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Naši milí čtenáři,
máme tady opět nový rok a to je vynikající příležitost 

k rekapitulaci a ke stanovení si nových cílů. Využili 
jste přelom roku k takovým úvahám? Jeden známý 
citát říká: „Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr 
příznivý.“ Abychom vám umožnili více se zaměřit na 
své podnikatelské cíle, připravili jsme pro vás nezbytný, 
ale stručný přehled daňových novinek pro tento rok. 
Najdete zde například informace o zrušení superhrubé 
mzdy, o nastalých změnách v odpisech nebo návod, jak 
na stravenkový paušál. 

Pokud zvažujete, do čeho investovat, zřejmě vás 
zaujme článek „Zlatá horečka – ideální čas pro 
kryptoměny“. Dozvíte se, co je to blockchain, jaké 
druhy kryptoměn jsou v oběhu nebo kde s nimi 
zaplatíte.

Chceme vám být stále nablízku, a proto jsme 
otevřeli nové pobočky v Berouně a Praze 7. Koncem 
minulého roku jsme také navázali spolupráci s firmou 
SANGU. Díky tomu vznikla nová pobočka UOL 
Účetnictví & SANGU. Rádi bychom tímto počinem 
navázali spolupráci i s vietnamskými podnikateli v ČR.

To je jen stručný přehled toho, co najdete v tomto 
vydání UOL Revue. Nevynechali jsme ani rubriku  
Co je u nás nového. 

Přeji vám příjemné čtení, a hlavně aby rok 2021 pro 
vás opravdu byl tou jedničkou.

Jana Jáčová,  
ředitelka UOL Účetnictví



Kryptoměny jsou
 ■ decentralizované,

 ■ nepadělatelné

 ■ a neovlivnitelné měny

 ■ oddělené od subjektu, který by mohl 
měnu tisknout nebo padělat.

Důvodem k jejich zavedení je 
 ■ rychlost a bezplatnost převodu,

 ■ anonymita majitelů a transakcí.

 ■ Hodnota kryptoměn je dána podobně 
jako u zlata nebo cenných papírů nabídkou 
a poptávkou uživatelů.

Jak se získávají?
 ■ Získávají se těžbou (mining) neboli 

výpočtem matematické úlohy.

 ■ Možnost jejího vyřešení je náhodná 
a závisí na výkonu použitého hardwaru.

 ■ Konkurence v těžbě, zejména bitcoinu, 
je obrovská, vyžaduje velké investice 
a návratnost je nejistá.

Blockchain
 ■ Vyřešené úlohy se sdružují do bloků, 

které na sebe navazují a tvoří tzv. 
blockchain – de facto zašifrovanou účetní 
knihu.

 ■ Po zařazení bloku do blockchainu ho 
už nelze modifikovat, je tak zabezpečena 
důvěryhodnost informací uložených 
v blockchainu.

 ■ Za vyřešený (vytěžený) blok dostane 
těžař odměnu.

Druhy kryptoměn
 ■ Nejznámější druhy: bitcoin (BTC, vznik 

v roce 2008), ethereum, litecoin, monero 
a další. Celkem existuje přes 2 000 druhů.

Uchovávání
 ■ Na burze – riziko krádeže či krachu burzy,

 ■ SW peněženka v počítači,

 ■ HW peněženka – např. Trezor, Ledger – 
obsahují HW tlačítka, nemohou je zneužít 
hackeři.

Praktické využití
 ■ Především spekulace,

 ■ nákup – v ČR Alza, některé restaurace 
apod.,

 ■ cestování – netřeba řešit směnu valut, 
jen musíte udávat údaje z karty. Nejvíce je 
využijete ve Venezuele, Turecku, Íránu.

Pohled na kryptoměny 
z hlediska daní a účetnictví

 ■ Americký finanční úřad – jedná se 
o majetek, nikoli měnu.

Česká Finanční správa
 ■ Kryptoměny nejsou v české účetní 

a daňové legislativě specificky upraveny.

 ■ Dle ČNB nejde o bezhotovostní či 
elektronické peníze.

Nákup či prodej BTC není
 ■ platební služba,

 ■ směnárenská činnost,

 ■ podnikání s cennými papíry či deriváty.

Dle MF se jedná
 ■ o zásoby,

 ■ o ocenění váženým aritmetickým 
průměrem či FIFO,

 ■ o povinnost inventarizace – dle stavu 
virtuální peněženky.

Zdanění kryptoměn

Daň z příjmů

Fyzické osoby
 ■ Nákup a prodej = správa vlastního 

majetku, zahrnutí do § 10 ostatní příjmy,

 ■ těžba = podnikání – zahrnutí do  
§ 7 příjmy ze samostatné činnosti.

 ■ Pozn.: Do základu daně z příjmů je třeba 
zahrnout i transakce vzniklé v souvislosti 
s placením kryptoměnami za zboží nebo 
služby.

Právnické osoby
 ■ Zahrnutí operací s KM do výsledku 

hospodaření a jejich zdanění.

DPH
 ■ Rozsudek ESD C-264/14 David 

Hedqvist – 1) směna bitcoinu za tradiční 
měnu je poskytnutím služby za úplatu, 
2) je osvobozena od DPH v souladu 
s čl. 135/1e). A
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Zlatá horečka – 
ideální čas pro kryptoměny

Aktuálně 

Kryptoměny (KM) jsou virtuální měny, které nevydává ani nekontroluje 
centrální banka a které jsou založené na kryptografii, tzn. šifrování.
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Co je u nás nového

Nás nic nepřekvapí
I tentokrát vítáme v našem kolektivu nové tváře. Dále 
zde máme něco speciálního pro fajnšmekry. Kdo se 
rád vzdělává, ať zalistuje naším novým e-bookem. 
Stále se rozšiřujeme jak plošně, tak i klientsky, aktuálně 
oslovujeme vietnamské podnikatele. Stále jsme s vámi!

Je tu nový daňový podcast 
pro fajnšmekry

Natáčíme ho s naším daňovým 
poradcem Ondrou. V každém díle 
nejprve probereme aktuální daňové 
novinky. Potom následuje nosné 
téma – tentokrát jsou to Quick Fixies 
a nájmy. A na závěr nikdy nechybí 
Ondrovo judikátorové okénko. 
Troufáte si? Přeji příjemný poslech.

Pobočka v SAPĚ
Máme skvělé zprávy! Hranice 
jsou zavřené, přesto se 
nám podařilo expandovat. 
Společnost UOL se spojila  
se SANGU a vytvořila  
pobočku přímo v SAPĚ. 
Spojením vznikla společnost  
UOL Účetnictví & SANGU s.r.o.  
Ambice máme velké, chceme 
společně získat tisíce 
vietnamských podnikatelů.

Věříme, že díky zkušenostem, 
které v UOL máme, 
a obchodnímu duchu majitelů 
stojících za SANGU se to podaří.

Více se dočtete v rozhovoru 
na str. 10.

Do konce roku 
jsme to stihli
I na Slovensku je teď pobočka 
UOL Účetnictví v každém 
krajském městě.
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Nové posily týmu

Migrace poboček a nové osídlení

Pobočka Olomouc se přestěhovala.Rozšiřujeme se dál ve Středočeském kraji 
a máme pobočku v Berouně.

Abychom byli klientům blíž, otevřeli jsme 
v Praze 7 kontaktní pobočku.

Pavla 
Vilimovská
mzdová účetní, 
Benešov
Mzdové účetnictví 
je pro Pavlu výzva 
a zároveň její nová 
cesta. Volný čas tráví 
s rodinou (manželem 
a 2 dospělými 
dcerami) v přírodě 
při procházkách 
s jejich čtyřnohým 

miláčkem. S láskou opečovává dům 
a zahradu, pokud se zadaří něco vypěstovat, 
tak zpracovává úrodu a zavařuje. Na žádné 
rodinné oslavě nesmí chybět její dobroty. 
Kondici si udržuje na kole anebo každoročně 
na rockovém festivale Pekelný ostrov.

Arkadiusz 
Lanc
referent 
bankovních 
výpisů, Praha
Sám o sobě říká, 
že je mistrem 
prokrastinace. 
Má rád cestování, 
indickou hudbu, 
ve volném čase 
setkání s kamarády 
u chlazené 

Plzně a hry, ať už deskovky, karetní, nebo 
strategické počítačové.

Filip Došek
účetní,  
Ústí nad Labem
Kromě účetnictví 
baví Filipa práce 
s počítači. Čísla, 
to je jeho, a tak 
nevynechá žádnou 
volnou chvilku, 
kterou věnuje 
vzdělávání. Je 
milovníkem kávy 

a zvířat a nejvíce relaxuje za volantem.

Alena 
Koplíková
klientský servis, 
Olomouc
Ve volném čase leží 
Alča v knihách, cvičí 
nebo ji zaměstnává 
její koťátko. Miluje 
balet a s oblibou 
navštěvuje 
hrady a zámky, 
nejvíce ji zajímají 
ty v Čechách. 

V neposlední řadě ráda vezme batoh na záda 
a podniká výpravy do přírody.
 

Petra 
Rozkovcová
účetní pro 
segment Start, 
Praha
Petra studuje 
dálkově obor Provoz 
a ekonomika na ČZU 
v Praze. Ve volném 
čase ráda zajde 
s kamarádkami na 
hokej nebo zkoukne 
zajímavý film. Baví 
ji lyžování, výlety do 
přírody a cestování.

Nikola 
Rumpli
účetní, Praha
Nikola ráda brouzdá 
literaturou faktu. 
Sleduje dokumenty 
o přírodě, 
architektuře 
a zbrojení. Cvičí 
jógu (ostatně jako 
skoro všichni v této 
době). Zabývá se 
problematikou 

zdravých zad. Ráda vaří. Když se do něčeho 
zakousne, výsledek musí být perfektní. 
Pomáhá s účetnictvím, finančním řízením 
a fundraisingem malým neziskovkám.

Michaela 
Brčáková
mzdová účetní, 
Praha
Míša byla v UOL už 
na brigádě a zalíbilo 
se jí tady natolik, 
že po dokončení 
školy nastoupila 
na hlavní pracovní 
poměr jako mzdová 

účetní. Ráda osedlá kolo, poslouchá hudbu 
a občas si přečte i nějakou tu knížku. Doma si 
zpříjemňuje čas se svojí veverkou (burunduk 
páskovaný) a společnost jí dělají také dvě 
kočky. Nyní s přítelem rekonstruují byt.

Gabriela 
Doubková
klientský servis, 
Praha
Gabča je kromě 
nadšeného 
obchoďáka s účtem 
také pořád jen 
holkou, která má, 
asi jako každá jiná, 

zájem o všechny ty holčičí věci, jako je móda 
a kosmetika. Je mega nadšenec do jógy. Miluje 
dobré jídlo a pití, hlavně mexickou a asijskou 
kuchyni, taky procházky v lese spojené 
s houbařením, což je pro ni naprostý luxus.
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Co je u nás nového
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Vánoční poradu jsme si užili

E-book
Jde o peníze: Úroky a půjčky  

v podnikání. Zajímá vás toto téma? 
Stáhněte si náš nový e-book.

Webináře pro vás 
pořádáme pravidelně. 
Záznamy najdete na 
našem YouTube kanálu:

Daňové novinky 2020 + 2021

Paušální daň

Odpovědnost jednatele firmy

Adventní čas jsme si zpestřili vánoční besídkou. 
Zasoutěžili jsme si a nechyběl ani oblíbený fotokoutek. 
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Změny od 1. 1. 2021
Zrušení superhrubé mzdy, změny v odpisech, stravenkový paušál. To je jen zlomek změn, které 
nám přinesl nový rok. Že je změn více než dost? Nevadí, nejste na ně sami. Naši účetní a daňoví 

specialisté vám rádi poradí.

Téma

Konec superhrubé mzdy 
a vyšší sleva na poplatníka

Změna v danění příjmů přinese více peněz do českých 
peněženek. Co se změnilo?

 ● Daň z příjmu se nově počítá z hrubé mzdy.
 ● Sazby daně jsou dvě: 15 % do 48násobku průměrné mzdy,  
23 % nad tento limit.

 ● Dvojí daň (15% a 23%) bude nově platit i pro pronajímatele 
nemovitostí. Na ně se dřívější solidární daň nevztahovala.

 ● 15% daň platí i pro příjmy z prodeje cenných papírů a podílových 
listů nad 20 milionů Kč. Do roku 2020 byly tyto příjmy 
osvobozeny, pokud jste cenné papíry drželi minimálně 3 roky.

 ● Sleva na poplatníka nově činí 27 840 Kč (oproti původním 
24 840 Kč).
Polepší si rodiny s dětmi. Pokud uplatňujete slevu na dítě, 

mohli jste do minulého roku získat daňový bonus v maximální 
výši 60 300 Kč. Nově žádný limit neexistuje. Ale zatímco loni 
jste museli mít k získání daňového bonusu příjmy ve výši alespoň 
87 600 Kč, letos je to 91 200 Kč. Tato částka odpovídá 6násobku 
minimální mzdy.

Vyšší minimální 
a průměrná mzda. 
Co to znamená?

Každoročně se mění minimální a průměrná 
mzda. Letos činí minimální mzda 15 200 Kč 
(90,50 Kč/hod), průměrná 35 441 Kč.

Od minimální mzdy se odvíjí:
 ● příplatek za práci ve ztíženém 
prostředí, minimálně 10 % minimální 
mzdy, tedy 1 520 Kč (9,05 Kč/hod),

 ● minimální vyměřovací základ pro 
zdravotní pojištění zaměstnanců = 
minimální mzda, tedy 15 200 Kč,

 ● limit pro evidenci na úřadu práce. 
Můžete si vydělat maximálně polovinu 
minimální mzdy, tedy 7 600 Kč,

 ● limit pro uplatnění daňové slevy 
na dítě = 6násobek minimální mzdy. 
Abyste slevu získali, musíte vydělat 
alespoň 91 200 Kč ročně.

Od průměrné 
mzdy se odvíjí 
například:

 ● minimální záloha 
OSVČ na zdravotní 
pojištění (letos 
2 393 Kč),

 ● minimální záloha OSVČ 
na důchodové pojištění 
(2 588 Kč pro hlavní činnost),

 ● rozhodný měsíční příjem pro účast 
zaměstnanců na nemocenském pojištění 
(3 500 Kč),

 ● 23% zdanění příjmů. Počítá se od 
48násobku průměrné mzdy, tedy od 
1 701 168 Kč za rok a 141 764 Kč za 
měsíc.

Vyšší cestovní náhrady
Posíláte zaměstnance na zahraniční cesty? Zkontrolujte 

si aktuální výše cestovních náhrad a stravného pro dané 
země. Najdete je např. na stránkách www.iinfo.cz, v tabulce 

na odkazu https://1url.cz/EzYrT.

DPH tisíckrát jinak
I oblast DPH se dočkala řady změn:
 ● Nemovitosti: Nově nemůžete dobrovolně zdanit 

nájem nemovitostí určených k bydlení. Takže si 
ani neodečtete DPH např. u oprav nemovitosti nebo 

u pořízení.
 ● Dovoz: Neplatí osvobození od DPH dovozů do 

22 eur.
 ● Vrácení nesporné části nadměrného odpočtu: 

Pokud u vás bude finanční úřad prověřovat jen část 
nadměrného odpočtu, nespornou část vám vrátí v podobě 

záloh, pokud přesáhne 50 000 Kč.
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Téma

Stravenkový paušál:  
Peníze místo stravenek

Zaměstnanci mohou nově místo stravenek dostávat od zaměstnavatele peněžitý 
příspěvek. Tento příspěvek je:

 ● pro zaměstnavatele daňový náklad v jakékoli výši,
 ● pro zaměstnance osvobozený od daně a pojištění do limitu 70 % ze stravného při 
pracovní cestě 5–12 hodin.

Stravné při pracovní cestě dělá 91–108 Kč, příspěvek na stravné tedy může být 
maximálně ve výši 75,60 Kč na odpracovanou směnu, aby ho zaměstnanec nemusel danit.

U stravenek platí tento limit i pro zaměstnance, aby šlo o daňový náklad, u paušálu ne.

Daňové 
přiznání online 
a později

Díky „online finančnímu úřadu“, 
který zmiňuje novela daňového řádu, 
už nemusíte na FÚ. Online podáte 
přiznání ke všem daním. Elektronicky 
vyplníte formuláře, odešlete i zaplatíte 
případnou vyměřenou daň.

Ti, kdo podají přiznání elektronicky, 
na něj navíc mají více času. Do 
minulého roku se přiznání podávalo:

 ● do 3 měsíců po skončení 
zdaňovacího období (obvykle do 
1. dubna), pokud podáváte sami,

 ● do 6 měsíců, pokud máte povinný 
audit nebo vás zastupuje daňový 
poradce.
Nově je lhůta pro elektronické 

podání o měsíc delší, standardně do 
1. května.

Mění se i podmínky při využití 
služeb daňového poradce. Dřív jste 
museli před uplynutím standardní lhůty 
pro odevzdání přiznání (1. dubna) 
udělit poradci plnou moc a uložit ji 
u správce daně. Přiznání pak podával 
zmocněný poradce.

Nově za vás může přiznání podat 
jakýkoli poradce, a to až 6 měsíců 
po skončení zdaňovacího období 
(standardně tedy do 1. července).

A ještě jedna novinka: Obchodní 
korporace mohou účetní závěrku 
podat přes správce daně.

Změny v úrocích
Když se opozdíte s úhradou daňových 

povinností (daně, zálohy na daň, při doměření 
daně), správce daně vyměří úrok z prodlení.

Ten dělal do roku 2020 14 % + repo sazba 
= 14,25 %.

Nově je to úrok z prodlení podle nového 
občanského zákoníku 8 % + repo sazba = 8,25 %.

Pokud vám správce daně nevrátí vratitelný 
přeplatek, vzniká mu povinnost uhradit úrok.

Do minulého roku dělal úrok 2 % + repo sazba 
= 2,25 %.

Nově polovina úroku z prodlení podle nového 
občanského zákoníku = 4,125 %.

Od letošního roku je navíc možné individuálně 
povolit prominutí pokuty za opožděné podání 
přiznání.

Náš tip: Chcete mít přehled v úrocích?  
Stáhněte si zdarma náš e-book  
Jde o peníze: Úroky a půjčky v podnikání  
(https://ebook.uol.cz/uroky_pujcky.pdf).

Řeší nejen úroky ve vztahu k finančnímu úřadu, 
ale také půjčování vlastní firmě nebo zaměstnanci.
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Spotřební daň: 
Tabák za víc, 
nafta za míň

Pro rok 2021 se zvýšila spotřební 
daň z tabákových výrobků, jako jsou 
cigarety, doutníky, tabák ke kouření, 
ale i zahřívaný tabák, a to o 10 %. 
Příští rok se zvýší o 5 %.

Motorovou naftu zase nakoupíte 
levněji, spotřební daň se snížila 
o 1 Kč/litr.

Video:  
Co přináší Brexit?

Od Brexitu už uplynul skoro rok, stále jsme ale čekali 
na dohodu mezi EU a Velkou Británií. K té nedošlo, proto 
je Británie z pohledu DPH od ledna třetí zemí. Pro 
Severní Irsko ale po následující 4 roky stále platí stávající 
pravidla pro obchod s EU.

Zajímá vás, co Brexit znamená pro české firmy? 
Pusťte si video, ve kterém naše ředitelka Jana Jáčová vše 
přehledně shrnula.

Máte v novinkách 
jasno?

Novinek je víc než dost, proto se nestyďte  
a zeptejte se na nejasnosti. Rádi vám odpovíme 
na našem Facebooku nebo LinkedInu, 
kde najdete aktuální zprávy ze světa daní 
a účetnictví.

Nebo hoďte své daně a účetnictví za hlavu. 
V UOL se o vás rádi postaráme – tak jako 
o 2 000 dalších českých firem. Dojedeme si 
pro vaše doklady, zdigitalizujeme je, poradíme 
vám a zastoupíme vás při jednání s úřady.

Vyšší důchodové a zdravotní 
pojištění, anebo paušální daň

Tradičně se zvýšily minimální zálohy na 
zdravotní a důchodové pojištění:

 ● zdravotní na 2 393 Kč,
 ● důchodové („sociální“) na 2 588 Kč pro hlavní 
činnost, 1 036 Kč pro vedlejší činnost.
Minimální dobrovolné nemocenské pojištění činí 

pro letošní rok 147 Kč.
Zásadněji mění oblast záloh tzv. paušální daň. 

Od letošního roku mohou OSVČ s příjmy do 
1 milionu Kč platit jednu souhrnnou platbu. Částka 

5 469 Kč měsíčně zahrnuje sociální, zdravotní 
i 100 Kč daně.

K paušální dani jste se mohli přihlásit do 
11. ledna. Znovu to bude možné až na rok 2022 do 
10. ledna 2022.

Náš tip: Zajímá vás, jak paušální daň funguje, 
jak se platí a jestli je možné se z ní odhlásit? 

Vše najdete v e-booku Paušální daň stručně  
a jasně (https://ebook.uol.cz/pausalni_dan.pdf).

Odepisování majetku 
jinak a lépe

Ruší se výjimečné podmínky pro nehmotný majetek. To 
znamená, že například software můžete odepisovat podle 
skutečného používání.

Limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 
se zvýšil ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Majetek do této hranice 
odepíšete jednorázově. Změnu můžete využít i pro majetek koupený 
minulý rok.

Na hmotný majetek pořízený za roky 2020 a 2021 můžete použít 
mimořádné odpisy. Majetek z 1. a 2. odpisové skupiny (např. 
počítač a auto) nově odepisujete jen 1 a 2 roky. Například u auta za 
první rok odepíšete 60 % a za druhý zbylých 40 %.



Díky úžasnému nápadu propojit dvě renomované služby 
budou mít konečně vietnamští podnikatelé po celém 
českém území zajištěnou správu účetnictví. Společnosti UOL 
a SANGU, která dříve pomáhala podnikatelům s účetnictvím, 
otevřely pobočku na SAPĚ. SANGU posílena partnerstvím 
s UOL pokračuje a naopak expanduje. Co předcházelo 
spolupráci a jak se bude toto partnerství vyvíjet dál? O tom 
jsme si povídali s Janou Jáčovou a Sangem Tran Van, 
jednateli UOL Účetnictví & SANGU s.r.o.
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Rozhovor

UOL vstoupilo 
do SANGU

 ■ Jak vznikl nápad spojit UOL 
a SANGU?

Jana: Od svého obchodního partnera 
jsem dostala kontakt na společnost SANGU 
s tím, že hledá partnera, který by převzal 
klienty. Oni sami už účetnictví dělat nechtěli 
a plánovali s tím skončit. Navrhla jsem, že 
lepší by bylo spojit se, a tak získat tisíce 
vietnamských podnikatelů. 
My v UOL můžeme 
garantovat špičkovou 
účetní službu a SANGU má 
v komunitě takové renomé, 
že nám je díky své autoritě 
může pomoci získat. Sangovi 
se navíc hodně líbilo, že 
máme pobočkovou síť a že by 
se tedy Vietnamci mohli stát 
klienty po celém Česku.

 ■ Jak bude spolupráce 
vypadat?

Jana: Jsme společníci, 
UOL vstoupilo do  
SANGU. Vybudovali  
jsme pobočku na SAPĚ  
a UOL Účetnictví & SANGU s.r.o. je jedna 
z našich 28 poboček. Budeme poskytovat 
stejné služby jako všude jinde.

 ■ Je účetnictví pro vietnamskou 
komunitu něčím specifické?

Jana: Neplatí to, co si široká veřejnost 
myslí, že Vietnamci nevedou účetnictví. 
Normálně zde podnikají, mají tady rodiny 

a účetnictví je samozřejmě nevyhnutelnou 
součástí podnikání v Čechách.

Sang: Ani ne. Vše probíhá dle platných 
českých zákonů. Rozdíl je spíše v tom, že 
99 % vietnamských klientů nevede účetnictví 
v elektronické podobě. Takže ke konci měsíce 
přivezou jen tištěné faktury. Někteří je přinesou 

v igelitové tašce, jiní zase 
v krabicích od pečiva.

 ■ V jakých oblastech 
u nás Vietnamci nejčastěji 
podnikají?

Sang: V potravinách. Tím 
jsme si jisti. Večerky jsou totiž 
všude. Až 80–90 % našich 
klientů jsou právě prodejci 
potravin. Přesná čísla neznám, 
to se snad ani nedá spočítat.

 ■ Bude mít nově otevřená 
pobočka tlumočníka nebo 
tam budou vietnamské 
účetní?

Jana: Část klientů mluví 
česky. Na pobočce je k dispozici kolegyně 
Nina, která bude pro vietnamské klienty 
tlumočit. Navíc naše vedoucí oddělení 
zpracování dokladů Jana Pham je Vietnamka.

 ■ Jaké si kladete ambice?
Jana: Získat tisíce vietnamských 

podnikatelů a zajistit jim bezproblémovou 
službu, aby mohli účetnictví konečně pustit 

z hlavy, mít klid a věnovat se svému často 
náročnému podnikání.

 ■ Co myslíte, že bude nejtěžší?
Jana: Nejtěžší bude přesvědčit vietnamské 

podnikatele, že i když firma není čistě 
vietnamská, může být pro ně tou správnou 
volbou.

Sang: Ty nejtěžší věci už máme za sebou. 
Od zavedení EET v roce 2016 jsme aktivně 

Nejtěžší bude 
přesvědčit 
vietnamské 

podnikatele, že i když 
UOL Účetnictví & 
SANGU s.r.o. není 
čistě vietnamská 

firma, může být pro 
ně tou správnou 

volbou.
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pracovali na informování komunity o daních 
a účetnictví. Po 4 letech si troufnu říct, že naši 
klienti jsou již v obraze. Ostatní ještě mají 
problém pochopit třeba DPH, ale mezi našimi 
klienty už se tohle nestává. Teď musíme jen 
pokračovat a jít dál! ■

Pozn. redakce: Zajímá vás,  jak se 
u nás žije a podniká Vietnamcům? 
Poslechněte si na našem YouTube 
kanálu podcast #20.

Vše, co potřebujete k podnikání a v čem chcete mít 
jasno, najdete v našich podcastech.

Přejeme vám příjemný  
a ničím nerušený poslech.

Sledujte nás  
na našem YouTube 

kanálu a buďte v obraze
Jednou za čtrnáct dní, pravidelně každé úterý 

oslovujeme jednoho z řady našich klientů a společně 
probíráme, co je nového v daňovém světě. Co 

aktuálně řeší, s čím potřebuje pomoct nebo s námi 
sdílí svoje zkušenosti s vedením firmy.



Hádejte s námi! 
Zkuste štěstí v této zbrusu  

nové zimní soutěži! 

Znáte správnou odpověď?  
Pište do konce března na adresu sekretariat@uol.cz  

a dárek vás nemine.

Na mapě chybí jedno z měst, kde máme pobočku. 
Které to je?


