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Milí čtenáři,
už jste si někdy řekli: „Tolik práce, úkolů, termínů, 

možností… a tak málo času!“ Já tedy často. Zdá se, že 
čas je vzácná komodita. A tak se většinou těšíme na 
dovolenou a s ní spojené volno. Nebo hledáme fígle, jak 
čas využít co nejlépe. Jak si ho ušetřit na to, co je pro 
nás důležité. Toho bych dnes ráda využila.

Doba dovolených je tady a s ní borůvková sezóna. 
Co byste řekli na sebevzdělávání pomocí borůvkové 
metody, a to i tehdy, když nestíháte? Většinou se nám 
nikomu do učení nechce, ale když je to po chvilkách, 
tak se to dá zkousnout. Jako je tomu při sběru borůvek. 
Borůvka k borůvce, až je plná konvička. Informace 
k informaci a máme větší přehled. Učení ani sběr 
borůvek nemusí být jen dřina, ale i zábava. Proto 
jsme se pustili do dlouhodobého projektu, kdy vám 
chceme dávkovat informace po kapkách. Doslova po 
minutových kapkách… Snažili jsme se i o to, aby vás to 
bavilo. Rozhodli jsme se k tomu využít rychle rostoucí 
sociální síť TikTok. Nečekejte vyumělkovaný obsah, ale 
vždy malou dávku informací, které se vám mohou hodit. 
Více se o tom dozvíte v tomto vydání našeho časopisu. 

Nebude chybět ani odborné daňové či účetní okénko 
a novinky. Ti z vás, kteří si rádi nalistujete rubriku 
Rozhovor, si přijdete samozřejmě taky na své.

Přeji vám příjemné chvíle při čtení a dovolenkový 
restart, abyste měli zase chuť pustit se do další práce.

Jana Jáčová,  
ředitelka UOL Účetnictví



3

Některé pojmy se často pletou, a proto jsme si 
řekli, že si na ty základní posvítíme a vysvětlíme 
je trochu stravitelnější formou. V prvním čísle 

našeho nového komiksu se podíváme na rozdíly 
mezi příjmy, výdaji, náklady a výnosy.

Co nového 
v daních 
a účetnictví 

Daňové novinky

chráněného účtu, na který mu 
jako zaměstnavatel budete 
posílat mzdu po srážkách. 
Z účtu už nebude probíhat 
exekuce. Jako zaměstnavatel 
máte povinnost na žádost 
zaměstnance potvrdit, že 
na účet posíláte jen mzdu 
po srážkách a peníze, které 
nepodléhají srážkám (např. 
stravenkový paušál). 

■ Antivirus platí do 
31. října. Jde o Antivirus A – 
příspěvek na mzdy 
zaměstnanců v karanténě 
nebo izolaci. 
 
■ Ministryně Maláčová 
navrhuje zvýšení 
minimální mzdy na 
18 000 Kč. Šlo by o rekordní 
nárůst o 2 800 Kč.

správní soud. Vyhověl kasační 
stížnosti společnosti Alza 
a potvrdil, že výdejny mohou 
být otevřené během svátků, 
kdy mají obchody nad 200 m2 
zavřeno. 
 
■ Vrátil se vám 
zaměstnanec z dovolené? 
Nově ho nesmíte pustit 
na pracoviště, pokud se 
neprokáže negativním 
testem. Neplatí to 14 dní po 
ukončeném očkování nebo 
do 180 dní po prodělání 
covidu-19. 
 
■ Vrátil se ze země 
s nízkým nebo středním 
rizikem? Může na pracoviště, 
ale jen s respirátorem. 
 
■ Na koncert až po 
druhé dávce. Nově vám na 
kulturní akci nebo například 
na masáž nestačí 1. dávka 
očkování. Prokažte se testem, 
očkováním 14 dní po 2. dávce 
nebo potvrzením o prodělání 
nemoci maximálně před 
180 dny. 
 
■ Konec testů na covid-19 
zdarma. Ministr Adam 
Vojtěch uvedl, že od září 
pojišťovny nebudou hradit 
testy na koronavirus. 
 
■ Prošel finální 
kurzarbeit. Zákon 
o zaměstnanosti nově počítá 
s tzv. kurzarbeitem, který 
může stát využít v případě 
přírodní pohromy, kyberútoků, 
epidemií nebo například 
krize. Vláda ale rozhodla, že 
v souvislosti s covidem-19 
bude dále využívat program 
Antivirus. 
 
■ Chráněný účet pro 
dlužníky v exekuci. Od 
1. července může dlužník 
požádat banku o zřízení 

■ Malé zásilky z Číny 
stále bez DPH. Parlament 
nestihl projednat novelu 
zákona o DPH, proto stále 
platí osvobození zásilek ze 
třetích zemí do 22 eur (obvykle 
balíčků ze společnosti 
AliExpress). Zatím není jasné, 
od kdy by mohla novela platit. 
 
■ Pozor! Další 
změny v oblasti DPH 
v e-commerce platí už 
od 1. července. Změny 
sice zatím neprošly českým 
legislativním procesem, ale 
platí směrnice EU, která je 
obsahuje. Novinky jsme pro 
vás shrnuli v e-booku, který 
najdete na našem webu. 
(Stáhnout jej můžete zdarma 
bez zadávání e-mailu.) 
 
■ Sněmovna schválila 
vyšší daňové zvýhodnění 
na děti. Zvýhodnění na druhé 
dítě stouplo na 22 320 Kč 
ročně, na třetí a každé další 
dítě pak na 27 840 Kč ročně. 
Zvýšení bude platit zpětně 
od začátku tohoto roku. Na 
jedno dítě zůstává zvýhodnění 
15 204 Kč ročně. 
 
■ Zbytek rodičovského 
příspěvku získáte 
jednorázově. Když se 
vám narodí druhé dítě dřív, 
než vyčerpáte rodičovský 
příspěvek za první, nově 
vám stát zbytek příspěvku 
jednorázově vyplatí. 
 
■ Daňový bonus pro rodiče 
bez omezení. Sněmovna 
zrušila měsíční strop bonusu 
5 025 Kč. Novela čeká na 
podpis prezidenta, na mzdách 
se projeví za ten měsíc, ve 
kterém vyjde ve Sbírce zákonů. 
 
■ Výdejny e-shopů mohou 
o svátcích fungovat. 
Rozhodl o tom Nejvyšší 

Co se plete 
v účetnictví
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Co je u nás nového

Už nás nemůže 
nic zastavit!
Nabrali jsme rychlost pendolina a už nás jen tak nic a nikdo nedohoní. 
Máme pro vás úžasný výběr čerstvých novinek od mini poboček po e-booky 
nebo podcasty, které pro vás tryskem připravujeme a zpracováváme dle 
aktuálních témat na účetním a daňovém trhu. Abychom si také od toho 
všeho na chvíli odpočinuli a připomněli si, jak jsme perfektně sehraný tým, 
sletěli jsme se a užili si skvělou pohodičku.

Martin  
Bohuš
vedoucí účetní pro 
segment Start

Martin se stává vedoucím 
účetního týmu pro 
segment Start. Předal 
svoji agendu účetního 
a ujme se vedení týmu. 
Martine, gratulujeme!

Marie  
Miková
účetní  
specialista
 
Marie je máma tří dětí. 
Což je její největší 
koníček, který jí přináší 
hodně radosti. Dále 
jezdí do přírody, zajímá 
ji offroad, meditace 
a je chovatelka slepic 
maransek. V budoucnu 
snad bude Maruška 
plnohodnotná samostatná 
účetní, jak sama 
s nadsázkou říká.

Petra 
Kropáčková
účetní  
specialista

Petra se snaží vyvážit práci 
a rodinu. Práce s čísly ji 
hodně baví. S manželem 
a dvěma dětmi ráda 
cestuje a objevuje nové 
věci. Její oblíbené sporty 
jsou hlavně plavání, 
cyklistika, lyžování a golf. 
Volný čas si také zpestřuje 
poslechem hudby nebo 
čtením knížky.

Barbora 
Jandová
účetní pro  
segment Start

Dodělává poslední ročník 
magisterského studia 
(obor účetnictví). Její 
nejoblíbenější činností 
je úklid, což využívá i ve 
svém profesním životě. 
Ve volném čase se věnuje 
svému čtyřnohému 
pesanovi a dvounohému 
příteli.

Šárka 
Pospíšilová
účetní pro  
segment Start

Nové tváře  mezi námi

Slet 
účetních

V Praze se v polovině 
července konal 

slet! Nikoli sokolů 
ani čarodějnic, ale 

účetních. Ze všech 
koutů republiky se 

na naši centrálu sjel 
celý náš účetní tým. 
Bylo super, že jsme 
se zase všichni po 

čase mohli vidět 
osobně, popovídat si, 

zasmát se, vylepšit 
kancelářskou figuru 

chlebíčky.

Účetnictví je pro Šárku velká 
výzva, ale nové výzvy v životě 
miluje, a tak je tady s námi. 
Ve volném čase běhá nebo 
nasedne na kolo. Zajímavostí 
je, že moc ráda peče dorty na 
oslavy. Miluje pikniky, z jídla 
především asijskou a mexickou 
kuchyni… Sklenička prosecca, 
výhled na západ slunce a je 
naprosto spokojená žena.
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Aneta 
Bartůňková
účetní pro  
segment Start

Těší se z pozice účetní pro 
segment Start, protože 
účetnictví je obor, který 
ji hodně baví. Ve volném 
čase běhá jako kamzík 
po horách. Také ráda čte 
knížky a věnuje se běhání.

Michal  
Vašák
účetní pro  
segment Individual

S účetnictvím Michal 
začínal před šesti lety, 
a to u nás v UOL. Vrátil 
se k nám po čtyřech 
letech už s mnoha dalšími 
zkušenostmi. Ve volném 
čase cestuje převážně po 
ČR a věnuje se crossfitu.

Michaela 
Běhounová
účetní pro  
segment Active

Míša si ve volném čase 
ráda sedne ke knize, 
hraje na kytaru, maluje 
a cestuje. Je totiž celkem 
kreativní duše. Také ráda 
sportuje. Závodně hrála 
kuželky, než přišel covid.

Michaela 
Sobotková
mzdová  
účetní

Maminka dvou 
neposedných chlapců, 
která ráda šije, čte, 
vymýšlí aktivity pro děti 
a vzdělává se. Také 
ráda sportuje a jezdí 
s rodinou na výlety. Je 
pracovitá, někdy přehnaně 
pečlivá, má ráda pořádek 
a preferuje otevřenou 
komunikaci s lidmi.

Nové tváře  mezi námi

Talkshow s Janou
E-commerce v roce 2021

Od 1. 7. začala v EU platit nová pravidla v oblasti DPH. Víte, 
co všechno se mění? Probereme např. zrušení osvobození 

levných zásilek, dovozní režim jednoho správního místa 
nebo obchodování na platformách jako Amazon.

Dary

Jak správně darovat? Na co si dát pozor? Jaké jsou limity 
na dary? Co se mění v roce 2021? Vysvětlíme vám vše, co 

potřebujete vědět.

DPH – speciální daňové režimy

Víte, jak funguje reverse charge, režim MOSS a režim OSS? 
Podívejte se na další díl naší talkshow, kde vše jednoduše 

vysvětlíme.

DPH – termíny a sankce

Co se stane, když podáte pozdě přiznání DPH? Dříve se 
pokuty promíjely, situace se ale začíná dramaticky měnit. 

Posvítíme si proto na všechny termíny a sankce, o kterých je 
dobré vědět.

Máme pro vás 
velkou novinu!
Rozhodli jsme se, že 
nebudeme naše zákazníky nutit 
chodit za námi, ale přijdeme 
jim naproti. V rámci nového 
konceptu UOL Mini otevřeme 
mini pobočky v každé městské 
části a v malých městech 
po celém Česku. První 
pobočka našeho nového 
konceptu UOL Mini je na 
světě. Úžasné místo pro 
naši pobočku jsme objevili 
v Nymburce, kde startuje už 
1. 9. Místo máme a teď tedy 
jdeme do Nymburka hledat 
posily. Víte o někom? Sem 
s ním!

Rosteme, 
hledáme 
posily…

Protože 
rosteme, 
hledáme 

posily 
do všech 
poboček. 
Budeme 
rádi za 

doporučení.

UOL 
Účetnictví je 
na TikToku!

Možná jste už naše 
videa zaregistrovali. Na 
našem účtu najdete tipy 
k podnikání a náš seriál 

Uchazeč.

Za pomoc se startem 
našeho TikTok účtu 

tiktok.com/ 
@uolucetnictvi  

patří dík TikTokuj.cz 
a Davidu Ducovi.
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Co je u nás nového
Nové e-booky na pultech
Zůstaňte s námi v obraze a najděte si to 
svoje téma, které zrovna řešíte nebo vám 
nedá spát.

E-book: Základy 
personalistiky 
a mezd pro majitele 
firem. Nový e-book 
pro všechny (budoucí) 
zaměstnavatele!

Nastal čas rozšířit vaši 
firmu o zaměstnance. 
Jaký pracovní poměr 
bude výhodný pro 
obě strany? Kolik vás 
zaměstnanec bude stát? 
A co ošetřit ve smlouvě?

Kolegové z UOL zodpověděli všechny vaše otázky 
ohledně zaměstnávání. Zahrnuli i pár chytáků, které 
podle mě řada zaměstnavatelů neví.

 
ebook.uol.cz/ 
zaklady_personalistiky_a_mezd.pdf

 

E-book: DPH: 
Minimum, které  
musí znát každý 
podnikatel

Žili byli 3 podnikatelé: 
pan Karel, paní Jaroslava 
a paní Ludmila. Jestli 
vám to zní jako začátek 
hádanky nebo úlohy 
z matematiky, máte 
pravdu. Troufnete si 
odpovědět?

Pan Karel vlastní řadu bytů a pronajímá je. Ročně tak 
vydělá 1 200 000 Kč.

Paní Jaroslava také pronajímá, ale především 
prodává hračky. Na hračkách ročně utrží 950 000 Kč, 
na nájmu 250 000 Kč.

Paní Ludmila tvoří weby pro českou i zahraniční 
klientelu. Za poslední rok fakturovala 600 000 Kč do 
Česka a 600 000 Kč do Německa.

Otázka zní: Kdo z nich se stal plátcem DPH?  
Napovím, že plátcem se ze zákona stáváte, když 
váš obrat přesáhne 1 000 000 Kč. Ten ale překročili 
všichni, takže asi tušíte, že je to chyták. 
 
Odpověď najdete v novém e-booku od kolegů 
z UOL. Jmenuje se DPH: Minimum, které musí znát 
každý podnikatel.

 
ebook.uol.cz/ 
dph_pro_podnikatele.pdf

Kanál YouTube frčí!
Zajímavá témata pro vás zveřejňujeme na našem  
YouTube kanále www.youtube.com/c/UolCz

Výběr z podcastů je tady!

Záznamy webinářů:
 
 Jak na DPH? Průřez problematikou  
pro podnikatele.   
www.youtube.com/watch?v=0vCRGsYhxQ0

 Bezpečnost v síti pro firmy. 
www.youtube.com/watch?v=xPjdyWba7D4

 Nařízení GDPR. Na co si dát pozor? 
www.youtube.com/watch?v=NXFE0X20muc

 Účetní minimum pro majitele firem. 
www.youtube.com/watch?v=5Ti7gav75k8

 Daňové minimum pro majitele firem. 
www.youtube.com/watch?v=pJ7O_qkHZOU

 Zaměstnanecké benefity –  
které se vám vyplatí? 
www.youtube.com/watch?v=fXBe5jP6FGc

#25: Jak vydělat na 
kryptoměnách?

Je stále ještě dobrý čas nakoupit 
BTC, nebo už je pozdě? Na co si dát 
pozor při investování do krypta? Může 
kryptoměny zastavit tvrdá regulace? 
O tom jsme si povídali s naším 
zákazníkem Františkem Jurišem.

 
#26: Jak se dělá podcast?

Když se někdo rozhodne natáčet 
podcast sám, na kolik ho vyjde 
nejlevnější technika? A jak má 
začít? Jaké chyby lidé při mluvení 
na mikrofon nejčastěji dělají? Na to 
nám odpověděl náš zákazník Tomáš 
Cetkovský, který stříhá v DVTV 
a zároveň ve svém studiu natáčí 
nejkvalitnější podcasty v ČR.

 
#27: Solárkový business

Jsou solária pro člověka nebezpečná? 
Jak nákladný je roční provoz 
domácího solária? Převládají mezi 
zákazníky solárií jednoznačně ženy, 
nebo se to začíná srovnávat? I tyto 
otázky zodpověděl náš vážený 
zákazník Arthur Lazaryan, majitel 
společnosti Sun World.

 
Daňový podcast pro fajnšmekry

Tentokrát na téma: Zásadní změny 
DPH v oblasti e-commerce. Jak se 
změní uplatňování DPH pro e-shopy, 
poskytovatele elektronických služeb, 
dovozce zboží ze třetích zemí a pro 
podnikatele, kteří zprostředkovávají dodání 
dovezeného zboží? Vše jsme probrali 
s naším daňovým poradcem Ondrou.
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Když jsme budovali 
náš on-line systém, 
ťukali si na čelo

 ■ Petře, ty jsi spolumajitel společnosti 
UOL. Co všechno máš na starosti?

IT oddělení (technickou část i vývoj), 
klientský servis, pohledávky a nově i office 
a zásilky.

 ■ Jak náročné je dnes sehnat šikovné IT 
odborníky? Jak o ně bojujeme?

Myslím, že ta situace se už trochu zlepšila. 
Vzduch se začíná pročišťovat. Sehnat kvalitního 
IT odborníka je ale stále hodně těžké. Dobrých 
lidí je relativně málo. Snažíme se, aby tito lidé 
opravdu stáli za to, když je máme královsky 
zaplatit.

A celkově je motivovat, přece jen jsme 
pořád účetní firma, i když ta největší v Česku. 
Ukazujeme jim, že děláme věci moderně, podle 
aktuálních trendů.

 ■ Jaké problémy a krizové situace řešíš 
nejčastěji?

Ve společnosti UOL jsem začínal jako 
správce serverů. Když nastane nějaká 
mimořádná situace nebo výpadek, ihned to 
řeším. Jednou nám začalo hořet data centrum.

Naštěstí máme důkladné zálohy. Staráme 
se o 28 poboček, takže když spadne internet 
v Nitře, jde to taky za námi.

 ■ V naší firmě jsme se rozhodli jít cestou 
vlastního softwarového řešení pro 
on-line účetnictví. Jaké to má výhody 
a úskalí?

Výhody jsou jasné. Je to neomezená svoboda 
a neomezené možnosti. Můžeme si věci jakkoli 
upravit ke specifickému použití, které vyhovuje 
našim potřebám.

Nevýhodou je ohromná zátěž. Jak finanční, 
tak personální, náklady na údržbu jsou 

nezanedbatelné. Ale už jsme v bodě, kdy se to 
jasně vyplácí. Když jsme s tím před pár lety 
přišli, všichni si ťukali na čelo a odrazovali mě 
od toho.

Teď je to naše jasná konkurenční výhoda. 
Nejsme závislí na žádném dodavateli, který 
by nás kvůli překotnému růstu mohl držet pod 
krkem.

 ■ Jak automatizace usnadňuje práci 
našim účetním?

V automatizaci vidíme budoucnost. Tam, 
kde šetří náklady, jdeme okamžitě do toho. 
Některé věci by už ani jinak dělat nešly. 
Stahujeme denně vyšší tisíce bankovních 
účtů, to prostě nejde dělat ručně. Na 
druhou stranu vždy všechno pečlivě 
zvažujeme. Nechceme dělat automatizaci 
pro automatizaci. Jsme v Česku a lidská 
práce je tu přece jen levnější než na západě. 
Řada úkonů se tedy zatím automatizovat 
nevyplatí.

 ■ Myslíš, že algoritmy a umělá 
inteligence v budoucnu nahradí účetní?

Nedovedu si představit, že by při současné 
úrovni technologií mohla umělá inteligence 
nahradit účetní. Naši klienti vyžadují lidský 
kontakt. Naším cílem je, aby maximum 
rutinní práce řešil algoritmus a účetní se mohli 
plně věnovat klientovi a dělat vše k jeho 
spokojenosti.

 ■ Co máš na své práci nejraději?
Tu tvořivou část. Když si můžu v klidu 

vymyslet, jak by věci mohly fungovat. Mám rád 
ten moment, kdy se po nasazení zjišťuje, zda 
to bude fungovat, nebo ne. I když to neklapne, 
člověk se vždycky něco naučí.

Taky mám rád soutěživost. Podporuji 
ji ve firmě. Jednotlivá oddělení mezi sebou 
soutěží.

 ■ A co je naopak nejtěžší?
Nejtěžší je zvednout telefon, když je nějaký 

problém a zákazník ti jde vynadat. I to ale 
člověk musí umět zvládnout.

 ■ Jak jsou na tom firmy s digitalizací?
Vnímám nástup rozšíření elektronické 

komunikace mezi úřady. Všímám si, že čím 
dál více zákazníků nám posílá elektronicky 
podepsané dokumenty. Zpráva datovou 
schránkou sice stojí 5 Kč, pořád je to ale lepší, 
než doporučený dopis za 60 Kč.

 ■ Jak náročné je skloubit on-line 
účetnictví s rozsáhlou sítí poboček 
z technického pohledu?

Máme takové účetnictví v cloudu. Je 
jedno, odkud lidé do systému přistupují. 
Velmi podobné řešení máme i uvnitř firmy. 
Díky tomu jsme byli schopni ve dvou 
lidech nainstalovat 28 poboček za dva 
roky. Máme systém připravený i na velmi 
dynamický růst.

 ■ Jak často se stává, že něco 
nefunguje? Dokáže tě to ještě naštvat?

Stres se mi časem neskutečně snížil. Teď 
ty věci beru pragmaticky a snažím se daný 
problém prostě vyřešit co nejdříve. Když přijde 
výpadek nebo nějaká jiná lapálie, víme, co 
dělat.

Petr Jáč, spolumajitel firmy, je středobodem IT oddělení. 
Na něm stojí vše technické a rád se obklopuje lidmi, kteří 
své práci rozumí a mají chuť dělat věci moderně. „Naším 
cílem je, aby maximum rutinní práce řešil algoritmus 
a účetní se mohli plně věnovat klientovi a dělat vše 
k jeho spokojenosti,“ vyzdvihuje přednosti a neomezené 
možnosti vlastního softwarového on-line systému.

Pokračování 
rozhovoru najdete 
na našich stránkách: 
bit.ly/3yjyOkB

Rozhovor
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Daňová letní jízda
Nepřehlédněte aktuální dění na daňovém a účetním poli. Sepsali jsme pro vás několik 
důležitých informací, které vás přehledně provedou daňovými ztrátami a stravenkovým 
paušálem. Vyjasníme si taky termín chráněný účet. Dále se podíváme, dokdy je 
nutné přiznávat DPH a podávat kontrolní hlášení. A čeho se týkají převodní ceny mezi 
spojenými osobami? To vše najdete v našem letním tématu.

DAŇOVÉ ZTRÁTY
 
Uplatnění ztráty zpětně

■ Od roku 2020 je možné 
uplatňovat daňovou 
ztrátu nejen v průběhu 
5 následujících let od roku, kdy 
byla vyměřena, ale taky 2 roky 
zpátky.

■ Pokud je v roce 2020 
vykázána ztráta, je možné ji 
formou dodatečných přiznání 
uplatnit proti ZD (základu 
daně) v letech 2018 a 2019.

■ Maximálně lze zpětně 
uplatnit ztrátu do částky  

 
30 milionů Kč za obě 
předcházející období.

■ Finanční úřad (FÚ) vrátí 
přeplatek do 30 dnů na 
základě žádosti.

 
NEVÝHODA:  
Za období, ve kterých se 
uplatnila ztráta zpětně (např. 
z roku 2020), se prodlužuje 
období ke kontrole daně na 
úroveň roku 2020, tj. do roku 
2029.

 

 
Možnost vzdát se daňové 
ztráty

■ Od roku 2020 je možné 
vzdát se použití ztráty 
v budoucích letech. Je tak 
třeba učinit písemně do lhůty 
určené k podání přiznání.

■ V takovém případě se lhůta ke 
kontrole neprodlužuje o 5 let, a to 
ani za předchozí období, ve kterých 
byla ztráta uplatněna (to neplatí 
v případě, že běží prodloužená 
lhůta ke kontrole z nějakých období 
hlouběji v minulosti).

 
■ Pokud se vzdáte daňové 
ztráty, vaše rozhodnutí už 
nelze vzít zpět.

 
Jiný způsob uvedení ztrát 
v přiznání

Tabulka E v přiznání k DPPO 
nově slouží de facto jako 
detail ř. 230 DAP DPPO. To 
znamená, že by se neměly 
vyplňovat všechny vyměřené 
daňové ztráty, ale pouze ty, 
které budou v daném období 
od základu daně odečteny.
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STRAVENKOVÝ 
PAUŠÁL V PRAXI
 
■ Od 1. 1. 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům vedle 
stravenek taky příspěvek na stravování v hotovosti.

■ V obou případech má zaměstnanec nárok na stravenku či paušál, pokud 
stráví v práci alespoň 3 hodiny. Pokud stráví alespoň 11 hodin, tak se nárok 
zdvojnásobuje. Nárok na stravenku ani paušál zaměstnanec nemá, pokud 
u něj vznikne nárok na stravné (diety).

 
Jaké jsou rozdíly?

Stravenkový paušál – u zaměstnavatele daňový náklad v jakékoli výši. 
Zaměstnanec je osvobozen do hodnoty 70 % stravného při pracovní cestě, 
která trvá 5–12 hodin, tj. 70 % ze 108 Kč = 75,60 Kč.

Stravenka – u zaměstnavatele je daňový náklad do výše 55 % ceny 
jednoho jídla, maximálně 70 % stravného při pracovní cestě, která trvá 
5–12 hodin, tj. 75,60 Kč, hodnota stravenky pak může být 75,60 : 0,55 = 
137 Kč. U zaměstnance je stravenka osvobozena v jakékoli hodnotě.

Na co je třeba dát pozor: Odpracování alespoň 3 hodin za směnu – 
např. u dohodářů, pracovníků na home office apod., pokud si sami určují 
pracovní dobu.

■ Obecně není na stravenky ani stravenkový paušál zákonný nárok, jejich 
poskytnutí je na rozhodnutí zaměstnavatele.

PŘEVODNÍ 
CENY – 
TRANSFER 
PRICING
 
■ Jde o ceny mezi spojenými osobami.

■ K daňovým účelům by měly být nastaveny 
v obvyklé výši.

■ Finanční správa (FS) spolu s ministerstvem 
financí zveřejnila v červnu 2021 zprávu o daňových 
kontrolách TP.

■ V letech 2014–2020 provedla FS 2 431 kontrol 
a doměřila 4,5 miliardy Kč.

■ Oblast se týká hlavně větších skupin společností, 
obvykle usazených ve více státech.

■ Nicméně pravidla pro převodní ceny platí obecně 
třeba i pro menší společnosti v rámci ČR, které 
spolu tvoří spojené osoby.

 
Hlavní prohřešky dle zprávy:

■ Odlišné nastavení cen mezi matkou a dcerou od 
tržních cen (např. předražené služby společnosti 
v daňovém ráji).

■ Služby nejsou vůbec poskytovány.

■ Když jsou, tak bez reálné přidané hodnoty.

■ Dceřiná společnost nese ztráty způsobené 
špatnou cenotvorbou nastavenou matkou.

Apod.

■ Doporučujeme připravit si alespoň jednoduchou 
transferovou dokumentaci.

■ Tj. preventivně projít všechny transakce ve 
skupině a jejich cenová nastavení.

■ Nečekat až na kontrolu FÚ.

■ Lze požádat FÚ o závazné posouzení nastavení cen.
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CHRÁNĚNÝ ÚČET
 
■ Od 1. 7. 2021 si mohou povinní z exekučního řízení založit tzv. chráněný účet.

■ Chráněný účet slouží k ukládání peněz, které nepodléhají exekuci, jako např. výživné nebo nezabavitelná část mzdy.

■ Zabrání se tak dvojímu postižení majetku exekucí (srážka ze mzdy a přikázání pohledávky z účtu).

■ Povinný požádá o zřízení chráněného účtu banku, u které má účet postižený exekucí.

■ Osoby poukazující příjem jej budou posílat na účet postižený exekucí.

■ Banka převede chráněné příjmy do konce pracovního dne na chráněný účet.

■ Povinný smí mít založen jen jeden chráněný účet.

■ Na chráněný účet je možné přijímat pouze soudem určené chráněné platby prováděné bankou.

TERMÍNY PRO 
PLÁTCE DPH
Jako plátce DPH máte povinnost podávat přiznání 
k DPH a kontrolní hlášení. Pokud dodáváte zboží nebo 
vybrané služby do jiného státu EU, podáváte také 
souhrnné hlášení. Jedná se o výkaz obchodů mezi EU.

Kdy

■ Termín pro podání přiznání a obou hlášení je 25. den 
v každém měsíci. Pokud připadá na víkend nebo na 
svátek, posouvá se na nejbližší následující pracovní 
den.

■ U přiznání můžete využít toleranci 5 pracovních dnů. 
Když nestihnete podat DPH k 25. dni, ale podáte ho 
do 5 pracovních dnů a zároveň ho do 4 dnů uhradíte, 
nehrozí vám žádná sankce.

Jak

■ Přiznání k DPH podáváte elektronicky v datovém 
formátu XML prostřednictvím daňového portálu. 
K elektronickému podání budete potřebovat datovou 
schránku nebo elektronický podpis.

Nový plátce

■ DPH platí vždy měsíčně. Pokud máte v roce 
registrace a následujícím roce obrat nižší než 
10 milionů Kč, můžete požádat o přechod na 

čtvrtletní období. 

■ Při podávání hlášení zaškrtnete políčko, že chcete 
následující rok podávat přiznání čtvrtletně. 

■ Pokud jste čtvrtletní plátce DPH a přesáhli jste obrat 
10 milionů Kč, stáváte se opět měsíčním plátcem DPH.

Pozor!

■ Toleranci nemůžete využít na kontrolní hlášení. 
Kontrolní hlášení musíte podat k 25. dni v měsíci.

Dobré vědět

■ Přiznání k DPH podáváte i v případě, že 
neuskutečníte žádné plnění.

■ Kontrolní hlášení podávat nemusíte, ale z našich 
zkušeností vyplývá, že je lepší podat i nulové kontrolní 
hlášení. Kdybyste například zpětně zjistili, že jste 
v tomto období měli vystavit fakturu, podáte dodatečné 
přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení. Díky 
tomu, že jste podali nulové kontrolní hlášení, nebudete 
pokutováni.
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Rozhovor

Daňový poradce musí 
být tak trochu blázen

 ■ Zino, ve společnosti UOL působíš jako 
daňový poradce. Co všechno máš na 
starosti a co tvoje práce obnáší?

Zodpovídám hlavně dotazy klientů a účetních. 
Dělám také daňová přiznání a specializuji se na 
daň z příjmů fyzických osob.

 ■ Jak dlouho u nás pracuješ?
V srpnu už to bude sedm let.
 ■ Co tě přivedlo zrovna k této profesi?
Po mateřské jsem se rozhodovala, zda se 

vrátím k účetnictví. Vždycky mě ale lákaly 
daně, tak jsem si řekla, že půjdu touto cestou 
a zkusím zkoušky.

Tři čtvrtě roku jsem se připravovala a ono 
to vyšlo. Nejprve jsem pracovala jako daňová 
poradkyně na půl úvazku, pak jsem se potkala 
s Janou a začala jsem v UOL naplno.

 ■ Na daňové poradce jsou kladeny 
velké nároky, obzvláště co se týče 
znalostí. Specializuješ se na nějakou 
konkrétní oblast?

Zaměřuji se na daň z příjmů fyzických 
osob a DPH, ale musím mít přehled o všech 
daních.

 ■ Je znalost účetnictví pro daňového 
poradce nutností?

Rozhodně je to nutnost, ale nemusím 
samozřejmě znát každý detail.

 ■ Zákony se mění a neustále přichází 
i nové judikáty. Jak si v tom všem 
udržuješ přehled?

Dřív jsem si říkala: Další rok uplynul a zase 
se mění zákony. Byla to vlastně pohoda proti 
tomu, co je teď. Žijeme ve velmi turbulentním 
období. Zákony jsou schvalovány překotně. 
Tak třeba paušální daň. Člověk měl několik 
dní na to se rozhodnout a poradit klientům, 
zda se jim vyplatí, nebo ne.

Jakmile vyjde balíček nějaké covid dotace, 
klienti se hned ptají, na co mají nárok. Člověk 
to musí okamžitě nastudovat. Podmínky se 

navíc pořád mění, tak je potřeba si udržovat 
přehled.

 ■ Musí daňový poradce nějak 
prokazovat, že má i po letech 
potřebné znalosti?

Nejsme nijak přezkušováni, ale Komora 
daňových poradců ČR nám poskytuje kvalitní 
vzdělávací programy. Ono by to povolání ani 
nešlo vykonávat, kdyby se člověk neustále 
nevzdělával. Kdo není do této profese tak trochu 
„blázen“, ten ji snad ani nemůže vykonávat. 
Člověk musí být neustále ve střehu.

 ■ S tvou prací je asi spojená velká 
odpovědnost, nebo se pletu?

Nepleteš. Občas jdu spát a řeknu si „poradila 
jsem správně?“ a pak vše radši ještě jednou 
ověřím. Klienti si myslí, že zavolají a hned 
dostanou odpověď. To ale často nejde. Ostatně 
je to i nebezpečné radit po telefonu, protože 
člověk to může špatně pochopit. Co je psáno, 
to je dáno. Často musím věci dohledávat nebo 
konzultovat s ostatními daňovými poradci, když 
jde o něco složitějšího.

 ■ Co tě na práci nejvíce baví?
Její rozmanitost. Nikdy to není to samé. Baví 

mě práce s lidmi, většina klientů je opravdu 
fajn. A mám tu skvělé kolegy.

 ■ A co je pro tebe naopak nejtěžší?
Jak to říct… šílení lidé. A teď ty turbulentní 

změny. Je to opravdu náročné.
 ■ S jakými problémy se na tebe klienti 

obracejí nejčastěji?
V současné situaci vedou covid dotace 

a covid kompenzace. Jinak je to otázka, jak 
vytáhnout peníze z firmy (na to máme e-book).

 ■ V jakém ročním období máš nejvíce 
práce? Je pořád sezónnost?

Prvního půl roku vždycky bývala sezóna. Teď 
byl kvůli všem těm dotacím náročný i podzim. 
Dřív bylo možné během podzimu nastudovat 
věci a vzdělávat se.

 ■ Klienti často chtějí tzv. optimalizovat 
daně, nejlépe až na nulu. Co by měl 
správný daňový poradce odmítnout 
udělat?

Daňový podvod. Optimalizace se dá udělat 
v rámci zákona. Jak se daňový poradce dostane 
na šikmou plochu, je to jenom otázka času.

 ■ Klienty zastupuješ i před správcem 
daně. Kdo má v těchto jednáních navrch 
– úředníci, nebo daňoví poradci?

Úředníci většinou dělají bububu. Člověk si 
prostě musí věřit. Když víme, že zákon nebyl 
porušen, tak se za klienta rveme.

 ■ Máš nějaký vtipný zážitek s klientem?
Některé dotazy jsou fakt vtipné. Paní mi 

napsala, jestli jí stát bude platit benzin, když 
jezdí autem do školy pro děti. To se pak člověk 
musí zamyslet, co tím klient vlastně myslí.

Nebo, jak se má právnická osoba vyhnout 
poplatku za rádio ve firemním autě? Někdy holt 
člověk řeší transakce za miliony a někdy to, jak 
dát do nákladů krmení pro rybičky.

 ■ Dokáže tě klient někdy naštvat? Nebo 
něco jiného v práci?

Někdy ten počáteční šok je, ale pak se to 
většinou srovná. Ne každý může být pořád 
v pohodě, člověk musí mít pochopení. Velkou 
výhodou tady je kolektiv. Když vás štvou 
kolegové, tak to je to nejhorší. Chodit do práce, 
kam se vám nechce, dlouhodobě nejde.

Zina Linková je naše daňová specialistka. Jakmile 
vyjde nový zákon, kterých je v dnešní covidové době 
změn jako hub po dešti, musí ho hned nastudovat, 
aby mohla hbitě odpovídat na dotazy svých klientů. 
Jak sama říká: „Žijeme ve velmi turbulentním období 
a člověk musí být stále ve střehu.“

Pokračování 
rozhovoru najdete 
na našich stránkách: 
bit.ly/3C7QRMX



Zasláním fotografie do naší soutěže souhlasíte s jejím uveřejněním a použitím k propagačním a marketingovým účelům.

UOL Revue cestuje spolu 
s klienty po celém světě
Vyfoťte sebe, své blízké či místo, kde 
trávíte dovolenou, a fotografii nám zašlete 
na e-mail info@uol.cz do 10. 9. 2021.

Výherce nejvtipnější fotografie obdrží 

poukazy Alza v hodnotě 5 000 Kč.
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Už teď jsme hodně zvědaví  

na vaše krásné fotografie z celého světa.


