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Editorial

Vážené členky 
a členové Komory,
už pánové Voskovec a Werich mají v textu své slavné písně svatou pravdu, 
že „jednou jsi dole, jednou nahoře“. A jak se ukazuje, toto moudro je zcela 
aplikovatelné i na dnešní dobu. Prožíváme tak trochu „život na houpačce“. Díky 
koronaviru jedno opatření střídá druhé, uvolnění střídají zpřísněná opatření. A jak 
to vypadá, ještě nějakou dobu tomu tak bude. Nicméně je tu velká naděje v podobě 
očkování, které – pevně věřím – bude oním světlem na konci tunelu. Zkrátka, někdy 
musí být hůř, aby mohlo být opět lépe. Aby se život vrátil do starých kolejí, bude 
zapotřebí ještě větší proočkovanost, ale jak se říká, již máme našlápnuto k vítězství.

Podstatné je, že na vzestupu je i Komora, která nejenže úspěšně navázala na konec 
roku 2020, kdy uskutečnila konferenci k digitalizaci a představila novinku „Virtuální 
stánek“ pro její účastníky, ale má v podobě čerstvé krve v orgánech Komory další 
ambice.

Poslední dobou mne zaujaly články, které hlásají „Nahradí účetní roboti?“ či 
„Budeme konečně digitální?“, které se nyní objevují v elektronických i tištěných 
titulech. Dokonce se uvádí, že dle studie Oxfordské univerzity patří účetní mezi 
profese s 98 % pravděpodobností náhrady robotem. Osobně nejsem přesným 
výsledkům průzkumů a bádání zcela nakloněn. Mám na paměti informaci z mládí, 
kdy nás učili, že špenát je silně bohatý na železo (dokonce tak silný, že je dobré 
tento účinek neutralizovat pitím mléka), aby se po desetiletích ukázalo, že obsah 
železa ve špenátu je zcela průměrný. No co, stala se chybka a alespoň vznikl Pepek 
námořník. Každopádně automatizace a digitalizace účetní profese již běží. Jasným 
důkazem je ohlas loňské konference věnovaný právě tomuto tématu. Téma se 
připravovalo již před nástupem koronaviru a nutnost nechat papíry v kanceláři 
a pracovat z domova jen ukazuje, jak správná je to cesta.

S tím souvisí i aktivní spolupráce s vybranými partnery Komory – společnostmi, 
které právě v oblasti digitalizace a automatizovaného zpracování účetní agendy 
mají co nabídnout. Zcela pozitivní je zájem i dalších fi rem o účast na připravovaných 
akcích Komory v letošním roce. Nechme se překvapit, myslím však, že nabídka bude 
pestrá. 
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Na závěr bych vás rád pozval na chystané komorové akce. Současná situace 
umožňuje realizovat školení bohužel pouze on-line. Ukázalo se však, že scénář 
prezenčního semináře nelze přenést do virtuálního prostoru bez úprav. Je zřejmé, 
že člověk před monitorem neudrží pozornost tak dlouho jako „naživo“. Režii 
akcí je tedy třeba pojmout odlišně. A tak vznikla myšlenka seriálů – kratších 
a intenzivnějších na sebe navazujících webinářů konaných s určitým časovým 
odstupem. Realizací této myšlenky jsou dvě průkopnické série: „Účetní a daňové 
aktuality s Janem Molínem“ a „Jak efektivně fungovat v době koronaviru“ Dr. 
Hrubého, který má již pokračování. Ohlas obou akcí nás motivuje k organizování 
dalších. A tak je již připravena série „Mzdové praktikum – aktuality“ s Romanou 
Kubátovou. Kromě chystané konference a dalších seminářů běží klubové 
večery, po čase opět oživíme i oblíbené snídaně s Komorou. Dle vašich reakcí je 
v současném směřování potenciál a my v něm vidíme další benefi t pro členy, proto 
v něm budeme pokračovat. Veškeré podstatné informace nejen o našich akcích 
najdete na webových stránkách Komory a dočtete se je i ve zpravodaji.

Václav Moravec

Editorial
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Možnosti využití práce 
statutárního auditora 
nebo auditorské 
společnosti
Účetní jednotky mohou využívat služeb auditorů mnohem 
více, než by se mohlo na první pohled zdát. 

1. Úvod
Asi všichni akcionáři, společníci, předsedové 
představenstva, jednatelé, ředitelé, fi nanční 
ředitelé a hlavní účetní vědí, že za zákonem 
stanovených podmínek mají povinnost nechat 
účetní závěrku a výroční zprávu ověřit statutár-
ním auditorem anebo auditorskou společností. 
To, jak jinak lze zkušenosti a znalosti auditorů 
a auditorských společností využít, se pokusí 
naznačit tento článek. 

2. Popis jednotlivých 
možností
Existuje celá řada možností, jak využít auditorů 
a auditorských společností (dále také jen audi-
tor) ku prospěchu účetní jednotky. Jmenovitě se 
jedná především o následující typy služeb:

1. Prověrka účetní závěrky
2. Jiné ověřovací zakázky než audit
3. Dohodnuté postupy
4. Due diligence
5. Forenzní šetření

2.1 Prověrka účetní závěrky
Prověrka účetní závěrky1 je zakázkou, která 
poskytuje uživatelům účetních informací sice 
nižší míru ujištění než audit, ale tím, že využívá 
práce auditora, splňuje dvě základní podmínky 
ověřovacích zakázek:
a) provádí ji osoba, která je odborně vzdělaná 

a jejíž odbornost je kontinuálně zvyšována či 
alespoň udržována na dostatečné úrovni

b) provádí ji osoba, která je na účetní jednotce 
nezávislá, její usuzování tedy není zatíženo 
jakýmkoli stupněm předpojatosti.

V porovnání s auditem je prověrka více zamě-
řena na účetní stránku, auditor se pokouší 
vhodnou a časově nenáročnou formou ubezpečit 
o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. To se na první pohled zdá shodné 
s auditem, ale není tomu tak především proto, 
že míra ujištění může být nižší, což je vyjádřeno 
výrazy „přiměřená jistota“ v případě auditu 
a „omezená jistota“ v případě prověrky. Zvu-
komalebnost českého jazyka slovu „omezená“ 
zpravidla přiřazuje jakousi negativní konotaci. To 
je patrně jednou z příčin, proč zakázky tohoto 
druhu jsou klienty málo vyžadovány a auditory 
málo poskytovány. Příkladem nedorozumění je 
pak požadavek účetní jednotky nechat si účetní 

Legislativa komentáře

1 Mezinárodní standard pro prověrky ISRE 2400 (Revidované znění) Prověrky historických účetních závěrek  
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závěrku a výroční zprávu ověřit auditorem, aniž 
by to obecně závazný právní předpis vyžado-
val. Klient po auditorovi de facto vyžaduje, aby 
vydal zprávu, ve které výrok potvrdí, že účetní 
závěrka věrně a poctivě zobrazuje realitu. Ve 
skutečnosti však takto robustní formu ujiš-
tění nepotřebuje, neboť uživateli zprávy jsou 
v převážné míře „interní uživatelé“, tedy ti, kdo 
o fi nanční situaci a výkonnosti účetní jednotky 
mnohé vědí, jen si nejsou jisti, zda to, co vědí, je 
informace objektivní anebo informace zkreslená, 
ať již omylem či záměrně. Ve většině případů by 
zcela postačovalo ujištění o tom, zda si odborník 
(auditor) nepovšiml skutečnosti, že účetní závěr-
ka obsahuje zavádějící informace (tzv. negativní 
forma ujištění). Prověrka účetní závěrky se často 
využívá v situaci, kdy mateřská společnost se 
chce ubezpečit o fi nanční situaci a výsledcích 
hospodaření své dceřiné společnosti se sídlem 
v zahraničí, pokud tato dceřiná společnost nemá 
v souladu s místní legislativou povinný audit. 

2.2 Jiné ověřovací zakázky 
než audit

Zákon o auditorech pojem ověřovací zakázky 
nepoužívá, poněkud nesystematicky v § 2 písm. 
c) defi nuje auditorské činnosti, kterými rozumí:

– přezkoumání hospodaření podle jiné-
ho zvláštního předpisu (tím je zákon 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospoda-
ření územních samosprávných celků a dob-
rovolných svazků obcí), pokud jej provádí 
auditor2 

– ověřování účetních záznamů 
– ověřování jiných ekonomických informací
– provádění dalších činností auditorem, pokud 

tak stanoví jiný zvláštní předpis
– jiné ověřování účetní závěrky3, jiných účetních 

záznamů nebo jejich částí 

Mnohem lépe jsou ověřovací zakázky jiné, než 
audit defi novány v Mezinárodních auditorských 

2 Přezkoumání hospodaření může v souladu s § 5 vykonávat nejen auditor, ale i osoba určená příslušným orgánem (Ministerstvo 
fi nancí ČR, krajský úřad, Magistrát hl. m. Prahy atd.), přičemž postačuje, aby tato osoba (označovaná jako kontrolor) měla ales-
poň úplné střední vzdělání, splňovala požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání, 
nejméně po dobu 3 let. Dalším požadavkem je pak i její bezúhonnost.

3 Rozumí se tím jiné ověřování účetní závěrky, než je audit, tedy ve světle Mezinárodních auditorských standardů se nepochybně 
jedná o tzv. prověrku, viz výše uvedený bod 1. tohoto článku.
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Vyzkoušejte si přístup do databáze na 10 dní zdarma

www.dauc.cz/registrace

Když si musíte být jistí

Využijte jedinečnou multioborovou poradenskou službu!
Jsme odborníci na daně, účetnictví a právo. 

Mějte přístup ke spolehlivým odborným informacím 
24 hodin denně!

Co portál DAUC Otázky a odpovědi nabízí?

 přístup do databáze více než 20 000 otázek a garantovaných odpovědí odborníků 
z oblasti účetnictví, daní, pracovního, občanského a obchodního práva, mezd, 
cestovních náhrad, školství, zdravotního a sociálního pojištění 

 plné znění souvisejících právních předpisů

 informace o nově zodpovězených dotazech z Vámi vybraných kategorií pravidelně 
na Váš e-mail

 možnost zadávat vlastní dotazy a dostávat průběžné informace o stavu jejich 
zpracování

 přístup k vybraným odborným článkům na aktuální témata

 elektronický časopis Otázky & odpovědi z praxe

To vše jen za 272 Kč měsíčně
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standardech. V jejich Rámci je za ověřovací 
zakázku považována ta, která splňuje následující 
kritéria (parametry):
• třístranný vztah, jehož se účastní odborník, 

odpovědná strana a předpokládaní uživatelé,
• vhodný předmět zakázky, 
• vhodná kritéria,
• dostatečné množství vhodných důkazů, 
• písemná ověřovací zpráva ve formě vhodné 

buď pro zakázku poskytující přiměřenou jisto-
tu, nebo pro zakázku poskytující omezenou 
jistotu.4 

Rámec pak popisuje jednotlivá kritéria tak, aby 
byla srozumitelná jak straně, která ověřovací 
stranu přijímá (zpravidla auditor), tak i straně, 
která zprávu o ověření získá a dále využívá 
(předpokládaní uživatelé). Za nejproblematičtější 
parametr je považováno posouzení vhodnos-
ti kritéria, prostřednictvím kterého je možné 
porovnávat stav skutečný se stavem požado-
vaným. Kritéria mohou být formální, např. při 
přípravě účetních závěrek mohou být kritérii 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
(IFRS) nebo lokální účetní standardy. Pokud se 
ověření týká účinnosti vnitřních kontrol, mohou 
kritéria vycházet z uznávaného rámce vnitřních 
kontrol (například rámec COSO) nebo z konkrét-
ních kontrolních cílů vytvořených speciálně pro 
daný účel. V prvém případě jsou kritéria obecně 
známá nebo dostupná5, v druhém případě je 
však nezbytné omezit okruh uživatelů jen na 
ty, kteří mají  přístup k popisu kontrolních cílů 
pro specifi cký účel (například vnitroskupinová 
pravidla pro nakládání s odpady). Pokud se 
zakázka týká posouzení souladu, může být 
kritériem platný zákon, předpis nebo smlouva. 
Příkladem méně formálních kritérií jsou vnitřní 

pravidla chování či dohodnutá úroveň výkonnosti 
(např. kolikrát za rok se má sejít představenstvo, 
dozorčí rada či výbor pro audit). 

Konkrétní postupy nezbytné pro ověření pak 
uvádí Mezinárodní standard pro ověřovací zakáz-
ky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou 
auditem ani prověrkou historických fi nančních 
informací. Dalšími standardy, které lze využít 
(i když v praxi se jedná spíše o nižší četnost 
zakázek) jsou ISAE 3400 Posouzení předpokláda-
ných fi nančních informací, ISAE 3402 Ověřovací 
zprávy o kontrolách v servisní organizaci, ISAE 
3410 Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí 
skleníkových plynů, ISAE 3420 Ověřovací zakázky 
na vypracování zprávy k sestavení pro forma 
fi nančních informací uvedených v prospektu.

2.3 Dohodnuté postupy

Poměrně málo známou službou, kterou mohou 
auditoři poskytovat svým klientům, jsou tzv. 
dohodnuté postupy (angl. agreed upon procedu-
res)6. Jedná se o takový typ zakázky, ve kterém 
její zadavatel, klient, vymezí množinu konkrétních 
procedur či postupů, které chce, aby auditor 
vykonal, není tedy nucen „kupovat balík procedur 
vyžadovaný standardy tak, jak je tomu napří-
klad u auditu, prověrky nebo ověřovací zakázky. 
Na základě svého vlastního zadání pak klient 
obdrží detailní zprávu, ve které budou obsažena 
veškerá zjištění. Zpráva mu poskytne perfektní 
vhled a kompletní informovanost o předmětné 
problematice. Nic nezůstane skryto ve spisu 
auditora, vše je možné klientovi předložit, ukázat, 
argumentovat.7 Nevýhodou pro uživatele je sku-
tečnost, že neobdrží zprávu obsahující ujištění, 

4 Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky, článek 26 (Microso
  Word – Framework_word (kacr.cz)
5 2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf, Executive Summary (coso.org); odkaz 

je proveden na tzv. Executive Summary, plné znění není dostupné bezplatně; to však neznamená, že se nejedná o veřejně 
dostupná kritéria.  

6 ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s fi nančními informacemi. Tento standard defi nuje cíl dohodnutých postupů 
v článku 4., když uvádí „Cílem dohodnutých postupů je, aby auditor provedl postupy auditní povahy, na nichž se dohodl s účetní 
jednotkou a případně s příslušnou třetí stranou, a aby podal zprávu o věcných zjištěních.“ 

7 Je dosti rozšířeným omylem, že klient má právo znát obsah spisu i v případě auditu. Není tomu tak proto, že klientem de iure je 
účetní jednotka (ta uzavírá s auditorem smlouvu a proplácí faktury za provedenou práci), ale de facto akcionáři, majitelé (ti na 
valné hromadě určují, kdo bude konkrétním auditorem). Tuto skutečnost refl ektuje i zákon o auditorech, který v § 20a odst. 4 
taxativně vyjmenovává subjekty, které mají oprávnění nahlížet do spisu auditora. Auditovaná účetní jednotka, respektive její 
orgány či pracovníci zde uvedeni nejsou.

Legislativa komentáře
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nedostane tedy ani výrok (v případě auditu), ani 
závěr (v případě prověrky či jiné ověřovací zakáz-
ky). Jako příklady zakázek, kde je možné využít 
dohodnuté postupy, je potvrzení výše obratu 
pro potřeby stanovení nájemného, posouzení 
správnosti čerpání dotace (zde se však často 
využívá i ověření v souladu s ISAE 3000 Ověřo-
vací zakázky, které nejsou auditem ani prověr-
kou historických fi nančních informací, viz výše), 
vypracování „Zprávy o věcných zjištěních pro 
prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik 
v obtížích“ v návaznosti na požadavky dotačních 
programů vázáných na nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem v aktuálním znění (dále také „Nařízení“), 
pro společnosti, které pro účely žádosti o pod-
poru musí doložit, že nejsou podnikem v obtížích, 
tak jak je defi nován Nařízením.8 

2.4 Due diligence
Due diligence (někdy také předinvestiční prověr-
ka) se nejčastěji používá při fúzích a akvizicích 
pro vyrovnání informačního nesouladu mezi stra-
nou kupující a prodávající. Transakce s podniky 
vyžadují velmi často velké investice s poměrně 
vysokým stupněm rizika, navíc je empiricky pro-
kázáno, že řada, byť kvalitně, připravených fúzí 
či akvizic se z rozmanitých důvodů nezdaří. Za 
kvalitně připravenou fúzi či akvizici lze považovat 
mimo jiné i takovou, která naplánuje a zrealizuje 
proces due diligence. Due diligence může plnit 
jednak funkci jakéhosi hloubkového auditu, ale 
může sloužit i jako nástroj pro obhajobu ceny 
transakce. Prvotní zájem potenciální kupující 
strany na uskutečnění transakce je založen na 
veřejně dostupných informacích o cílové spo-
lečnosti, popřípadě na informacích obsažených 
v nabídce, zaslané či zveřejněné cílovou společ-
ností. V rámci procesu due diligence se testuje 

8 Metodický pokyn KAČR k vyhotovení „Zprávy o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích“ 
(formulačně upraveno). 
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spolehlivost prezentovaných informací a jejich 
budoucí dosažitelnost. Hledají se potenciální 
rizika, skryté závazky, testují se možné vývojové 
scénáře apod. V literatuře se uvádí (Howson, 
2003), že due diligence vyhodnocuje cílovou spo-
lečnost z mnoha pohledů, z nichž nejčastější je 
fi nanční a právní pohled, ale i pohled celkového 
podnikatelského záměru naplánované fúze. Pro-
fese účetního anebo auditora je jako stvořena 
pro fi nanční a účetní due diligence, mnohdy jejich 
odbornost dostačuje i na další složky či pohledy 
na plánovanou transakci. Pokud tomu tak není, 
tak jak účetní, tak i auditoři jsou navyklí najímat 
odborníky na dílčí řešení problémů (například 
zapojení specialisty na IT, advokátní kanceláře 
atp.)9 

Proces due diligence se zpravidla odehrává 
v několika propojených fázích:
• stanovení jejího rozsahu včetně určení toho, 

zda v due diligence týmu jsou jen externí 
osoby (auditoři, účetní, poradci) anebo zda 
se uvažuje i o zapojení pracovníků potenciál-
ního kupujícího

• výběr vhodných informačních zdrojů (dostup-
nost, objem a kvalita zdrojů ve velké míře 
závisí na velikosti a typu cílové společnosti 
i na aktuální fázi jednání mezi kupujícím 
a prodávajícím (Lajoux, 2010).

• vlastní posouzení a prověření získaných 
informací (posouzení, zda cílová společnost 
naplňuje předpoklady investora, na jejichž 
základě byla učiněna prvotní nabídka)

• vypracování zprávy o due diligence, její 
projednání a předání zadavateli (zpráva musí 
obsahovat veškerá zásadní zjištění, analýzy 
a doporučení, která se zjistila v rámci prověr-
ky).

Takto pojatý proces due diligence je označován 
jako tzv. předakviziční due diligence (Šmído-
vá, 2017). Je otázkou, do jaké míry je vhodné 
a možné, aby se externí pracovníci, tedy mimo 
jiné i účetní, auditoři a jiní poradci zapojili i do tzv. 
postakvizičního due diligence.10  

2.5 Forenzní šetření

Forenzní šetření (někdy také ne zcela přesně 
forenzní audit nebo forenzní účetnictví) (Wells, 
2005) je zaměřeno na situace, kdy existuje 
podezření, že v účetní jednotce nebo i mimo ni 
jsou osoby, které se prostřednictvím nedodržo-
vání pravidel stanovených obecně závaznými 
právním předpisy anebo vnitropodnikovými 
předpisy a směrnicemi snaží získat majetkový či 
jiný prospěch. Zakázky tohoto typu si objedná-
vají účetní jednotky v případech, kdy tyto osoby 
jsou zaměstnanci na běžných pozicích (skladník, 
obchodní zástupce, vedoucí oddělení či odboru, 
pokladní, účetní atp.) nebo vlastníci či zřizova-
telé účetních jednotek v případech, kdy se jedná 
o osoby na pozicích vrcholového vedení. Forenzní 
šetření probíhá v předem stanovené oblasti 
(například hospodaření se zásobami, výběrová 
řízení, nehospodárné či protizákonné vynakládání 
prostředků atp.), zpravidla nikoli za podnik jako 
celek. Má za cíl odhalit trestné či protizákonné 
jednání jednotlivců nebo skupin, vyčíslit vzniklou 
škodu anebo její výši alespoň odhadnout a pře-
devším navrhnout změny ve vnitřním kontrolním 
systému, které by zamezily opakování nekalého 
jednání v budoucnosti. Ne vždy se musí jednat 
o trestné či protizákonné jednání, často se 
vedení účetní jednotky zajímá i o takové jednání, 
které je v rozporu s vnitřním předpisem, vede 

9 Due diligence, které jsem se v minulosti zúčastnil, mne (možná náhodně) přesvědčila i o tom, že díky profesní slepotě neznají 
manažeři ve fi rmě ani zdánlivě běžné záležitosti. V dané zakázce due diligence nejmenovaného strojírenského podniku jsem 
měl na starosti fi nanční a právní stránku, zatímco můj partner se soustředil na obchodní stránku včetně analýzy trhu, navíc 
ve velmi specifi cké komoditě. Když jsem při fi nalizaci naší zprávy zjistil, že jeho část je přibližně 50 % textu (pravda, včetně 
map jednotlivých států a fotografi í strojů, které se v nich vyrábějí), neměl jsem odvahu mu říci, že klientovi budeme servírovat 
informace, které již dávno znají a patrně i do mnohem větší hloubky (proč jinak by vůbec o akvizici uvažovali). Mýlil jsem se. Při 
předávání zprávy byly moje tabulky s čísly a text s vyhodnocením rizik de facto přeskočeny, zatímco druhá část, tedy ta, kterou 
jsem ve své mysli zpochybnil jakožto zcela nadbytečnou, měla obrovský úspěch. Dílčí závěr – účetní a auditoři se vyznají skoro 
ve všem!

10 Podle uvedené literatury (Šmídová, 2017) je velmi vhodné, aby se členové týmu provádějícího due diligence do postakviziční 
fáze zapojili a tím využili informace nezbytné pro úspěšnou integraci a společné fungování obou společností.
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k neefektivnosti či nehospodárnosti vynaklá-
dání prostředků. To, zda i takovéto jednání při 
konečném posouzení naplní skutkovou podstatu 
trestného činu, není při zahájení a průběhu 
forenzního šetření zřejmé.

Je otázkou, zda tato činnost je činností vhodnou 
pro auditory anebo spíše pro jiné specialisty. 
Obecně lze konstatovat, že auditoři bývají velmi 
často najímáni proto, že se od nich očekává 
všeobecný přehled a provázanost transakcí 
na účetnictví. V konkrétních situacích je pak 
povinností auditora zvážit, zda si pro posouzení 
specifi ckých skutečností nezajistit subdodávku 
od externího specializovaného subjektu.11 

Je možná ještě vhodné odpovědět na otázku, 
proč si forenzní šetření nezajistí účetní jednot-
ka vlastními silami. Je tomu tak proto, že se 
na počátku šetření pracuje s určitou hypoté-
zou, mnohdy založenou více na intuici, než na 
reálných datech. Je tedy možné, že se tato 
hypotéza nepotvrdí a pak by například účetní, 
který fyzicky provádí kontrolu pohybu obchod-
ních zástupců ve vymezeném prostoru (obchodní 
zástupce pro konkrétní kraj či jinak defi novaný 
region), mohl být vystaven dehonestujícím 
atakům ze strany kontrolovaných (a v tomto 
konkrétním případě nevinných) osob. Dalšími 
a patrně závažnějšími důvody, proč je vhodné 
zadávat forenzní šetření externím subjektům, je 
jejich odbornost a časová kapacita. Vždy je však 
třeba počítat s tím, že na konci šetření se pra-
vomoc pro přijetí sankcí a nápravných opatření 
týká vrcholového vedení, popřípadě vlastníků 
fi rmy. Role forenzního vyšetřovatele (auditora) 
končí vydáním zprávy o forenzním šetření, která 
by měla být vždy v písemné formě. 

Za poněkud problematickou záležitost je možné 
považovat vztah forenzního vyšetřovatele ke 
skutečnostem, které by mohly nasvědčovat, že 

některá z osob se mohla dopouštět trestné čin-
nosti tak, jak je defi nována v zákoně č. 40/2009 
Sb., trestního zákoníku. Zde je třeba připome-
nout, že podle § 368 Neoznámení trestného činu 
se každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, 
že byl spáchán trestný čin taxativně vyjmenova-
ný v § 368 a takovýto trestný čin bezodkladně 
neoznámí státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu, se vystavuje nebezpečí trestního stíhání 
se sazbou trestu ve výši až na tři léta odnětí 
svobody. Mezi vyjmenované trestné činy patří 
z ekonomické oblasti především přijetí úplatku 
(§ 331), podplácení (§ 332), účasti na organizova-
né zločinecké skupině (§ 361). Obdobný problém 
vzniká i v souvislosti s § 367 Nepřekážení trest-
ného činu. Zde je sice nižší pravděpodobnost, 
že časování postupů forenzního vyšetřovatele 
a připravovaného nebo páchaného trestného 
činu bude shodné. Výčet trestných činů, kdy má 
jakákoli osoba povinnost překazit trestný čin, je 
mnohem rozsáhlejší, než v případě § 368. Z eko-
nomické oblasti se jedná o trestné činy krádeže 
podle § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 
odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného 
podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového pod-
vodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu 
podle § 212 odst. 6, legalizace výnosů z trestné 
činnosti podle § 216 odst. 4, zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 
odst. 3, poškození fi nančních zájmů Evropské 
unie podle § 260 odst. 5 atp. Překazit trestný čin 
lze jeho včasným oznámením státnímu zástupci 
nebo policejnímu orgánu. 

Je třeba však ještě jednou připomenout, že 
posouzení toho, zda zjištěná skutečnost je anebo 
není trestným činem, není snadné a i zde je vhod-
né do forenzního týmu zařadit právní specialisty, 
anebo je následně přizvat k posouzení zjištěných 
skutečností. Jako příklad lze uvést úbytek zboží 
ze skladu, jehož příčinou mohou být nevhodné 
postupy při jeho naskladnění a vyskladnění, ale 

11 Autor článku se mimo jiné podílel na řízení zakázky typu forenzního šetření rekonstrukce nejmenovaného divadla, jehož zřizo-
vatelem bylo město. Kromě řady běžných podvodných transakcí typu „mrtvé duše“, duplicitní platby atp. bylo specifi ckým pro-
blémem posoudit rozsah provedených rekonstrukčních prací a jejich soulad s projektem. Zde již kvalifi kace auditorů nestačila, 
a proto jsme jako subdodávku využili expertízu člena České komory autorizovaných techniků a inženýrů ve výstavbě (viz www.
ckait.cz) a zajistili tak vysokou a nezpochybnitelnou hodnotu závěrů naší zprávy.
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také zcela prostá krádež realizovaná zaměst-
nanci fi rmy nebo třetími osobami.12 

3. Dotazníkové 
šetření
Hlavním cílem tohoto článku bylo naznačit, že 
možnosti využití práce auditora nejsou vždy 
dostatečně využívány. Tento pocit autora však 
nebyl podložen ničím jiným, než dlouhodobými 
praktickými zkušenostmi. Považoval jsem proto 
za vhodné se alespoň pokusit doložit tuto 
pracovní hypotézu dotazníkovým šetřením. 
Jeho konstrukce vycházela z předpokladu, že 
konkrétněji se dokáží vyjádřit auditoři než 
například fi nanční ředitelé jednotlivých fi rem, 
zároveň bylo možné očekávat, že návratnost 
dotazníku (response rate) bude u auditorů 
vyšší. Pro realizaci dotazníkového šetření byla 

využita platforma Google Forms, vzorek audi-
torů byl vybrán ze seznamu auditorů a auditor-
ských společností vedeného Komorou auditorů 
ČR. Jednalo se celkem o 58 auditorů, odpověď 
zaslalo 18 z nich, což představuje návrat-
nost 31,03 %. Jednalo se o anonymizované 
odpovědi, ale i tak lze z otázky č. 1 směřující 
na velikost fi rmy měřenou obratem usoudit, 
že portfolio zahrnuje jak fi rmy Velké čtyřky, 
tak i společnosti střední a malé. Ty malé však 
převažují, do obratu 5 milionů jich bylo více než 
polovina a dále od obratu 5–10 milionů dalších 
20 %. Nad 10 mil. Kč pak bylo zbývajících 
necelých 25 %. Pokud bychom měřili velikost 
fi rmy ukazatelem počet zakázek statutárního 
auditu, pak méně než 10 zakázek uvádí 28 % 
respondentů, 10–30 zakázek téměř 40 % 
respondentů, do 50 zakázek 10 % dotázaných 
a více než 50 zakázek pak 22 % fi rem. Toto 
rozložení na malé střední a velké fi rmy se pak 
logicky projevilo i v zaslaných odpovědích. 

12 Jednu z prvních zkušeností z tohoto typu jednání má autor článku z účetní jednotky, která volně skladovala zboží třetích 
osob ve svém areálu. V nepravidelných, ale ne zcela výjimečných případech si její klienti stěžovali, že objem zásob se během 
jejich skladování snížil. Vinu si mezi sebou vzájemně přehazovali majitel a provozovatel areálu a klient, skladující zboží. Nic se 
nepodařilo odhalit ani týmu forenzních vyšetřovatelů, jen je napadlo zvýšit ostrahu areálu zabudováním většího počtu kamer, 
přičemž jejich záznamy již nesměřovaly do kanceláře fi rmy zajišťující ostrahu, ale přímo do počítače jednoho z vedoucích 
pracovníků. Nápad to byl výtečný, neboť kamery zachytily členy ochranky, jak přes plot přehazují balíky se zbožím. Případ byl 
pochopitelně předán PČR.

Graf 1  Poptávají vaši klienti zakázky typu dohodnuté postupy (agreed upon procedures), 
u kterých je vyžadován postup v souladu s ISRS 4400? (18 odpovědí) 
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Věcné otázky byly následující:
1. Máte i jiné zakázky než audit, pokud ano, 

tak kolik v členění na ověřovací, poradenské, 
due diligence, forenzní šetření a dohodnuté 
postupy.

2. Jak moc se vaši klienti zajímají o jiné zakázky 
než je statutární audit (opět v členění podle 
typu zakázek).

3. Jak proaktivní jste při nabízení jiných zakázek.

Není asi překvapením, že čím menší fi rmy, tím 
méně jsou zapojeny do poskytování jiných ověřo-
vacích zakázek, naopak relativně často poskytují 
jiné služby (poradenství). Zcela na okraji jsou pak 
služby due diligence, forenzní šetření a dohod-
nuté postupy, kdy cca 80 % respondentů uvádí, 
že takovýchto zakázek poskytuje méně než 5 za 
zkoumané období (někteří pak uvádějí, že tyto 
zakázky vůbec nemají a ani v minulosti neměli).
Zájem klientů o jiné služby je v podstatě mizivý, 
naopak, auditorské společnosti se pokoušejí 
klientům jiné služby než audit nabídnout, i když 
ani zde se nejedná o masivní či intenzivní nabíd-
ku. Proč tomu tak je, by mohlo být předmětem 
dalšího zkoumání. 

Závěrem je třeba doplnit, že před uzavřením 
smlouvy na jinou zakázku než je statutární audit 
je třeba zvážit, zda neexistují omezení daná 
zákonem o auditorech nebo Etickým kodexem. 

Takovéto posouzení je však povinností auditora, 
nikoli účetní jednotky, které je zároveň ověřová-
na účetní závěrka a výroční zpráva. V případě 
ostatních účetních jednotek pak žádná omezení 
nehrozí. 

4. Závěr
Spolupráce auditora s vedením účetní jednotky, 
především s osobami, které mají na starosti 
fi nance a účetnictví, se velmi často omezuje 
na oblast statutárního auditu. Cílem tohoto 
příspěvku bylo ukázat, jak rozmanitě lze využít 
auditory i v dalších činnostech. Je známo, že 
systém vstupu do auditorské profese je poměrně 
náročný, počínaje požadavkem na vysokoškolské 
vzdělání, přes složení zkoušek z mnoha rozma-
nitých předmětů  a tříleté praxe u auditora či 
auditorské společnosti. Statutární auditoři pak 
po celou dobu své profesní kariéry podléhají 
povinnosti kontinuálního vzdělávání, které na 
bázi povinných a volitelných školení obnovuje 
a rozšiřuje jejich odborné znalosti. Bylo by proto 
škoda jich nevyužít. V článku jsou stručně popsá-
ny další oblasti, ve kterých spolupráce (nejen) 
účetních a fi nančních pracovníků s auditorem 
může být užitečná. Autor se rovněž pokusil své 
úvahy podpořit dotazníkovým šetřením, z něhož 
vyplynulo, že zájem o jiné služby než statutární 
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Graf 2  Nabízíte aktivně svým klientům služby jiné než je statutární audit 
(při osobním jednání, na webu atp.)? (18 odpovědí) 
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audit je ze strany účetních jednotek mizivý a ani 
ze strany auditorů není proaktivně nabízeno celé 
portfolio možných služeb. Pokud se podaří tímto 
článkem vzbudit zájem o danou problematiku 
na jedné či druhé straně, tedy jak na straně 
poptávky, tak i na straně nabídky, bude vytčené-
ho cíle dosaženo. 

Doc. Ing. Vladimír 
Králíček, CSc.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, při 
studiu pracoval i na jednom z prvních sálových počítačů 
IBM v tehdejším Československu. V roce 1996 se 
habilitoval na vědecko-pedagogickou hodnost docent. 
Pracoval jako funkcionář Komory auditorů ČR. V letech 
1999–2004 zastával funkci viceprezidenta, v letech 
2004–2007 funkci prezidenta Komory auditorů ČR. Od 
roku 2007 do roku 2010 byl členem poradního orgánu 
Mezinárodní federace účetních IFAC pro oblast budování 
účetní a auditorské profese v rozvojových zemích. 
Významně se podílel na procesu vzdělávání. Absolvoval 
řadu stáží v zahraničí, především pak ve Velké Británii. 
Docent Králíček je autorem řady odborných článků, 
z monografi í a učebnic. Neméně významné je zapojení 
do činnosti dozorčích rad a výborů pro audit v řadě 
korporací. V současné době je členem dozorčí rady 
Hennerova nadačního fondu (Neurologická klinika 
1. LF UK).
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Příspěvek má motivovat k větší ochotě pozitivně 
testovaných osob označovat další potenciálně 
rizikové kontakty a samozřejmě zlepšit situaci 
zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa 
či izolace. Vztahuje se na karanténu a izolaci 
nařízenou od 1. března 2021 a poskytuje se 
nejdéle do 30. dubna 2021. U karantény a izo-
lace nařízené před 1. březnem 2021 se příspě-
vek vyplácí od 5. března 2021 v době pobírání 
náhrady mzdy. 

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické 
osoby (tj. osoby bez příznaků), která byla během 
inkubační doby ve styku s infekčním onemocně-
ním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostat-
ních fyzických osob s cílem zabránit přenosu 
infekčního onemocnění v období, kdy by se toto 
onemocnění mohlo šířit.

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která 
onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky 

Legislativa komentáře

14

Mimořádný příspěvek 
v karanténě a izolaci
Ve Sbírce zákonů vyšel dne 5. března 2021 pod číslem 
121/2021 zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci 
při nařízené karanténě (pro účely tohoto zákona se za 
karanténu považuje také izolace ve smyslu § 2 odst. 6 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
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tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. 
Podmínky izolace musí s ohledem na charakter 
přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné 
fyzické osoby, které by mohly infekční onemoc-
nění dále šířit.

Zaměstnancům přísluší v době dočasné pracovní 
neschopnosti či karantény náhrada mzdy (platu, 
odměny) ve výši 60 % redukovaného průměrné-
ho výdělku, a to za pracovní dny (dny, na které 
byly rozvrženy směny) a tzv. placené svátky. Od 
15. kalendářního dne trvání nemoci či karantény 
náleží těmto zaměstnancům dávka nemocen-
ského pojištění poskytovaná Českou správou 
sociálního zabezpečení, tj. nemocenská. 

V případě nařízené karantény je nyní zaměst-
nancům poskytován za každý kalendářní den, 
nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních 
dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 
370 Kč. Současně bylo zavedeno omezující pra-
vidlo. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu 
přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměst-
nance za odpovídající počet zameškaných hodin, 
příspěvek se o tento rozdíl sníží. Na příspěvek 
má nárok zaměstnanec, jemuž vznikl nárok na 
náhradu mzdy (platu, odměny) podle § 192 až 
194 zákoníku práce z důvodu nařízené karantény. 
To znamená, že příspěvek se nevyplácí za odpra-
cované dny, kdy nevzniklo právo na náhradu. 
Jestliže by zaměstnanec v době prvních 14 dnů 
nařízené karantény odpracoval veškeré směny 
dle harmonogramu směn (např. na home offi  ce), 
příspěvek nenáleží (nevznikl nárok na náhradu 
mzdy, platu, odměny). V praxi může nastat situ-
ace, kdy je první nebo poslední směna v rámci 

14denního období částečně odpracovaná. Mimo-
řádný příspěvek ve výši 370 korun se vztahuje 
ke každému dni karantény, nesmí však v součtu 
s náhradou mzdy za zameškané hodiny přesáh-
nout 90 % mzdy. Pokud tedy zaměstnanec část 
směny odpracuje, pak se příspěvek může krátit 
tak, aby tuto hranici nepřesáhl. Na příspěvek 
nemají nárok zaměstnanci, kterým byla nařízena 
karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze 
zahraničí v příčinné souvislosti s tímto pobytem, 
s výjimkou pracovních nebo služebních cest. 

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů, a proto 
se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu 
zaměstnance pro odvod pojistného. Při více 
pracovněprávních vztazích u jednoho nebo více 
zaměstnavatelů může zaměstnanec získat za 
splnění podmínek příspěvek za každý pracovně-
právní vztah samostatně. 

Příspěvek je splatný stejně jako výplata mzdy, 
platu či odměny z dohody konané mimo pracovní 
poměr za dané období. Zaměstnavatel uvede 
v měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnance dle 
§ 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, vedle náhrady za příslušné období, také 
údaje o náhradě z titulu nařízené karantény 
(izolace) a údaj o příspěvku poskytnutém za 
toto období. Od částky pojistného odváděného 
za kalendářní měsíc si bude každý měsíc odčítat 
zúčtovanou částku mimořádného příspěvku. Aby 
však mohlo dojít k odečtu, musí být příspěvek 
vyplacen nejpozději do konce druhého kalendář-
ního měsíce následujícího po kalendářním měsíci 
odečtu pojistného. Nárok lze přitom uplatnit 
nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení 

Tabulka 1  Příklady výpočtu pro 14denní nařízenou karanténu (80 zameškaných hodin)

Průměrný hodinový výdělek 100 Kč 120 Kč 150 Kč 180 Kč

Náhrada mzdy 4 320 Kč 5 184 Kč 6 480 Kč 7 776 Kč

90 % průměrného výdělku 7 200 Kč 8 640 Kč 10 800 Kč 12 960 Kč

Příspěvek 5 180 Kč 5 180 Kč 5 180 Kč 5 180 Kč

Korekce – 2 300 Kč – 1 724 Kč – 860 Kč 0

Celkem 7 200 Kč 8 640 Kč 10 800 Kč 12 956 Kč
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karantény (to platí pro případy, kdy nebude 
z vystavené dočasné pracovní neschopnosti od 
počátku zřejmé, že se jedná zároveň o izolaci). 

Odečet si zaměstnavatel provede prostřednic-
tvím upraveného přehledu o výši pojistného, 
který obsahuje údaj o počtu zaměstnanců, za 
které se odečet uplatňuje, a úhrn od pojistného 
odečtených příspěvků. Z důvodu minimalizace 
dalších změn pro zaměstnavatele zůstává úpra-
va formuláře/přehledu v platnosti až do konce 
roku 2021. Tím bude zajištěno, že v případě pro-
dloužení tohoto opatření nebudou potřeba další 
jeho úpravy. V kalendářních měsících, ve kterých 
zaměstnavatel neuplatňuje odečet, vykáže počet 
zaměstnanců i úhrn karanténních příspěvků 
v nulové výši. Jestliže by byla částka mimořád-
ného příspěvku v kalendářním měsíci vyšší než 
vypočtené pojistné, bude tento rozdíl přeplat-
kem na pojistném. Přehled o výši pojistného se 
považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. 
Přeplatek bude zaměstnavateli vrácen, pokud 
není jiného splatného závazku vůči Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení nebo České správě 
sociálního zabezpečení. V případě, že zaměst-
navatel odečte od pojistného vyšší částku, než 
která měla být odečtena, nebo pokud provede 
odečet, aniž byly splněny podmínky pro tento 
odečet, považuje se částka, o kterou bylo pojist-
né takto zkráceno, za dluh na pojistném. Z dluž-
ného pojistného je zaměstnavatel povinen platit 
penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

PhDr. Dagmar Kučerová
Lektorskou činností se zabývá od roku 2009. Zaměřuje 
se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, 
včetně legislativních novinek a aktualit z dané oblasti. 
Středoškolské ekonomické vzdělání a několikaletou účetní 
praxi doplnila studiem pedagogiky na fi lozofi cké fakultě 
se specializací v oboru vzdělávání dospělých. Je držitelkou 
certifi kátu Bilanční účetní a členkou Komory certifi kovaných 
účetních. Současně působí jako odborná redaktorka 
serveru Podnikatel.cz. Mzdové účetnictví přednášela 
5 let na fakultě managementu a ekonomiky.

Po dobu platnosti zákona o mimořádném 
příspěvku se automaticky rozšiřuje rozsah 
údajů poskytovaných ČSSZ zaměstnavatelům 
na základě jejich žádostí (nové žádosti nepodá-
vají). U karantén osobám bez příznaků lékař při 
vystavení eNeschopenky uvede diagnózu Z209 
a do kolonky profese slovo „karanténa“. V pří-
padě izolace jde o osoby, které již jeví známky 
onemocnění, eNeschopenka musí být vysta-
vena standardně. Zde se do kolonky profese 
nově uvádí slovo „izolace“. Jak již informovala 
ČSSZ, měla by do konce měsíce března připravit 
technické řešení, díky kterému se zaměstnava-
tel dozví informaci o eNeschopenkách, u nichž 
byla nařízena izolace (důvodem pro vystavení 
eNeschopenky byla diagnóza, která je současně 
důvodem pro izolaci), i když lékař tuto skuteč-
nost do pole profese neuvede. 

PhDr. Dagmar Kučerová

Legislativa komentáře



Základní seznámení 
s povinnostmi vyplývajícími 
z AML zákona 
Jistě jste od začátku tohoto roku zaznamenali zvýšenou 
informovanost o novele tzv. AML zákona –  jde o zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Zkratka AML je odvozena z prvních písmen 
anglického spojení Anti Money Laundering. Ruku 
v ruce s touto novelou se odbornými články 
prolínají také informace o zákonu o evidenci sku-
tečných majitelů – zákon č. 37/2021 Sb. Ač je 
tento zákon podle svého čísla ve sbírce zákonů 
poměrně nový (platnost od 3. 2. 2021, účinnost 
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od 1. 6. 2021), platila pro vyjmenované právnic-
ké osoby povinnost uvádět skutečné majitele již 
dříve do evidence skutečných majitelů, která byla 
zřízena k 1. 1. 2018. Zásadní změnou v tomto 
roce bude veřejné nahlížení do tohoto seznamu, 
protože dosud to bylo umožněno jen povinným 
osobám vymezeným právě v AML zákoně.
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v registru DPH, pokud předmět fakturace zcela 
vybočuje z dosavadního zažitého způsobu pod-
nikání. Samozřejmě to nemusí indikovat jakýkoli 
podvod, ale jistě by měla být vznesena otázka, 
jak daný obchodní případ souvisí s dosavadním 
podnikáním, či zda nedošlo ke změně podnikání 
či vlastnické struktury. Pokud by klient nebyl 
schopný poskytnout relevantní odpovědi, pak 
bude na odpovědnosti účetních, aby vyhodnotili, 
zda tato skutečnost naplňuje znak podezřelé-
ho obchodu, který by mohl dojít až do situace, 
kdy jako povinná osoba bude povinna tento 
podezřelý obchod nahlásit (neboť pokud by tak 
neučinila, vystavuje se riziku sankcí i ona sama 
za absenci tohoto podání). 

Novela AML zákona vymezuje „osobu oprávně-
nou provozovat živnostenskou činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví a vedení daňové 
evidence podle živnostenského zákona“ jako 
povinnou osobu v § 2 odst. 1 písm. e); to však 
neznamená, že by povinnou osobu byli účetní 
až od 1. 1. 2021 – jen bylo ustanovení zákona 
více zpřesněno a navázáno na označení živnosti, 
které účetní používají (dosud byl v AML záko-
ně uváděn jen obecný pojem účetní). Základní 
povinnosti povinných osob vymezuje část druhá 
AML zákona; konkrétně se jedná o tyto povin-
nosti:

– Identifi kace a kontrola klienta (§ 7–§ 15)
– Uchovávání informací (§ 16–§ 17a)
– Postup při podezřelém obchodu (§ 18–§ 20)
– Další povinnosti povinných osob (§ 21–§ 24a)

Provedením identifi kace klienta by měl začít 
každý obchodní vztah účetních s klientem, 
jak stanoví § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona. 
Z vymezení základních pojmů plyne, že tímto 
obchodním vztahem se rozumí „smluvní vztah 
mezi povinnou osobou jednající v tomto posta-
vení a jinou osobou, jehož účelem je nakládání 
s majetkem této osoby nebo poskytování služeb 
této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního 
vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem 
zřejmé, že bude trvající nebo bude obsahovat 

1 https://www.fi nancnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html

Skutečnost, že mezi povinné osoby již delší dobu 
patří i účetní, nemusím členům Komory certifi -
kovaných účetních snad připomínat, přesto si 
dovolím tímto článkem podat základní exkurz do 
povinností uvedených v AML zákoně s odkazy, 
kde hledat podrobnější informace. Předpo-
kládám, že účetní kanceláře s větším počtem 
zaměstnanců tyto znalosti mají dostatečné 
a veškeré povinnosti dodržují stejně jako účetní 
OSVČ, které/kteří pracují samostatně. Pro ně 
však může být mnohdy obtížné se danými povin-
nostmi „prokousat“ a připravit si potřebné vnitř-
ní materiály. To by však nemělo jakékoli povinné 
osoby od plnění povinností odrazovat. Naše 
komora již v minulosti iniciovala několik setkání 
s představiteli samotného Finančního analytické-
ho úřadu (dále jen „FAÚ“), aby nastínili základní 
pravidla, kterým se problematika boje proti praní 
špinavých peněz řídí. Z jejich vystupování vždy 
bylo patrné, že je snahou podat pomocnou ruku 
ve zvládnutí povinností spojených s AML záko-
nem, pokud má dotyčná povinná osoba ochotu 
svým povinnostem dostát. Proto bych zde ráda 
uvedla právě ofi ciální webové stránky FAÚ (www.
fi nancnianalytickyurad.cz), kde je možné nalézt 
řadu praktických informací i několik vzorových 
dokumentů. Především je zde na jednom místě 
odkaz na právní předpisy, které se danou proble-
matikou zabývají1.

Pro ty, kteří se problematikou praní špinavých 
peněz zatím nějak zvlášť nezabývali, protože 
měli pocit, že jejich klienti rozhodně nepatří 
k podvodníkům, patří jemné upozornění, že 
smyslem celého snažení je především prevence, 
aby pokud možno nevznikaly žádné mediálně 
propírané kauzy např. tunelování fi rem, podvodů 
s DPH, legalizace nezákonně získaných peněz. 
Proto je u povinných osob kladen důraz na 
splnění určitých povinností ještě před samotným 
zahájením obchodního vztahu s klienty (tzv. iden-
tifi kace klienta), a dále důraz na následnou kon-
trolu podle hesla „poznej svého klienta“. Účetní 
se tedy nemůže např. spokojit se skutečností, že 
má před sebou bezvadně vystavenou fakturu 
zaplacenou na účet dodavatele zveřejněného 
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opakující se plnění“2. Vedení účetnictví je jistě 
věc dlouhodobé spolupráce, proto je identifi kace 
klienta na místě; pokud by se jednalo opravdu 
o jednorázovou záležitost, pak by identifi kace 
nebyla povinná, když hodnota obchodu nepře-
kročí částku 1.000 EUR3.

Identifi kace se provádí především za fyzické pří-
tomnosti identifi kovaného, kdy si povinná osoba 
z průkazu totožnosti zaznamená identifi kační 
údaje4 a ověří je z průkazu totožnosti včetně 
zjištění údajů o druhu a čísle tohoto průkazu, 
státu nebo orgánu, který jej vydal a době jeho 
platnosti. FAÚ přitom doporučuje průkaz totož-
nosti do spisu povinné osoby zkopírovat, ačkoli 
to není povinnost. Ve svém metodickém pokynu 
č. 8 ze dne 5. 10. 20205 podává úřad bližší 
informace včetně návaznosti na GDPR a pro-
blematiky dalších možností identifi kace klienta 
(což je identifi kace bez fyzické přítomnosti dle 
§ 11 odst. 7 AML zákona a zprostředkovaná 
identifi kace dle § 10 AML zákona). V případě, kdy 
povinná osoba vyhodnotí, že je potenciálně nižší 
riziko pro legalizaci výnosů z trestné činnos-
ti, může identifi kační údaje získat od klienta 
e-mailem, telefonicky či videohovorem (které si 
následně zaznamená do svého spisu); přitom 
intenzita míry rizika již není defi nována v AML 
zákoně, ale měla by vycházet z vnitřních zásad 
konkrétní povinné osoby (účetní nemusí tyto 
zásady vyhotovovat písemně podle § 21 AML 
zákona, ale v případě, kdy je zaměstnavatelem, 
je to více než vhodné, protože mezi povinnosti 
povinných osob patří také průběžné školení 
všech zaměstnanců, kteří se mohou s podezřelý-
mi obchody setkat).

Při identifi kaci je také nutné zjistit, zda fyzická 
osoba není politicky exponovanou osobou nebo 
osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje 
mezinárodní sankce podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí6. Problematice první skupi-
ny osob (tzv. PEP z anglického politically exposed 
person) se věnuje FAÚ ve svém metodickém 
pokynu č. 7 ze dne 9. 10. 20207, která povinným 
osobám může pomoci zejména v tom, že obsahu-
je seznam funkcí PEP v České republice. Seznam 
je poměrně obsáhlý, takže se účetním může stát, 
že skutečně při své činnosti narazí na klienty, kte-
ré defi nici PEP splňují (naštěstí v rámci územních 
samospráv končí seznam funkcí PEP na úrovni 
starostů obce s rozšířenou působností, a netýká 
se tedy i představitelů malých obcí či zastupitelů). 
Pokud povinná osoba spolupracuje s PEP, platí 
pro tento obchodní vztah zesílená identifi kace 
a kontrola klienta dle § 9a AML zákona, kdy např. 
povinná osoba získává další dokumenty nebo 
informace o zdroji peněžních prostředků a jiného 
majetku klienta a skutečného majitele, ověřuje 
informace z více důvěryhodných zdrojů.

Zjišťování druhé skupiny osob, tedy zda klient 
není osobou, vůči níž jsou uplatňovány mezi-
národní sankce, je důležité rovněž při iden-
tifi kaci i následné kontrole klienta. Seznam 
zemí s uplatňováním mezinárodních sankcí je 
pravidelně aktualizován na webových stránkách 
FAÚ – poslední zveřejnění k 16.3.2021 (https://
www.fi nancnianalytickyurad.cz/stanoviska-fau.
html; sekce 5.11.2018 Seznam vysoce riziko-
vých zemí). Dále lze využít stránky Evropské 
unie https://www.sanctionsmap.eu/#/main; 
informace o konkrétních osobách na sankčních 
seznamech EU nebo OSN jsou dostupné zde: 
https://www.fi nancnianalytickyurad.cz/mezi-
narodni-sankce/aktualne-o-sankcich.html. 
Nutno podotknout, že ke změnám v seznamech 
konkrétních osob dochází poměrně často, jak je 
vidět z jednotlivých aktualizací, takže zde půjde 
o poměrně mravenčí práci (nicméně v případě 
českých občanů i občanů EU můžeme na tuto 
kapitolu naštěstí zapomenout).

2 § 4 odst. 2 AML zákona 
3 § 7 odst. 1 AML zákona
4 § 5 zákona AML zákona
5 https://www.fi nancnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1602247205_cs_metodicky-pokyn-c-

8-kopirovani-prukazu-totoznosti_fi nal.pdf
6 § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona 
7 https://www.fi nancnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1602246025_cs_metodicky-pokyn-c-

7-opatreni-vuci-pep-vnitrostatni-seznam-funkci-pep.pdf 
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Při zahájení obchodního vztahu, tedy při 
dlouhodobější spolupráci s klientem, provádí-
me nejen identifi kaci, ale i kontrolu klienta dle 
§ 9 AML zákona (tato kontrola se týká i usku-
tečnění obchodu mimo obchodní vztah, tedy 
trvalejší spolupráci, kdy se jedná o osobu PEP 
nebo osobu usazenou ve vysoce rizikové třetí 
zemi a dalších případů vymezených v zákoně), 
která se pochopitelně provádí i v době trvání 
obchodního vztahu. Proces kontroly by měl být 
stanoven povinnou osobou; podle ustanovení 
zákona musí povinná osoba získat a vyhodnotit 
informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu, 
zjistit totožnost skutečného majitele, u práv-
nické osoby zjistit vlastnickou a řídící struktu-
ru, přezkoumat zdroje peněžních prostředků 
daného obchodu, u PEP ještě musí stanovit 
přiměřená opatření ke zjištění původu jejího 
majetku8. Změna od 1. 1. 2021 nastala u zjištění 
evidence skutečných majitelů, kde bylo do § 9 
odst. 2 písm. b) AML zákona výslovně doplněno, 
že povinná osoba ověří skutečného majitele vždy 
alespoň z evidence skutečných majitelů nebo 
obdobného registru, a jednoho dalšího zdroje 
(rozumí se jím veřejné rejstříky, např. obchodní 
rejstřík).

Ing. Michaela 
Martínková
Účetní expertka, členka KCÚ, daňová 
poradkyně a jednatelka účetní a daňové 
kanceláře. Absolventka VŠFS. Praxi 
účetní se věnuje celý svůj profesní 
život, zpočátku jako OSVČ, později jako 
společník v s.r.o. zabývající se vedením 
účetnictví a daňovým poradenstvím pro 
malé a střední podniky. 

Vracíme se zde na začátek tohoto článku, kde 
byl zmíněn nový zákon o evidenci skuteč-
ných majitelů9, který by vydal na samostatný 
článek. Předpokládám, že s nahlížením do 
zatím neveřejné části evidence mají již účetní 
zkušenosti, neboť jsou povinnými osoba-
mi s možností nahlížet do této evidence již 
delší dobu. Pro praktický přehled, co se mění, 
doporučuji prostudovat stránky Ministerstva 
spravedlnosti https://esm.justice.cz/ias/issm/
napoveda#smZmeny.

Svým článkem jsem chtěla zvýšit povědomí 
o povinnostech vyplývajících z AML zákona 
u všech účetních (ať účetních kanceláří nebo 
OSVČ), ale věřím, že členové Komory certifi ko-
vaných účetních toto nepotřebují, a množství 
povinností díky předchozím zkušenostem z této 
oblasti je tak nezaskočí. Jistě bude ale třeba 
se věnovat novinkám a sladit vnitřní metodiku 
se změnou v AML zákoně i v zákoně o evidenci 
skutečných majitelů.

Ing. Michaela Martínková

8 § 9 odst. 2 AML zákona
9 č. 37/2021 Sb. 
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Několik poznámek 
ke lhůtám pro podání 
přiznání k daním z příjmů 
za zdaňovací období 
roku 2020 

S účinností od 1. ledna 2021 došlo ke změně právní úpravy 
týkající se lhůt pro podávání přiznání k dani z příjmů fyzických, 
resp. právnických osob; tyto změny byly provedeny tzv. 
velkou novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „daňový řád“).1

1 Novela daňového řádu byla vyhlášena pod č. 283/2020 Sb. a projednávána jako sněmovní tisk č. 841. Jako tzv. velká novela je 
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Nad rámec nové právní úpravy poté 
došlo – obdobně, jako tomu bylo i v minulém 
roce – k rozhodnutí ministryně fi nancí, kterým se 
de facto některé lhůty pro podání daňových při-
znání prodlužují, resp. de iure se plošně promíjejí 
sankce za jejich pozdní podání.

Cílem tohoto článku je představit novou právní 
úpravu lhůt pro podávání daňových přizná-
ní k daním z příjmů, jakož i stručně rozebrat 
aktuální rozhodnutí ministryně fi nancí platné pro 
daňová přiznání za kalendářní rok 2020.

Úprava lhůt pro podání 
přiznání k daním z příjmů 
vyplývající z velké novely 
daňového řádu

Lhůty pro podání daňových přiznání jsou obecně 
upraveny v § 136 daňového řádu, přičemž v kon-
textu daně z příjmů fyzických, resp. právnických 
osob jsou relevantní zejména ustanovení § 136 
odst. 1 a 2. Do konce roku 2020 platilo, že 
přiznání k daním z příjmů se podávají:
a) v základní (tříměsíční) lhůtě, která v případě 

zdaňovacího období ve formě kalendářního 
roku uplyne zpravidla 1. dubna (s případným 
zohledněním víkendů a svátků),

b) v prodloužené (šestiměsíční) lhůtě, která 
uplyne zpravidla 1. července následujícího 
kalendářního roku a která se týkala daňových 
subjektů:
1. kteří mají zákonnou povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, nebo
2. jejichž daňové přiznání zpracovával a podá-

val daňový poradce nebo advokát, a to 
za podmínky, že plná moc jim udělená 
byla uplatněna u správce daně před 
uplynutím základní (tříměsíční) lhůty.

Novelou daňového řádu došlo k poměrně zásad-

ní změně právní úpravy spočívající v tom smyslu, 
že:
a) ke dvěma výše zmíněným lhůtám byla 

přidána ještě jedna, a to čtyřměsíční, která 
v případě zdaňovacího období ve formě 
kalendářního roku uplyne zpravidla 2. května 
následujícího roku; tato lhůta se týká situace, 
kdy je daňové přiznání podáno elektronic-
ky (smyslem je tedy zvýhodnit tuto formu 
podání) a zároveň není podáno v základní 
tříměsíční lhůtě,

b) v případě, kdy daňové přiznání podává (nově 
nikoliv nutně i zpracovává) daňový poradce 
nebo advokát, není podmínkou pro pro-
dloužení lhůty uplatnění plné moci u správce 
daně do konce tříměsíční lhůty, nicméně 
postačí, aby přiznání bylo daňovým porad-
cem nebo advokátem (na základě zmocnění) 
podáno. Navíc stejně jako v předchozím bodě 
i zde platí, že k prodloužení lhůty dojde jen 
v případě, že daňové přiznání nebude podá-
no v základní tříměsíční lhůtě.

K nové právní úpravě si dovoluji formulovat dvě 
poznámky. Předně je velmi podstatné, že k pro-
dloužení lhůty (až na jednu výjimku) nedochází, 
je-li přiznání podáno v základní tříměsíční lhůtě. 
To může být výhodné zejména pro poplatní-
ka, který na dani z příjmů vykazuje přeplatek 
a žádá o jeho vrácení, či pro poplatníka, který 
chce včasným vyměřením daně docílit snížení 
zálohy na daň.2 V takovém případě se vyměření 
daně (a tím i lhůta pro vrácení přeplatku) bude 
obecně odvíjet od konce tříměsíční lhůty, nikoliv 
čtyřměsíční nebo šestiměsíční. Zde je však nutné 
upozornit na to, že toto pravidlo se netýká 
daňových subjektů, kteří mají zákonem uloženou 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou audito-
rem, u nichž je lhůta vždy šestiměsíční, byť by 
bylo daňové přiznání podáno v tříměsíční lhůtě.

Druhá „sada“ poznámek se týká elektronického 
podání. V souladu s ustanovením § 72 odst. 2 

označována z důvodu, že se jedná o zatím nejrozsáhlejší změnu daňového řádu od doby jeho účinnosti obsahující celkem 142 
změnových bodů a 13 přechodných ustanovení.

2 Viz např. Hajdušek, T.: Velká novela daňového řádu. In: Portál DAUČ.cz [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2. 11. 2020. [cit. 2021-
04-12]. Dostupné z https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=284160
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písm. c) daňového řádu obdobně jako dříve platí, 
že v případě daňových tvrzení se elektronickým 
podáním rozumí podání s využitím dálkového 
přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně (tedy ve formátu XML). Touto 
formou mohou být daňová přiznání podávána 
některými daňovými subjekty dobrovolně a něk-
terými musí být činěna povinně. Ohledně povinné 
elektronické formy došlo od 1. ledna 2021 také 
ke změně, neboť v souladu s ustanovením § 72 
odst. 6 daňového řádu se tato forma týká 
subjektů s povinným auditem (což je stejné jako 
před novelou) a dále daňových subjektů nebo 
jejich zástupců, kterým byla zpřístupněna datová 
schránka ze zákona, nikoliv tedy obecně všech 
subjektů s datovou schránkou. Oproti předchozí 
právní úpravě se tak povinná elektronická forma 
již netýká těch daňových subjektů, které mají 
datovou schránku zřízenou dobrovolně.

V kontextu elektronických podání je vhodné upo-
zornit na to, že novela daňového řádu přinesla 
změnu ohledně důsledků nedodržení elektronické 
formy. Před novelou platilo, že v takové situaci 
vznikla daňovému subjektu povinnost uhradit 
pokutu ve výši 2 000,– Kč (tzv. „elektropokuta“). 
Nově se výše pokuty jednak snižuje na polovinu 
a dále je možné ji uložit až v případě, není-li 
vada formy podání odstraněna ani na výzvu 
správce daně. Jinými slovy, správce daně má 
nově povinnost v případě nedodržení elektro-
nické formy podání zaslat daňovému subjektu 
výzvu k odstranění vady podání podle § 74 
odst. 1 písm. c) nebo d) daňového řádu, přičemž 
povinnost uhradit pokutu nastává až v případě, 
nebude-li výzvě vyhověno. Naopak v situaci, 
kdy daňový subjekt vadu podání v určené lhůtě 
napraví, se bude na podání hledět jako na podá-
ní od počátku perfektní.

U nedodržení elektronické formy podání je 
současně zcela zásadní zabývat se jeho samot-
nými právními účinky. U některých podání (což 
je i případ přiznání k dani z příjmů fyzických, 

resp. právnických osob) totiž platí, že v přípa-
dě nedodržení elektronické formy (a to ani na 
základě výzvy správce daně) se na podání hledí 
jako na účinné, byť s povinností uhradit sankci ve 
výši 1 000,– Kč. U druhé skupiny se ale nedo-
držení elektronické formy považuje za tak fatální 
vadu, že daňové právo s takto vadným podáním 
spojuje jeho nezpůsobilost k projednání, resp. 
absenci předpokládaných účinků pro správu daní 
a na takové podání se tedy hledí, jako by nebylo 
učiněno – to je například případ všech podání 
v oblasti daně z přidané hodnoty.3 

Rozhodnutí ministryně fi nancí 
týkající se podávání přiznání 
k daním z příjmů za zdaňovací 
období (kalendářní rok) 2020

Dne 9. března 2021, tedy v době, kdy v České 
republice kulminoval nárůst počtu nakažených 
novým typem koronaviru, bylo ve Finančním 
zpravodaji č. 16/2021 publikováno rozhodnutí 
ministryně fi nancí o prominutí daně a příslu-
šenství daně z důvodu mimořádné události.4 
Součástí tohoto rozhodnutí je mimo jiné i plošné 
prominutí sankcí (bez potřeby individuálních 
žádostí) za některé případy opožděného podání 
daňových přiznání k daním z příjmů za zdaňovací 
období roku 2020.

Ministryně fi nancí konkrétně prominula sankce 
týkající se:
a) pozdního podání přiznání k dani z příjmů 

fyzických, resp. právnických osob za zdaňo-
vací období (kalendářní rok) 2020, které mělo 
být podáno v základní (tříměsíční) lhůtě do 
1. dubna 2021, a to za podmínky, že k podá-
ní daňového přiznání dojde nejpozději do 
3. května 2021 a

b) pozdního podání přiznání k dani z příjmů 
fyzických, resp. právnických osob za zdaňo-
vací období (kalendářní rok) 2020, které mělo 

3 Toto pravidlo vyplývá ze zvláštního procesního ustanovení § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů: „Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není 
učiněno datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.“

4 Toto rozhodnutí mimo jiné obsahuje i prominutí daně z přidané hodnoty u dodání respirátorů třídy FFP2 a vyšších.
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být podáno v čtyřměsíční lhůtě do 3. května 
2021, zde za podmínky, že daňové přiznání 
bude podáno do 1. června 2021.

Uvedené prominutí se analogicky použije i na:
a) úroky z prodlení vyplývající z pozdního zapla-

cení daně,
b) pokutu spojenou s pozdním oznámením 

osvobozených příjmů, které podávají fyzické 
osoby podle § 38 zákona o daních z příjmů a

c) sankce vyplývající z pozdního podání doda-
tečného daňového přiznání za rok 2019 
(včetně pozdní úhrady případné daně), které 
je nutné podat v souvislosti s úpravami 
základu daně podle § 23 odst. 8 zákona 
o daních z příjmů5 (například z důvodu změny 
způsobu uplatňování daňových výdajů).

Smysl samotného rozhodnutí je přitom zřejmý. 
S ohledem na aktuální pandemickou situaci 
a s ní spojený nouzový stav, resp. stav pande-
mické pohotovosti mohou mít někteří poplatníci 
překážky pro plnění jejich povinností, rozhodnu-
tím se tak dává delší časový prostor pro jejich 
splnění. Je třeba si však povšimnout, že roze-
bírané rozhodnutí se týká pouze dvou lhůt pro 

podání daňových přiznání, tedy základní (třímě-
síční) a prodloužené čtyřměsíční, která se uplatní 
u poplatníků podávajících svá daňová přiznání 
elektronickou formou. V aktuálním rozhodnutí 
se s šestiměsíční lhůtou nepočítá a rozhodnutím 
tedy není tato lhůta nijak dotčena.

Je současně třeba vnímat, že ačkoliv je uvedené 
rozhodnutí mediálně zkracováno pod heslem 

„prodloužení lhůt pro podání daňových přizná-
ní“, k prodloužení (právně) nedochází6, neboť 
de iure se jedná o podmíněné prominutí sankcí. 
Tento poznatek je důležitý zejména ve vztahu 
k uplatňování dalších práv a povinností daňového 
subjektu, které jsou obecně vázány na konec lhůt 
pro podání daňového přiznání. Příkladem může 
být možnost vzdát se práva na uplatnění daňové 
ztráty podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona 
o daních z příjmů.

Závěr 

Lze-li shrnout, přiznání k dani z příjmů fyzických, 
resp. právnických osob za kalendářní rok 2020 se 
podává v těchto lhůtách, resp. termínech:

5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6 K tomu je třeba podotknout, že rozhodnutím ministryně fi nancí k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ani dojít 

nemůže, neboť jí tato pravomoc svěřena není.
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a) v základní tříměsíční lhůtě, která uplyne 
1. dubna 2021. Poplatník, který daňové při-
znání podává v této lhůtě, jej může podat až 
do 3. května 2021 – v takovém případě bude 
sice v prodlení, nicméně mu budou (auto-
maticky) prominuty případné sankce z toho 
vyplývající. Stejné pravidlo se poté uplatní 
i u pozdně zaplacené daně,

b) v prodloužené čtyřměsíční lhůtě, která uplyne 
3. května 2021. Tato lhůta je relevantní, jed-
ná-li se o poplatníka, který podává daňové 
přiznání elektronicky a který jej zároveň 
nepodal v základní tříměsíční lhůtě. V sou-
ladu s rozhodnutím ministryně fi nancí lze 
v tomto případě daňové přiznání podat (bez 
sankcí) až do 1. června 2021,

c) v prodloužené šestiměsíční lhůtě, která 
uplyne 1. července 2021, přičemž tato lhůta 
se týká poplatníků:

•  kteří mají zákonem uloženou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
nebo

•  jejichž daňové přiznání podává daňový 
poradce nebo advokát, přičemž přiznání 
nebylo podáno v základní tříměsíční lhůtě.
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podniku Vysoké školy ekonomické v Praze, kde 
nyní působí jako zástupce vedoucího katedry 
fi nančního účetnictví a auditingu. Daňový poradce, 
certifi kovaný účetní. Předseda Etické komise KCÚ, 
zkušební komisař KDP ČR. 
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Co přináší nově zavedený 
stravenkový paušál 
S novým rokem vstoupila v platnost novinka v oblasti 
bonusů pro zaměstnance, a to tzv. stravenkový paušál.

Peněžitý příspěvek na stravování neboli stra-
venkový paušál (dále jen „stravenkový paušál“) 
začal platit od 1. 1. 2021 jako součást novely 
mj. zákona o daních z příjmů, přijaté zákonem 
č. 609/2020 Sb. před koncem roku 2020.

Stravenkový paušál je alternativou ke stra-
venkám či závodnímu stravování, které se 
zavedením stravenkového paušálu neruší, ale 
doplňuje tak možnost dosavadního daňově 
zvýhodněného stravování. Jedná se tedy 
o další, již třetí možnost, jak poskytnout 
zaměstnancům daňově výhodnější stravování. 
Zaměstnavatel připočte ke mzdě či k platu 
zaměstnance stravenkový paušál ve výši, 
kterou zaměstnavatel hodlá zaměstnanci jako 
benefi t poskytnout.

Přechod na stravenkový paušál by měl vést 
k poklesu administrativy a nákladů zaměstna-
vatelů na poplatky a provize, které jsou spojeny 
zejména s řešením ve formě zaměstnavatelem 
zaměstnancům poskytovaných stravenek.

Daňový režim poskytování příspěvků na stravo-
vání upravují dvě ustanovení zákona o daních 
z příjmů. V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 
písm. b) ZDP je na straně zaměstnance osvo-
bozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem 
zaměstnanci na stravování. Z pohledu zaměstna-
vatele je pak tento příspěvek daňově uznatelný 
výdaj v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 
písm. j) bod 4 ZDP.

Do konce roku 2020 mohli zaměstnavatelé 

Legislativa komentáře
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Legislativa komentáře

daňové zvýhodnění na stravování využít dvěma 
způsoby:
1. Zaměstnavatel zajišťoval stravování ve 

vlastních stravovacích zařízeních či prostřed-
nictvím jiných subjektů. Daňově uznatelným 
nákladem zaměstnavatele byl příspěvek 
poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho 
jídla (u plátců DPH v úrovni bez DPH) za 
jednu směnu, maximálně však do výše 70 % 
stravného poskytovaného zaměstnancům 
odměňovaným platem při pracovní době 
trvající 5 až 12 hodin (108 Kč), tedy do výše 
maximálně 75,60 Kč.

2.  Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům 
nepeněžité plnění ve formě stravenek, na něž 
jsou výdaje daňově uznatelné do výše 55 % 
ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku 
práce, maximálně do 70 % horního limitu 
stravného, které lze poskytnout zaměstnan-
cům odměňovaným platem při pracovní cestě 
trvající 5 až 12 hodin (108 Kč), tedy do výše 
maximálně 75,60 Kč.

Nyní je u zaměstnavatele stravenkový pau-
šál daňově uznatelným výdajem na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů. Daňově uznatelný 
základ až do výše 55 % ceny jídla za jednu 
směnu zůstává, jak je uvedeno výše pod bodem 
2, avšak rozdíl oproti stravenkám je v tom, že 
zaměstnavatel vyplatí stravenkový paušál 
zaměstnanci přímo se mzdou či s platem.

Na straně zaměstnance pak je paušál osvobo-
zen od daně z příjmů fyzických osob a nevstupu-
je do vyměřovacích základů pro odvod sociálního 
a zdravotního pojištění.

Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhod-
něný stravenkový paušál, musí být poskytnut 
na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 
% horní hranice stravného, které lze poskyt-
nout zaměstnancům odměňovaným platem při 
pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dle § 176 
zákoníku práce a dle ustanovení vyhlášky minis-
terstva práce a sociálních věcí č. 589/2020 Sb. 
(pro rok 2021 se jedná o částku 108,- Kč).

Aktuálně je tedy daňově a odvodově zvý-
hodněný stravenkový paušál stanoven až 
do výše 75,60 Kč za jednu směnu.

Za 20 odpracovaných směn v měsíci tak může 
zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek 
na stravování ve formě stravenkového paušálu 
až ve výši 1.512,– Kč.

Daňový dopad na zaměstnavatele je u stra-
venkového paušálu, u závodního stravování 
i u stravenek zcela totožný.

Domníváme se, že o stravenkovém paušálu 
budou uvažovat zejména ve společnostech, 
kde jsou nyní poskytovány stravenky nebo není 
poskytován žádný příspěvek zaměstnavatele na 
stravování zaměstnance.

JUDr. Jiří Gorčík | DELTA legal, 
advokátní kancelář s.r.o.

Převzato z časopisu Právní prostor č. 4/2021

Číst více na www.pravniprostor.cz

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
CODEXIS® — nejrozšířenější právní informační
systém
www.kongrespravniprostor.cz;
www.pravniprostor.cz; www.pvvs.cz
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„V naší profesi není 
možné se zastavit“, 
říká Dana Kryštofová, 
členka Výboru KCÚ 
Dana Kryštofová je certifi kovaná účetní, absolventka 
provozně ekonomické fakulty VŠZ (dnes MENDELU) 
v Brně, v současnosti majitelka a jednatelka účetní 
kanceláře O.K. Kryštof s.r.o.

Rozhovor

Jak se tvoje fi rma poprala s nástupem 
doby koronavirové?
Asi stejně jako i pro spoustu ostatních to byl 
pro nás zpočátku šok. Zčásti došlo k ochromení, 
cítili jsme ohrožení a nejistotu z toho, co nás 
čeká. Ale v naší profesi se není možno zastavit. 
My jsme měli štěstí, že jsme mezi našimi klienty 
neměli žádnou cestovní kancelář nebo jiný velký 
provoz, na které by situace měla likvidační 
dopad, a tím jsme o nikoho nepřišli.

Já jsem se snažila zpočátku sledovat všechny 
změny, které se týkaly daní, účetnictví a podpo-
ry podnikatelů, být nápomocná svým klientům 
radou nebo alespoň navigovat, kam se mají 
obrátit. Jenže čas hrozně rychle utíká a ani 
odložené termíny nepočkají, dostali jsme se do 
skluzu a to nebyla příjemná zkušenost. 

Pro letošní rok se snažíme vše vyřešit v běž-
ném čase a odložené termíny využít pouze za 
nezbytných okolností. Přínosem doby je rychlejší 
přechod k on-line komunikaci, a tím možnost 
pracovat takřka odkudkoliv.

Podnikání je náročná „disciplína“. Jaké 
byly tvé profesní začátky a jak na ně 
vzpomínáš?
Vzpomínám s úsměvem a stále se nestačím 

divit, jak neuvěřitelně rychle jde v našem oboru 
vše dopředu. Maturitní otázky jsem psala na 
mechanickém psacím stroji, diplomovou práci 
v T602, v roce 93 jsem nastoupila do svého prv-
ního zaměstnání a účetní deník byla jednoduchá 
tabulka, do které se vše muselo opsat, faktury 
se posílaly poštou, objednávky už začínaly chodit 
i faxem, příkazy se nosily do banky v papírové 
podobě, mobily nebyly. A dnes? Vytěžujeme 
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Rozhovor

doklady, faktura je u klienta kdekoliv na světě 
během okamžiku a když se domluvíte a přidáte 
dalších pár minut, tak můžete mít i peníze na 
účtu.

Můžeš uvést, co ti v podnikání pomáhá 
a co ti naopak vadí?
Pomáhá mi právě ten pokrok, o kterém jsem 
mluvila před chvílí. Nemám ráda „zbytečnou“ 
práci, tudíž pokud se dá něco zrychlit nebo 
zjednodušit, tak jsem pro. Pomáhá mi můj tým 
lidí v kanceláři a přátelé z oboru, pocit, že se 
mohu poradit, že na to nejsem sama. Pomáhají 
mi klienti, kteří mi věří a jsou vůči nám otevření 
a upřímní. Pomáhá mi rodina, která má pochope-
ní pro moji práci.

Vadí mi neustálé legislativní změny a nedoce-
něnost naší profese. To, že jsme stále ještě 
pro spoustu lidí nutné zlo, ale to nemusím dále 
rozvádět. Snad jen, že se to pomaličku mění 
a doufám, že bude líp.

A jak se ti daří spojit náročnou práci 
s rodinou?
Tak zrovna v této otázce nebudu dobrým 
příkladem, protože toto se mi moc nedařilo. 
Mám tři syny, ale nějak jsem nestihla jít ani na 
jednu mateřskou. Vyrůstali s maminkou neustále 

u pracovního stolu a telefonem u ucha, hráli si 
mezi papíry. Hukot tiskárny, vůně lepících tyčinek 
a barevné spektrum popisovačů se stali běžnou 
součástí jejich dětství. Kupodivu i přesto jsou 
z nich dnes skvělí lidé. Ale účetní z nich určitě 
nebudou.

V dnešní době je důležité umět relaxovat, 
proto se na závěr zeptám: Co děláš mimo 
práci, co tě baví, jaké máš koníčky?
Mám novu funkci, už půl roku jsem novopečená 
babička malé princezny, což je úžasné! Ve „vol-
ném“ čase a pokud to bylo možné jsem trochu 
chodila hrát volejbal, trochu jezdit na kole, 
trochu toho divadla, začala jsem chodit tančit. 
Jinak si svůj život nedokážu představit bez květin 
a zvířat.

A úplně nově mi můj volný čas začíná vyplňo-
vat práce pro KCÚ, kde jsem byla zvolena do 
výboru. Momentálně se snažím zorientovat, ale 
do budoucna chci přispět k činnosti Komory. Ať 
už rozšířením povědomosti o Komoře a získáním 
nových členů. Chci ale i přijít s novými aktivitami, 
a protože su z Brna, tak převážně na Moravě.

Díky za rozhovor

Václav Moravec
Event manager KCÚ

Hmotný a nehmotný 
majetek v daních a účetnictví  
Ing. Jiří Klíma, 
29.—30. července 2021, on-line

Přijměte pozvání na seminář, týkající se proble-
matiky hmotného a nehmotného majetku. Lek-
torem není nikdo jiný než Ing. Jiří Klíma, daňový 
poradce, zkušební komisař KDP ČR a člen 
představenstva Sdružení účetních a daňových 
poradců v Brně.

Seminář je plánován jako on-line. Pakliže to 
však situace umožní, rádi bychom jej zrealizovali 
formou prezenčního školení.

Více informací a registraci naleznete 
na stránkách Komory.

Pozvánka na školení
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VNITŘNÍ SMĚRNICE
PRO DIGITÁLNÍ

ÚČETNICTVÍ

www.digi-smernice.cz

www.digi-smernice.cz

Více než 60 vzorově vypracovaných 
směrnic

Jednotná struktura dokumentů 
• vzor směrnice, komentář, právní úprava

Prostředí on-line knihovny pružně 
reaguje na legislativní vývoj

Mějte své postupy podložené 
kvalitními dokumenty

Buďte připraveni na kontroly

Upevněte jistotu svých zaměstnanců 
i majitelů

Vzorově vypracované 
vnitropodnikové směrnice 
pro účetní jednotky, 
které vedou elektronické 
(digitální) účetnictví.

NOVINKA

JAK JE ZÍSKAT?
Využijte slevu 20 %
V sekci předplatné 
na stránkách 
www.digi-smernice.cz
zadejte slevový kód:

KCU20
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Tyto publikace si můžete zakoupit na www.anag.cz 
nebo ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz | 585 757 411 

www.anag.cz

obj. kód 5530
464 stran | brožovaná 399 Kč

obj. kód 5522
672 stran | kroužková 699 Kč

obj. kód 5893
472 stran | brožovaná 529 Kč

obj. kód 5533
1344 stran | vázaná 989 Kč

obj. kód 2346
376 stran | brožovaná 419 Kč

obj. kód 5523
360 stran | brožovaná 449 Kč

obj. kód 5784
416 stran | kroužková 699 Kč

obj. kód 5519
536 stran | brožovaná 459 Kč.

obj. kód 5526
416 stran | brožovaná 399 Kč

PRÁVĚ VYŠLO
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Informace

Problémové oblasti práce 
na home-offi  ce 
Práci z domova, tzv. home-offi  ce, ještě do nedávné doby 
nabízela jen hrstka zaměstnavatelů, a to jako benefi t. 
S příchodem koronavirové krize však ani ostatním zaměst-
navatelům často nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit 
a své zaměstnance také poslat pracovat z domu. Mnozí 
zaměstnavatelé si v rapidním přechodu neuvědomili, že 
i v režimu home-offi  ce platí zákoník práce úplně stejně jako 
při práci na pracovišti, s čímž je spojena řada povinností 
zaměstnavatele.

Home-offi  ce je v zákoníku práce připuštěn pouze 
obecným ustanovením, jež zavádí možnost práce 
z jiného dohodnutého místa a dále ustanovením 
zákoníku práce o tzv. domáckých zaměstnancích, 
kteří si kromě práce z jiného místa navíc sami 
rozvrhují pracovní dobu. Domácký zaměstnanec 
tak může pracovat např. z kavárny či z co-wor-
kingového centra.

Home-offi  ce nelze jednostranně nařídit. Zaměst-
navatel se zaměstnancem tedy pro zřízení 
režimu home-offi  ce musí uzavřít písemnou 
dohodu nebo tuto možnost sjednat již v pra-
covní smlouvě. Obecná pravidla pro home-offi  ce 
může nastavit také vnitřní předpis zaměstnava-
tele. Konkrétní povinnosti zaměstnance může 
stanovit pouze dvoustranná dohoda.

Jaké má povinnosti 
zaměstnanec 
a zaměstnavatel?
Jak uvádíme výše, pro zaměstnance na home-
offi  ce neexistuje (až na výše zmíněnou výjimku) 
žádná speciální úprava. Strany tak mají relativně 

větší volnost upravit si podmínky práce z domo-
va podle vlastní potřeby. U konkrétních práv 
a povinností však mohou nastat problémy hned 
v několika oblastech.

Zaměstnavatel má povinnost přidělovat práci 
a zaměstnanec má povinnost práci vykonávat. 
Při práci z domova však může nastat problém 
se způsobem zadávání, odevzdávání a kontroly 
práce, stejně jako s poskytováním, užíváním 
a kontrolou svěřených prostředků (notebook, 
telefon apod.). Zaměstnavatel má také povinnost 
vést evidenci pracovní doby. Práce z domova mu 
však tuto povinnost do určité míry komplikuje.

Další problematickou oblastí je BOZP a řeše-
ní případných pracovních úrazů. Režim práce 
z domova totiž ponechává zaměstnavateli 
povinnost zajistit zaměstnancům bezpečné pra-
covní prostředí stejně jako při práci na pracovišti 
zaměstnavatele, přestože se zaměstnanec pohy-
buje mimo faktickou kontrolu zaměstnavatele.

Zásadní pro řešení nastíněných problémů je tedy 
pečlivé vymezení zaměstnancových práv a povin-
ností v dohodě, případně ve vnitřním předpisu 
zaměstnavatele. V dohodě lze zaměstnanci 
například uložit povinnost být každý den 
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v určité době k dispozici na e-mailu nebo 
telefonu, evidovat pracovní dobu a posí-
lat ji nadřízenému zaměstnanci, a podob-
ně. Ve vnitřním předpisu je možné formulovat 
např. obecné povinnosti BOZP společné pro 
všechny zaměstnance.

Jak nejlépe hradit 
související náklady?
Zákoník práce nastavuje systém, v němž nese 
náklady na výkon závislé práce výhradně 
zaměstnavatel. Z toho vyplývá, že zaměstna-
nec má právo na uhrazení všech nákladů, které 
mu při výkonu práce na home-offi  ce vznikly 
(samozřejmě účelně vynaložených ve vztahu 
k vykonávané práci). Náhrada nákladů nesmí být 
zahrnuta ve mzdě zaměstnance.

V praxi se uplatňují dva způsoby, jakými lze 
náklady proplácet. První z nich je hrazení 
paušálu, kterým lze proplácení nákladů 
částečně řešit, ale nelze jej využít pro všechny 
náklady (nelze využít typicky pro energie). Pokud 
je u ostatních nákladů (například opotřebení 
majetku) paušál využit, je klíčové ho stanovit na 
základě kalkulace skutečných výdajů. V opačném 
případě by se zaměstnavatel mohl dostat do 
problémů se správcem daně, se správou soci-
álního zabezpečení, inspekcí práce nebo by se 

případně sám zaměstnanec mohl obrátit na soud 
a domáhat se náhrady.

Druhým způsobem je proplácení všech 
skutečně vynaložených nákladů k výkonu 
práce, a to na základě prokázání přísluš-
nými doklady – např. zaměstnavatel zaplatí 
poměrnou část z měsíční faktury za elektřinu, 
a to podle doby, ve které zaměstnanec praco-
val z domova. Přestože je tato varianta jistější 
a přesnější, v praxi může být administrativně vel-
mi složitá, a to zejména ve výpočtu části, kterou 
má zaměstnavatel proplácet. Doporučujeme 
tedy ve vnitřním předpisu jasně a trans-
parentně stanovit, které náklady a jakým 
způsobem budou propláceny.

Lze zaměstnance 
na home-offi  ce 
kontrolovat?
Kontrola může v zásadě probíhat ve dvou rovi-
nách – so
 warové a faktické.

Co se týče so� warové kontroly, zaměst-
navatel může kontrolovat aktivitu 
zaměstnance na např. přiděleném pra-
covním notebooku či pracovním e-mailu, 
avšak pouze pro ověření dodržování 

Informace
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Informace

Mgr. Lukáš Regec
Lukáš je advokátem, který se ve své praxi věnuje 
zejména oblastem obchodního práva, pracovního práva 
a práva nemovitostí. Rozsáhlými zkušenostmi disponuje 
rovněž v oblasti soukromého a veřejného stavebního 
práva. Lukáš má 7 let zkušeností v oblasti právního 
poradenství. Působil v menší advokátní kanceláři v Brně 
a dále v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík v Praze. 
Rovněž působil jako korporátní právník u významného 
českého developera. Po složení advokátních zkoušek 
vykonával advokacii samostatně s praxí zaměřenou 
zejména na právní poradenství pro malé a střední fi rmy. 
Během své kariéry se mimo jiné podílel na akvizicích, 
přípravách a realizacích velkých nemovitostních projektů 
v Brně a Praze. Lukáš absolvoval Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně. 
 

zákazu jejich užívání pro osobní potřebu, 
nebo ze závažného důvodu – v takovém případě 
musí být zaměstnanec o kontrole informován. Je 
nutné rovněž pamatovat na ochranu osobních 
údajů zaměstnance, přiměřenost a vhodnost 
kontroly.

Co se týče faktické kontroly na domácím 
pracovišti, zaměstnavatel má sice legitimní 
zájem zaměstnance kontrolovat, ale nemůže 
tak činit svévolně – zájem na ochraně soukromí 
zaměstnance je podle zásad pracovního práva 
vyšší. Podobný postup, jako v případě kontroly 
při dočasné pracovní neschopnosti, nepřipadá 
v úvahu.

Pro účely zajištění BOZP před začátkem výkonu 
práce z domova a její případné kontroly, stejně 
jako prošetření případného pracovního úrazu, 
tedy doporučujeme v dohodě mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem vyjádřit souhlas 
zaměstnance se vstupem zaměstnavatele na 
domácí pracoviště v odůvodněných případech.

Závěrem
Je tedy především na zaměstnavateli, aby si 
nechal příslušné dohody a vnitřní předpisy 
týkající se home-offi  ce tzv. „ušít na míru“. Pouze 
tak totiž nastaví jasná pravidla, podle kterých se 
mohou obě strany řídit, a minimalizuje rizika, jež 
jsou s režimem home-offi  ce spojena.

Mgr. Lukáš Regec
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„Učíme účetní programy, 
aby si mezi sebou povídaly“ 
Komplexní automatizaci díky digitalizaci účetních procesů 
přináší DATARIOS třebíčské fi rmy K-system.CZ, s.r.o., což 
vede k ušetření času, peněz a mzdových nákladů fi rem.

Naše moderní doba je už nejméně sto let dobou 
„zkracování“. To věděla už manželka správce 
pivovaru z fi lmových Postřižin, které se natáčely 
na Třebíčsku. Její ostříhané vlasy byly před sto 
lety symbolem zkracování, stejně jako tehdejší 
udivující vynález z oblasti elektroniky – radio-
přijímač. Dnes může být symbolem doby snaha 
o zkrácení účetních procesů cestou jejich kom-
plexní digitalizace.
 
Digitalizace sice do účetnictví začala pronikat 
už v době velkých sálových počítačů, ale ve 
fungování procesu „má dáti – dal“ stále zbývá 
cosi ze starého rakousko-uherského úřadování 
s jeho velkými účetními knihami a policemi plnými 
šanonů s doklady.

„V dnešní době je celá parodie této problema-
tiky v tom, že účetní doklady již v počítačích 

vyrábíme. Neděláme je ručně na papíru ani 
na psacím stroji, takže již v digitální podobě 
jsou. Pak je vytiskneme a posíláme poštou. 
V lepším případě dokumenty odcházejí e-mai-
lem, kdy si je ale zase někdo někde vytiskne. 
Někdo další musí údaje fyzicky podepsat, pak 
se papíry znovu skenují a zase účtují – ruč-
ně – do počítačového účetního programu. To 
znamená, že se vše znovu převede do digitální 
podoby. No není to k zbláznění?“ položil si za 
mnohé zásadní otázku Dušan Klouda, jednatel 
třebíčské společnosti K-system.CZ, se svým 
týmem.

„Papír je přežitek a jeho cesta fi rmou je 
příliš drahá – málokdo si to ale uvědo-
muje“

Aby to nebylo k zbláznění jen pro účetní, na 
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tom ve fi rmě K-system.CZ pracují už dvacet let. 
Zabývají se IT, implementují účetní systémy, ERP 
systémy a navrhují a nasazují pro fi rmy nové 
procesy. Praxe ukazuje, že se ve fi rmách všichni 
snažíme optimalizovat. A data, tedy především 
faktury a ostatní účetní doklady (paragony, ban-
kovní výpisy…) chceme přijímat a zpracovávat 
automatizovaně a co možná nejvíce bez lidského 
zásahu. Samotný přenos dokladů mezi fi rmami je 
stále kostrbatý, zdlouhavý a drahý. Navíc se mu 
věnuje spousta lidí, což vyžaduje mnoho času 
a materiálu. Papíry a šanony se pak zakládají 
opět do archivů, čímž vznikají nároky na sklado-
vací prostory, jejich pronájmy atd. atd.

„Provázíme doklad celým jeho procesem – 
od vstupu do fi rmy, až po zaúčtování“

„Naší myšlenkou, snahou a hlavním cílem, bylo 
odstranit z celého tohoto procesu papír. Papír 
byl sice ve své době převratný vynález, ale 
v době digitální podle našeho názoru už sku-
tečně dosloužil. Šlo nám zkrátka o to, aby data 
navždy zůstala v digitální podobě a nezměnila 
se na papír. Snažíme se naučit účetní progra-
my, aby si mezi sebou povídaly. Navrhli jsme 
jeden nástroj, jedno místo, přes které putují 
veškerá data vzniklá buď v jednotlivých účetních 
programech nebo i v jiných aplikacích (CRM, 
knihy jízd…). Tato data překládáme na jednotný 
formát – standardizujeme – a tím pádem pak 
umíme data z různých programů exportovat 
a na druhé straně importovat. Do cesty – stále 
pouze digitálního dokladu – dokážeme vsadit 
další procesy, například schvalování. Po ukonče-
ní pak doklad zůstává v digitálním archivu, kde 
je pak dostupný odkudkoliv a kdykoliv,“ popsal 
Dušan Klouda produkt fi rmy K-system.CZ, který 
dostal jméno DATARIOS.

„DATARIOS podporuje i doklady přicháze-
jící e-mailem“

DATARIOS zajišťuje blízkou integraci mezi jed-
notlivými účetními a ERP systémy. Dokáže data 
z těchto systémů číst a zase naopak do nich 
záznamy zapisovat. Taková integrace nemá na 
trhu obdoby. Data, která si ze systému bereme, 
transformuje (standardizuje) a překládá je do 

„řeči“ cílového programu. Když už data jednou 
v digitální podobě jsou, tak v ní zůstanou.

„Zdrojem digitálních dat pro nás dnes 
může být cokoliv – přeložíme je do jazyka 
vašeho účetního programu“

DATARIOS je zkrátka moderní, fl exibilní a modu-
lární systém, který lze doplňovat o jakoukoliv 
další funkcionalitu. Je to ideální produkt pro 
ušetření času a peněz na rutinních procesech. 
Nabízí kontrolu nad doklady přicházejícími do 
fi rmy. Omezuje zbytečné a zdlouhavé papíro-
vání. Umožňuje zjednodušit a zautomatizovat 
schvalování dokladů a usnadňuje jejich dohledá-
vání, protože jsou v digitální podobě. „Snažíme 
se, aby šíře podporovaných účetních a ERP 
systémů byla co největší. Intenzivně jednáme 
s výrobci ERP a účetních programů a navazuje-
me další spolupráce. V současné době podporu-
jeme Money S3, Money S4, Money S5, Pohoda, 
iDoklad, Fakturoid, ABRA Flexi, formát souborů 
ISDOC. Pracujeme na dalších formátech a sys-
témech, připravujeme Duel, Helios, Byznys, QI, 
Vario a další,“ vyjmenoval Dušan Klouda.

Desktop i web
DATARIOS tak nabízí v procesu digitalizace 
zásadní změnu v tom, že se snaží propojovat 
přímo účetní programy. Napříště tedy už žádné 
ruční opisování faktur do počítače, tištění PDF 
faktur nebo manuální ukládání do složek. DATA-
RIOS se postará o to, abyste v přijatých dokla-
dech měli perfektní přehled. Všechny doklady 
můžete schvalovat jak ručně, tak si nastavit pra-
vidla, podle kterých se vybrané doklady budou 
schvalovat automaticky. V obou případech vám 
nad každým krokem zůstane maximální kontrola.
DATARIOS má dvě části – desktopovou (instalo-
vanou na vašem počítači) a webovou. Deskto-
pová část (říkáme jí také „Outlook na faktury“) 
se po nainstalování spáruje s vaším účetním 
programem a zajistí správné navedení dokladů 
a komunikaci účetního programu s webovou 
částí (např. synchronizace číselníků…). Webová 
část DATARIOSu slouží pro schvalování, registra-
ci a k dalším procesům v rámci průběhu dokladů 
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fi rmou. Doklady můžete schvalovat odkudkoliv 
a navíc si můžete nechat vygenerovat jedno-
duché reporty, díky kterým snadno poznáte, 
jakým směrem vaše peníze plynou. „Samozřejmě 
pracujeme s tím, jak citlivá jsou fi remní data. 
Proto klademe velký důraz na to, abychom 
data přenášeli zabezpečená a zašifrovaná, vždy 
podle nejnovějších standardů,“ zdůraznil Dušan 
Klouda.

„Těžení dat z PDF je cesta jak data získá-
vat, ale je příliš drahá a nepřesná. Pokud 
si začneme posílat faktury v digitální 
podobě, PDF jako zdroj dat vůbec nepo-
třebujeme“

Systém DATARIOS standardizuje data, standardi-
zuje jazyk a propojuje účetní programy. Doklady 
při tomto „kolotání“ stále zůstávají v digitální 
podobě, jejich cesta je jednoduchá, přesná a tím 
pádem automatizovatelná. 

Dušan Klouda
Dušan Klouda je zakladatelem a jednatelem společnosti K-system.CZ s.r.o. Službám v oblasti 
IT, především implementaci účetních a ERP systémů, analýze a nastavování fi remních procesů 
se věnuje více než 20 let. Optimalizací procesů se zabývá od začátku své praxe, ale projektu 
DATARIOS se věnuje se svým týmem od roku 2017. Jeho úkolem ve fi rmě je strategický rozvoj 
a směřování společnosti. Věnuje se několika projektům a DATARIOS je jeden z nich. „Hlavním 
cílem naší práce je dělat projekty, které dávají smysl a zákazníkům pomohou v dalším růstu“.

„To, že je DATARIOS skutečně velkým přínosem 
ocenili v současné „době covidové“ účetní 
a majitelé fi rem pracující na home offi  ce“, zdů-
raznil s poněkud trpce humorným nadhledem 
Dušan Klouda.

DATARIOS v Třebíči vyvíjejí od roku 2017. Cílem 
bylo, aby se účetní, jednatelé a další lidé ve 
fi rmách mohli místo papírování věnovat skuteč-
ně důležité práci. Napříště tedy už žádné ruční 
opisování faktur do počítače, tištění PDF faktur, 
skenování dokladů  nebo manuální ukládání do 
složek. „Dalo by se to říci i tak, že se v dnešní 
postindustriální době snažíme skoncovat s nee-
fektivní těžbou, v tomto případě ne s těžbou 
surovin, ale dat ze vzniklých PDF, což je dost 
nepřesné a navíc dost pracné a drahé,“ dodal 
jednatel společnosti K-system.CZ Dušan Klouda.

Více informací na stránkách www.datarios.cz

Dušan Klouda



Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství 
a znaleckých služeb v oboru ekonomika.

Celosvětově BDO tvoří jednu z největších sítí auditorských a poradenských společností. 
Zaměstnává více jak 91 tisíc odborníků a působí ve 167 zemích. 

Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více než 450 odborníky 
a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České 
republice. Jedinečnost BDO spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě 
a individuálního přístupu ke klientům z několika kanceláří napříč Českou republikou.

Audit  |  Daně  |  Poradenství
www.bdo.cz

“Obrátili jsme se na BDO. Už se nám věnuje jeden z partnerů.”

Klientský servis BDO
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BDO v České republice poskytuje služby v oblasti 
auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství, 
právních a znaleckých služeb v oboru ekonomika.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
Naším cílem je spokojený klient, který dostává 
informace o hospodaření společnosti v požadované 
formě a termínu.

Díky šesti kacelářím napříč Českem jsme vám 
nablízku vždy, kdy je to potřeba. Našimi klienty jsou 
jak malé lokální, tak i velké nadnárodní společnosti 
působící v řadě různých oborů podnikání. 

Audit  |  Daně  |  Poradenství
www.bdo.cz

“Obrátili jsme se na BDO. Už se nám věnuje jeden z partnerů.”

Klientský servis BDO
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Něco o disciplinární 
komisi KCÚ 
Dobrý den všem kolegyním i kolegům, v tomto bulletinu 
jsme dostali prostor připomenout si, co disciplinární 
komise má dělat, dělala a snaží se dělat.

Tak tedy nejdříve z toho, co má dělat. Můžeme 
připomenout, že disciplinární komise je podle 
čl. 11 stanov orgánem Komory, který sleduje 
dodržování profesních norem a rozhoduje o tom, 
zda došlo k jejich porušení a řeší případné stíž-
nosti. Za svou činnost odpovídá sněmu Komory. 
Má tři sněmem volené členy.

Aktuální složení komise po volbách na sněmu 
dne 28. listopadu 2018 je Ing. Josef Homol-
ka, Ing. Bohuslava Jiránková a Ing. Jaromír 
Hrazdira. Činnost disciplinární komise upravuje 
a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání 
disciplinárních opatření stanoví disciplinární 
řád. 

Z disciplinárního řádu je asi zajímavé připome-
nout, co může být považováno za disciplinární 
provinění a jaká může disciplinární komise udělit 
disciplinární opatření.

Za disciplinární provinění je považováno:
a) u všech certifi kovaných účetních porušení 

etického kodexu a dalších norem vydaných 
Komorou se závazností pro certifi kované 
účetní,

b) u členů Komory dále porušení stanov a dal-
ších norem Komory.

Tady je třeba si uvědomit, že Komora má za 
úkol posuzovat chování všech certifi kovaných 
účetních, nejen členů Komory. Samozřejmě, že 
u členů Komory má disciplinární komise za úkol 
i přezkoumávat body specifi cké pro členy – jako 
je zejména placení členských příspěvků a hájení 
zájmů Komory.

Disciplinárním opatřením se rozumí:
a) napomenutí,
b) pokuta ve výši 1.000 Kč až 50.000 Kč,
c) vyloučení z Komory,
d) trvalé zneplatnění certifi kátu, resp. jeho 

odebrání a výmaz ze seznamu certifi kovaných 
účetních.

Zde můžeme připomenout, že disciplinární 
komise řešila za dobu své existence celou řadu 
případů. V rámci inventarizace disciplinárních 
opatření můžeme napsat, že udělená opatření 
byla zejména pod bodem a) napomenutí. Dvakrát 
komise musela přistoupit k udělení opatření 
pod bodem b) pokuta. Opatření pod bodem 
c) vyloučení z Komory byla udělena pouze z titulu 
dlouhodobého neplacení členských příspěvků více 
členů. K opatření pod bodem d) trvalé zneplat-
nění certifi kátu zatím disciplinární komise nikdy 
nepřistoupila. Můžeme konstatovat, že valná vět-
šina oznámení se týkala etického rozměru účetní 
profese. To před nějakým časem vedlo i k iniciati-
vě disciplinární komise zřídit etickou komisi, která 
by byla kvalifi kovanějším místem pro posuzování 
etických konfl iktů, více než disciplinární komise.

V předchozím textu jsme vlastně i připomněli, 
co disciplinární komise dělala od svého vzniku. 
V poslední době, tedy v letech 2019 až 2021, 
byla činnost disciplinární komise poměrně 
činorodá. Koncem roku 2019 po sněmu dorazila 
dvě oznámení na členky Komory. Celý proces 
disciplinárního řízení byl ovlivněn situací kolem 
covidu. Plánované jednání disciplinární komi-
se muselo být odloženo na pozdější dobu po 
uvolnění opatření. S oběma členkami proběhlo 

Ze zákulisí
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disciplinární řízení až 22. 9. 2020. Jedna se 
dostavila (a nedostavil se oznamovatel), jedna 
se nedostavila (oznamovatel se dostavil). 

V prvním případě disciplinární komise konstato-
vala, že k disciplinárnímu provinění ve smyslu 
oznámení nedošlo a certifi kovaná účetní svým 
jednáním neporušila zásady Etického kodexu 
KCÚ, ani žádné jiné normy Komory. Ve druhém 
případě disciplinární komise konstatovala, že 
k disciplinárnímu provinění ve smyslu oznámení 
došlo a certifi kovaná účetní svým jednáním 
porušila zásady Etického kodexu KCÚ a uložila 
disciplinární opatření (vzhledem k opakovanému 
chování, které vedlo k oznámení) – pokutu ve 
výši Kč 10.000. Tady můžete vidět, že obě dvě 
poslední jednání se týkala etického rozměru 
účetní profese.

Na jednání komise v červenci 2020 došlo na 
základě oznámení Výboru k rozhodnutí discipli-
nární komise vůči soupisu členům Komory, kteří 
nezaplatili členské příspěvky za rok 2019 splatné 
do 31. 1. 2019. Disciplinární komise rozhodla 

a stanovila disciplinární opatření – vyloučení 
těchto členů z Komory. Na základě doložení 
dodatečně uhrazených členských příspěvků 
a vůle pokračovat v členství v Komoře discipli-
nární komise revidovala z popudu Výboru na 
svém jednání v listopadu 2020 u třech členů své 
původní rozhodnutí a zrušila vyloučení těchto 
členů z Komory.

Členové disciplinární komise se zúčastňují pra-
videlných jednání výboru Komory. Tím mají mož-
nost aktivně se spolupodílet na dalším směřování 
Komory. Například se Mirek Hrazdira a Jožka 
Homolka zúčastnili vyhodnocování výběrového 
řízení na dodavatele dotačního projektu “Vzdělá-
vání jako základ profesionality”.

Závěrem bychom rádi popřáli všem našim členům 
hodně zdraví v současné době a brzký návrat do 

„normálního“ života.

Bohuslava Jiránková, Jaromír Hrazdira, 
Josef Homolka
březen 2021

On-line veletrh služeb 
a technologií pro certifi kované 
účetní a daňové poradce  

8. června 2021, 9.00—16.00 
prostřednictvím on-line platfromy
pro členy ZDARMA

Komora certifi kovaných účetních a Komora 
daňových poradců ČR společně pořádá první 
on-line veletrh pro své členy – certifi ko-
vané účetní a daňové poradce. Cílem je 
propojit členy obou Komor s vybranými zástup-

ci IT fi rem, jejichž řešení Vám pomohou Vaše 
každodenní procesy zpříjemnit a zefektivnit. 
Registrovat se můžete již nyní na webu KCÚ, kde 
již brzy poodkryjeme fi rmy a řešení, na které se 
můžeme těšit. 

Pozvánka na veletrh
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Mzdová účtárna – 
aplikace legislativních 
novinek v praxi   
Dagmar Kučerová 
14. června 2021, on-line

Z programu vybíráme:
– Komplikovanější výpočty k řádné dovolené od 

roku 2021 – rozvržení pracovní doby a sou-
vislost s řádnou dovolenou, započitatelné 
a limitované překážky v práci pro účely řádné 
dovolené

Komplikované případy 
v dani z příjmů veřejně 
prospěšných poplatníků   
Simona Pacáková 
26. května 2021
on-line

Webinář je zaměřen na problema-
tická a složitější ustanovení zákona 
o daních z příjmů, která se týkají 
veřejně prospěšných poplatníků. 
Veřejně prospěšní poplatníci mohou 
mít široký nebo úzký základ daně. 
S tím je spojeno mnoho specifi ckých 
daňových případů.

Pozvánky

Z široké nabídky akcí pořádaných Komorou 
v nejbližším období můžeme vřele doporučit:

– Připravovaná novela zákona o dětských 
skupinách

– Změny občanského soudního řádu od 1. dub-
na 2021

– Kombinace souběžných pracovněprávních 
vztahů u jednoho zaměstnavatele
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XXXVII. klubový večer: Prevence 
a řešení konfl iktních situací  
Eva Marková
27. dubna 2021, 18.00—19.00, on-line

Eva Marková, lektorka osobnost-
ně profesního rozvoje s mnohale-
tou praxí ve vzdělávání dospělých 
vás provede problematikou 
konfl iktních situací. Dozvíte se, jak 
vznikají, co je jejich spouštěčem, 
ale hlavně jak je řešit a jak jim 
předcházet.

XXXVIII. klubový večer: Chováte 
se bezpečně na internetu?  
Pavel Matějíček
18. května 2021, 18.00—19.00, on-line

Srdečně vás zveme i na klubový večer, který přinese 
nadmíru praktické informace. Naučíte se, jak si 
bezpečně počínat na internetu, jak se vyvarovat 
phishingu, na co si dát pozor při nákupech 
v e-shopech a jak chránit svá data. Večerem 
provede Pavel Matějíček, který má široké pole 
působnosti zahrnující IT security, problematiku 
malware, hacking a sociální inženýrství. Pracuje 
soukromě i pod značkou společnosti Boit.

Pozvánky

Kompletní nabídku a podrobné informace 
k jednotlivým školením najdete na webo-
vých stránkách Komory. Změna termínu 
a času konání vyhrazena.
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