s velkým strachem. 
Pokud mají zájem, ať se ho nebojí přiznat. Někdy 
mají obavu, že pokud by začali chrlit vše, co 
o nás vědí, mohli by si uškodit. Je to přesně 
naopak. ■

U nás dáme 
hodně na 
lidskou stránku
Filip Landík do našeho kolektivu zapadl velmi 
rychle. Teprve se rozkoukává, ale i tak pozici 
personalisty zvládá na jedničku a jsme rádi, že 
máme v týmu dalšího sympatického muže.

Nejvíc mě těší, že jsem 
tady potřebný, že se 

snad díky mně spoustě 
lidem ulevilo. Práce 
s lidmi je zajímavá  
a moc mě baví.

7

Rozhovor
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Téma

Jak postupovat 
při přerušení 
nebo ukončení 
podnikání
Je to jednoduché, stačí si jen ujasnit, co opravdu 
chcete, a pak už za vás vše vyřídí úřady. Co tedy 
potřebujete vědět, než uděláte první krok, ať jste 
OSVČ, nebo právnická osoba? Pokud jste založili 
a. s., s. r. o., SE nebo v. o. s., pořádně si vše 
prostudujte, ať si zbytečně nepřiděláte práci navíc.

První krok k ukončení podnikání
Pokud jste se rozhodli podnikání ukončit nebo 

přerušit, doporučujeme začít tím, že ukončíte 
všechny smluvní vztahy spojené s podnikáním. 
Patří sem pracovní smlouvy se zaměstnanci, 
smlouvy s dodavateli a odběrateli, nájemní 
smlouvy a podobně. Všechny ukončete ideálně 
k jednomu datu.

Přerušení podnikání u OSVČ
Blíží se vám mateřská, chystáte se na delší 

dobu do zahraničí nebo došlo k útlumu vašeho 
podnikání? Není důvod, proč platit vysoké zálohy 
na sociální a zdravotní. Přerušit podnikání je 
snadné a začít znovu můžete kdykoli.

Jak na to
• Přerušení oznamte na libovolném 

živnostenském úřadu. Můžete to udělat 
osobně, nebo přes datovou schránku.

• Můžete úřad požádat, aby informaci předal 
správě sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně. Tím si ušetříte vyřizování.

• Podnikání můžete přerušit na libovolně 
dlouhou dobu.

• Od dalšího měsíce už nebudete platit zálohy.

Chcete v podnikání pokračovat? Kdykoli 
můžete bez poplatku začít znovu.

Ukončení podnikání u OSVČ
Stává se, že musíte ukončit podnikání kvůli 

nástupu do zaměstnání – někteří zaměstnavatelé 
to vyžadují ve smlouvě.

Ukončení vyřídíte podobně jako přerušení. 
Ani ukončení neznamená, že už nikdy nesmíte 
podnikat. Jen si budete muset znovu vyřídit 
živnostenské oprávnění.

Jak na ukončení
• Ukončení podnikání oznamte na libovolném 

živnostenském úřadu. Můžete to udělat 
osobně, nebo přes datovou schránku.

• Můžete úřad požádat, aby informaci předal 
správě sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně.

 Dobré vědět:  Pokud budete chtít znovu 
podnikat, vyřídíte si nové živnostenské oprávnění, 
za které zaplatíte 1 000 Kč.

Pozor na zálohy. Pokud hned další měsíc po 
zrušení živnosti nenastupujete do práce, stáváte se 
osobou bez zdanitelných příjmů. Pojistné za vás 
neplatí stát ani zaměstnavatel. Sociální pojištění 
sice platit nemusíte, ale zdravotní ano.

To neplatí pro důchodce, rodiče na rodičovské 
nebo pečující o dítě do 7 let.

Se zrušením podnikání se automaticky neruší 
registrace k DPH. Odregistrovat se musíte sami. To 
můžete udělat, pokud máte obrat za 12 měsíců pod 
1 milion Kč. (Od 2023 pod 2 miliony Kč.) Chcete 
přerušit podnikání a za posledních 12 měsíců máte 
obrat vyšší než 1 milion Kč? Pak jste stále plátce 
DPH, podáváte daňové přiznání, i když je nulové. 
 
 

Jaké možnosti má právnická osoba
Pokud jste založili a. s., s. r. o., SE nebo v. o. s., 

neodregistrujete se na živnostenském úřadu. 
Zvažte, jestli je opravdu potřeba podnikání ukončit. 
Jaký je váš výhled na nejbližší roky?

Zrušení právnické osoby (likvidace) znamená 
výmaz z obchodního rejstříku, jde o právní úkon. 
Často ale stačí jen činnost přerušit, pak půjde o spící 
firmu.

20. května jste zrušili živnost. Po skončení 
roku podáte vyúčtování a nejdřív v lednu 
daňové přiznání. V případě přeplatku dosta-
nete částku až po podání daňového přizná-
ní. 1. července nastupujete do zaměstnání. 
Na červen jste ale osobou bez zdanitelných 
příjmů a zdravotní si hradíte sami. Pokud do 
práce nastoupíte například 15. června, za 
červen už za vás platí zaměstnavatel.

Příklad:

20. května podáte na finančním úřadě 
žádost o odregistraci od DPH. 15. června 
úřad žádost zpracuje, živnost a plátcov-
ství jsou zrušené. DPH podáváte za kvě-
ten i za část června (1.–15. června). Pokud 
zapomenete, úřad vás vyzve a dostanete 
pokutu 1 000 Kč za kontrolní hlášení.

Příklad 1:

20. května rušíte podnikání a žádáte 
o odregistraci od DPH. Obrat pod milion 
klesne až 31. října. Stále podáváte DPH 
(za červen až říjen), dokud vám finanční 
úřad DPH nezruší.

Příklad 2:
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Spící firma: s. r. o. bez činnosti
Založili jste firmu a nikdy jste nezačali 

skutečně podnikat? Nebo došlo k útlumu 
činnosti? Přesto máte povinnost podávat daňová 
přiznání (i na 0 Kč), zveřejňovat výkazy a účetní 
závěrku.

 Dobré vědět:  Obchodní rejstřík teď může sám 
neaktivní firmy smazat. Týká se to společností, 
které dva roky po sobě nezveřejnily účetní 
závěrku.

Co byste měli vědět:
• Nadále sledujte datovou schránku, je aktivní.
• Počítejte s náklady na nulové daňové přiznání. 

Pohybují se mezi 1 000 a 1 500 Kč.
• V ČR není pro právnické osoby minimální 

daň.
• Kdykoli můžete znovu začít vyvíjet činnost.

Likvidace právnické osoby
Likvidace právnické osoby je právní úkon, pro 

který je stanovený jasný postup. Je třeba rozprodat 
majetek společnosti a vypořádat závazky 
a pohledávky.

Likvidátorem bývá společník nebo právník. 
Zisk společnosti se daní srážkovou daní.

Likvidace má čtyři etapy:
1. Rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace
2. Předložení návrhu na rozdělení likvidačního 

zůstatku
3. Realizace plánu likvidátorem, rozdělení 

likvidačního zůstatku

4. Skončení likvidace, výmaz společnosti, 
zrušení likvidací z obchodního 

rejstříku

 Dobré vědět:  Pokud v průběhu 
likvidace zjistíte, že je firma v úpadku, 
přechází do režimu konkurzu a soud 

jmenuje insolvenčního správce. Cílem je 
uspokojení věřitelů. Před likvidací musíte 

dorovnat dluhy vůči finančnímu úřadu. 
Pokud byste dluh nezaplatili, stát by s likvidací 
nesouhlasil. Můžete tak do firmy vložit potřebné 

peníze, aby mohlo dojít k likvidaci a firma 
nemusela do konkurzu s insolvenčním 

správcem.

Jak probíhá likvidace
Proces likvidace začíná přijetím 

rozhodnutí o vstupu do likvidace 
a o jmenování likvidátora. Toto 

rozhodnutí musí přijmout nejvyšší orgán 
společnosti (zpravidla valná hromada) a musí 

mít formu notářského zápisu.
Likvidátor se stará, aby společnost uhradila 

pohledávky všech věřitelů. To samozřejmě 
neznamená, že musí uznat každou přihlášenou 
pohledávku. Když je přihlášená pohledávka 
sporná, musí se věřitel domáhat její úhrady stejně, 
jako kdyby společnost v likvidaci nebyla.

Likvidátor musí splňovat stejné požadavky 
jako člen statutárního orgánu:

• trestní bezúhonnost,
• svéprávnost,
• neexistence jiných překážek stanovených 

zákonem.

Likvidátor musí se svým ustanovením do 
funkce souhlasit. Z funkce může odstoupit. 
Pokud vstoupíte do likvidace bez jmenování 
likvidátora, jmenuje likvidátora soud. Primárně 
volí některého z členů statutárního orgánu, 
v tom případě může soud rozhodnout i proti vůli 
jmenované osoby. Když není možné jmenovat 
likvidátora z řad členů statutárního orgánu, vybere 
ho soud ze seznamu insolvenčních správců.

 Dobré vědět:  Odměnu likvidátora určuje 
ten, kdo ho do funkce zvolil, tedy zpravidla 
valná hromada. Proto doporučujeme odměnu 
likvidátora dohodnout dopředu a stanovit ji 
smlouvou. To se nevztahuje na likvidátora 
jmenovaného soudem.

Jmenováním přecházejí na likvidátora 
všechna práva a povinnosti statutárního 
orgánu – v podstatě statutární orgán 
nahrazuje. Odpovídá za řádný výkon funkce 

ve stejném rozsahu jako statutární orgán. 
Společníci mají právo likvidátora kontrolovat 
a v případě nespokojenosti ho odvolat a nahradit 
jinou osobou. Pokud likvidátora jmenoval soud, 
můžou soudu navrhnout změnu. Likvidátor 
musí zapsat údaj o likvidaci do obchodního 
rejstříku. Po dobu likvidace vystupuje 
společnost pod svým názvem s dodatkem 
„v likvidaci“.

Úkolem likvidátora je jen provedení 
a dokončení likvidace. Nesmí směřovat 
k rozšiřování podnikání společnosti, i kdyby 
to mělo přinést vyšší výtěžek. To samozřejmě 
nevylučuje, aby likvidátor uzavíral nové smluvní 
vztahy, pokud to směřuje k provedení likvidace. 
Může jít o uzavření smlouvy o poskytování 
účetních služeb po dobu likvidace.

Likvidátor oznamuje vstup do likvidace 
všem věřitelům, o kterých ví, a zároveň 
informaci zveřejňuje v Obchodním věstníku. 
Věřitelům musí poskytnout lhůtu, aby se 
přihlásili o své pohledávky.

 Dobré vědět:  Ke dni vstupu společnosti do 
likvidace sestaví likvidátor zahajovací rozvahu 
a soupis jmění. Pokud zjistí, že je společnost 
v úpadku nebo předlužena, musí podat 
insolvenční návrh. 

Závěr likvidace a vymazání 
společnosti
Po skončení likvidace likvidátor vyhotoví:

• konečnou zprávu o průběhu likvidace,
• návrh na použití likvidačního zůstatku,
• konečnou účetní závěrku.

Tyto dokumenty předloží ke schválení 
valné hromadě, ale jejich neschválení není na 
překážku výmazu společnosti z obchodního 
rejstříku.

Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí 
společníkům podle stejných pravidel, podle 
kterých se vyplácely podíly na zisku. Likvidační 
zůstatek se nevyplácí dřív, než skončí případné 
soudní spory o pohledávkách věřitelů, které 
likvidátor neuznal.

Výplatou likvidačního zůstatku likvidace 
končí. Do 30 dnů podá likvidátor návrh 
na výmaz společnosti z rejstříku. Jednou 
z povinných příloh návrhu je souhlas finančního 
úřadu s výmazem společnosti.

Výmazem z obchodního rejstříku obchodní 
společnost zaniká. Zrušit výmaz společnosti 
je možné jen v případě, že se po výmazu zjistí 
neznámý majetek nebo se objeví jiný zájem 
hodný právní ochrany. Tento zájem zákon 
nedefinuje, nicméně nejde o pohledávky, které 
věřitelé nepřihlásili likvidátorovi. ■



Rozjeli jsme klubový expres 
po zbrusu nových kolejích

Podnikatelských klubů, networkingových akcí a všemožných setkání jsou tucty. Proč jsme 
se rozhodli založit další? Protože víme o velké díře na tomto komunikačním poli a chceme ji 

zaplnit něčím smysluplným, co vám přinese přesně to, co potřebujete.
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Podnikatelský UOL Klub

Nechceme sbírat vizitky, 
chceme sbírat informace

Když jsme se s klienty bavili o jejich 
zkušenostech z jiných klubů, říkali: „Bylo 

to fajn, ale už mě to nebaví. Pořád se 
představovat, pořád poslouchat, jak se mi 

někdo snaží prodat kdejakou blbost. Nechci 
sbírat vizitky, chci sbírat informace.“ A právě 

proto vznikl náš UOL Klub, který nesjíždí 
tyto zajeté koleje, ale tvoří si zbrusu nové. 

Zajímavější a podnětnější ve všech směrech.

Více informací najdete tady: www.uolklub.cz

Stop  
„masokombinátům“

Pokud nastoupíte do našeho 
expresu, nebudete se muset 

v žádném případě „sejlovat“. To 
vám garantujeme! Žádné prodávání 
se a žádné vnucování vizitek tady 
nehrozí. Setkáte se jen se stejně 
naladěnými podnikateli, kteří mají 

mnoho zkušeností a chtějí si je 
s vámi vyměnit.

UOL Klub  
je na pohodu

Hledáte-li klub, ve kterém 
budete moct sdílet zkušenosti 
s ostatními podnikateli a něco 
nového se naučit, UOL Klub 
je přesně pro vás. Zajímavé 
spolupráce v něm jistojistě 

vzniknou, ale nikdo vás nebude 
nutit představovat se v kroužku 

a prodávat svoje služby.



 ■ Radku, v UOL pracuješ 
poměrně krátce, co tě 
k nám přivedlo?

Potřeboval jsem změnu 
a líbil se mi směr, kterým 
UOL kráčí. Přišel jsem si tedy 
vše osobně ověřit a přesvědčit 
se, že je to opravdu tak i ve 
skutečnosti. Bylo! Janě jsem se 
zalíbil, a tak jsme se dohodli.

 ■ Co všechno máš jako 
manažer produkce a pravá 
ruka Jany Jáčové na 
starosti?

Měl bych zastřešit celou oblast 
„výroby“, tzn. účetnictví, daně, 
mzdy a doklady. Začal jsem 
kompletně studovat službu a jako 
první se pustil do zefektivnění 
zadávání dokladů.

 ■ Jaké byly tvoje účetní 
začátky a čím vším sis 
prošel?

Dříve jsem roky pracoval 
v bance a v pojišťovně. Poté jsem 
dostal nabídku od advokátní 
kanceláře, abych vedl její divizi 
účetních služeb. Měl jsem za úkol 
sehnat lidi, kteří účetnictví pro 
klienty povedou, a dále je vést.

 ■ Jak vypadá tvůj typický 
den? Jaké problémy řešíš 
nejčastěji?

Nyní ještě hodně získávám 
informace. Snažím se na vše dívat 
pohledem zvenčí, hledat cesty, 
jak by co šlo udělat jednodušeji 
a efektivněji, pak to s Janou 
řešíme.

 ■ Co máš na práci nejraději?
Moc rád pracuji s lidmi. Ta 

práce je různorodá, baví mě řešení 
problémů. Spousta z nich je 
způsobená pouze nekomunikací. 
To se pak rychle z malého 

problému stane velký. Základ je 
vytvořit takové prostředí, aby se 
potíže řešily v samotném počátku, 
jsou pak totiž poloviční.

 ■ A co je naopak nejtěžší?
No nejtěžší je s některými lidmi 

vyjít. Většinou se ale vždycky 

podaří najít společnou řeč, pokud 
obě strany opravdu chtějí.

 ■ Dokáže tě něco opravdu 
naštvat?

Už se snažím to nedělat. Jen 
mě fascinují lidé, kteří si tak 
dlouho opakují lži, že jim časem 

uvěří. Myslím si, že by prošli 
i detektorem lži.

 ■ Vzpomeneš si na nějakou 
zajímavou historku z praxe?

Dodnes nezapomenu na jeden 
teambuilding. Na chalupě byla 
k dispozici krásná pec i dřevo, 
bohužel ale nikdo z účastníků 
nebyl kuřák, a tak jsme neměli 
oheň. To byla výzva pro 
účastníky, jak konstruktivně 
vyřešit problém. Řešení 
rychle našel kolega, který 
vložil papírovou kuchyňskou 
utěrku do toustovače a během 
několika vteřin se toustovač 
vzňal i s utěrkou. Se slovy „kdo 
chtěl oheň“ stačil ještě zapálit 
kolegyni rukáv fleecové mikiny. 
Vzhledem k tomu, že fleece 
se vyrábí recyklací PET lahví, 
hoří opravdu skvěle. Všechno 
ale nakonec dobře dopadlo. 
Kolegyni jsme uhasili bez újmy 
na zdraví a i to dřevo jsme 
nakonec zapálili.

 ■ Nosíš si práci domů?
Nosím, ale vůbec mi to 

nevadí. Nejsem z těch, kdo by si 
po pracovní době vypnul telefon 
a přestal komunikovat.

 ■ Co děláš ve volném čase? 
Jak nejraději relaxuješ?

Mým koníčkem je zahrada. 
Pěstuji palmy. Poslouchám u toho 
audioknihy a sbírám novou 
inspiraci.

 ■ A jak bys na závěr 
zhodnotil svůj dosavadní čas 
u nás? Překvapilo tě třeba 
něco?

Líbí se mi atmosféra. Funguje 
tady dobrá chemie. Jana na sebe 
navazuje podobné lidi, takže je tu 
fajn firemní kultura. ■

Hledám cesty, jak by šlo  
vše dělat efektivněji

Pravá ruka Jany Jáčové a manažer produkce Radek Svoboda se nebojí odvážných 
a hlavně smysluplných změn. Jeho cílem je, aby všechna oddělení táhla za jeden 

provaz a pracovala na společné vizi.

Moc rád pracuji s lidmi. Ta práce je 
různorodá, baví mě řešení problémů. 
Spousta z nich je způsobená pouze 

nekomunikací. To se pak rychle 
z malého problému stane velký. 
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Vítejte v UOL Akademii 
Vše na jednom místě

www.uol.cz

Chcete se stát experty na účetnictví nebo se ještě zdokonalit? 
S UOL Akademií budete ke svému snu mnohem blíže!

V UOL Akademii najdete cenný obsah o účetnictví – videa, on-line 
kurzy, e-booky, účetní fórum a ještě mnohem více.

Těšíme se na vzájemné obohacování!


