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Tak nevím, jestli už jsme se někdy neviděli. 
Možná jste mě zahlédli na billboardu – ale víte, 
že jsem opravdová? Jmenuji se uOlinka 
a jsem maskot společnosti UOL. První 
plyšová účetní na světě!

Naše šéfová Jana mě poprosila, 
abych vám prozradila pár tipů, 
které stojí za to si v naší nové 
revue přečíst. Tak pojďme na to.

Od 1. září platí novela 
DPH, proto se seznamte se 
změnami, které přinesla. 
Kolegové daňaři pro vás 
připravili přehled dalších 
novinek, jako je paušální 
daň a informace o novele 
daňového řádu.

Doporučuji také článek 
o našem novém UOL klubu. 
Spustíme jej co nevidět a vy 
můžete patřit k prvním členům!

A rozhodně nezapomeňte na 
článek o mně, uOlince. Těším se na 
vás na straně 6.

Pěkné počtení.
Vaše uOlinka

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Národních hrdinů 44, 190 12 Praha 9, IČ: 29028809, skochova@prospectea.cz
EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20760. Ilustrátor: Lukáš Hudec. Foto: archiv UOL. Vydáno 30. 9. 2020 v Praze. Číslo 30. Vychází 3× ročně.

Známe se?
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■ Proč další 
podnikatelský klub?

Máte pravdu, podnikatelských klubů je v Česku 
několik. Sami jsme jich pár prošli, ale žádný nám 
nevyhovoval. Místo sdílení zkušeností se každý snažil 
prodat své služby. I přizvaní přednášející se především 
snažili o vlastní promo.

To nám přišlo jako ztracený čas. Sami bychom spíše 
ocenili místo, kde si mohou podnikatelé pomáhat. 
Chtěli jsme s ostatními sdílet své problémy a hledat 
jejich řešení. Proto jsme se pustili do plánování. 

■ Přednášky,  
rady, zkušenosti

Teď už má náš klub jasnou myšlenku: Jde nám 
hlavně o sdílení zkušeností a vzájemnou pomoc mezi 
podnikateli.

Připravujeme pravidelná měsíční setkání v Praze 
i regionech. Na každém setkání proběhne jedna 
přednáška a jejího autora si vybereme sami podle 
témat, o která máte aktuálně zájem.

Po přednášce dostanete prostor řešit s ostatními 
podnikateli své aktuální problémy. Každý bude mít 
vyhrazený čas, kdy může nadhodit své téma a získat 
zpětnou vazbu. Diskuze budou probíhat ve skupinách 
do 10 účastníků, aby všichni dostali svůj prostor.

A cena? Tu na první rok držíme proklatě nízko. 
Roční členství bude stát jen 2 500 Kč. 

■ Záleží nám  
na atmosféře

Samozřejmě i v našem klubu budou vznikat 
spolupráce nebo partnerství. Přejeme si ale především 
to, abyste se v klubu cítili příjemně. Bude to takový 
pěkně strávený večer, během kterého si popovídáte 
s milými zkušenými lidmi. A hlavně si z každého 
setkání odnesete zkušenosti, které vám pomohou 
v praxi. ■

Podnikatelé pomáhají podnikatelům. 

Naskočte do UOL klubu!

První setkání v Praze je na spadnutí, právě ladíme 
poslední detaily. Přidáte se? Kapacita bude 
omezená, proto si raději rezervujte místo.

Napište e-mail Janě nebo Lukášovi a my se vám ozveme, 
jakmile budeme znát přesný čas a místo setkání.

Více informací najdete na stránkách www.uolklub.cz

Těšíme se na vás.

Zamluvte 
si místo 

na prvním 
setkání

Stovky podnikatelů mají jedno společné. O jejich účetnictví se staráme my 
v UOL. A tak nás napadlo: Co by se stalo, kdybychom tuto síť propojili? 
Naši zákazníci by mohli sdílet zkušenosti, radit si a pomáhat.
Tak vznikl UOL podnikatelský klub. Jeho otevření je  
na spadnutí a i vy můžete patřit mezi členy. Přidáte se?

UOL klub



Děkujeme, že jste se nalodili s námi
V srpnu jsme pro naše milé 
klienty pořádali plavbu po Vltavě. 
Účast byla hojná, nalodilo se 
nás 240! Všem zúčastněným se 
to moc líbilo a my se těšíme na 
další akce s vámi.

4

Co je u nás nového

Dokonce se 
i slavilo!
Kolegové Hanka, Dan 
a Martin slavili narozeniny. 

 

Prožili jsme pestré 
a aktivní léto
Léto v UOL bylo opět plné aktivit. Zorganizovali 
jsme plavbu lodí i oslavy narozenin. Podařilo se nám 
expandovat nejen na Slovensku, ale i na sociálních sítích. 
Přesvědčte se sami. Vytvořili jsme také další materiály 
k podpoře vašeho podnikání a vzdělávání v oblasti 
účetnictví. Jsme tu pro vás a s novými možnostmi, jak 
vám pomoci. A co všechno se u nás událo?

Dámy Martina se Zinou 
oslavily výročí spolupráce 
s UOL.
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Čtyři nové posily a z toho jedna „staronová“

Petra Pěchová
účetní segmentu Start

Petra ve volném čase ráda cvičí, 
baví ji posilovna, běh, jóga. Má 
v oblibě čtení knížek, turistiku – 
od návštěvy památek až po túry –  
dále sleduje trendy v módě 
a líčení.

Kseniia Shkondina
junior daňová  
specialistka

Kseniia momentálně studuje 
obor Ekonomika a management 
ve druhém ročníku magisterského  
studia na ČZU v Praze. Ve 
volném čase se snaží sportovat, 
se zálibou čte a cestuje. 
Miluje zvířata, ráda se sejde 
s kamarády nebo se podívá na 
zajímavý film. Mezi své koníčky 
řadí také malování a v poslední 
době si oblíbila turistiku.

Lucie Hemalová
specialistka účtování 
přijatých faktur

Lucie vystudovala obor Provoz 
a ekonomika na ČZU v Praze. 
Pět let již pracovala v UOL 
na pozici samostatné účetní. 
Největší radostí jsou pro ni její 
dvě děti. Dle jejích slov je pro ni 
účetnictví práce i zábava. Dále 
ji baví turistika, péče o zahradu, 
knihy, výlety s dětmi, setkávání 
s přáteli. Její předností je 
dotahování věcí do konce.

Marta Motáňová
specialistka klientského 
servisu (Olomouc)

Rodina je pro Martu vším. Se sy-
nem a manželem tráví momentál-
ně každou volnou chvíli výběrem 
té nejlepší motorky. Milují sporty, 
jako je volejbal, plavání, a hlavně 
nesmí chybět lyžování. Před 
necelými dvěma lety se Marta 
pustila do pečení kváskového 
chleba, což naprosto logickým 
způsobem vyústilo v pečení také 
dalších sladkých dobrot. Je ráda 
na světě a je jen málo věcí, které 
jí dokážou zkazit dobrou náladu.

Dvacátá pobočka 
je na světě!
Pokračujeme v expanzi na Slovensku 
a s radostí vám oznamujeme, že jsme 
otevřeli pobočku v Žilině.

Nikdo nám 
nevěřil, že by 
účetní firma 
mohla být na 
Facebooku 
úspěšná
Nenechali jsme se odradit 
a pokořili hranici 10 tisíc 
fanoušků! Jako poděkování 
jsme pro naše příznivce 
vyhlásili soutěž o ceny – 
10 poukázek v hodnotě 
1 000 Kč k nákupu 
v e-shopech našich milých 
klientů.

Ještě jednou děkujeme všem 
za přízeň. Můžete očekávat 
další zajímavý obsah.
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Co je u nás nového

uOlinka ožila!

Maskota uOlinku znáte 

z našich ilustrací. Teď 

jsme ji oblékli do plyše. 

Líbí se vám?

!

Podcasty natáčíme dál
Abychom nemluvili pořád jen o účetnictví 
a daních, připravili jsme pro vás další díly 
našeho podcastu, ve kterých mluvíme s našimi 
klienty o jejich podnikání.

Připravili jsme pro vás nový formát vzdělávání
V pravidelných rozhovorech vás budeme seznamovat s problematikou kolem 
účetnictví a daní. Věříme, že tato forma bude pro laiky lépe stravitelná. Ke každému 
tématu najdete e-book, video a seminář. 

Připojte se k našemu YouTube kanálu, ať vám nic neuteče!

A co myslíte? 
Může mít účetní 
firma velkou 
sledovanost na 
Instagramu?
My věříme, že ano, a tak jsme 
se pustili do tvorby účtu na 
další sociální síti. Těšit se 
můžete na obrázky ze života 
UOL v celé pobočkové síti. 
Připojte se k nám!

Píšeme, píšeme, píšeme…
Už jste četli náš nový e-book? Neúnavně vás budeme i nadále vzdělávat, a proto 
k e-booku Auto v podnikání přibyly další dva – Zaměstnanecké benefity a Nemovitosti 
v podnikání a daních. Máme rádi záživné věci, takže i e-booky jsou barevné. Stáhnout 
si je můžete na těchto adresách: ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf 
nebo ebook.uol.cz/nemovitosti_v_danich.pdf 

Nemovitosti a daně 
youtu.be/BVa75SAZwn8

Zaměstnanecké benefity 
youtu.be/dC3FlxZgow4

Ňaf

F
o

to
: a

rc
hi

v 
U

O
L



7

UOL je rekordman
„Od prvního čísla jsme u toho,“ říká Zdeňka Škochová, ředitelka společnosti PROSPECTEA Česká 

republika, s.r.o., a vydavatelka časopisu UOL Revue. Povídali jsme si s ní i o tom, jak zaujmout 
čtenáře, co časopis firmě přináší a jak zapadá tištěné médium do dnešního on-line světa.

F
o

to
: a

rc
hi

v 
P

R
O

S
P

E
C

T
E

A

Rozhovor

 ■ Rozhovor s vámi a UOL 
Revue k sobě mají více než 
blízko…

Ano, máte pravdu. Vzpomínám 
si, jak jsme s Janou Jáčovou koncem 
roku 2011 plánovali jejich vlastní 
časopis. Společnost UOL byla naším 
druhým „časopisovým“ klientem 
a dnes je díky svému třicátému 
vydání rekordmanem v celkovém 
počtu realizovaných časopisů. 
UOL Revue je pro nás oboustranně 
srdcová záležitost.

 ■ Pravidelně připravovat 
obsah pro časopis není žádná 
legrace. Jak to, že u někoho 
to jde ztuha a společně s UOL 
připravujete už toto rekordní 
číslo?

Každý firemní časopis žije 
a dýchá tak pravidelně a tak dlouho, 
jak mu onu potřebnou energii 
dokáže společně dodat sám klient 
a vydavatel. UOL Revue je plné 
odborných textů, sdílení novinek 
ve firmě, v systému a my bychom 
se jako vydavatel bez podkladů 
neobešli. Na naší straně je následně 
práce s texty, korekturami, grafikou, 
tiskovou přípravou a řízení 
celého projektu. Jde o spolupráci 
a vzájemné souznění, které nám 
přináší radost.

 ■ Celý koncept UOL, který je 
obsažený i v názvu, je „Buďme 
on-line!“ Jak do toho zapadá 
tištěný časopis?

V UOL vystihli trend a potřeby 
trhu – mít rychle a kdekoli aktuální 
informace o svém účetnictví, 
dostupné nejlépe na jedno kliknutí 
v mobilním telefonu. A to se 
s UOL plní. Dodat perfektní 
službu je nezbytný předpoklad pro 
prosperující společnost. Budovat 
dobré vztahy se svými klienty 
je další potřebná disciplína pro 
dlouhodobé přežití firmy. Vlastní 

proklientský časopis je toho 
součástí. Myslím, že v tom má Jana 
Jáčová jasno a ví, jaké výhody jim 
toto médium přináší. Navíc chytře 
využívají jednou vytvořený obsah 
pro časopis (texty a vizuály)  
i v on-line podobě na svém webu 
a naopak. To je důkaz pochopení 
konceptu, jak je důležité umět dostat 
informace ke své cílové skupině 
všemi možnými komunikačními 
kanály, kde je možné ji zastihnout.

 ■ Jste zároveň i klientem UOL, 
co se vám na jejich službách 
líbí?

Klienty jsme byli ještě dříve, 
než jsme začali spolupracovat 
na časopise. Oceňuji dostupnost 
služby, zastupování na úřadech, 

jednoduchost při 
předávání 
dokladů, ochotu 
řešit nestandardní 
situace, služby 
daňového 

poradce, vstřícnost. Vnímám, že 
UOL jde stále dopředu a hledá cesty, 
jak věci zjednodušit, zautomatizovat. 
Jako klient jsem přenesla určitou 
část zodpovědnosti na odborníka, 
který účetnictví a mzdám rozumí. To 
mi dává čas věnovat se tomu, v čem 
jsme zase profíci my.

 ■ A to je?
Umíme firemní časopisy – 

proklientské i zaměstnanecké, 
máme jich na kontě už více než 
190, vytištěno je přes 600 000 kusů. 
Píšeme PR články, tvoříme katalogy, 
firemní profily, e-booky. Jednoduše 
pomáháme s firemním obsahem 
– texty, grafikou, korekturami, 
jednotným vizuálním stylem. Navíc 
jsme i markeťáci, takže to všechno 
musí fungovat i v návaznosti na 
marketingový koncept firmy.

 ■ Co byste vyzdvihla na 
UOL Revue?

Líbí se mi propojení 
odbornosti 

a přátelského 
tónu. Originalita 
skvělých ilustrací 

Lukáše Hudce, které 
se prolínají veškerou 

komunikací UOL. Díky 
tomuto prvku vizuálního stylu je 

společnost UOL i UOL Revue jasně 
rozpoznatelná. V dnešním světě 
boje o pozornost je to velká devíza. 
Pro nás to při přípravě časopisu 
znamená, že máme větší šanci 
zaujmout a nastartovat chuť ke čtení.

 ■ Něco na závěr?
Ať nám společné prvopočáteční 

zapálení pro věc vydrží dalších 
30 čísel a ať čtenáře UOL Revue 
baví a těší. To si přejeme moc. ■
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Daňové novinky

Nepřehlédněte!  
Změny v DPH jsou tady

Konec léta přinesl celou řadu novinek v oblasti daní. V tomto článku vás ve 
stručnosti seznámíme s novinkami v oblasti DPH. Tak tedy pojďme na to!

Obchod se zbožím v rámci EU
Jak jsme vás již 

informovali, na schválení 
čekala novela zákona o DPH, 
která mimo jiné přináší 
implementaci změn evropské 
směrnice o DPH týkajících 
se obchodu se zbožím 
v rámci Evropské unie. 
Novela platí od 1. září 2020. 
Za nejdůležitější změny 
považujeme následující:

Při dodání zboží do 
jiného členského státu 
(„JČS“) je povinnost mít 
DIČ zákazníka z JČS ještě 
před uskutečněním prodeje 

a dále povinnost zahrnout 
obchod do souhrnného 
hlášení – tyto podmínky 
jsou nově nezbytné pro to, 
aby tuzemský dodavatel 
mohl dodání zboží do jiného 
členského státu osvobodit 
od české DPH (další, již déle 
platnou podmínkou je, že 
zboží musí být přepraveno 
z ČR do jiného členského 
státu, a to dodavatelem, 
pořizovatelem nebo 
zmocněnou třetí osobou, 
a zákazník je osobou 
registrovanou k DPH v JČS).

Změny v přiřazení přepravy 
u řetězových transakcí, kdy 
je více prodejům v řadě 
přiřazena jedna přeprava.

Velké změny u nakládání 
z pohledu DPH v oblasti 
konsignačních skladů.

Vývoz
Další významnou změnou je, že 

osvobození dodání zboží při jeho 
vývozu do třetí země bude možné 
prokázat nejen jednotným správním 
dokladem (JSD), ale i dalšími 
důkazními prostředky. Mezi ně bude 
patřit například potvrzený dodací list, 
doklad o úhradě přepravy, potvrzený 
doklad o přepravě a další. JSD 
i nadále považujeme za standardní 
důkaz vývozu. V případě použití 
jiných důkazů lze doporučit, aby jich 
bylo k dispozici co nejvíce.

Cestovní služby 
od roku 2021

S platností od roku 2021 
dochází k významným 
změnám v oblasti uplatňování 
DPH u cestovních služeb. 
Opět jde o soulad zákona 
o DPH se směrnicí o DPH. 
Jedná se o tyto změny:

DPH se bude muset počítat 
z jednotlivé cestovní služby, 
nikoli souhrnně za všechny 
cestovní služby poskytnuté 

během zdaňovacího 
období.

Povinnost 
přiznávat DPH 
z cestovní služby 

i z přijaté zálohy – dosud 
bylo možné přiznávat DPH až 
z uskutečněné služby.

Osvobození letecké 
přepravy do třetí země – 
dosud se za osvobozenou 
považovala celá letecká 
přeprava do třetí země a zpět, 
byť její část probíhala nad EU. 
Nově se bude muset zjistit 
poměr této přepravy nad 
EU a nad třetí zemí a pouze 
let mimo EU bude od DPH 
osvobozen. Stanovení poměru 
bude na plátci.

Nemožnost opce zdanění u nájmu nemovitostí 
určených k bydlení od roku 2021

Toto ustanovení již v zákoně 
o DPH obsaženo je, nicméně 
si na ně dovolujeme znovu 
upozornit, protože se může 
týkat řady plátců. Nájem 
je standardně od DPH 
osvobozen. Plátce se však 
v případě nájmu jiným plátcům 
pro jejich podnikání může 

rozhodnout, že bude nájem 
zdaňovat. Výhodou je, že takto 
zdaňovaný nájem nemá vliv 
(nesnižuje) na nárok na odpočet 
DPH.

Od roku 2021 nebude 
možné dobrovolně zdaňovat 
pronájem nemovitostí určených 
k bydlení, tj. rodinných domů, 

bytů, staveb, kde je více než 
60 % plochy určeno k bydlení, 
či pozemků, jejichž součástí 
jsou výše uvedené nemovitosti. 
U nemovitostí pořízených před 
účinností novely, u kterých byl 
uplatněn nárok na odpočet, 
bude nutné provádět jeho 
úpravu (krácení) po dobu 

zbývající z 10leté lhůty od 
jejich pořízení. U přijatých 
plnění pořízeného zboží či 
služeb, která budou souviset 
přímo s tímto osvobozeným 
nájmem, není nárok na 
odpočet a u režijních výdajů je 
nutné krátit nárok na odpočet 
koeficientem.
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Novinky v daních a EET  
do konce roku 2020 a v roce 2021
S nástupem podzimu se vyjasňuje několik účetních otazníků. Konkrétně se 
jedná o rehabilitaci EET, zavedení paušální daně a novelu daňového řádu. 

Nenechte si tyto novinky ujít.

Téma

Novela daňového řádu
Ve sbírce byla v červnu 
letošního roku vyhlášena novela 
daňového řádu, o jejímž obsahu 
jsme vás informovali. Novela 
přináší řadu významných 
novinek, z nichž některé jsou ve 
prospěch daňových poplatníků. 
Nejdůležitější změny:

■ Vrácení nesporné části odpočtu 
DPH formou zálohy. Záloha musí 
přesáhnout alespoň 50 000 Kč.
■ Lhůta pro vrácení nadměrného 
odpočtu zůstává 30 dní (namísto 
navrhovaných 45 dní).
■ Možnost prominutí pokuty 
za pozdní podání daňového 

přiznání (dosud šlo prominout 
pouze penále při doměření daně 
správcem daně a úrok z prodlení).
■ Úrok z prodlení se snižuje na 
úroveň stanovenou občanským 
zákoníkem, tj. repo sazba plus 
8 % (dosud činí repo sazba plus 
14 %).

■ Prodloužení lhůty pro podání 
daňového přiznání elektronicky 
o jeden měsíc a zjednodušení 
prodloužení lhůty při jeho podání 
daňovým poradcem.
■ Použití obecného identifikátoru 
jako DIČ namísto rodného čísla 
u fyzických osob. A další změny.

EET
Od 1. května 2020 
je pozastavena 
povinnost 
podnikatelů 
z 1. a 2. vlny 
EET (stravovací 
a ubytovací služby, 
maloobchod 
a velkoobchod) 
registrovat tržby 
prostřednictvím 
EET. Zároveň byla 
odložena povinnost 
podnikatelů, 
kteří spadají 
do 3. a 4. vlny 
(svobodná 
povolání, doprava, 
zemědělství, služby, 
řemesla, výroba), 
s evidováním tržeb 
začít. Tato milá 
povinnost nás 
(znovu) všechny 
čeká, pokud nedojde 
k nějaké změně, od 
začátku roku 2021.

Změny v dani z příjmů fyzických osob – paušální daň
V poslanecké sněmovně je 
projednávána novela zákona 
o daních z příjmů. Novela by měla 
přinést zavedení paušální daně. 
V tomto režimu by mohli od roku 
2021 danit své příjmy poplatníci, 
kteří:
■ nedosáhli v předchozím roce 
příjmů vyšších než 800 000 Kč;
■ nejsou plátci DPH;
■ nejsou společníky v.o.s. nebo 
komplementáři k.s.;
■ neměli k 1. 1. daného roku 
příjmy ze zaměstnání;
■ do 10. dne rozhodného 
zdaňovacího období podali správci 
daně oznámení o vstupu do 
paušálního režimu.

Paušální daň by měla zahrnovat 
platbu daně z příjmů fyzických 
osob a platby sociálního 
a zdravotního pojištění. Pro rok 
2021 by měla činit 5 740 Kč. 
Z této částky by tvořila daň 
100 Kč, sociální pojištění 3 126 Kč 
a zdravotní pojištění 2 514 Kč.

Paušální daň má své výhody i nevýhody.

Výhody
✔ Odpadá povinnost vedení daňové 
evidence či účetnictví, vedení 
skladů a provádění inventarizací 
u podnikatelů, kteří mají obchodní 
činnost.
✔ Není třeba podávat daňové 
přiznání a přehledy na sociální 
a zdravotní pojištění.
✔ Sníží se riziko daňové kontroly.

 
Nevýhody
✖ Podnikatel nebude mít nárok na 
daňový bonus (zjednodušeně daňový 
příspěvek na děti vyplácený při 
splnění určitých podmínek státem), 
na slevu na manželku a další slevy.
✖ Vzhledem k absenci podaného 
daňového přiznání mohou 
podnikateli vznikat problémy při 
žádosti o hypotéku.

Pokud bude 
paušální daň 
zavedena, bude 
třeba, aby si každý 
podnikatel spočítal, 
zda je pro něj její 
využití výhodné. Za 
určitých okolností při 
využití výdajového paušálu 
například 60 % a slevách 
na děti může být výhodnější 
využívat dosavadní režim zdanění 
a odvodů pojistného.



Přinášíme rozhovor s daňovým poradcem Ing. Ondřejem Štědrým, který 
v oblasti financí působí již přes 20 let. Na přelomu století začínal jako 

účetní na volné noze a postupně se vypracoval na specialistu v oblasti 
DPH. V rozhovoru vysvětluje mnohá fakta, laické veřejnosti možná 

neznámá, přitom neméně důležitá. Také poodhaluje svou lásku k oboru 
a líčí některá úskalí, na která ve své praxi narazil.
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Pohled odborníka

Schopný daňový poradce je 

k nezaplacení

 ■ Lidé si často pletou daňového poradce 
s účetním. Co všechno jeho práce 
obnáší?

Účetní vede účetnictví, tj. systém zachycující 
ekonomickou realitu podniku: nákup, prodej, 
výrobu, služby, finanční transakce, majetek, 
pohledávky, závazky atd. Pro zajímavost – 
systém účetnictví, tak jak se používá dnes, 
zformuloval v 15. století italský mnich Luca 
Pacioli pro potřeby italských obchodníků té 
doby, protože k zachycení jejich transakcí 
systém příjmy minus výdaje nestačil.

Daňový poradce naproti tomu řeší oblast daní. 
Daně jsou určitá oblast práva, jako je právo 
obchodní, rodinné, trestní apod. Některé daně, 
jako daň z příjmů, přímo vycházejí z účetnictví, 
jiné, jako DPH, s účetnictvím de facto nemají 
nic společného. Daňový poradce obvykle 
zpracovává daňová přiznání a vykonává daňově 
konzultační činnost. Může odložit termín podání 
daňového přiznání a je zodpovědný za chyby, 
které by při poskytování jeho služeb vznikly. 
Z toho důvodu musí být ze zákona pojištěn.

Někteří daňoví poradci vedou firmám účetnictví, 
takže fungují spíš jako účetní. Jiní jsou specialisté, 
kteří se zaměřují jen na jeden druh daně, snaží se 
o něm vědět vše a být v té oblasti nejlepší.

 ■ Daňový poradce je tedy takový právník 
v oblasti daní a účetnictví?

Přesně tak.

 ■ Takže existují specializace v rámci 
daňového poradenství?

Jasně, existuje Komora daňových poradců 
ČR, kde je několik sekcí, do kterých daňoví 

poradci vstupují dle jejich specializace. 
Jednotlivé sekce se podílejí na připomínkování 
legislativy nebo výkladu sporných ustanovení 
zákona a přispívají ke zvýšení odbornosti svých 
členů například rozborem judikatury, diskusemi 
apod. Já jsem členem sekce DPH.

 ■ Jak těžké je stát se daňovým 
poradcem?

Ideální je pustit se do toho již za mlada, 
třeba při studiu vysoké školy, protože zkoušky 
jsou dost náročné. Udělat zkoušky daňového 
poradce není o praxi, i když ta může pomoci, ale 
především o tom se požadované naučit. Každý 
rok jimi projde poměrně málo lidí. Když jsem 
dělal zkoušky já, byla písemná část jeden den 

a trvala asi 8 hodin. Bylo tam přibližně 6 nebo 
7 oblastí a každou z nich člověk musel splnit 
alespoň na 50 %. Již několik let je písemná část 
dvoudenní, má tedy dvě části, a každá úspěšně 
absolvovaná část je platná dva roky. Teprve po 
úspěšném absolvování celé písemné části je 
možné jít složit ústní část zkoušky.

 ■ Jaký je rozdíl dělat daňového poradce 
teď vs. před deseti lety?

V poslední době je čím dál větší tlak na 
prolomení mlčenlivosti kvůli oznamovací 
povinnosti vůči komoře v případě podezřelých 

transakcí klienta. Dalším rozdílem je řešení 
sporů se správci daně u soudů, kde dříve končilo 
jen menší množství sporů. V současnosti 
je naprostý standard pokračovat ve sporu 
s finančním úřadem soudní cestou.

Dále jsou to trestní oznámení podávaná 
správci daně při podezření na spáchání trestného 
činu zkrácení daně. Některé finanční úřady to 
dělají jak na běžícím páse, jiné méně. V roce 
2018 podaly celkem 2 189 trestních oznámení. 
Trestným činem je úmyslné zkrácení daně 
v rozsahu větším než 50 000 Kč, od roku 
2020 větším než 100 000 Kč. Zde jen pro 
upřesnění – tzv. „útoky“ se netýkají jen jednoho 
zdaňovacího období, ale rozsah škody se může 
sčítat i za více zdaňovacích období.

A v neposlední řadě je to vliv judikatury na 
výklad daňových zákonů. Je to důsledek výše 
uvedeného řešení daňových sporů u soudů. 
U nás končí velké množství sporů u Nejvyššího 
správního soudu. Jeho rozhodnutí, pokud je 
všeobecně přijato jak Finanční správou, tak 
daňovou veřejností, pak tvoří správní praxi při 
výkladu daňových zákonů. V rámci Evropské 
unie končí některé spory týkající se například 
DPH u Evropského soudního dvora (ESD). 
Kterýkoli lokální soud může, pokud si není jist 
souladem lokálního zákona o DPH či výkladu 
lokálního správce daně s evropskou směrnicí 

Někteří daňoví poradci vedou firmám účetnictví, takže 
fungují spíš jako účetní. Jiní jsou specialisté, kteří 
se zaměřují jen na jeden druh daně, snaží se o něm 
vědět vše a být v té oblasti nejlepší.
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o DPH, přerušit řízení a ESD položit tzv. 
předběžnou otázku k danému sporu. Rozhodnutí 
ESD jsou pak závazná pro výklad lokálních 
zákonů o DPH.

 ■ Kdy má daňový poradce sezónu?
To je různé. Dřív to bylo jaro, protože jsem se 

víc zabýval daní z příjmů, teď už mám sezónu 
pořád. Ať žijí daně.

 ■ Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto 
povolání?

Výhodou je, že je to opravdu pestrá 
a zajímavá práce, kde potkám velké množství 
zajímavých lidí. Nikdy to není nuda a to  
mě na tom baví. Nevýhodou je velká 
zodpovědnost. Na daně myslíte o víkendu, na 
WC, při dalších činnostech, kdy by to člověk 

ani neočekával. Může se však do zpracování 
daní vloudit chybička. Doufám, že se to 
nestane.

 ■ S čím za tebou klienti nejčastěji 
přicházejí?

V poslední době dost řešíme daňové 
kontroly. Někdy se správce daně snaží naprosto 
neoprávněně hodit na klienta povinnost 
v tuzemsku odvést DPH jen proto, že jeho 
zákazník v jiném členském státě DPH neodvedl. 
Jindy však bohužel klienti řeší jen byznys (který 
je pochopitelně na prvním místě) a opomíjejí 
jeho daňové souvislosti ve smyslu ověření si 
obchodního partnera apod. Následkem může 
být to, že správce daně, byť obchod skutečně 
proběhl, na základě tvrzení o nedostatečné 
obezřetnosti klienta a o tom, že klient mohl 

vědět, že se účastní daňového úniku, neuzná 
nárok na odpočet.

Jinak je ten záběr činností široký. Řešíme vše 
od jednoduchých dotazů až po složitější věci, 
jako například fúze, DPH u intrakomunitárních 
transakcí apod.

V poslední době samozřejmě klienty zajímají 
daňové úlevy související s onemocněním 
COVID-19.

 ■ Jak poradit klientovi, aby to pro něj bylo 
nejlepší možné řešení a zároveň aby se 
nejednalo o navádění k trestnému činu?

Tato hranice je tenká. Je to zajímavé, ale 
dost lidí kupodivu moc nechce platit daně. 
Naše rada by měla klientovi zajistit co nejnižší 
daňovou povinnost, ale měla by být v souladu se 
zákonem.

 ■ Kolik času denně, týdně nebo ročně 
věnuješ sebevzdělávání?

Záleží to na tom, kolik mám práce. Když je 
jí méně, tak využívám čas studiem novinek, 
judikatury, dělání si poznámek apod. V průměru 
se jedná o několik hodin týdně.

 ■ Je lepší nějakého klienta raději 
odmítnout?

Řekl bych, že klienta, se kterým nebude 
jednání úplně snadné, poznáme dost rychle. 
Obvykle nechce platit žádné daně a má 
vrchnostenský přístup. Naštěstí se to nestává 
moc často.

 ■ Jaký je tvůj největší úspěch, kdy jsi 
někomu doslova „zachránil zadek“?

Zrovna nedávno dopadla úspěšně daňová 
kontrola, při které chtěl FÚ klientovi doměřit 
několik desítek miliónů. To je samozřejmě 
příjemný pocit (nejen pro klienta).

 ■ Máš velmi náročnou práci. Jak 
relaxuješ, co tě baví, u čeho si 
odpočineš?

Dřív jsem dělal kondičně thaibox. Vzhledem 
k mému věku si teď spíš zajdu zacvičit na 
čerstvý vzduch třeba do Stromovky. Rád jezdím 
na kole, lyžuju nebo si zajdu s chlapy posedět 
do hospody.

 ■ Byl už jsi letos na dovolené?
Netrpím na letní dovolené. Užiju si to v zimě. 

Miluju sjezdové lyžování. Když začínal covid, 
byl jsem lyžovat v Lombardii (musím říct, že 
o covidu jsme poprvé slyšeli, až když jsme tam 
přijeli), takže se mnou pak nikdo měsíc nechtěl 
mít nic společného. Upřímně doufám, že letos se 
mi podaří se na hory dostat znovu. ■



Hanna Anička Simona Monika

Provětrejme 
mozkové závity!

Připravili jsme si pro vás podzimní specialitu. 
Kdo první odhalí tento účetní rébus?

Odpovědi můžete zasílat do 11. 11. 2020  
na adresu sekretariat@uol.cz. Čekají na vás zajímavé ceny!

Dámy Hanna, Anička, Simona a Monika pracují v UOL na pobočce v Praze. Jedna pracuje jako recepční, jedna jako 
účetní, jedna jako junior účetní a jedna jako mzdová účetní. Jedna pracuje v UOL 1 rok, jedna 2 roky, jedna 3 roky 

a jedna 4 roky. Mzdová účetní není Hanna. Junior účetní pracuje v UOL 1 rok. Anička není mzdová účetní ani účetní. 
Recepční Simona pracuje v UOL 2 roky. Mzdová účetní nepracuje v UOL 3 roky.

1. Kdo je mzdová účetní?
a) Hanna
b) Anička
c) Simona
d) Monika 

2. Kdo pracuje v UOL 3 roky?
a) Hanna
b) Anička
c) Simona
d) Monika 

3. Ta, která pracuje v UOL 
4 roky, je:
a) mzdová účetní
b) recepční
c) junior účetní
d) účetní


