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Editorial

Vážené členky 
a členové Komory,
když jsem psal v červnu poslední úvodní slovo 
do letního čísla Bulletinu, snažil jsem se být 
optimistický v tom směru, že nám začíná 
uvolňování, těšíme se opětovně na rodinná, 
pracovní a též komorová setkávání a plánujeme 
program aktivit Komory na druhé pololetí. 
Optimismus neztrácím ani teď, i když všichni 
pociťujeme, že už je to dlouhé. Na jaře se zdál 
být dopad pandemie covid-19 jako dočasné 
zasažení našich životů, které zajisté bude 
mít důsledek do budoucna, ale vzhlíželi jsme 
s úsměvem k létu a druhé části roku. A v září 
opět přišla omezení, zavírání, home-offi  ce 
a distanční kontakt přes různé on-line platformy. 
Jsme v adventu a konec v nedohlednu. Neklesám 
na mysli a věřím, že ani Vy ne, neboť se zajisté 
v té koronavirové šedi dá najít spoustu pozitiv, 
které rok 2020 přinesl a na něž lze v roce 2021 
navázat. 

Na konci července se vydařil vícedenní 
seminář daňových prázdnin s Jiřím Klímou 
v příjemném prostředí pensionu Parkur Hrobice 
na Pardubicku a v září osobnostní rozvoj 
s Miloslavem Hrubým doprovázený vinnými 
degustacemi v malebné vinařské oblasti 
obce Pavlov; zorganizovali jsme webináře 
k novelizacím zákona o obchodních korporacích 
a zákoníku práce; rozběhla se dotační školení 
v rámci projektu „Vzdělávání jako základ 
profesionality“, do něhož se již zapojilo aktuálně 
dvacet členských fi rem a další se připravují; 
bez problémů jsme k Vám dopravili dávku 
účetních a daňových novinek v rámci vícedenního 
listopadové školení, ač souhlas s tím, že on-line 
není Kurdějov a pohlazení na duši nám dělá 
odborná konference „Výzvy účetní profese 
v době digitalizace a automatizace“, kterou 
jsme dávali dohromady od druhého čtvrtletí, 
domlouvali program, vystupující, partnery a k níž 
se během streamování připojilo až 180 účastníků 

a kterou si ex-post všichni zúčastnění 
pochvalovali s příslibem další společné aktivity 
v roce nadcházejícím. A to stále není výčet 
všeho. 

V červnu jsme mezi Vámi dělali dotazník, zdali 
a jak změnil covid-19 výkon Vaší účetní profese 
a v jeho návaznosti jsme vytvořili první komorový 
studiový rozhovor, který má dnes více jako 200 
shlédnutí na komorovém kanálu YouTube, grafy 
a výsledky byly zapracovány do prezentace 
prosincové Absolventské středy Fakulty Financí 
a účetnictví VŠE v Praze, komentovali jsme MF 
ČR vypořádání připomínek k věcnému záměru 
nového zákona o účetnictví, vyjadřovali se 
k návrhu změn nařízení vlády o obsahové náplni 
živnosti poskytování služeb účetních poradců, 
vedení účetnictví a vedení daňové evidence, 
podíleli se na vytvoření nových interpretací 
Národní účetní rady a aktivně se prezentací 
zapojili do pravidelného on-line semináře NÚR. 
A to nám rok 2020 ještě nekončí a kdoví, co nám 
ještě těch pár dní přinese. 

Každopádně ke konci roku patří vánoční 
večírky, setkávání s přáteli a kolegy, přání si 
všeho dobrého, svařák a dárky a ani o to Vás 
nechceme ochudit. A tak, jak jinak, k Vám letos 
zavítáme s vánočním přáním on-line, a protože 
původním záměrem bylo setkání v prostorách 
Českého rozhlasu, pokusíme se přinést kousek 
toho rozhlasu k Vám domů. Udělejte si domácí 
svařené víno, punč, k němu trochu již toho 
napečeného cukroví a zastavte se chvíli na 
vlnách vánočního vysílání ze studia Českého 
rozhlasu s Tomášem Voženílkem.

Před Vánoci máme ještě jednu výzvu a tou bude 
první on-line sněm Komory, a to navíc volební. 
Ačkoliv normy Komory upravují prezenční formu 
sněmu, okolnosti koronavirové a nouzového 
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pracovat s tím, že i v těchto orgánech někteří 
členové svoji působnost ukončí. 

Komora se těší velmi dobrému postavení a rok 
2020 byl pro ni rozhodně více pozitivní než 
negativní. Podařilo se nám stabilizovat procesy, 
ukočírovat hospodaření s kladným výsledkem, 
zrealizovat i přes ta omezení nemálo aktivit 
vůči členům, uzavřít partnerství s několika 
společnostmi, v němž vidíme synergie a být 
jako profesní organizace aktivním místem 
v legislativním procesu. Komora se mění, už 
nebude taková, jaká byla, ale je vidět a je na čem 
stavět a být v roce 2021 ještě lepší a silnější. 

Přeji Vám příjemný advent, krásné a poklidné 
Vánoce a do nového roku optimismus, radost 
a zdraví. Zároveň věřím, že to samé přejeme my 
jako členové Komoře samotné. 

Libor Vašek

Editorial

stavu vedly výbor k rozhodnutí uspořádat 
sněm on-line formou s oporou § 19, zákona 
č. 191/2020. Důvodem takového rozhodnutí 
není ani tak nutnost schválit zprávy orgánů 
nebo účetní závěrky či snad rozpočet pro 
nadcházející rok. Věřím, že bez těchto úkonu 
by bylo možné nějakou dobu přečkat a vše 
vypořádat v „lepší“ době v průběhu roku 2021. 
Hlavním důvodem je konec čtyřletého funkčního 
období poloviny členů výboru Komoru nejpozději 
ke konci roku 2020 a předčasná rezignace 
jednoho z dalších členů. Výbor Komory by se 
stal neusnášeníschopným a činnost Komory 
tím ochromena. Ač stanovy Komory upravují 
procesně, jak dále postupovat, bylo vnímáno, 
že nejlepším řešením je předejít internímu 
krizovému scénáři, a i tedy i s podporou členů 
komorových komisí sněm uspořádat on-line 
formou. 

Tím to však nekončí. Komora je tu jednak pro 
členy, ale zároveň členi tvoří Komoru. A tak 
samozřejmě vzniká otázka, zdali mezi členy 
Komory jsou další, kteří převezmou aktivní 
roli a na končící členy navážou, případně 
začnou více prosazovat své pohledy na 
působnost profesní organizace, kterou Komora 
certifi kovaných účetních je. Věřím, že ano, ač ale 
zároveň vnímám, že dlouhý zástup nadšenců 
se tu nerýsuje. Je s tím však spojena otázka 
dlouhodobé udržitelnosti a funkčnosti Komory. 
Pokud nebudou členi, kteří budou ochotni tvořit 
Komoru a podílet se aktivně na jejích aktivitách, 
nebude tu ani Komora pro ně. Zdůrazňuji to 
záměrně, neboť nadcházející sněm Komory 
bude volit čtyři členy výboru a týden před 
konáním jsou podány tři nominace, z toho 
v jednom případě současného člena výboru. 
Věřím, že volby zajistí usnášeníschopnost výboru 
a neohrozí nejbližší období, ale hledejme aktivně 
ve svých řadách další, kteří vedení Komory 
postupně převezmou. Ačkoliv stanovy Komory 
nelimitují délku působnosti člena v orgánech 
Komory, rád bych osobně zmínil, že považuji toto 
své funkční období, které mi skončí nejpozději 
za dva roky, za své poslední. Za dva roky se 
tak budou volit další minimálně tři členové 
výboru a k tomu též budou volby do dozorčí, 
disciplinární a etické komise Komory a je třeba 
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Aktuálně k věcnému 
záměru zákona 
o účetnictví
Návrh věcného záměru zákona o účetnictví byl dne 5. října 
2020 schválen vládou ČR. Podkladem pro tvorbu věcného 
záměru  se stal materiál Souhrn řešení koncepce nové účetní 
legislativy 2020–2030, který vznikl v rámci odborné pracovní 
skupiny vytvořené při ministerstvu fi nancí. 

Členové pracovní skupiny, odborníci z profesních 
„účetních“ komor, akademické sféry a úřednické 
sféry řešili zásadní témata účetnictví a vyjádřili 
svůj názor. Cílem materiálu bylo shrnutí stávající-
ho stavu základních okruhů problematiky právní 
úpravy v oblasti účetnictví. Diskusní materiál 
byl následně využit jako podklad pro veřejnou 
konzultaci. Názory, připomínky vzešlé z odbor-
né konzultace byly následně využity při tvorbě 
věcného záměru.

Pro ty, kteří se chtějí podrobně seznámit 
s věcným záměrem, je materiál dostupný na 
stránkách https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBHXJBT1V.

V současné době již probíhají práce na para-
grafovém znění zákona, neboť do poloviny roku 
2022 by měl být předložen návrh legislativního 
textu. Účinnost nové účetní legislativy, tedy 
nejen nového zákona o účetnictví, ale i pro-
váděcích vyhlášek, případně českých účetních 
standardů, by mohla být od 1. ledna 2024. 

Při přípravě legislativního textu nového zákona 
ministerstvo stále spolupracuje a nadále bude 
spolupracovat i v této komplikované době 
s odbornou pracovní skupinou. Navíc se účetní 
veřejnost pravděpodobně dočká i nadstandard-
ního připomínkového řízení.

Mezi změny, které lze očekávat, patří zakotvení 
základních účetních zásad, principů přímo do 
zákona, dále také zahrnutí defi nic základních 
prvků účetní závěrky do zákona, dále rozšíření 
použití mezinárodních účetních standardů upra-
vených právem EU (IFRS-EU), nové pojetí výroční 
zprávy nebo vydání nové inventarizační vyhlášky 
s působností na všechny účetní jednotky. 

Za účetní zásady a principy, se obecně považuje 
soubor pravidel, která jsou bytostně vlastní 
účetnictví, jako způsobu zachycení ekonomic-
ké reality formalizovaným a předvídatelným 
způsobem. Mezi účetní zásady a principy patří. 
např. věrný a poctivý obraz, akruální princip, 
zásada neomezené doby trvání účetní jednotky, 
přednost obsahu nad formou, stálost metod, 
zásada opatrnosti, zákaz kompenzace. Účetní 
jednotky se těmito zásadami řídí při vedení 
účetnictví a při sestavování účetní závěrky. Ve 
stávajícím znění zákona o účetnictví jsou obecné 
zásady roztříštěny. Nově dojde k jejich vyčlenění 
a shrnutí na jedno místo v zákoně. Podrobněji 
budou následně rozvedeny v koncepčním rámci, 
který bude pravděpodobně součástí důvodové 
zprávy a který by měl sloužit účetním jednotkám 
jako výkladové vodítko. 

Nově bude součástí účetní legislativy koncep-
ční rámec. Koncepční rámec bude obsahovat 

Legislativa komentáře
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Legislativa komentáře

defi nice jednotlivých pojmů, principy a zásady, 
na kterých je účetnictví založeno. Pro účetní 
jednotky by měl být obecným vodítkem při řešení 
složitých situací, které není možno beze zbytku 
popsat v právních předpisech. Inspirací pro čes-
ký koncepční rámec se staly IFRS a mezinárodní 
účetní standardy pro veřejný sektor IPSAS. Kon-
cepční rámec musí být využitelný pro všechny 
účetní jednotky. 

Zákon bude nově obsahovat defi nice základních 
prvků účetní závěrky, které současné znění 
zákona postrádá. V návaznosti na koncepční 
rámec, budou defi novány pojmy jako aktivum, 
dluh, případně závazek, cizí zdroj, vlastní kapitál, 
případně vlastní jmění, náklady, výnosy a výsle-
dek hospodaření. Defi nice těchto základních 
prvků budou vycházet z defi nic uvedených 
v koncepčních rámcích IFRS a IPSAS. Hlavním 
důvodem pro inspiraci v IFRS a IPSAS pokud jde 
o základní defi nice, s nimiž se v účetní legislativě 
pracuje, je zejména jejich obecnost a dostatečná 
vypovídací hodnota. 

Dále se předpokládá rozšíření povinného použití 
IFRS-EU pro sestavení účetní závěrky pro něk-
teré účetní jednotky působící na fi nančním trhu, 
jde zejména o banky a některé fi nanční instituce 
a pojišťovny. Rozšíření použití IFRS-EU přispě-
je k souladu požadavků na účetní výkaznictví 
s požadavky vyplývajícími z nejrůznějších sekto-
rových regulací, které jsou již dnes vyžadovány 
např. pro účely vykazování kapitálové přiměře-
nosti, solventnosti či oceňování pro regulatorní 
potřeby. Navrhovanou změnu je však nezbytné 
provázat se změnou v zákoně č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předpokládá se opuštění stávajícího postupu, 
kdy účetní jednotky vykazující podle  IFRS-EU 
musí přetransformovat takto zjištěný hospodář-
ský výsledek na výsledek hospodaření vypoč-
tený podle českých účetních předpisů, který je 
následně východiskem pro základ daně z příjmu. 
Výsledek hospodaření zjištěný podle IFRS-EU 
se stane výsledkem hospodaření pro stanovení 
základu daně z příjmů právnických osob.  

Další navrhovaná změna se týká výroční zprávy. 
Požadavky na obsah výroční zprávy budou sou-

středěny ve společné části zákona o účetnictví. 
Výroční zpráva se stane zastřešujícím pojmem 
a bude obsahovat  účetní informace, tj. ty, které 
jsou již dnes v rámci výroční zprávy stanoveny 
stávajícím zněním zákona, dále fi nanční informa-
ce, kterými se rozumí zejména zpráva o platbách 
orgánům správy členského státu EU nebo třetí 
země, dále budou součástí výroční zprávy nefi -
nanční informace, kterými se rozumí nefi nanční 
výkaznictví, dále zpráva auditora a ostatní infor-
mace požadované zvláštními  právními předpisy. 
Napříč právním řádem dojde k upřesnění pojmu 
„výroční zpráva“ tak, aby se jím v dotčených 
zákonech rozuměla pouze výroční zpráva podle 
zákona o účetnictví.

Nově se uvažuje o vydání inventarizační vyhlášky 
s působností pro všechny účetní jednotky. Ze 
stávající  praxe se zdá, že se účetní jednotky 
dopouštějí v různé míře neprůkaznosti prezen-
tovaného stavu aktiv a dluhů v účetní závěrce 
z důvodu chyb při prokazování stavu. Kvalita 
provedení inventarizace je přímo úměrná 
kvalitě účetní závěrky, a protože inventarizace 
je klíčová pro průkaznost celého účetnictví, je 
rozšíření působnosti inventarizační vyhlášky na 
všechny účetní jednotky nezbytné. Nový zákon 
bude obsahovat v oblasti inventarizace pouze 
předmět inventarizace, lhůty pro provedení 
inventarizace, náležitosti inventurních soupisů, 
vypořádání inventarizačních rozdílů a lhůty pro 
úschovu, pro prokázání inventarizace. Prováděcí 
vyhláška poskytne návodnou odpověď na otázku, 
jak organizačně zajistit proces provedení inven-
tarizace, aby byly naplněny požadavky zákona. 
Současně je nezbytné zachovat speciální režim 
inventarizace u některých druhů aktiv, jako jsou 
kulturní památky, sbírky muzejní povahy, archeo-
logické nálezy a knihovní fondy.

Na nový zákon budou navazovat nové prováděcí 
právní předpisy, tzn. prováděcí vyhlášky. Předpo-
kládá se vydání jedné nové prováděcí vyhlášky 
pro podnikatelské a nestátní neziskové organi-
zace, která sloučí stávající prováděcí vyhlášky 
pro podnikatele (podnikatele, fi nanční instituce 
a pojišťovny) a nestátní neziskové organizace 
do jednoho prováděcího právního předpisu. 
Další novou vyhláškou by měla být samostatná 
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vyhláška pro konsolidovanou účetní závěrku pro 
podnikatelské účetní jednotky. Tato vyhláška by 
se však nevztahovala na účetní jednotky, které 
sestavují konsolidovanou účetní závěrku podle 
IFRS. Dále budou vydány prováděcí vyhlášky pro 
zdravotní pojišťovny, k hotovostnímu (jedno-
duchému) účetnictví, k inventarizaci, technická 
(o účetních záznamech), pro vybrané účetní 
jednotky, o podmínkách sestavení účetních 
výkazů za Českou republiku, o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek.

V případě Českých účetních standardů se před-
pokládá vydání několika sad Českých účetních 
standardů, které budou v zásadě kopírovat navr-
hovaný rozsah prováděcích předpisů, tj. např. 
sloučení standardů pro všechny podnikatelské 
účetní jednotky a nestátní neziskové organi-
zace do jedné sady standardů. České účetní 
standardy by měly metodický charakter a byly 

by podpůrným nástrojem pro dosažení věrného 
a poctivého obrazu. Dále se předpokládá, že Čes-
ké účetní standardy zůstanou pro účetní jednotky 
ve veřejném sektoru (vybrané účetní jednotky) 
závazné. Pro ostatní účetní jednotky by použití 
standardů nebylo závazné. 

Článek chtěl seznámit odbornou veřejnost 
zejména s připravovanými novinkami v nové 
účetní legislativě, nepředstavuje závazná právní 
stanoviska či výklady ministerstva. Navíc jsme 
v přípravě legislativního textu stále na začátku 
a konečné znění nové účetní legislativy může být 
odlišné.

Ing. Pavla Strakošová,
vedoucí oddělení Účetnictví podnikatelů, 
odbor Příjmové daně Ministerstva fi nancí 
České republiky

Legislativa komentáře

Vánoční on-line večírek 
„na vlnách Českého rozhlasu“
14. prosince 2020, 18.00—19.30

Srdečně Vás zveme na již tradiční 
vánoční večírek Komory, který se letos 
uskuteční v on-line formě. Moderátor ČR 
Dvojka Tomáš Voženílek Vám umožní 
nahlédnout pod pokličku příprav vánoč-
ních pořadů (nejen) v rozhlase a rád 
zodpoví Vaše dotazy. 

Najděte si čas, připravte si domácí 
svařák a vychutnejte si pořad jen pro 
Vás, který je poděkováním za Vaši celo-
roční přízeň.

Více informací a registraci nalez-
nete na stránkách Komory. 

Pozvánka na XXXIV. Klubový večer
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Nové interpretace Národní 
účetní rady upravující 
účetní řešení kurzového 
rizika 
Jsou to přibližně dva roky, co Národní účetní rada (NÚR) 
schválila záměr vytvoření dvou interpretací věnovaných 
kurzovému riziku a s ním související úpravě kurzových 
přepočtů v účetnictví.  

Nejedná se přitom o první interpretace zaměře-
né tematicky na oblast cizoměnových přepočtů. 
Připomeňme, že v rozsahu schválených inter-
pretací jsou z minulosti I-18 Dohadné položky 
v cizí měně, I-21 Odpis cizoměnové pohledávky, 
I-22 Dotace v cizí měně, I-23 Ocenění nabyté 
cizoměnové pohledávky a I-37 Časové rozlišení 
v cizí měně. Nyní čerstvě přibyly další dvě – I-42 
Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
 a I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně. 
Nelze tedy nabýt jiného dojmu, než že počiny 
NÚR refl ektují skutečnost velmi obecné úpravy 
kurzových přepočtů v českých účetních před-
pisech, při níž účetní jednotky leckdy přistupují 
k cizoměnovým přepočtům v situacích, kdy 
kurzové riziko nevzniká. Důsledkem tak může být 
rozpor se zajištěním věrného a poctivého obrazu 
fi nanční situace účetní jednotky a nenaplnění 
požadavku § 7, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví (dále též „ZoÚ“). Jak jinak označit 
účtování a vykazování kurzových rozdílů v situ-
acích, kdy kurzovému riziku účetní jednotka není 
vystavena. 

Společným východiskem přijatých interpretací 
jsou dvě ustavení zákona o účetnictví, jednak 
povinnost (§ 4, odst. 12, ZoÚ) vést účetnictví 
v peněžních jednotkách české měny a v případě 
pohledávek a závazků, a jiných vymezených 

aktiv a závazků, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, 
povinnost použít současně i cizí měnu a dále 
povinnost (§ 24, odst. 6, ZoÚ) majetek a závazky 
vyjádřené v cizí měně přepočítávat na českou 
měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu, 
resp. majetek a závazky uvedené v § 4, odst. 12 
i ke konci rozvahového dne. 

Bohužel české účetní předpisy nedefi nují obecně 
cizoměnová aktiva a závazky, resp. peněžní 
a nepeněžní položky rozvahy jako je tomu v IFRS, 
v rámci nichž konkrétní defi nice poskytuje IAS 21 
Dopady změn měnových kurzů. Proto je třeba vy-
jít z obecného vnímání, co je kurzové riziko a uvě-
domění, jak s ním v účetnictví pracujeme s cílem 
zajištění již zmíněného věrného obrazu. Kurzové 
riziko ze své podstaty vzniká pouze u těch cizo-
měnových aktiv a závazků, kdy má vývoj měno-
vého kurzu vliv na výši budoucích peněžních toků, 
které účetní jednotka z aktiva očekává získat jako 
přijatou platbu, resp. v souvislosti s vypořádáním 
závazku, které očekává uhradit (např. pohledávky 
za odběrateli ve výši očekávané platby (netto 
hodnoty), nakoupené dluhopisy, závazky vůči 
dodavatelům, přijaté úvěry apod.). Kurzové riziko 
však nevyplývá z aktiv a závazků, které ač jsou 
důsledkem cizoměnové transakce, nevyjadřují 
směrem do budoucna očekávaný peněžní tok 
(např. pozemky a budovy v rámci dlouhodobého 



8

Legislativa komentáře

hmotného majetku, zásoby, náklady příštích 
období, výnosy příštích období, stejně tak 
uhrazené zálohy, které nebudou v budoucnosti 
vráceny apod.). V případě položek časového 
rozlišení poskytuje řešení v tomto smyslu ucho-
pení kurzového rizika I-37 a je přirozeně žádané, 
aby koncepčně stejný přístup byl aplikován na 
další rozvahové položky obdobného obsahu (tj. 
i případné poskytnuté zálohy). 

Nové intepretace byly schváleny na říjnovém 
jednání NÚR, jsou k dispozici na webových 
stránkách NÚR (www.nur.cz) a jejich účinnost je 
v zásadě okamžitá. Záměrem NÚR bylo vydání 
obou interpretací společně, neboť jsou v určitých 
ohledech či základech vzájemně provázané, a je 
společným zájmem všech členů Národní účetní 
rady, aby účetní jednotky, potažmo i auditoři 
u auditovaných účetních jednotek, refl ektovali 
přijatá řešení již při sestavování nejbližších účet-
ních závěrek za rok 2020. 

Cizoměnové 
pohledávky 
s opravnou 
položkou (I-42)
Pohledávka obecně vyjadřuje nárok na peníze, 
přičemž účetní jednotka může mít obchodní 
pohledávky, pohledávky z poskytnutých zápůjček, 
pohledávky z titulu nakoupených dluhopisů aj. 
S pohledávkami je přitom spojeno úvěrové (kre-
ditní) riziko neboli riziko, že protistrana – dlužník 
nárokovanou částku neuhradí. Vzniknou-li ohled-
ně uhrazení pohledávky pochybnosti a účetní 
jednotka očekává, že získá méně nebo též nic, 
přistupuje se v účetnictví k tvorbě opravných 
položek. 

Opravná položka ve své podstatě vyjadřuje 
nejistotu dobytnosti pohledávky a koriguje 
hodnotu pohledávky na úroveň, kterou účetní 
jednotka očekává, že získá. I přesto, že nedo-
chází hned k odpisu pohledávky, vyjadřuje 
opravná položka snížení hodnoty pohledávky 
a riziko jejího neuhrazení. Vůči uživatelům účetní 

závěrky je opravná položka informací, že je spíše 
nepravděpodobné, že účetní jednotka získá 
peněžní tok z pohledávek v její výši. Je nutné 
tedy vnímat, že opravná položka je vyjádřením 
ocenění pohledávky a bez pohledávky nemůže 
samostatně existovat.  

Je-li toto uváženo u cizoměnových pohledávek, tj. 
pohledávek, které v účetnictví vedeném v českých 
korunách představují nárok na příjem cizí měny 
(např. EUR), vyplývá kurzové riziko při správném 
zohlednění úvěrového rizika z pohledávky v netto 
výši, neboť ta představuje budoucí peněžní 
toky, které účetní jednotka očekává. Důsledkem 
kurzového rizika jsou v účetnictví kurzové rozdíly, 
a ty proto u cizoměnových pohledávek vznikají 
pouze z hodnoty pohledávky snížené o související 
opravnou položku (vyjádřenou v cizí měně), tj. 
z netto hodnoty pohledávky. V rámci výsledku 
hospodaření se stávají součástí fi nančního 
výsledku hospodaření. 

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení 
při vykazování kurzového rizika vyplývajícího 
z pohledávek snížených o opravné položky 
v účetní závěrce. Předmětem interpretace není 
přesný účetní postup. V praxi jsou přitom použí-
vána různá řešení účtování kurzových přepočtů 
pohledávek a souvisejících opravných položek. Ať 
již použijete jakékoliv řešení ve svém účetnictví, je 
třeba dle intepretace zajistit vykázání kurzového 
rozdílu ve výkazu zisku a ztráty ve výši, která 
odpovídá kurzovému přepočtu netto hodnoty 
pohledávky.

Ilustrace
(i) 100% opravná položka k cizoměnové pohle-

dávce
 Společnost eviduje obchodní pohledávku 

1 000 EUR, k níž byla vytvořena 100% oprav-
ná položka, tj. ve výši 1 000 EUR. Pohledávka 
i opravná položka jsou evidovány historickým 
přepočtem při kurzu 26 Kč/EUR, tj. v hodnotě 
26 000 Kč. K rozvahovému dni je kurz 26,50 
Kč/EUR. 

 Protože netto hodnota pohledávky je nulová, 
nevzniká společnosti žádný kurzový rozdíl 
a ve výkaz zisku a ztráty tak nebude vykázán 
žádný související dopad.
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(ii) 50% opravná položka k cizoměnové pohle-
dávce

 Společnost eviduje obchodní pohledávku 
1 000 EUR, k níž byla vytvořena 50% oprav-
ná položka, tj. ve výši 500 EUR. Pohledávka 
i opravná položka jsou evidovány historickým 
přepočtem při kurzu 26 Kč/EUR, tj. brutto 
hodnota pohledávky 26 000 Kč a opravná 
položka -13 000 Kč. K rozvahovému dni je 
kurz 26,50 Kč/EUR. 

Protože netto hodnota pohledávky je 500 EUR, 
vzniká společnosti kurzový rozdíl pouze z pře-
počtu této částky, tj. (500 EUR x 26,50 Kč/EUR = 
13 250 Kč) – 13 000 a ve výkazu zisku a ztráty 
tak bude vykázán kurzový zisk ve výši 250 Kč. 

Vzhledem k tomu, že § 4, odst. 4 vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., požaduje prezentovat v rozva-
ze za běžné období brutto výši aktiv, související 
korekce a netto výši aktiv, objevují se otázky, jak 
řešení interpretace ohledně výpočtu a zachycení 
kurzového rozdílu promítnout na brutto výši 
aktiv a související korekci. Intepretace se k tomu-
to přímo nevyjadřuje, avšak uvádí, že požadavek 
na samostatné vykázání brutto, korekce a netto 
ocenění nemůže mít vliv na účetní zachycení 
dopadu kurzového rizika a jeho prezentaci ve 
výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky tak mohou 
u rozvahy s uvážením dříve uvedené ilustrace 
dospět k následujícím prezentacím:

• přepočítat brutto (1 000 EUR) i korekci (-500 
EUR) závěrkovým kurzem, přičemž výsledkem 
je čistý kurzový rozdíl kalkulovaný z netto 
hodnoty pohledávky, který je vykázaný ve 
výsledovce ve fi nančním výsledku hospodaře-
ní 

Rozvaha Brutto Korekce Netto

Obchodní 
pohledávka 
v Kč

26 500 Kč – 13 250 Kč 13 250

Obchodní 
pohledávka 
v EUR

1 000 EUR – 500 EUR 500 EUR

Výkaz zisku a ztráty

Ostatní fi nanční výnosy 250

• přepočítat netto hodnotu pohledávky (500 
EUR) a o vyplývající kurzový rozdíl zachycený 
ve fi nančním výsledku hospodaření upravit 
současně brutto výši pohledávky a korekci 
ponechat v historickém kurzovém přepočtu

Rozvaha Brutto Korekce Netto

Obchodní 
pohledávka 
v Kč

26 250 Kč – 13 000 Kč 13 250

Obchodní 
pohledávka 
v EUR

1 000 EUR – 500 EUR 500 EUR

Výkaz zisku a ztráty

Ostatní fi nanční výnosy 250

Bude-li interpretace účetními jednotkami při-
jímána, měla by z praxe odstranit přístup, při 
němž účetní jednotky počítají kurzové rozdíly, 
jimiž ovlivňují fi nanční výsledek hospodaření, 
nevhodně z brutto hodnoty pohledávky a sou-
časně upravují výši opravné položky jako úpravu 
hodnoty pohledávek s dopadem do provozního 
výsledku hospodaření.

Poskytnuté zálohy 
vedené v cizí měně 
(I-43)
Účetní jednotky považují v praxi poskytnuté 
zálohy vedené v cizí měně často za cizoměnová 
aktiva (za pohledávky) a přistupují k jejich kurzo-
vému přepočtu k rozvahovému dni a též k oka-
mžiku, kdy je při dodání aktiva záloha zúčtována. 
V důsledku je tak ocenění nakupovaného aktiva 
nebo služby vyjádřeno v peněžních jednotkách 
české měny s použitím měnového kurzu plat-
ného k okamžiku dodání, resp. poskytnutí. Jak 
však bylo již v úvodu zmíněno, kurzové riziko 
vyplývá z rozvahových zůstatků, které předsta-
vují do budoucna očekávaný peněžní tok, což 
poskytnutá záloha a priori nesplňuje. Co je tedy 
podstatou poskytnuté zálohy a jak přistupovat 
ke kurzovým přepočtům, je-li vedena v cizí měně, 
poskytuje řešení nově vydané intepretace I-43. 
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Na úvod položím jednoduchou otázku: „Kolik 
Vás stojí zahradní sekačka, když dnes uhradíte 
1 000 EUR při kurzu 25,80 Kč/EUR, tj. 25 800 
Kč a tato částka Vám odejde z bankovního účtu, 
přičemž sekačka je Vám dovezena s fi nálním 
dokladem o dva týdny později, když je kurz 
26,00 Kč/EUR?“. Předpokládám, že všichni vní-
máme, že nás ta sekačka stojí 25 800 Kč, nikoliv 
26 000 Kč. Jaká je tedy její pořizovací cena? 
Pokud nás stojí 25 800 Kč, pak pořizovací cenou 
by měla být tato částka. Přístup, který je realizo-
ván často v praxi vede k vyčíslení pořizovací ceny 
26 000 Kč a k zachycení kurzového rozdílu 200 
Kč za období mezi úhradou a dodáním sekačky. 
A to je postup, který je jednak v rozporu s vní-
máním kurzového rizika, které bylo objasněno již 
dříve, a současně v rozporu s vymezením pořizo-
vací ceny, neboť tou je dle ZoÚ cena, za kterou 
byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 
související. 

Poskytnutou zálohu je třeba vnímat jako 
úhradu (části) pořizovací ceny majetku nebo 
služby před jejich vlastním dodáním. Obecně 
platí, že pořizovací cenu nakupovaného majetku 
nebo služby lze uhradit hned při jejich dodání, 
v čase následujícím dodání (k okamžiku dodání 
vzniká závazek), anebo v době před dodáním (je 
zachycena poskytnutá záloha). Proto poskytnu-
tá záloha představuje a priori ve své podstatě 
samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny 
nakupovaného majetku / služby. Poskytnutá 
záloha je fi nancováním (úhradou) smluvené 
dodávky majetku nebo služby, přičemž je obvyklé, 
že takové dodání následuje. Toto je do jisté 
míry i předpoklad řešení, které intepretace I-43 
poskytuje, a vychází z racionální premisy, že 
neplatíme zálohu, aby nám ji někdo po čase 
vracel. 

Je-li očekáváno dodání majetku, resp. 
poskytnutí služby, představuje poskyt-
nutá záloha samostatnou (dílčí) část celkové 
pořizovací ceny majetku nebo služeb. Poskytnu-
tá záloha je tak již k okamžiku svého uhrazení 
součástí dlouhodobého majetku nebo zásob, 
případně nákladů příštích období u předplace-
ných služeb, a naopak není pohledávkou. Poskyt-
nutá záloha není též majetkem vyjádřeným v cizí 

měně v rozsahu § 4, odst. 12 a její zůstatek tak 
není předmětem kurzových přepočtů k rozvaho-
vému dni, resp. k okamžiku zúčtování. Jinak tomu 
ani být nemůže, kdy je očekáváno dodání např. 
stroje, materiálu, zboží či dopravní služby, nikoliv 
příjem peněžní částky. Zůstatek zálohy je tak evi-
dován v historickém přepočtu k datu poskytnutí 
peněžních prostředků a celková pořizovací cena 
majetku nebo služby je dána součtem zůstat-
ku zálohy a případné výše doplatku, která je 
přepočtena kurzem k datu dodání majetku nebo 
poskytnutí služby. 

Ilustrace
Společnost očekává dodání majetku / poskytnutí 
služby

Společnost uhradí 50% zálohu ve výši 1 000 
EUR v souvislosti s pořízením stroje / materiálu 
/ dopravní služby při kurzu 26 Kč/EUR. K roz-
vahovému dni je závěrkový kurz 26,50 Kč/EUR 
a při dodání / poskytnutí je kurz 26,80 Kč/EUR, 
přičemž vzniká povinnost doplatit 1 000 EUR do 
dvou týdnů. 

Společnost zachytí uhrazenou zálohu ve výši 
26 000 Kč, kterou v účetní závěrce bude prezen-
tovat v rámci dlouhodobého hmotného majetku / 
zásob / nákladů příštích období. K rozvahovému 
dni nedochází ke kurzovému přepočtu. K oka-
mžiku dodání vzniká společnosti povinnost dopla-
tit 1 000 EUR, tj. při kurzu 26,80 Kč/EUR 26 800 
Kč. Pořizovací cena stroje / materiálu / dopravní 
služby je 52 800 Kč, tj. součet uhrazené zálohy 
a ocenění závazku při dodání / poskytnutí. Stroj 
a materiál je evidován v aktivech s ohledem na 
další relevantní účetní postupy, zatímco náklady 
příštích období jsou zúčtovány do výsledku hos-
podaření v okamžiku poskytnutí služby. 

Je-li očekáváno navrácení peněžní částky, 
představuje poskytnutá záloha cizoměnovou 
pohledávku, tj. majetek vyjádřený v cizí měně 
spadající do rozsahu § 4, odst. 12, který je před-
mětem kurzového přepočtu. Poskytnutá záloha 
je tak vykazována v rozvaze v rámci pohledávek, 
nikoliv jako součást dlouhodobého hmotného 
majetku, zásob nebo nákladů příštích období. 
Zůstatek zálohy prezentovaný v rozvaze je dán 

Legislativa komentáře



11

Legislativa komentáře

kurzovým přepočtem k rozvahovému dni a vznik-
nou-li pochybnosti ohledně výše částky, která 
bude navrácena, zohlední účetní jednotka řešení 
dříve popsané interpretace I-42. 

Ilustrace
Společnost očekává navrácení peněžní částky 
Společnost uhradí 50% zálohu ve výši 1 000 
EUR v souvislosti s pořízením stroje / materiálu 
/ dopravní služby při kurzu 26 Kč/EUR. K roz-
vahovému dni je závěrkový kurz 26,50 Kč/EUR 
a společnost vyhodnotí dokončení transakce za 
nepravděpodobné, neboli očekává navrácení 
uhrazené částky. 

Společnost zachytí uhrazenou zálohu ve výši 
26 000 Kč, kterou v účetní závěrce bude prezen-
tovat nejdříve v rámci dlouhodobého hmotného 
majetku / zásob / nákladů příštích období. 
Neboť k rozvahovému dni očekává navrácení 
peněžní částky, dojde jednak k přesunutí zůstat-
ku zálohy do pohledávek a současně k jejímu 
kurzovému přepočtu na částku 26 500 Kč. V té 
souvislosti je zachycen ve fi nančním výsledku 
hospodaření kurzový zisk 500 Kč. 

Řešení intepretace vyžaduje, aby účetní jednotka 
vyhodnocovala očekávání ohledně realizace 
poskytnuté zálohy, neboť očekávání dodání 
majetku či služby, resp. očekávání navrácení 
peněžní částky zásadně mění účetní řešení.

Ač intepretace vychází z existujících účetních 
předpisů, změní běžnou praxi u řady účetních 
jednotek. Pokud tedy v důsledku přijetí schvále-
ných interpretací účetní jednotka změní účetní 
metody používané při vedení svého účetnictví 
a při sestavování účetní závěrky, měla by být 
zvážena úprava srovnávacího období. V tomto 
ohledu by tedy neměly zůstat stranou inter-
pretace Národní účetní rady s označením I-29 
Opravy chyb, změny v účetních odhadech 
a změny v účetních metodách a I-30 Srovnatel-
nost informací za běžné a minulé účetní období 
v individuální účetní závěrce podnikatele. 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Účetní expert, předseda Komory certifi kovaných 
účetních, odborný asistent na katedře fi nančního 
účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Konzultant 
a lektor v olbasti IFRS a podnikových konsolidací. 
Autor a spoluautor řady odborných publikací 
a článků. Je též členem kontrolního výboru Rady 
pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní 
rady malých a středních podniků při AMSP ČR 
a zastupoval Komoru certifi kovaných účetních 
v Národní účetní radě.



12

Stručně k nové právní úpravě 
týkající se uplatňování daňové 
ztráty jako položky odčitatelné 
od základu daně z příjmů 
fyzických a právnických osob
Rok 2020 je spojen mimo jiné s celou řadou významných 
změn právních předpisů, a to nejen v souvislosti s pande-
mií nového typu koronaviru, ale i s úpravami připravova-
nými a schvalovanými po delší dobu. Cílem tohoto článku 
je zaměřit se na jednu z novel spadajících do první skupiny, 
díky které byl do našeho právního řádu vtělen nový insti-
tut tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty.

Možnost zpětného 
uplatnění daňové 
ztráty
Důvodem, který vedl k samotným úvahám 
o zavedení možnosti zpětného uplatnění daňové 
ztráty (loss carryback), byla skutečnost, že 
v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19 
vykáže řada daňových poplatníků za zdaňovací 
období 2020 daňovou ztrátu. Ačkoliv je mož-
né jak podle původních, tak podle stávajících 
právních předpisů daňovou ztrátu uplatnit 
v pěti následujících zdaňovacích obdobích (loss 
carryforward), takové uplatnění daňové ztráty 
„do budoucna“ je spojeno s tím, že poplatník se 
k úspoře na dani nedostane ihned, nýbrž musí 
čekat na budoucí kladné základy daně, které 
mohou být prostřednictvím odčitatelné položky 
v podobě daňové ztráty sníženy. Navíc součas-

ně platí, že pokud v následujících pěti obdobích 
(kladné) základy daně vykázány nebudou, nebo 
budou vykázány v menší výši než činí stanove-
ná daňová ztráta, nevyčerpaná daňová ztráta 
zanikne.

Jako jedno z daňových opatření v souvislosti 
s pandemií nového typu koronaviru bylo tedy 
zvažováno, že daňovou ztrátu za zdaňovací 
období roku 2020 by bylo možné uplatnit nikoliv 
jen do budoucna, nýbrž i zpětně.1 Jinými slovy 
poplatník, který by daňovou ztrátu vykázal, by ji 
mohl prostřednictvím dodatečného daňového při-
znání uplatnit za předchozí rok (roky), ve kterém 
(kterých) vykázal kladný základ daně, v důsledku 
čehož by mu okamžitě vznikl vratitelný přeplatek 
na dani z příjmů. Jak již předchozí text tohoto 
příspěvku naznačuje, opatření nakonec bylo záko-
nodárcem přijato, příslušná novela vyhlášena pod 
č. 299/2020 Sb., přičemž již nabyla účinnosti (od 
1. července 2020). Zásadní skutečností potom je, 

Legislativa komentáře

1 Šmirausová (2020) k tomu vysvětluje, že opatření je součástí zákona označovaného jako tzv. protikrizový daňový balíček.  
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že nově zavedená možnost zpětného uplatnění 
daňové ztráty se netýká jen roku 2020 či nutné 
souvislosti s koronavirovou pandemií, nýbrž byl 
přijat obecný institut vztahující se jak na všechny 
poplatníky (fyzické i právnické osoby), tak na 
daňové ztráty vykázané kdykoliv v budoucnosti.2 

Podstatou zmíněné novely je změna zejména 
ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o daních z příjmů“). Nově 
formulované ustanovení umožňuje odečíst pra-
vomocně stanovenou (vyměřenou či dodatečně 
vyměřenou) daňovou ztrátu, která je vykázána 
buď za zdaňovací období, nebo za období, za 
které se podává daňové přiznání.3 Tuto daňovou 
ztrátu je potom možné odečíst:
a) ve dvou bezprostředně předcházejících zda-

ňovacích obdobích a/nebo
b) v pěti bezprostředně následujících zdaňo-

vacích obdobích; u této varianty je přitom 
podstatné, že v souladu s výkladovým poky-
nem GFŘ D-22 je uplatnění daňové ztráty 
limitováno právě pěti obdobími, která jsou 
defi nována jako období zdaňovací. Explicitně 
se poté stanovuje, že k obdobím, za která se 
podává daňové přiznání (viz výše), se nepři-
hlíží. Znamená to tedy, že pokud se v prů-
běhu pěti následujících zdaňovacích období 
vyskytne i období, za které se podává daňo-
vé přiznání (například při změně účetního 
období z kalendářního roku na hospodářský 
rok či naopak), lze uplatnit daňovou ztrátu 
fakticky i za více než 5 období (jinými slovy ve 
více než pěti daňových přiznáních).

Z hlediska budoucího uplatnění daňové ztráty 
není její výše limitována. Naopak ale platí, že jde-
-li o zpětné uplatnění, lze daňovou ztrátu odečíst 
maximálně do výše nepřesahující 30 mil. Kč. 
Tento limit je souhrnný za obě předcházející (zda-
ňovací) období, přičemž fakticky je tak možné 
uplatnit stanovenou daňovou ztrátu v této maxi-
mální výši libovolně buď za obě dvě předcházející 

období, nebo jen za jedno z nich. Platí také, že 
uplatňování ztráty do minulosti a do budoucnosti 
lze kombinovat. Pokud tedy poplatník vykáže 
daňovou ztrátu vyšší než 30 mil. Kč a uplatní si 
maximální výši ztráty do minulosti, zbylou část 
nad 30 mil. Kč může uplatnit v pěti bezprostřed-
ně následujících zdaňovacích obdobích.

Jak již bylo několikrát uvedeno, rozebíraná změna 
zákona o daních z příjmů byla přijata v souvislosti 
s opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. 
Poměrně logicky tak z hlediska účinnosti novela 
vychází ze závěru, že první ztrátou, kterou bude 
možné zpětně uplatnit, bude daňová ztráta roku 
2020. Přesněji řečeno, první zpětně uplatnitelnou 
bude ztráta, která vznikla za období (buď za 
zdaňovací, nebo za období, za které se podá-
vá daňové přiznání), které skončí počínaje 30. 
červnem 2020. Bude se tedy jednat zejména 
o zdaňovací období ve formě kalendářního roku 
2020, popř. se může jednat například o hospo-
dářský rok, který skončil 30. září 2020 atp.

Přechodné 
ustanovení novely 
týkající se první 
zpětně uplatnitelné 
daňové ztráty
Právě prvního období, za které lze daňovou 
ztrátu zpětně uplatnit, se navíc týká jedno z pře-
chodných ustanovení novely. Pro co nejrychlejší 
dosažení úspory na dani je možné nečekat až 
na okamžik, kdy bude daňová ztráta stanovena 
(vyměřena) – tj. v zásadě na konec lhůty pro 
podání daňového přiznání za zdaňovací období 
2020, nýbrž je možné, aby poplatník výši daňové 
ztráty odhadl (určil) a tuto odhadovanou výši 
zpětně uplatnil. Při této variantě je však nutné 
upozornit na dvě skutečnosti. Tou první je, že 

2 „Nejedná se o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický stabilizátor v zákoně o daních z příjmů použitelný při 
náhlých ekonomických propadech.“ – důvodová zpráva k návrhu zákona vyhlášeného pod č. 299/2020 Sb.   

3 Blíže viz ustanovení § 38ma zákona o daních z příjmů – jedná se například o důsledky některých podnikových transakcí, důsle-
dek přechodu z kalendářního na hospodářský rok atp.
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odhadovanou (nikoliv skutečnou – stanovenou) 
ztrátu je možné uplatnit jen za jedno (nikoliv za 
dvě) předcházející období, pro nějž také platí 
limit 30 mil. Kč. Druhá skutečnost již vyplývá 
z předcházejícího textu a spočívá v tom, že 
možnost odhadu daňové ztráty se týká pouze 
tohoto prvního zdaňovacího období (možnost 
odhadu je tedy jen jednorázová, netýká se dal-
ších období do budoucnosti).

Variantu odhadu řada daňových poplatníků již 
využila, a to dokonce tím, že v řádných daňových 
přiznáních podávaných za (kalendářní) rok 2019 
využila určenou (odhadovanou) částku daňové 
ztráty za ještě neskončený rok 2020 jako polož-
ku odčitatelnou od základu daně. Zcela logicky 
pak bude muset dojít k tomu, že tento odhad 
bude korigován na základě skutečně stanovené 
daňové ztráty po podání daňového přiznání za 
rok 2020. Pokud například dojde k tomu, že 
poplatník původně určil odhad daňové ztráty 
vyšší, než jakou ve skutečnosti vykáže, bude to 
spojeno nejen s povinným podáním dodateč-
ného daňového přiznání za rok 2019 na vyšší 
daňovou povinnost, ale i s nepříjemným úrokem 
z prodlení.

Možnost odhadu se ale jeví jako velmi podstatná 
i pro období prvního pololetí roku 2021. A to 
například v situaci, kdy bude již připraveno 
(a možná také podáno) daňové přiznání za rok 
2020 s vykázanou daňovou ztrátou, přičemž ješ-
tě neuplyne lhůta pro jeho podání. Obecně totiž 
bude vždy nutné pro možnost zpětného uplat-
nění daňové ztráty, tedy pro možnost podání 
dodatečného daňového přiznání (resp. pro jeho 
„akceptování“ správcem daně) za předchozí rok 
(roky) čekat až na okamžik stanovení daně. Za 
rok 2020 ale může být využit zmíněný institut 
odhadu, tedy daňovou ztrátu bude možné 
uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok 
2019 ještě před tím, než bude skutečná daňová 
ztráta vyměřena. Navíc výše tohoto odhadu 

může být „na koruny“ přesná, neboť již bude 
vyplývat z podaného daňového přiznání. Je tak 
možné očekávat, že řada daňových poplatníků, 
kteří za rok 2020 vykáží daňovou ztrátu a kteří 
ještě možnost zpětného uplatnění odhadu nevy-
užili, budou s uzavřením roku 2020 a s přípravou 
daňového přiznání spěchat tak, aby co nejpřes-
něji výši daňové ztráty za rok 2020 věděli.

Prekluzivní lhůta 
pro stanovení daně
Záležitostí, která se v souvislosti s možností 
uplatnění daňové ztráty jakožto položky odčita-
telné od základu daně dlouhodobě řeší, je běh 
prekluzivní lhůty pro stanovení daně. V souladu 
s ustanovením § 148 odst. 1 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „daňový řád“), platí, že obecná 
délka této lhůty je tři roky. Pokud tedy tato lhůta 
marně uplyne, daň za dotčené zdaňovací období 
již nelze stanovit (dodatečně doměřit). Z tohoto 
obecného pravidla však existuje řada výjimek, 
mezi které patří právě možnost uplatnění 
daňové ztráty. Tato výjimka vychází z ustanovení 
§ 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, které 
je ve vztahu k obecnému pravidlu zakotvené-
mu v daňovém řádu speciální. Podstatou zde 
formulované výjimky je významné prodloužení 
běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně, neboť 
se formuluje, že je-li možné uplatnit daňovou 
ztrátu „do budoucna“, lhůta pro stanovení daně 
za období, ve kterém byla ztráta stanovena, a za 
všechna následující zdaňovací období, kdy je 
možné tuto ztrátu uplatnit, končí současně se 
lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňova-
cí období, kdy je ztráta teoreticky uplatnitelná 
(v zásadě se tak jedná o lhůtu v délce 8 let, a to 
i tehdy, pokud je daňová ztráta například fakticky 
uplatněna jednorázově hned v prvním následují-
cím roce).4 

4 Na tomto závěru nic nezměnil ani v poslední době hojně diskutovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Afs 58/2019 
ze dne 13. 5. 2020, který zamezil výkladům spočívajícím v tzv. řetězení prekluzivních lhůt. Toto řetězení se týká situace, kdy 
v průběhu pěti následujících zdaňovacích období po vyměření daňové ztráty je vykázána ztráta další. Finanční správa před 
vydáním rozsudku vycházela z výkladu, že v tu chvíli začíná běžet nová osmiletá prekluzivní lhůta, která se vztahuje i k období 

Legislativa komentáře
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V kontextu zpětného uplatnění daňové ztráty 
přinesla novela poměrně logické pravidlo, že 
pokud je daňová ztráta uplatněna „do minu-
losti“, lhůta pro stanovení daně za toto (tato) 
předcházející období skončí společně se lhůtou 
pro stanovení daně za období, ve kterém je 
daňová ztráta vykázána. Vykáže-li tedy například 
poplatník daňovou ztrátu za rok 2020 a uplat-
ní ji zpětně za rok 2019, lhůta pro stanovení 
daně za rok 2019 skončí současně se lhůtou 
pro stanovení daně za rok 2020 (o její délce viz 
dále). Podstatné zde přitom je, že jde-li o zpětné 
uplatnění, nevychází se (na rozdíl od budoucího 
uplatnění) z teoretického konceptu (kdy lze 
ztrátu teoreticky uplatnit), nýbrž z fakticity, tedy 
lhůta pro stanovení daně se prodlužuje jen za 
ta období, kdy byla daňová ztráta skutečně 
uplatněna. Z toho vyplývá, že pokud poplatník 
dosáhne daňové ztráty a nerozhodne se pro její 
zpětné uplatnění, lhůta pro stanovení daně za 
dvě předcházející období se nemění a jedná se 
tak o obecnou tříletou lhůtu (není-li prodloužena 
z jiných důvodů).

Z hlediska budoucího uplatnění přinesla novela 
zásadní úpravu, a to v podobě zřízení tzv. 
institutu vzdání se práva na (budoucí) uplatnění 
daňové ztráty. Poplatník má totiž nově možnost 
vzdát se práva pro uplatnění daňové ztráty 
v následujících obdobích, a to konkrétně tak, že 
tuto skutečnost oznámí správci daně ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání za období, kdy 
je ztráta vykázána. Platí současně omezující 
podmínky, kterými jednak je, že (promeškanou) 
lhůtu pro podání oznámení nelze navrátit v pře-
dešlý stav a dále, že jakmile je jednou oznámení 
podáno, nelze jej vzít zpět. Důsledky takového 
oznámení ve vztahu k běhu prekluzivní lhůty jsou 
pak zřejmé. Tím, že se poplatník vzdá práva pro 
uplatnění daňové ztráty do budoucnosti, lhůta 
pro stanovení daně za období, kdy byla daňová 
ztráta stanovena, se neprodlužuje.

Je nutné explicitně zdůraznit, že vzdání se práva 
na uplatnění daňové ztráty je institutem „do 

budoucna“, tedy i když poplatník takové ozná-
mení správci daně zašle, může daňovou ztrátu 
uplatnit zpětně. Je však nutné si uvědomit, že 
i když poplatník například uplatní celou daňovou 
ztrátu zpětně, je nutné, aby takové oznámení 
o vzdání se práva na budoucí uplatnění učinil, 
neboť jen v tomto případě se nebude prodlužo-
vat lhůta pro stanovení daně za období, kdy byla 
ztráta stanovena (jak bylo popsáno výše). Pokud 
by poplatník takové oznámení neučinil, pak 
i přesto, že celou daňovou ztrátu již do minulosti 
uplatnil, zůstává mu „teoretická“ možnost jejího 
budoucího uplatnění (například v případě, kdy by 
se na základě dodatečného daňového přiznání 
daňová ztráta zvýšila) a lhůta pro stanovení 
daně by se mu tak významně prodloužila.

Závěr
Jakkoliv se u změny zákona o daních z příjmů 
jedná ve své podstatě o poměrně jednoduchou 
a pochopitelnou problematiku, legislativně tech-
nické provedení novely je poněkud složité a plné 
drobných detailů, které mohou do budoucnosti 
přinést výkladové potíže.

Již v tuto chvíli je zřejmé, že v případě uplatňová-
ní daňové ztráty je třeba vnímat institut vzdání 
se práva na její budoucí uplatnění. Ten v zásadě 
přináší poplatníkům velkou výhodu v podobě 
zkrácení lhůty pro stanovení daně (tedy v zásadě 
možnosti kontrolovat dané období). Na druhou 
stranu je třeba si uvědomit, že se jedná o insti-
tut, který je možné/nutné využít „napoprvé 
a správně“, neboť jakmile poplatník jednou své 
právo uplatní, nelze to vzít jakkoliv zpět. Stejně 
tak pokud své právo ve lhůtě pro podání daňo-
vého přiznání neuplatní, nelze to již nijak zhojit 
a toto právo zpětně uplatnit.

Literatura
[1] Šmirausová, P. (2020). „Zpětné uplatně-

ní daňové ztráty jako opatření ke zmírnění 
negativních ekonomických dopadů epidemie 

první ztráty. Pokud by při tomto výkladu (který však Nejvyšší správní soud označil na nezákonný) poplatník vykazoval ztrátu 
opakovaně alespoň jednou za pět let, vedlo by to až k nekonečnému běhu lhůty pro stanovení daně.   

Legislativa komentáře
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Dostupné z https://www.dauc.cz/dokument/
?modul=li&cislo=281046, ISSN 2533-4484

[2] Důvodová zpráva k návrhu zákona vyhlášeného 
pod č. 299/2020 Sb.

[3] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé 
daňové zákony v souvislosti s výskytem koro-
naviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., 
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jan Molín, Ph.D. 

Ing. Jan Molín, Ph.D.
Absolvent oboru Účetnictví a fi nanční řízení 
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. 

Daňové a účetní novinky 
pro rok 2021  
Ing. Jan Molín, Ph.D.
14. prosince 2020, 8.30—17.00, on-line

Srdečně Vás zveme na otevřený seminář zahrnu-
tý do projektu Komory „Vzdělávání jako základ 
profesionality“. Zapojený subjekt může kurzovné 
uhradit z dotačních prostředků Operačního 
programu Zaměstnanost ESF.

Tématem školení jsou poměrně rozsáhlé změny 
v daních a účetnictví účinné od roku 2020 
a 2021, např. aktualizace daňových opatření 
v souvislosti se šířením nového typu koronaviru, 

novinky v oblasti daně z přidané hodnoty pro 
roky 2020 a 2021, novinky v oblasti daní z pří-
jmů, změny v daňovém řádu, změny v účetních 
předpisech a nové interpretace Národní účetní 
rady a dopady změn dalších právních předpisů 
na účetnictví a daně.

Více informací a registraci naleznete 
na stránkách Komory.

Pozvánka na školení
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Odpovědnost za škodu 
způsobenou umělou 
inteligencí 
Počítače v současnosti vykonávají stále více činností, 
které dříve zastával člověk. Algoritmy rozhodují o tom, 
zda banka poskytne klientovi úvěr, ve zdravotnictví se 
využívají algoritmy na určení diagnózy, automobilky vyvíjejí 
autonomní vozidla.

Typické pro tyto algoritmy je, že se dokáží samy 
učit. To znamená, že negenerují výstup pouze na 
základě určitých instrukcí, ale (také) na základě 
vzorců, které si samy odvodily. Proto ani jejich 
tvůrce neví nebo nedokáže jednoduše zjistit, 
proč v konkrétním případě algoritmus genero-
val určitý výsledek. Tím méně toto může vědět 
a kontrolovat uživatel. Nicméně aplikace na bázi 
výše uvedených algoritmů mohou způsobit ško-
du samotnému uživateli nebo další osobě.

Tyto technologie bývají nazývány umělou inteli-
gencí. I když se o skutečnou umělou inteligenci 
nejedná, tento pojem je hojně používán, a to 
i v ofi ciálních dokumentech. Proto je termín umě-
lá inteligence používán i v tomto článku.

Aktivity Evropské 
unie v oblasti 
odpovědnosti
Obecně rozlišujeme dva druhy odpovědnosti, 
a to odpovědnost subjektivní, u které se zkoumá 
přítomnost zavinění škůdce a odpovědnost 
objektivní, kde je zavinění odpovědné osoby 
irelevantní. V Občanskoprávních pravidlech pro 
robotiku akcentuje Evropský parlament zásadu 
absolutní odpovědnosti neboli objektivní odpo-
vědnosti ve vztahu k aplikacím umělé inteligen-

ce. Zároveň zmiňuje přístup založený na řízení 
rizik, který je zaměřen na osobu, která je za 
určitých okolností schopna minimalizovat rizika 
a řešit negativní dopady technologie. Důraz 
na objektivní odpovědnost v případě využívání 
umělé inteligence je důsledkem skutečnosti, že 
poškození nebudou zpravidla schopni prokázat 
zavinění konkrétní osoby, které často nemusí být 
přítomno, a nemohli by se tudíž náhrady škody 
domáhat.

Na konci roku 2019 vydala Evropská komise 
Zprávu Expertní skupiny pro odpovědnost 
a nové technologie (dále jen: „zpráva“). Tato 
zpráva zmiňuje celou řadu aspektů odpovědnosti 
za umělou inteligenci a uvádí škálu doporuče-
ní. Zpráva kupříkladu navrhuje, aby objektivní 
odpovědnost za určité systémy umělé inte-
ligence, které jsou provozovány ve veřejném 
prostoru a mohou tak způsobit značnou škodu, 
nesl tzv. operátor, tedy osoba, která kontroluje 
riziko spojené s provozováním této technologie. 
Zde zpráva míří hlavně na provoz autonomních 
vozidel, dronů apod.

Zpráva se také dotýká problematiky nepřímé 
odpovědnosti, tzn. odpovědnosti za použití 
nové technologie v situacích, kdy by odpovědná 
osoba využila lidského pomocníka. Zde experti 
vyzývají k uplatnění zásady funkční ekvivalence. 
Osoba, která technologii použila, by měla být 
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odpovědná stejně, jako by využila služeb člověka. 
Přestože doporučení obsahují v převážné většině 
pravidlo objektivní odpovědnosti, zpráva nevylu-
čuje ani odpovědnost subjektivní. Odpovědný na 
základě zavinění by mohl být operátor, a to za 
výběr systému sloužícího konkrétnímu úkolu a za 
jeho monitorování a udržování.

Odpovědnost podle 
platného českého 
práva
Je potřeba si uvědomit, že aplikace na bázi 
umělé inteligence netvoří homogenní skupinu. 
Stejně tak nelze (a v budoucnu pravděpodobně 
ani nebude možné) využít pouze jedno ustanove-
ní občanského zákoníku upravující odpovědnost 
za škodu. 

V souvislosti s umělou inteligencí a vznikem 
škody se pravidelně zmiňují autonomní vozidla. 
České právo, na rozdíl od některých právních 
řádů, činí objektivně odpovědného za škodu pro-
vozovatele vozidla (§ 2927 a násl. OZ). Již nyní 
není tedy nutné dokazovat zavinění v případě 
uplatnění nároku na náhradu škody způsobe-
né provozem vozidla. Lze předpokládat, že se 
zavedením autonomních vozidel do provozu 
odpovědnost provozovatele nezmění.

Na umělou inteligenci, která byla použita uživate-
lem při poskytování služeb, by bylo možno apliko-
vat dvě ustanovení občanského zákoníku. Prvním 
z nich je škoda způsobená věcí podle § 2936 
OZ. Kdo je povinen někomu něco plnit a použije 
při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobe-
nou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí 
zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných 
biologických služeb. Věcmi, které byly použity 
při plnění závazku, budou typicky různé přístroje 
a stroje, které jejich uživatel použil při posky-
tování služeb druhé smluvní straně. Praktickým 
problémem při aplikaci tohoto ustanovení bude 
dokazování existence vady algoritmu, což bude 
pro poškozeného mnohdy těžké, ne-li nemožné. 
Poškozený by mohl uplatnit nárok na náhradu 
škody i podle ustanovení § 2824 OZ.

JUDr. Eva Fialová LL.M., Ph.D. | GHS Legal, s.r.o.

Převzato z časopisu Právní prostor
č. 14/2020

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

Legislativa komentáře

Mzdové účetnictví
14.—16. ledna 2021
Hotel Prachárna, Olomouc 

Srdečně Vás zveme na první internátní školení 
v příštím roce. Tématem mzdového účetnictví 
Vás provede zkušená a oblíbená lektorka PhDr. 
Dagmar Kučerová, certifi kovaná účetní, člen-
ka KCÚ a specialistka na mzdové účetnictví. 

V případě, že školení nebude možno uskutečnit 
prezenčně, bude realizováno on-line. 

Více informací a registraci naleznete na 
stránkách Komory. 

Pozvánka na internátní školení
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Profesní mlčenlivost 
účetních 
Zásada č. 8 Etického kodexu Komory certifi kovaných účetních 
zní: „Profesní účetní zachovává mlčenlivost o všech skutečnos-
tech, které se dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, 
s výjimkou těch, které jsou veřejně známé. Sdělit informace kry-
té profesní mlčenlivostí může jen se souhlasem klienta, vyžadu-
jí-li to právní předpisy nebo umožňují-li to profesní standardy. 
Profesní účetní zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržovali 
i jeho spolupracovníci.“

Osobně se domnívám, že tento bod Etického 
kodexu je jedním z nejdůležitějších zejména pro 
naše klienty. Pokud účetním podnikatelé svěřují 
doklady, které podávají ucelený přehled o stavu 
majetku a hospodaření dané fi rmy, pak nechtějí, 
aby se informace předávaly komukoli mimo tuto 
společnost. Ale i uvnitř společnosti určitě neplatí, 
že by všichni zaměstnanci měli znát veškeré 
informace z účetního systému. Zaměstnanci mají 
sice právo být informováni podle § 279, odst. 1, 
písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník prá-
ce, ve znění pozdějších předpisů, o ekonomické 
a fi nanční situaci zaměstnavatele a jejím pravdě-
podobném vývoji; to však neznamená, že by tyto 
informace měly vzejít z účtárny, kde jsou data 
nepochybně shromážděna. Předpokladem pro 
to, aby sami účetní mohli informovat o těchto 
skutečnostech v rámci zákoníku práce, by jistě 
bylo vymezení této skutečnosti v rámci pracov-
ních činností. Takto vymezený rozsah oprávnění 
pro profesní účetní, která je zaměstnancem 
daného podniku, plnohodnotně pokryje podmín-
ku souhlasu klienta, který je stanoven v Etickém 
kodexu jako jedna z podmínek, kdy může sdělit 
informace kryté profesní mlčenlivostí.

U externích účetních dochází mnohdy k tomu, 
že je souhlas se zproštěním mlčenlivosti udělen 
klienty pro účely soudního řízení v rámci občan-
sko-soudních sporů, kdy účetní před soudem 
vystupuje jako svědek. V rámci uděleného 

souhlasu bude bezpochyby nutné vymezit okruh 
poskytnutého souhlasu v prolomení mlčenlivosti, 
nebo může být souhlas se sdělením informací 
vymezen globálně na veškeré informace (to 
však není mnohdy účelné). Nicméně bez toho, 
aniž by byl vydán souhlas klienta s poskytnu-
tím informací o skutečnostech, které se účetní 
při poskytování služeb dozvěděli, by svědecká 
výpověď znamenala faktické porušení profesní 
mlčenlivosti (byť by to byla výpověď o skutečnos-
tech ve prospěch klienta). Nikde není stanovena 
písemná forma tohoto souhlasu, ale obzvlášť 
u externích účetních bych písemnou formu sou-
hlasu poskytnutého předem vřele doporučovala 
i s konkrétním vymezením, v jakém rozsahu je 
souhlas udělen. Nezapomínejte také na to, že 
i samotný fakt vzájemné spolupráce s daným 
klientem není veřejně známá informace, takže 
i dotaz u civilního soudu na délku a rozsah spo-
lupráce by měl být zodpovězen jen tehdy, kdy má 
účetní od daného klienta k této oblasti udělený 
souhlas, nebo oplývá souhlasem neomezeným 
k prolomení mlčenlivosti.

Pokud jsem se již zmínila o veřejně známých 
informacích, kdy není porušena profesní mlčen-
livost, mělo by se v případě použití informací 
u účetních, které používají mimo dosah klienta, 
skutečně jednat o informace, které může zjistit 
široká veřejnost (napadají mne např. zveřejněné 
účetní závěrky podniků, které lze bezesporu 

Etika
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veřejně získat, pokud je tedy již klienti zveřejni-
li – ovšem zde je možno využít tyto údaje bez 
současné informace o tom, že daná společnost 
je naším klientem).

Úplně jinou kategorií poskytnutí informací, které 
nepodléhají profesní mlčenlivosti, je situace, kdy 
na její prolomení odkazují přímo právní předpisy. 
Mám na mysli trestní řád (Zákon č. 141/1961 
Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpi-
sů). Povinnost fyzických a právnických osob 
i státních orgánů vyhovovat dožádáním orgánů 
činných v trestním řízení je zakotvena v § 8, 
odst. 1 zákona; přičemž odst. 4 tohoto para-
grafu hovoří o možnosti odmítnout plnění této 
povinnosti s odkazem na státem uloženou nebo 
uznanou povinnou mlčenlivost. Profesní účetní 
ze zákona povinnou mlčenlivost uloženou nemají 
(na rozdíl např. od auditorů a daňových poradců). 
Možná by tedy někoho napadlo, že mlčenlivost 
ukotvená ve smlouvě s klientem by mohla 
spadat pod pojem státem uznaná povinná 
mlčenlivost – ovšem trestní řád vymezuje, že se 
za ni nepovažuje „taková povinnost, jejíž rozsah 
není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního 
úkonu učiněného na základě zákona“. Přestože 
tedy budeme mít s klientem ve smlouvě o vedení 
účetnictví, sjednané dle zákona, stanovenou 
podmínku zachování mlčenlivosti, nemůžeme se 
na ni odvolávat v rámci dožádání orgánů činných 
v trestním řízení. A pochopitelně se profesní 
účetní v tomto případě nemohou dovolávat ani 
povinnosti mlčenlivosti uložené v Etickém kodexu 
(ta totiž není ani státem uložená nebo uznaná). 

Předpokládám, že téměř všichni členové naší 
komory, kteří poskytují externí vedení účetnictví 
klientům, uzavírají písemné smlouvy o vedení 
účetnictví (zejména pokud jde o déletrvající 
obchodní vztahy); v rámci nich pak tedy smluvně 
vymezí i mlčenlivost. Požadavek na mlčenli-
vost v Etickém kodexu by tedy měla být spíše 
nadstavbou a informace směrem ke klientovi, 
že kromě smluvních ujednání hrozí za prolome-
ní povinnosti mlčenlivosti i postih z profesní 
komory. 

Účetní kanceláře – členové KCÚ, které zaměst-
návají účetní, mají v Etickém kodexu také 

stanovenou povinnost, aby u svých spolupra-
covníků zajistily dodržování profesní mlčenlivosti 
(a tyto osoby tedy ani nemusí být členy KCÚ). 
Nicméně toto bych považovala za jednoznačný 
požadavek na každého zaměstnance/zaměst-
nankyni na pozici účetní, neboť skutečně pracují 
s množstvím informací, které je nutné mlčenli-
vosti podřídit (a to se nezmiňuji např. o ochraně 
osobních údajů vyplývající z regulace GDPR). 
Povinnost mlčenlivosti pro zaměstnance lze 
zakotvit v pracovní smlouvě, pracovním řádu 
nebo ve vnitřních předpisech zaměstnavatele.

Pojďme tedy využít jednu ze zásad Etického 
kodexu, o které byl tento článek, jako výhodu 
v rámci konkurence účetních – sice nám jako 
členům KCÚ nedává výhodu zákonné mlčenli-
vosti, jako je tomu např. u auditorů a daňových 
poradců, ale jistě nás odlišuje od účetních bez 
členství v komoře. Klientům můžeme nabídnout, 
že vedle smluvní povinnosti, která zřejmě bude 
zakotvena ve většině smluv o vedení účetnictví, 
máme ještě profesní povinnost mlčenlivosti 
vyplývající z dodržování Etického kodexu KCÚ, za 
jejíž porušování můžeme být také postihováni. 
Lidové pořekadlo „mluviti stříbro, mlčeti zlato“ 
by se zde využilo dokonale (klientovi sdělíme, 
že povinnost mlčeti máme v Etickému kodexu 
a chceme jej zakotvit i do smlouvy; a pak již tuto 
povinnost striktně dodržujeme). 

Ing. Michaela Martínková

Ing. Michaela 
Martínková
Účetní expertka, členka KCÚ, 
daňová poradkyně a jednatel-
ka 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 účetnic-
tví a daňovým poradenstvím 
pro malé a střední podniky. 
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Automatizace a digitalizace

Výzvy účetní profese 
v době automatizace 
a digitalizace 
Když jsem v roce 2014 začínala sledovat nové trendy ve 
zpracovávání dokladů v účetnictví, ani jsem netušila, jak 
blízko budu jednou procesu zrodu nových aplikací a tech-
nologií pro účetní praxi. V tomto roce totiž mluvit s IT spe-
cialistou o účetnictví bylo naprosto vyčerpávající pro obě 
strany a představa, že tento obor bude jednou „napovídat“ 
účetní, jak by mohla postupovat při své práci, byla asi jako 
cesta na Mars – představa lákavá, vonící dobrodružstvím, 
ale prakticky za našeho života nedosažitelná.

V té době bylo asi jasné jedno – něco se musí 
stát. Tisíce a tisíce papírů a šanonů plnily 
kanceláře a sklady účtáren a účetních fi rem. 
Nebylo neobvyklé, že na faktuře od účetní byla 
vedle služby vedení účetnictví také položka „tisk 
a papír“ nebo „archivace“. A všeho přibývalo. 
V době, kdy už jste nepotřebovali prakticky hoto-
vost pro nákupy, tak po fi rmách kolovaly řadou 
odpovědných zaměstnanců faktury s „košilkou“ 
a s řadou příloh, které se poté ocitly v rukou 
účetní a následně v šanonu. Po pár letech opět 
putovaly z šanonů do archivačních krabic, až po 
pár dalších letech je někdo milosrdně skartoval. 

Je to pouhých šest let. V tramvaji si mohu koupit 
lístek a zaplatit ho mobilem (ano, opravdu – po 
Plzni, Jablonci nad Nisou a dalších městech už 
dokonce i v Praze máme možnost platby kartou), 
balíky nám nedoručuje pouze Česká pošta, ale 
můžeme si pro ně zajít vedle do obchodu, přišel 
koronavirus, naučili jsme se slovo lockdown 
a děti a učitelé se vidí pouze přes monitor počí-
tače. A všichni jsme poznali, že je třeba umět 
pracovat z home offi  ce, že tam, kde už měli 

podobně nastavené pracovní postupy, jsou dnes 
koronavirem téměř nezasaženi, že cloud není nic 
z náboženství a že elektronické doklady nemusí 
být v karanténě. 

I náš účetní svět obklopila za posledních pár let 
celá řada novinek. Technologické fi rmy vyvíjejí 
aplikace pro nás účetní tak říkajíc „na míru“, 
používají umělou inteligenci na vyčítání dat 
z faktur, ptají se, co bychom ještě rádi a sou-
časně ukazují, co všechno lze a je možné a učí 
i oni nás. Dnes je archivace otázkou pár vteřin 
a to hned při přijetí dokladu – v elektronické 
podobě. Schválení dokladu je práce na jeden klik. 
Zjistit u koho se zrovna schvalování zaseklo lze 
také obratem. A navíc umíme vše dělat rychleji 
a přesněji, a tedy i rychleji a přesněji předkládat 
výsledky hospodaření a další ukazatele. A ještě 
ušetřit – minimálně papír, místo na jeho sklado-
vání a archivaci a také svůj čas. 

V letošním roce jsme jako Komora uspořádali 
naši výroční konferenci na téma Výzvy 
účetní profese v době digitalizace a auto-
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matizace. Měla ukázat možnosti, jak se 
přenést ze světa papírů do světa digitálního 
a změnit kancelářské skříně za virtuální prostor. 
Nic prý v životě není jen náhoda – a nám rok 
2020 ukázal, že téma bylo skutečně vybráno 
aktuálně – nakonec jsme museli přejít do on-line 
prostoru i se samotnou konferencí. Bylo to 
náročné, protože to bylo poprvé. Nemohli jsme 
se setkat osobně, pro nás moderátory chyběl 
kontakt s publikem, občerstvení také bylo jen 
z domácích zdrojů, ale zase každý mohl v klidu 
domova, někdo i v pyžamu, sledovat celou kon-
ferenci, a protože bylo vše natočeno na kamery, 
ještě týden si každý účastník mohl pustit celou 
konferenci na YouTube a najít si přesně třeba tu 
část, která ho nejvíce zaujala. Po dalším týdnu 
se mohl přihlásit ještě do virtuálního stánku 
a probrat s každým vystupujícím on-line svoje 
dotazy – a zájem byl opravdu velký. 

Berte toto číslo jako malé ohlédnutí za touto 
akcí, která svým rozsahem patřila zatím k největ-
ším a svým uspořádáním pro Komoru k naprosto 
ojedinělým. A která se povedla – i díky našim 
partnerům, kteří všichni vzali současný stav jako 
výzvu, nelekli se a konferenci v on-line prostoru 
se s námi rozhodli zkusit. Vyšli jsme, myslím, z té-
to bitvy, jak to bývá, s pár šrámy, ale zase o něco 
silnější a o něco chytřejší. A to je na inovacích to 
nejlepší. Že nás to posune – třeba blíž k cestě 
na Mars.

Ing. Jolana Pražáková
 

Ing. Jolana Pražáková
Absolventka Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, 
bilanční účetní a členka výboru KCÚ. Pracovala na různých 
vedoucích účetních pozicích v bankách a od roku 2018 se zabývá 
poskytováním účetních služeb a konzultací pro mikro, malé 
a střední společnosti prostřednictvím své společnosti Advanced 
Accounting s.r.o. Ve své praxi se zaměřuje na bezpapírový 
proces, sledování vývoje v digitalizaci a automatizaci účetních 
procesů a jejich zavádění do každodenní praxe. 

Automatizace a digitalizace
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Automatizace a digitalizace

Jak se české fi rmy 
adaptovaly na vzdálené 
řízení fi remních fi nancí 
Potřeba řídit fi remní fi nance na dálku se v určité míře 
vyskytovala na trhu posledních pár let. Zásadní zlom však 
nastal s letošním příchodem covidu-19, kdy se převážné 
množství zaměstnanců společností ocitlo na home offi  cu, 
což se ukázalo jako bariéra při vykonávání některých 
klíčových procesů. V jakých agendách vidí fi rmy největší 
kámen úrazu, když se řekne řízení fi remních fi nancí na 
dálku, a jak jej překonat?  

Kromě oborů, které musely na jaře fungovat 
standartně, aby zajistily základní potřeby oby-
vatel, byli ostatní odkázání na práci z domova. 
„Pro společnosti, které už digitalizací fi remních 
fi nancí prošly, nebyl zásah v této sféře nijak 
zásadní. Mnohé fi rmy však na vlastní kůži pocí-
tily, jak špatně se některé agendy řídí a kon-
trolují na dálku. Uvědomily si, že když jejich 

týmy pracují vzdáleně, vznikají jim komplikace 
v běžném provozu. A právě to se pro ně stalo 
hnacím motorem k rozhodnutí překlopit tyto 
funkcionality do digitálního světa. Tímto krokem 
se dané fi rmy adaptovaly na vzniklou situaci, 
a do druhé vlny vstoupily připravenější,“ uvádí 
Petr Herzmann, CEO a spolumajitel společnosti 
Fidoo. 
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Aktuálně zažíváme druhou vlnu covidu a dvěma 
nejčastějšími problémy, se kterými se společ-
nosti potýkají, jsou distribuce fi remních peněz 
na dálku a měsíční vyúčtování bez nutnosti 
osobního setkání. Pro jejich bezproblémový 
provoz je však potřebují vyřešit. Co pomohlo 
fi rmám, které už se na situaci v tomto směru 
adaptovaly?

1. Distribuce fi remních peněz 
na dálku na dva kliky
Výchozí stav 
Všichni z vaší fi rmy jsou doma, spousta zaměst-
nanců realizuje nákupy pro fi remní účely, ať už 
jde o toner nebo židli, a potřebují fi remní peníze. 
Jak to udělat, když si člověk nemůže vyzved-
nout potřebnou částku v plechové pokladničce, 
kterou má u sebe běžně účetní nebo offi  ce 
manažerka?

V ideálním případě rozešlete všem zaměstnan-
cům karty, ale asi není úplně ve vašem zájmu, 
aby měli všichni k fi remnímu účtu přístup. Záro-
veň nelze posílat fi remní peníze na osobní účet, 
protože se pak taková transakce musí zaúčtovat, 
což by pak v účetnictví nehrálo.

Řešení
Představte si, že můžete rozdat předplace-
nou fi remní kartu komukoliv ve fi rmě, a mít 

tak fi remní fi nance naprosto v bezpečí a zároveň 
absolutní přehled o všech proběhlých transak-
cích. Něco jako s kreditem na telefonu, ale u této 
karty nastavíte limity a určíte částku, která tam 
bude pravidelně chodit. Lze však také dobíjet 
fi nance jednorázově dle potřeby. 

Zkrátka záleží na vás, ale zaměstnanec disponuje 
přesně takovou částkou, kterou uznáte za vhod-
nou. V případě, že by měl kdokoliv ze zaměstnan-
ců málo prostředků, v pár vteřinách mu dobi-
jete další. Na druhé straně, pokud má naopak 
z nějakého důvodu peněz na kartě nazbyt, 
a fi rmě se například kvůli cashfl ow fi nance hodí, 
můžete je z karty jednoduše stáhnout zpět na 
fi remní účet. To všechno na dálku prostřednic-
tvím karty a aplikace, na pár kliknutí. Na rozdíl od 
banky, kde je celý proces zbytečně komplikovaný 
a vy pak kvůli drobnosti slyšíte už po desáté: 
„Nezavěšujte prosím, jste v pořadí. Všichni naši 
operátoři právě hovoří.“

2. Uzavření měsíce bez 
papírových podkladů 
a osobního setkávání
Výchozí stav
Ani účetním se home offi  ce nevyhnul. Ano, 
spousta záležitostí se dá sice vyřídit přes telefon 
a faktury posíláme účetní e-mailem. A pak je tu 
konec měsíce. Je právě na účetní, aby od všech 
zaměstnanců získala papírové účtenky za daný 
měsíc a mohla tak uzavřít účetní období.

Automatizace a digitalizace
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Automatizace a digitalizace

Ing. Petr Herzmann, 
MIM
Petr Herzmann je spolumajitelem investiční skupiny 
VIGO Investments a již několik let působí v roli pro-
vozního ředitele společnosti Direct Fidoo spadající 
do rodiny Direct. Jako provozní ředitel se věnuje 
především dalšímu rozvoji společnosti. Startup 
Fidoo se zabývá bezpapírováním ve fi remních fi nan-
cích. Posláním fi rmy je zbavovat fi rmy papírování 
a vopruzu ve fi remních fi nancích, tak aby se fi rmy 
mohly soustředit na to, proč vlastně vznikly. Méně 
papíroo, více businesoo. 

Petr v minulosti sbíral zkušenosti v koncernu 
Johnson & Johnson, ve Factory Pro, Unipetrolu, 
Spolchemii a v České pojišťovně, kde působil na 
pozici ředitele centrální podpory obchodu nebo 
v Direct pojišťovně, kde měl na starosti business 
development. 
 

Ale co teď, když se snažíte osobní styk mezi 
zaměstnanci omezit na minimum, a navíc je 
třeba zrovna ve vaší fi rmě zaměstnanců takové 
množství, že než by shromáždila veškeré podkla-
dy, máme tu další měsíční uzávěrku. 

Nehledě na to, že je shánění a následné 
hromadění papírových účtenek problémem i za 
klasického provozu. A jak pak naložit se situací, 
kdy už má účetní všechny potřebné podklady 
u sebe, ale při vyúčtování přijde na to, že jí chybí 
položka, kvůli které nemůže uzavřít daný měsíc?

Řešení
Řešením je v tomto případě nástroj, který 
umožní, aby se do něj veškeré pohyby fi nancí 
shromažďovaly samy hned při jejich vzniku, ať už 
jde o účtenky, cesťáky, karetní transakce apod. 
Digitalizace účtenek, kdy účtenku jednoduše 
nafotíte k realizovanému výdaji, a vše se pak 
dostává přímo k účetní, usnadňuje celý proces. 

Vše potřebné se uloží, podle platné legislativy 
samo propočítá a vyúčtování jde potom hlad-
ce. Navíc lze neuzavřenou položku převést do 
dalšího měsíce, což přináší účetním obrovskou 

úlevu a velmi tuto možnost oceňují. Posléze už 
stačí jenom nahrát data do účetního programu 
společnosti a je hotovo.

Koronavirus se mezi námi objevil nečekaně 
a kdybyste před rokem někomu popsali situaci, 
která během letošního jara vypukla a podobá se 
sci-fi  fi lmu, nejspíš by si ťukal na čelo. Covid se 
sice stal pro některé fi rmy jednou z příčin, proč 
procesy digitalizovat, ale rozhodně není od věci 
mít možnost řídit fi rmu na dálku včetně fi remních 
fi nancí i za běžných okolností.

Ing. Petr Herzmann, MIM
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Šetří čas při organizaci 
práce, urychluje týmovou 
komunikaci, připomíná 
termíny a má i mnohé další 
užitečné vlastnosti 
Říká o Freelu Karel Fatura z přední 
mezinárodní auditorské agentury Mazars 

O výhodách organizace úkolů pomocí Freela jsme se bavili 
s Karlem Dytrychem. 

Díky čemu vaše aplikace šetří čas, peníze 
a nervy, jak se uvádí na vašem webu?
Freelo je online aplikace pro snadnou organizaci 
práce v týmu. Díky nám celá fi rma ví, co má 
dělat, termíny nekloužou, informace se neztrá-
cejí. V kontextu účetní fi rmy to může být třeba:
 

• Přehledná komunikace s klientem, kdy se 
v jednom úkolu komunikuje právě jedna věc. 
Odpadá nutnost upomínat, co klient ještě 
nedodal.

• Opakované činnosti lze automatizovat. Třeba 
úkol pro dodání bankovního výpisu za přede-
šlý měsíc ze strany klienta.

• Do Freela lze snadno naklikat šablony úkolů. 
Diky tomu fi rma funguje procesně. Příští 
účetní závěrku i junior připraví krok za krokem 
podle manuálu.

• Nad úkoly vznikají časové výkazy, takže je 
jasné, kolik který klient zabere času. Tyto 
náklady lze i na klik fakturovat.

Takto by se dalo ještě nějakou dobu pokračovat. 
Jsme zkrátka nejdoporučovanější český nástroj 
pro pracovní komunikaci.
Kdo je typický uživatel Freela?
Freelo je vhodné pro jakýkoliv tým (2 a více 
lidí), ve kterém společně řeší úkoly, předávají si 
podklady a chtějí dodržovat termíny. Máme řadu 
uživatelů v segmentu konzultačních agentur, 
přes nezávislé profesionály až po korporátní 
klienty typu pojišťovna.

Automatizace a digitalizace
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Typickým uživatelem je třeba auditorská agen-
tura Mazars. 

„Freelo se stalo mým hlavním nástrojem pro 
řízení týmu a úkolů. Rozdělení na projekty, úkoly 
a podúkoly je ideální a můžu zároveň sledo-
vat, jak a kdy jsou jednotlivé úkoly zpracovány, 
včetně přehledného sledování komunikace v jed-
notlivých diskuzích.“

Iva Leksová, Senior accountant v Mazars

Jak se vašemu nástroji v dnešní době 
daří?
Daří se nám dobře. Nejsme raketově rostoucí 
startup, ale ani stagnující fi rma přešlapující na 
místě. Spousta fi rem přesunula svou agendu 
ze dne na den na home offi  ce. Tím zjistili, že je 
nutné komunikovat online a mít přehled nad 
tím, kdo co dělá a v jaké fázi se projekt nachází. 
Proto šéfové fi rem vyhledávají nástroje právě 
jako je Freelo.

Jaké trendy v organizaci práce nás čeka-
jí?
1. Bude méně osobních schůzek. Lidé si uvě-

domili, že to jde přes Hangout bez návštěvy 
kavárny a za polovinu času.

2. Práce na dálku se stane běžnější. Šéfové 
i zaměstnanci zjistili, že to jde. Firma ušetří 
na kancelářích, lidé na cestování a zbyde víc 
času na rodinu.

3. Obecně se zvedne úroveň digitalizace. 
4. Krize povede k úsporám a efektivnějším řeše-

ním. To bude platit i pro výběr nástrojů nebo 
služeb.

Co je vaší hlavní přidanou hodnotou 
oproti konkurentům (a koho konkrétně 
za svoji největší konkurenci považujete)? 
Podle mého názoru máme skvělý poměr jedno-
duchosti a přidané hodnoty. Na pomyslné škále 
od e-mailu až po super komplexní a customi-
zovatelné ERP jsme někde na půli cesty. A tam 
chceme i zůstat. Nabízíme velký komfort a široké 
možnosti. Co si uživatelé často chválí je:

Automatizace a digitalizace
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• „Přijdu do práce a hned na úvodní stránce 
vidím, na čem mám pracovat“. Což je taková 
paralela s e-mailovým inboxem. Seznam 
úkolů umíme zobrazit napříč projekty různých 
týmů.

• Přirozená a snadná komunikace. Ať už jde 
o odpovídání na úkoly z e-mailu nebo komu-
nikaci nad úkoly ve stylu sociálních sítí. 

• Freelo umí samo určovat, kdo by měl být 
řešitel úkolu. Tím šetří plno času při přiřa-
zování a předchází zapadlým úkolům, které 
nikdo nedostal na starost. To je drobnost 
s velkým dopadem.

• Fokus na fi nanční stránku projektů. Máme 
vlastní time tracking, který v reálném čase 
odkrajuje od plánovaných rozpočtů. Třešnič-
kou na dortu jsou napojené fakturační nástro-
je, takže výkazy dostanete rovnou na fakturu.

Ing. Karel Dytrych

Automatizace a digitalizace

Ing. Karel Dytrych
Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz. Snaží se zjednodušovat podnikání druhým. 
Milovník sportu a zdravého životního stylu.
Karel má rád čísla. Hodně pracuje s databází a analyzuje, co se dá. Když zavře 
excel a databázi, tak rád cestuje do teplých krajin. V létě ho s velkou jistotou 
potkáš na kanárech v Las Palmas v zimě někde v Asii.
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Automatizace a digitalizace

Parfumerie Douglas: 
Automatizace zpracování 
přijatých faktur uvolnila 
účetním ruce  
Maloobchodní řetězec parfumerií Douglas dlouhodobě 
bojoval s pracností a nepřesnostmi v procesu zpracování 
přijatých faktur a s tím souvisejícím množstvím 
komunikace. Po nasazení řešení iNVOiCE FLOW 
zpracovává 99 % těchto dokladů automatizovaně. 
Zaměstnance tak společnost zbavila neefektivního 
ručního přepisování přijatých faktur, zrychlila a zpřesnila 
schvalování a zjednodušila zaúčtování dokladů do 
účetního systému.  

Výchozí stav: „Je ta faktura 
již schválená?“

Tuzemská centrála společnosti Douglas zpra-
covává měsíčně vyšší stovky přijatých režijních 
faktur včetně těch slovenských. Kromě toho 
přijímá také velké množství faktur zbožových, 
které stahuje z 15 poboček a jejichž počet 
během roku kolísá, např. před Vánocemi nebo 
svátkem sv. Valentýna. 

Podle vlastní analýzy přitom patřilo zpracování 
přijatých faktur k těm nejpracnějším inter-
ním procesům. Konkrétně velká pracnost při 
pořizování údajů z faktur do účetního systému 
a dále pak samotný oběh faktur ve společnosti. 
Papíry se kupily odpovědným zaměstnancům na 
stolech, a pokud přišla upomínka na nezapla-
cenou fakturu, bylo často velmi těžké dohledat, 
v jakém stavu se závazek nachází. Zjišťování, 
zda je možné fakturu zaplatit a s tím souvise-

jící komunikace napříč fi rmou i s dodavatelem, 
celý proces prodlužovalo a zaměstnávalo na 
čtyři desítky pracovníků od vedoucích prode-
jen, manažerů až po administrativní a účetní 
pracovníky.

IT manažer Parfumerie Douglas měl v minulosti 
dobrou zkušenost s využitím technologií pro 
zpracování vydaných faktur (ORiON EDI). Začal 
se tedy rozhlížet po řešení, které by spolehlivě 
pokrylo zpracování faktur přijatých jako celek 
s celou návazností procesů. Od samotného 
pořízení přijaté faktury, přes schvalování, import 
do informačního systému až po elektronickou 
archivaci. „Hlavní motiv pro výběr iNVOiCE FLOW 
byl, že spolehlivě pokrývá zpracování faktur jako 
celek s celou návazností procesů. Zpočátku 
panovaly obavy, jak změnu zvládneme, ale po 
prvních 14 dnech byli klíčoví uživatelé z úspory 
práce nadšení,“ říká Milan Švihla, manažer IT ve 
společnosti Parfumerie Douglas.
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Nasazení řešení iNVOiCE FLOW zabralo ve 
společnosti Douglas 2 měsíce včetně testo-
vacího (learningového) provozu, kdy se umělá 
inteligence obsažená v řešení „učí“ vyhle-
dávat na fakturách správné údaje, ať už jde 
o PDF přílohy v e-mailech nebo nascanované 
papírové faktury z pošty. Automatický příjem 
dokladů ve strukturované podobě (EDI, ISDOC, 
IDOC, apod.) je samozřejmostí. Díky tomu nyní 
obsluha zpracovává ručně pouze jednu přijatou 
fakturu ze sta a ušetřený čas může věnovat 
jiné práci.

Přehledné schvalování 
dostupné odkudkoli 
Schvalování dokladů fyzicky v papírové podobě 
znesnadňovalo dohledání, kde a v jakém stavu 
se faktura nachází. To generovalo zbytečné 
problémy se splatností závazků a napětí ve 
vztahu k dodavatelům. Finanční oddělení navíc 
postrádalo informace, jak velká je suma závaz-
ků ve schvalovacím procesu. 

Důsledkem byla častá dodatečná komunika-
ce s dodavateli nebo uvnitř fi rmy. S využitím 
elektronického workfl ow klesly počty dotazů 
k dokladům desetinásobně a počet faktur, které 

společnost platí po splatnosti je menší o 75 %. 
„Pokud dříve papírové doklady někomu ležely na 
stole, bylo obtížné zachovat pořádek a včasnost 
splatnosti. Po nasazení Orion Invoice Flow se 
komunikace s dodavateli a uvnitř fi rmy nad fak-
turami mnohonásobně snížila a ušetříme velké 
množství dříve vynakládané energie,“ dodává 
Švihla.

Schvalovací workfl ow

Parfumerie Douglas rozlišuje dva typy schvalo-
vacího workfl ow: 

– CZ/SK režijní faktury přijaté
– CZ/SK zbožové faktury přijaté

Kromě těchto základních má v iNOViCE FLOW 
k dispozici také automatické schvalování opa-
kujících se faktur, kdy si s první fakturou nastaví 
parametry opakování a pokud se další faktury 
pohybují v těchto parametrech, schvalování je 
vynecháno a doklad přechází rovnou k zaúčto-
vání. 

Dalším specifi kem je možnost nastavení schva-
lování režijních faktur, jejichž celková hodnota 
přesahuje určitou částku. V takovém případě je 
do procesu schvalování automaticky přidán ještě 
generální ředitel s odpovídajícím schvalovacím 
právem. 

Automatizace a digitalizace
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Automatizace nákupního 
procesu
Další oblastí, na kterou se společnost zaměřila, 
bylo zefektivnění nákupního procesu. Douglas 
se dříve potýkal s příliš drahými nákupy. „Schva-
lovatelé faktur občas zjistili, že jejich kolegové 
nakoupili za zbytečně vysoké ceny. Jenže v tu 
chvíli už bylo pozdě. Fakturovanou službu 
jsme využili a museli jsme zaplatit. Abychom 
se drahým nákupům vyhnuli, potřebovali jsme 
schvalovat už objednávky,“ popisuje Tereza 
Trunečková, která v Douglasu působí na pozici 
Controlling & Reporting Manager.

Kromě nečekaných a drahých nákupů byla obtíž-
ná už i samotná dohledatelnost dokumentů. 
Objednávky totiž v Douglasu neukládali na jed-
nom místě, ale zaměstnanci je měli v e-mailech 
nebo v tabulkách u sebe v počítači. Kvůli tomu 
bylo obtížné kontrolovat čerpání rozpočtů.
Pro odstranění těchto problémů se nabídlo 
využít iNVOiCE FLOW. Pokud nyní někdo ze 
zaměstnanců připravuje objednávku, rovnou 
ji vytvoří v systému. Ten ji automaticky pošle 
přidělenému schvalovateli a po jeho souhla-
su dodavateli, který poskytne plnění a posílá 
fakturu. iNVOiCE FLOW z ní vytěží údaje, takže 
je fakturanti nemusí ručně přepisovat. Poté 
fakturu spáruje s objednávkou. Pokud oba 
dokumenty sedí buď na korunu přesně, nebo 
v rámci nastavené tolerance, fakturu už neposí-
lá na schvalovatele. Jestliže objeví nesrovnalost, 
ihned o ní informuje. 

Integrace do systému 
a elektronická archivace
Centrálně používá Parfumerie Douglas podni-
kový systém SAP z německého ústředí. České 
a slovenské pobočky využívají externí účetní 
fi rmy s jejich ekonomickými systémy. Údaje 
vložené uživatelem do iNOViCE FLOW se přená-
šejí po schválení komunikátorem (jednoduchá 
Java aplikace) přímo do účetního programu 
agentury (6K So� ware). Integrace také zajišťuje 
zpětné předání interního čísla dokladu z účet-

ního systému zpět do iNOViCE FLOW. V obou 
systémech si tedy tyto hodnoty odpovídají a je 
podle nich možné doklady vyhledávat. Ze zázna-
mu dokladu v informačním systému agentury je 
také možné se prokliknout přímo na detail dokla-
du v iNVOiCE FLOW.

Právě jednoduchá dohledatelnost faktur 
a objednávek je díky elektronické archivaci dal-
ším vedlejším přínosem řešení. V případě faktur, 
které přišly e-mailem, aplikace ukládá i průvodní 
elektronickou zprávu a posiluje tak auditní stopu 
daňových dokladů.

Ing. Kateřina Líbalová

Ing. Kateřina Líbalová
Absolventka Mendelovy univerzity se zaměřením 
na projektový management. Působí ve společnosti 
GRiT jako produktová manažerka řešení iNVOiCE 
FLOW, tomuto nástroji pro automatické zpraco-
vání přijatých faktur udává směr a strategicky jej 
rozvíjí v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti 
digitalizace a automatizace účetnictví.
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Ušetřete díky robotům! 
V současné době většina společností řeší problémy 
s cashfl ow, fi xními náklady, pracovníky a s rozvojem fi rmy. 
Více než kdy jindy je nyní nutné co nejvíce minimalizovat 
náklady s co nejvyšší efektivitou fungování společnosti. 

A přesně zde je místo pro roboty HandyBot. 
Zabýváme se automatizací procesů, což fi rmám 
umožňuje, aby našim robotům přenechali svou 
rutinní práci na svých počítačích či serverech. 
Typicky se jedná o opakované činnosti, na které 
často není nutná ani speciální kvalifi kace. Jed-
noduše je pravidelně nutné tyto úkony a proce-
sy vykonávat, ale přitom nám zabírají produktiv-
ní čas, který bychom mohli věnovat rozvoji fi rmy 
nebo vykonávání specializovaných úkonů. 
Je vidět, že automatizace je v současné době 
jedním z hlavních trendů v zefektivňování fi rem-
ních procesů. Svědčí o tom i to, že se tento 
obor dostává i do programů výuky na vysokých 
školách. HandyBot vychovává novou generaci 
odborníků na robotizaci procesů v rámci před-
nášek na Západočeské univerzitě v Plzni.

V oblasti účetnictví se automatizace využívá 
zejména v procesech jako stahování bankovních 
výpisů. Klienti účetních fi rem mají běžně více 
účtů ve více bankách. A jen samotný proces 
stahování výpisů zabere spoustu drahocenného 
času. A tento čas můžete ušetřit díky robotům 
od HandyBotu.

Dalšími procesy, které se typicky mohou přene-
chat robotům, je odesílání kontrolních hlášení 
a DPH, kontrola datových schránek, fakturace, 
přenášení dat mezi různými systémy a soubo-
ry za účelem reportingu, personální agenda 
(například procesy spojené s exekucemi vašich 
zaměstnanců), rutinní komunikace s orgány 
státní správy, příjem a třídění elektronických 
dokumentů, apod.
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Rutinních procesů je ve fi rmách velké množství. 
HandyBot s vámi vaše procesy projde a dopo-
ručí procesy, které jsou vhodné k automatizaci. 
Některé procesy se k totiž automatizaci nehodí 
a je efektivnější je vykonávat manuálně. Nebo je 
systém provázaných procesů natolik komplexní, 
že je již efektivnější si nechat vytvořit so� ware 
na míru. Proto v HandyBotu s klienty vždy pro-
cesy vyhodnotíme a doporučíme, které z nich je 
skutečně vhodné automatizovat. Naším cílem 
je s klienty navázat dlouhodobou spolupráci 
a nesnažit se získat jen jednorázovou zakázku 
za každou cenu. Z našich robotů se postupně 
stávají „spolupracovníci“ v týmech našich klien-
tů. A my se snažíme vytvářet skutečně kvalitní 
týmy.

Pokud vás zajímá automatizace a zda by bylo 
vhodné ji využít ve vaší fi rmě, velmi rádi s vámi 
vybrané procesy projdeme a doporučíme ty, 
které by se vám vyplatilo automatizovat. Abys-
te si mohli vše v klidu vyhodnotit, připravíme 
pro vás zdarma workshop, na který můžete 
přizvat odborné a vedoucí pracovníky z vaší 
fi rmy. Vysvětlíme vám celou problematiku, abys-
te se společně mohli rozhodnout, jaký přínos 
by pro vás automatizace mohla mít. Pokud se 
rozhodnete automatizovat, vybereme k auto-
matizaci nejprve nejjednodušší proces. Na něm 
si vše vyzkoušíte a začnete si zvykat na to, že 
ve vašem týmu pracují i roboti.

A co je k tomu všechno zapotřebí? Abyste mohli 
roboty na vašich počítačích spouštět, je zapo-
třebí si pořídit licenci na robotizační platformu. 
Licence se platí každoročně ve výši 15.000 
Kč. Robotizační platforma vám umožní nejen 
spouštět roboty, které vám na míru vytvoříme, 
ale můžete si vytvářet i vlastní roboty. Pokud 
budete mít zájem a šikovné spolupracovníky, 
rádi váš tým proškolíme a roboty si na míru 
budete vytvářet sami. Pokud si necháte roboty 
naprogramovat od HandyBotu, pohybují se 
ceny v desítkách tisíc korun podle náročnosti 
robota.

V průběhu vytváření vašeho robota samozřejmě 
testujeme jeho práci nejprve na pilotních datech 
a nakonec ho nasadíme do ostrého provozu. Při 

předání fi nálního robota vás zaškolíme, abyste 
věděli, jak u robota dělat drobné úpravy (napří-
klad jak změnit přístupové heslo, apod.). Pokud 
však nechcete mít s roboty žádné další starosti, 
rádi je za vás budeme kontrolovat. Pokud robot 
nahlásí, že nemohl z nějakých důvodů dokončit 
proces, okamžitě ho zkontrolujeme a postaráme 
se o to, aby opět správně pracoval. 

Pokud vás automatizace zajímá, můžete se 
podívat na příklady našich robotů na www.
handybot.cz/nasi-roboti. Velmi rádi vám 
poskytneme podrobnější informace při osobním 
či online setkání.

Kontakt
HandyBot s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 602 316 042
E-mail: info@handybot.cz 
www.handybot.cz 

Bc. Michal Kříž

Bc. Michal Kříž
CTO a spolumajitel HandyBot s.r.o. Michal pracuje 
v IT přes 20 let. Na robotickou automatizaci se 
specializuje od roku 2016. V HandyBotu se zabý-
vá analýzami potřeb klientů, specifi kací zadání 
a vedením týmu programátorů. Přednáší automa-
tizaci procesů na Západočeské univerzitě v Plzni. 
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Účetní musí být neustále 
online. Proto je tu 
iPodnik cloud
Reakční doby na požadavky státní správy se zkrátily 
natolik, že si účetní nemůže dovolit být mimo dosah 
a bez dat.  Je na něm, aby zajistil, že je vše v pořádku.  

Dobrou zprávou je, že díky moderním technolo-
giím můžou také účetní fungovat v cloudu. Díky 
tomu se ke všem potřebným datům mohou 
dostat kdykoliv a odkudkoliv a reagovat na 
fi nanční správu včas. Mohou také pracovat 
simultánně s klientem do chvíle, než se shodnou, 
že je vše v pořádku. Stačí mít pouze funkční 
internet. 

Technologie, které umožní mít účetnictví v cloudu 
vám zajistí iPodnik ve spolupráci s ekonomickým 
systémem Pohoda od společnosti Stormware. 
Pohodu vám iPodnik nainstaluje na cloudový 
server a rozběhne ji pro váš tým.

Servery v iPodniku Vám také pomohou s vytěžo-
váním dat. Ať už si zvolíte jakéhokoliv partnera, 
poskytneme součinnost při nasazování daného 
systému.

S iPodnikem se nemusíte bát ztráty účetních dat, 
protože každý den vám vytvoříme automatické 
zálohy, které zde máte uložené až devadesát dní. 
Pohoda hostovaná iPodnikem spolupracuje přes 
Windows server z datového centra, a protože se 
jedná o vzdálený přístup, tak dokáže fungovat 
jak na Windows, Mac, iOS, tak Android. 

Není fi remního účetnictví bez komunikace a na tu 
je nejlepší Microso�  365. Je to celá řada služeb, 
kterým jsme se věnovali už v předešlých článcích. 
Co je ale v rámci Microso�  365 klíčové přímo 
pro účetní, je Sharepoint – váš online systém 
šanonů, kde si účetní může dle libosti uspořádat 
obdržené faktury. 

K okamžitému nalezení jakéhokoliv dokumentu 
dopomůže funkce fulltextového vyhledávání. 
Klienti tam mohou nahrávat skeny svých účtenek 
a dokumentů a Sharepoint pošle e-mailovou 
notifi kaci o nahrání nového souboru. Nad tím, 
kdo má k jakým datům přístup, máte vždy plnou 
kontrolu.
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Další z mnoha výhod Microso�  365 je zabezpečená komunika-
ce v souladu s GDPR – ať už přes e-mail, nebo přes Microso�  
Teams. 

Svět se nám mění před očima. Zaběhlí účetní mají tendenci mít 
ještě vše vytištěné, ale budoucnost účetnictví patří plně cloudu. 
Ti, co se teď rozhodují pro kariéru účetních, už budou řešit jen 
cloudová úložiště a elektronické podpisy na fakturách. A bez 
cloudových služeb se už neobejdou.

V iPodniku vám už 10 let pomáháme přesouvat (nejen) vaše 
účetnictví do cloudu. Rozumíme IT i účetnictví a naše podpora 
je vám plně k dispozici 24/7. Na našem webu si od nás nech-
te zpracovat nezávazné řešení na míru, abychom zjistili, jaká 
kombinace služeb bude vaší fi rmě slušet nejvíce. Kontaktujte 
nás www.ipodnik.cz, info@ipodnik.cz, nebo na telefonu 
605 138 888.

Ing. Petr Pilin

Ing. Petr Pilin
Ing. Petr Pilin je jednatelem společnosti iPodnik 
cloud. Po deseti letech působení na českém a slo-
venském trhu obsluhuje iPodnik více jak dva a půl 
tisíce českých fi rem. Našim posláním je pomáhat 
malým a středním fi rmám k růstu prostřednic-
tvím cloudových technologiích tak, aby zákazníci 
mohli využívat výhod datových center a pružné 
infrastruktury, které cloud nabízí a pracovat tak 
bezpečně odkudkoliv a kdekoliv, včetně mobilních 
telefonů nebo tabletů. Hlavními službami, které 
iPodnik cloud s.r.o. nabízí je hosting ekonomic-
kých systémů, Microso� 365, jeho implementace 
a podpora, a PowerBI, kde se zabývá datovou 
analýzou.
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Virtuální účetní kancelář: 
SM-DATA ve spojení s LiDok 
představují umělou 
inteligenci v účetnictví
Umělá inteligence a automatizace si dnes pomalu 
nacházejí své místo i v oboru účetnictví. Umí velmi 
pomoci s manuálními procesy, které lze snadno 
zautomatizovat, a tím je zrychlit i podstatně 
zjednodušit. Ze spolupráce fi rmy SM-DATA s produktem 
LiDok vzešla virtuální účetní kancelář, která nabízí 
řešení automatizace manuálních procesů včetně 
archivace dokumentů v rámci iArchivu. 

Virtuální účetní kancelář automaticky zpracovává 
doklady pro účetnictví, které rovněž vytěžuje 
a připraví číselníky, předkontace i kódy. Zaúčto-
vání přímo do ERP systému probíhá hromadně, 
kromě Heliosu a POHODY lze napojit i jiné sys-
témy. Zrychlení procesů spočívá i ve zprostřed-
kování komunikace s klienty, což virtuální účetní 
kancelář také zajišťuje. Jedná se o zabezpeče-
nou komunikaci mezi účetní a klientem, která 
je svázána s konkrétním dokladem v souladu 
s GDPR. Odpadá tím nepřehledná e-mailová 
komunikace.

Nastínit fungování virtuální účetní kanceláře lze 
nejlépe prostřednictvím praktických zkušeností 
klienta, které jsou shrnuty v následujícím rozho-
voru. Údaje o klientovi byly anonymizovány.

Jaký se u Vás ve fi rmě vyskytl problém?
Jsme česká společnost, která poskytuje odborné 
služby jednotlivcům, malým i velkým fi rmám. 
Problematikou účetnictví se zabýváme od roku 
2008 a od samého začátku se specializujeme na 
„účetnictví on-line“. Zprvu jsme začali využívat on-

line služby cloudové instalace POHODY a Helios 
Orange. Tato řešení dovolují klientům přistupovat 
k účetnictví odkudkoliv24 hodin denně, všude 
tam, kde mají připojení k internetu.
 
Doklady jsme od klientů dostávali jak v papírové, 
tak v elektronické podobě. Archivace probíhala 
klasicky do šanonů. Řešili jsme problémy s archi-
vací, s prostorem.

Na podzim 2019 jsme dostali nabídku na digi-
talizaci účetnictví a vyčítání dokumentů pomocí 
systému LiDok. Využili jsme plně možnosti 
digitalizace a vyčítání. Nyní dokumenty pomocí 
LiDoka podepisujeme, vytěžujeme, účtujeme 
i digitálně účtujeme. LiDok nyní používáme na 
všechny klienty a všechny jejich dokumenty. LiDok 
nám vyřešil několik problémů. Od prostorových 
problémů s archivací, přes úsporu pracovního 
času automatickou archivací s automatickým 
elektronickým razítkováním číslem účetního 
případu až po celkové zrychlení vedení účtování. 
Celkově nám LiDok šetří 30 % souhrnného času 
vedení účetnictví.
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Proč jste si pro jeho vyřešení vybrali 
právě LiDok?
LiDok je na POHODU úplně napojený a auto-
matizuje několik procesů. Napojení na POHODU 
probíhá automaticky a během účtování probí-
hají kontroly stejné jako v POHODĚ rozšířené 
o kontroly ARESu a VIESu. LiDok účtuje jedním 
tlačítkem. Během účtování kontroluje duplicity 
i propojenost na adresář, ARES, VIES. Dále 
automaticky ukládá orazítkované dokumenty 
přímo k účetnímu případu do POHODY. Pro výběr 
LiDoka hrál také faktor rychlosti a ceny. LiDok 
zpracovává dokumenty on-line, skutečně šetří 
čas a šetří náklady.  

Jak jste se dozvěděli o takové možnosti 
řešení?
O LiDoku jsme se dozvěděli od obchodníka. Po 
kontaktování nás navštívil a řešení předvedl. 
Potom proběhla instalace LiDoka pro měsíční 
testovací provoz.

Jakým způsobem byl problém vyřešen?
Problém byl vyřešen instalací LiDoka přímo na 

cloudové řešení. Nyní LiDok zpracovává všechny 
dokumenty všech našich klientů.

Jak dlouho trval celý proces od poptání 
služby až po vyřešení problému?
Od poptání služby až do vyřešení služby uběhl 
cca jeden den. Zažádali jsme o umožnění pří-
stupu na cloud pro instalaci. Instalace systému 
LiDok poté zabrala cca jednu hodinu.

Byli jste spokojeni s rychlostí vyřízení?
Vyřízení proběhlo bez problémů. Ať již ze strany 
zřízení přístupu ze strany dodavatele cloudu, tak 
ze strany instalace LiDoka.

Jak jste byli se službou celkově spokoje-
ni?
Se službou jsme spokojeni a využíváme ji neu-
stále.

Využili byste v případě dalšího problému 
obdobného charakteru znovu služeb 
LiDok?
LiDok používáme na všechny naše klienty 
a samozřejmě ho využijeme i pro naše budoucí 
klienty.

Ing. Karel Smetana

Ing. Karel Smetana
Ing. Karel Smetana, zakladatel společnosti SM-DATA, 
odpromoval v roce 1985 na tehdejší Vysoké škole 
zemědělské v Brně. Působil jako účetní, daňový 
a ekonomický poradce a od roku 1997 je zapsán jako 
auditor v Komoře auditorů ČR. V roce 1999 se stal 
členem Komory certifi kovaných účetních ČR. Profesně 
se nyní věnuje převážně transakčnímu poradenství, 
dále se zabývá fi nančními analýzami a oceňováním 
podniků. Jeho společnost SM-DATA se mimo účetnictví 
a daňového poradenství věnuje například i optimaliza-
ci kontraktů, informačním systémům a jejich zavádění 
či provozování datového centra pro on-line sdílení dat.



38

Ze zákulisí

Vzdělávání jako základ 
profesionality
V průběhu podzimu se rozběhly první semináře zahrnuté 
do dotačního projektu „Vzdělávání jako základ 
profesionality“, reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_
110/0010905. 

Semináře se konají jednak jako otevřené, kde 
dochází k mixu účastníků v rámci dotace 
i mimo dotaci, anebo jako uzavřené, které se 
připravují na míru a v prostorách zapojených 
členů. S ohledem na okolnosti onemocnění 
covid-19 konání seminářů podpořila též úprava 
podmínek, která koncem října povolila školení 
realizovat on-line formou. 

Jaké semináře již máme za sebou? 
Z rozsahu měkkých a manažerských kurzů např. 
Time management a prokrastinace nebo Odol-
nost vůči stresu a prevence stresu. Z IT kurzů 
MS TEAMS nebo Excel pro účetní, controllery 
a ekonomické pracovníky. Z ekonomických 
kurzů Daňové a účetní novinky 2020, Komplexní 
průvodce DPH, Daň z příjmu fyzických osob, 
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nebo 
Zákoník práce a jeho změny v roce 2020. 

Kolik je zapojených subjektů?
Aktuálně je zapojeno 20 členských fi rem, 
u některých proběhla již výše zmíněná školení, 
další plánují své první účasti na seminářích 
v prosinci anebo se připravují rozběhnout své 
vzdělávání počínaje rokem 2021. S několika 
dalšími fi rmami probíhá fáze administrativní 
spočívající ve schválení členství, pokud členem 
Komory doposud nebyly, uzavření dohody 
s Komorou o zapojení do projektu, vyřízení 
žádosti de minimis a sestavení plánu školení. 
Délka administrativní fáze zapojení do projek-
tu je závislá na velikosti společnosti a počtu 
zaměstnanců, které se do projektu zapojují, 

neboť je nutné sestavit plán školení, z něhož 
vyplývá částka alokované dotace na zapoje-
ný subjekt. Je nutné ale počítat s minimálně 
6 týdny.

Na jakou výši dotace lze dosáhnout?
Limit alokace dotace na zapojený subjekt stano-
ven není (limit je stanovený na úrovni každého 
zaměstnance zapojeného subjektu, který se 
může zapojit v rozsahu maximálně 10 kurzů) 
a mezi zapojenými subjekty jsou společnosti, na 
které je alokována částka řádově +/– 1 mil. Kč, 
ale též společnosti, které si požádaly o částky 
v rozsahu do 100 tis. Kč. Každý zapojený subjekt 
se počítá a výše alokace závisí na velikosti 
společnosti a počtu zapojených zaměstnanců. 
Podmínkou alokace je závazek proškolit za 
každých 80 tis. Kč alokace 1 zaměstnance min. 
40 hod. Z celkové výše dotace 22 633 760 Kč je 
aktuálně alokováno řádově 35 %.

Jaké jsou podmínky realizace školení pro 
nejbližší období?
V listopadu bylo možné realizovat školení pouze 
on-line formou a tato možnost byla prvotně 
povolena do konce roku 2020. U řady subjek-
tů se osvědčila a je potěšující a přívětivé, že 
on-line forma školení dle aktuálních podmínek je 
povolena do 30. 6. 2021. Od 3. 12. jsou umož-
něny kombinované semináře, kdy prezenčně 
je povoleno 9 účastníků + lektor a ostatní se 
připojují on-line. Další vývoj bude záviset na 
okolnostech rozvolňování či naopak přijímání 
opatření v souvislosti s koronavirem. 
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Do kdy projekt trvá?
Dotační projekt trvá do 31. 5. 2022 a do té 
doby lze realizovat semináře. Zapojený sub-
jekt si tak již nyní v rámci svého plánu školení 
plánuje témata, která chce v rámci projektu 
odškolit, a současně období, v rámci něhož chce 
školení realizovat. Zejména u uzavřených kurzů, 
které jsou šité na míru zapojenému subjektu, 
jeho potřebám a časovým možnost, je stále 
dostatečný manipulační prostor plánovat kurzy 
a lektory termínově do konce května 2022. 

Máte zájem se zapojit do projektu a neví-
te, jak na to?
Kontaktujte kancelář Komory na info@komora-
ucetnich.cz nebo přímo Magdu Šimonkovou ze 
společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. (magda.
simonkova@profi ma.cz), která s Vámi možnosti 
zapojení do dotačního projektu Komory ráda 
projde. 

Pozvánka na XXIV. Sněm 
Komory  
17. prosince 2020, od 14.30 hodin
distanční forma

Výbor Komory v souladu s §19, zákona č. 191/2020 Sb., 
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního 
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby 
a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 
řádu (tzv. Lex Covid Justice – LCJ) rozhodl na svém jednání 
dne 13. 11. 2020 uskutečnit XXIV. sněm Komory certifi -
kovaných účetních dne 17. 12. 2020 od 14.30 distanční 
formou, konkrétně on-line prostřednictvím MS Teams.

S ohledem na toto rozhodnutí a zvo-
lenou formu jsou stanoveny výborem 
následující podmínky:

Účastníci sněmu se musí registrovat 
nejpozději do 14. 12. 2020 23.59 
prostřednictvím registračního formula-
ře, v němž uvedou e-mailový kontakt, 
na který jim bude 16. 12. 2020 ode-
slán odkaz na propojení 
k on-line jednání.

Plné moci pro jednání v zastoupe-
ní musí být dodány do kanceláře 
Komory nejpozději do 15. 12. 2020 
23.59 – prosíme o zaslání naskenova-
né podepsané plné moci na e-mail 
info@komora-ucetnich.cz. 

Více informací, registraci 
a materiály na Sněm naleznete 
na stránkách Komory v sekci 
Orgány Komory — Sněm. 



Nastavujeme procesy v účetnictví, aby celý
tok dokladů fungoval sám bez vašeho
zásahu. Přineseme vám to nejlepší -
preciznost interních účtáren, rychlost a
efektivitu outsourcingových firem, postupy
a pravidla korporací.

Jak to děláme:
na den až dva se staneme součástí vaší
účtárny, zabydlíme se u vás a zhodnotíme
vaše nastavené procesy, systémy
a zaměstnance

za týden dostanete schéma aktuální
situace vašeho finančního/účetního
oddělení

současně pro vás připravíme návrhy změn,
které můžete obratem aplikovat bez
dalších nákladů - pouze za pomoci vašich
lidí, kapacit a systémů

Pokud vám to nebude stačit, ještě
umíme:
Reporting - revize způsobu generování
reportů, způsob prezentace výsledků,
nastavení sledování dle potřeb
managementu, nastavení CashFlow

Automatizace - integrace vyčítání od
Rossum.ai, automatizace pomocí robotů,
elektronická archivace

Internal guidelines - interní směrnice,
účetní metodiky, vzorové reporty, sestavy

Jsme účetně-poradenská firma
zaměřená na to, aby zpracování
účetnictví fungovalo automaticky,
vyladěně a jednoduše. Díky nám
mají klienti více času na své podnikání.

Náš koncept zahrnuje:
vedení účetnictví založené na
inovativních technologiích

systematické nastavení procesů tak,
aby se celý tok dokladů děl bez ručního
zásahu, precizně 
a automaticky

This App – aplikaci na automatické
vyčítání účetních dokladů.

Marcela Lonková
Executive Director

POMŮŽEME 
VAŠÍ ÚČTÁRNĚ UDRŽET 

TEMPO S RYCHLÝM
RŮSTEM FIRMY

Procesní poradenství

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
info@thisone.cz

www.thisone.cz
thisonecz



This App - Řešení pro
automatické zpracování
účetních dokladů - jejich
vyčtení, kontrolu, import
do systému 
a následnou archivaci.

Doklady jsou archivovány
v online úložišti, jsou 
k dispozici v účetním
systému pro podporu
workflow a také na
úložišti klienta - opět bez
zásahu uživatele.

Zpracováváme doklady
ve formátu PDF, JPG,
PNG. Z e-mailu je umíme
automaticky zpracovat
bez zásahu uživatele.

ÚČETNICTVÍ BUDOUCNOSTI

Aplikace This App

This App je připravena
pro účetní systém
PREMIER. Podporuje jak
českou, tak slovenskou
leigslativu.

Pro vyčítání dokladů
využíváme technologii
české společnosti
ROSSUM.

Automatizované kontroly
a funkce zajišťují
bezchybné 
a rychlejší zpracování
dokladů.

www.MenimeSvetUcetnictvi.czwww.thisapp.cz
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ve formátu PDF, JPG,
PNG. Z e-mailu je umíme
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bez zásahu uživatele.
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bezchybné 
a rychlejší zpracování
dokladů.
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