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Vážené dámy, 
vážení pánové,
ještě než se začnete 
těšit na  Vánoce 
nebo než se vrh-
nete do víru prosin-
cových večírků, je 

tu třetí letošní newsletter společnosti LE-
RIKA. Tentokrát může být velmi užitečné 
jej po přečtení nesmazat, ale archivovat 
si ho pro povánoční období. Prakticky 
zaměřený článek o  ročním zúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti se totiž 
bude hodit i v lednu a únoru. 

Když vycházel newsletter LERIKA 
před rokem, žili jsme v  očekávání No-
vého občanského zákoníku. Ještě se ne-
usadilo zdaleka vše a už můžeme počítat 
s další smrští změn. Nemusí to být nutně 
výrazné posuny sazeb, ale téměř jistě 
neujdeme dalekosáhlým změnám admi-
nistrativním. Průpovídka o tom, že jedi-
nými jistotami v životě jsou smrt a daně, 

by možná mohla být změněna tak, že 
jedinými jistotami jsou smrt a  změny 
daňových předpisů. Alespoň v naší zemi. 

Ještě že můžeme připomenout, že 
vedle těchto dvou velkých jistot je tu 
navíc jistota třetí. Možná ne tak velko-
lepá, ale určitě užitečná. Je tu LERIKA, 
která bude vždy připravena poskytnout 
Vám veškerou potřebnou podporu, ať už 
na  nás ministerstvo financí vymyslí co-
koliv. Těší nás, že to není jen naše tvrzení, 
ale že je to pohled i  našich zákazníků. 
Třeba finančního ředitele pražského 
Parkhotelu, s  nímž přinášíme rozhovor, 
který rozhodně doporučuji ke  čtení. 
Není jen o účetnictví, ale také o vztahu 
mezi finančním a  obchodním manaže-
rem, o pražském hotelnictví, o obchod-
ním využití nostalgie po 80. letech a dal-
ších zajímavých tématech.

Nechybí ani stálé rubriky – komentář 
daňového poradce, vtipy a  představení 
nové kolegyně.

Přeji Vám, abyste si Vánoce nenechali 
ničím pokazit a  aby Váš příští rok byl 
skvělý. 

Monika Borkovcová

Za pár týdnů tu bude další rok a s ním řada daňově administrativních povinností 
za uplynulé období (tedy za letošní rok). Mezi nimi i daň z příjmu zaměstnanců. 
Jako už tradičně, i  tentokrát jsou zavedeny některé změny proti dosavadním 
pravidlům. pro úplnost uvádíme i ty položky, které se nezměnily a které by byla 
škoda opomenout. 

Výpočet daně a  roční zúčtování záloh 
a  daňového zvýhodnění provádí 
plátce daně (zaměstna-
vatel) nejpozději do  15. 
března po  uplynutí zda-
ňovacího období (v tomto 
případě kalendářní rok 
2014) z  úhrnu mezd zú-
čtovaných nebo vyplace-
ných poplatníkovi všemi 
plátci postupně, a  to 
včetně mezd zúčtova-
ných nebo vyplacených 
poplatníkovi těmito plátci 
dodatečně v době, kdy po-

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů 
ze závislé činnosti
Jaké termíny dodržet a na co přitom nezapomenout

platník pro ně již nevykonával závislou 
činnost. Jinými slovy, pokud zaměstna-
nec měnil zaměstnání nebo podnikal, 
děláte zúčtování i za tu dobu, kdy u vás 
nepracoval. 

Toto provádění výpočtu daně je pod-
míněné tím, že o to zaměstnanec svého 
zaměstnavatele požádá. To se děje 

na  formuláři „prohlášení po-
platníka daně z  příjmů fyzic-
kých osob ze závislé činnosti 
a  z  funkčních požitků“ oddíl 
III. nejpozději do  15. 2. 2015 
(v  případě, že poplatník toto 
prohlášení podepsal na  pří-
slušné zdaňovací období). 
Do  tohoto data má zaměst-
nanec také předat zaměstna-
vateli veškeré dokumenty po-
třebné pro uplatnění slev. Je 
proto užitečné upozornit za-
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v § 15 odst. 5 zákona 586/1992 Sb. Nárok 
se dokládá kopií smlouvy o  penzijním 
připojištění a originálem potvrzení o za-
placených příspěvcích.

pojistné na  soukromé životní po-
jištění. Zde jsou podmínky analogické 
předchozí položce, stejně tak i požado-
vané dokumenty. 

Členské příspěvky odborové orga-
nizaci až do výše 3 000 korun nebo 1,5 % 
celkových zdanitelných příjmů ze závislé 
činnosti. Nárok je přesně vymezen v § 15 
odst. 7 zákona 586/1992 Sb. a  dokládá 
se potvrzením odborové organizace. 
V  březnu 2015 to bude naposledy, kdy 
bude možné tuto položku uplatnit, od 

1. 1. 2015 se totiž tento odstavec zá-
kona ruší. 

Úhrady za  zkoušky ověřující vý-
sledky dalšího vzdělávání podle zákona 
ověřování a  uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, pokud nebyly hrazeny za-
městnavatelem ani nebyly uplatněny 
jako výdaj. To se může týkat rigorózní 
zkoušky (tzv. malý doktorát), maturity 
na soukromé škole apod. Pokud víte, že 

si váš kolega doplňuje vzdělání, je dobré 
jej na  tuto možnost upozornit, nemusí 
si jí být totiž vědom. Maximální odečita-
telná částka činí 10 000 korun, u poplat-
níka se zdravotním postižením 13  000 
korun, v  případě těžšího postižení do-
konce 15  000 korun. V  příštím účetním 
období pak bude tato možnost zrušena 
(viz tabulka). 

Pro úplnost uvádíme i  další slevy, 
které je možné uplatnit.

sleva na poplatníka – na tu má ná-
rok každý zaměstnanec, který podepíše 
prohlášení poplatníka. Poplatník s  více 
plátci mzdy (člověk pracující pro více za-

městnavatelů) může uplatnit slevu vždy 
jen u jednoho plátce v každém měsíci. Je 
tedy teoreticky možné, aby slevu uplat-
ňoval každý měsíc u jiného zaměstnava-
tele. 

sleva na  manželku nebo manžela 
– tu lze uplatnit, pokud vlastní hrubé 
příjmy manželského partnera nepřekro-
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„Pokud víte, že si váš kolega 
doplňuje vzdělání,  je dobré 

jej na tuto možnost upozornit 
nemusí si jí být totiž vědom.“

„Úroky z úvěru je možné uplatnit 
i v případě koupě pozemku 

na výstavbu, podmínkou ale je, 
že stavba musí být zahájena 

do čtyř let od koupě, 
jinak byly úroky 

uplatňovány protiprávně.“

městnance s  dostatečným předstihem, 
případně tak, aby bylo možné provést 
urgenci. Soupis potřebných dokumentů 
uvádíme v samostatné tabulce. 

V  případě, že poplatník podepsal 
zmíněné prohlášení a  uplatnil základní 
slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun 
měsíčně, má nárok na uplatnění dalších 
nezdanitelných částek a slev na dani dle 
§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o  daních 
z příjmů. Jedná se o následující položky:

DArY,  tedy to co zpravidla označu-
jeme dobročinnost. Celková hodnota 
darů musí přesáhnout 2 % daňového 
základu nebo činit alespoň 1 000 korun. 
Odečíst ale lze nanejvýš 15 % základu 
daně.  Přesné vymezení, jaké dary je 
možné uplatnit, obsahuje § 15 odst. 1 
zmíněného zákona o daních z  příjmu, 
nicméně výhodou bývá, že obdarovaná 
organizace zpravidla ví o tom, že dar lze 
daňově uplatnit a vystaví tudíž zaměst-
nanci potřebné potvrzení. Do darů spadá 
i bezúplatné darování krve nebo orgánu. 
Krev se ohodnocuje na 2 000 korun, or-
gán na 20 000 korun. 

ÚroKY z  úvěru ze stavebního 
spoření nebo z  hypotéky na  bytové 
potřeby (to zahrnuje i  rodinné domy), 
maximálně do výše 300 000 korun. I zde 
platí, že zákon specifikuje, ve kterých pří-
padech je možné částku uplatnit. I zde je 
výhodou, že stavební spořitelna nebo 
hypoteční banka je zpravidla schopna 
situaci posoudit a  potvrzení vystavit, 
čímž zaměstnanci výrazně zjednodušuje 
situaci. Úroky z úvěru je možné uplatnit 
i v případě koupě pozemku na výstavbu, 
podmínkou ale je, že stavba musí být 
zahájena do čtyř let od koupě, jinak byly 
úroky uplatňovány protiprávně. 

příspěvky na  penzijní připojiš-
tění se státním příspěvkem, kde je 
podmínkou sjednání smlouvy na  dobu 
minimálně pěti let a  to tak, že nárok 
na  čerpání naspořené částky je vázán 
na  dosažení věku 60 let. Opět je výho-
dou, že standardní finanční produkty 
této kategorie podmínku splňují a banky 
potřebná potvrzení vystavují automa-
ticky. To znamená, že pokud zaměst-
nanec zaplatil 24 tisíc korun, je možné 
odečíst 12 000 korun. Pokud si na pen-
zijní pojištění zaplatil třeba 40  000 
korun, bude možné odečíst stejných 
12  000 korun. Pokud spořil tisíc korun 
měsíčně, tedy 12 000 korun ročně, bude 
uplatněná částka nulová. Pro ty, kdo si 
chtějí zkontrolovat přesné znění zákona, 
uvádíme, že tato problematika je řešena  

připrAvovAné ZMěnY
se zpětnou účinností za zdaňovací období 2014 (projeví se už v nejbližším přiznání)
sleva za umístění dítěte v mateřské školce – maximální možná roční částka 
slevy na dani je rovna  výši minimální mzdy stanovené k 1. lednu daného roku, 
tedy k 1. 1. 2014. Za rok 2014 se tedy jedná o 8 500 korun za každé dítě. Slevu lze 
uplatnit pouze do nuly, není tedy možné dosáhnout bonusu, jako je tomu u slevy 
na děti. Musí se jednat o výdaje 
na provoz zařízení předškolní 
péče, tedy nikoliv např. dětské 
koutky nebo studentku hlídající 
dítě, stravu dítěte, jízdné apod. 
Částku je zapotřebí doložit potvr-
zením o zaplacení školkovného. 
solidární daň – daňové přiznání 
podávají pouze ti zaměstnanci, 
jejichž roční příjmy v součtu pře-
sáhly 1 245 216 korun. 
Zaměstnancům, kteří této hranice nedosáhli, ale kterým v  některých měsících 
vznikla povinnost odvést solidární daň (např. z  důvodu vyplacení mimořádné 
odměny), může roční zúčtování záloh vytvořit zaměstnavatel. 
s účinností od zdaňovacího období 2015 (projeví se v přiznáním odevzdávaném 
v březnu 2016)
Nebude možné odečíst poplatek za zkoušku zvyšující kvalifikaci.
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Mohl byste představit parkhotel? 
Jeho budovu zná v  praze asi každý, 
ale ne každý něco ví o  dějinách ho-
telu, jeho současné situaci a perspek-
tivách.
Parkhotel byl dokončen v  roce 1967 
a  dlouhá léta patřil k  vlajkovým lodím 
hotelnického podnikání v Praze. Do ho-
telového baru chodili například hráči 
Sparty, natáčela se tu Arabela a  další 
známé filmy, a z té slávy žil ještě nějakou 
dobu po roce 1989. Jenže po privatizaci 
opakovaně měnil majitele a podstatnou 
část té doby patřil investorům, které ho-
telnictví příliš nezajímalo. To se pochopi-
telně podepsalo na jeho situaci. 

paRkhotel se vRací do dob 
své největší slávy
Rozhovor s finančním ředitelem Michalem Košarkem

Změnila se také marketingová strate-
gie. Snažíme se vrátit zpátky povědomí 
o  Parkhotelu jako o  hotelu na  dobré 
pozici s  velmi dobrým technickým zá-
zemím a  excelentním servisem a  tak 
navázat na  slavné časy. To se projevuje 

Až v roce 2013 získala hotel Daramis 
Group a  myslím, že tím konečně dostal 
velmi dobrého majitele. To se projevilo 
i  na  investicích. Jen za  letošní rok bylo 
investováno asi 17 milionů korun do re-

konstrukce veřejných prostorů (restau-
race a přilehlé prostory – pozn. red.) a to 
nepočítám značné částky vynaložené 
na renovaci pokojů. 

čily za  zdaňovací období 68  000 korun 
a  manželé žijí ve  společné domácnosti. 
Do  vlastních hrubých příjmů nespadají 
dávky poskytované jako přídavek na dítě, 
rodičovský příspěvek, dávky pěstoun-
ské péče, porodné, dávky sociální péče 
a  dávky pomoci v  hmotné nouzi podle 
zákona č. 111/2006 Sb., státní příspěvky 
na penzijní připojištění, stipendium a pří-
jem plynoucí z péče o blízkou nebo jinou 
osobu dle zákona č. 108/2006 Sb. Nárok 
se uplatňuje na základě dokladu proka-
zující totožnost manžela nebo manželky, 
jeho prohlášení o  příjmech za  zdaňo-
vací období, a  případně kopií průkazu 
ZTP/P pokud je jeho držitelem. Sleva činí 
24  840 korun, u  poplatníka s  průkazem 
ZTP pak 49 680 korun. Slevu není možné 
uplatnit měsíčně. 

sleva na  invaliditu, ZTp/p poplat-
níka – základní sleva na  invaliditu (I. 
a  II. stupeň) je 2 520 korun ročně. Lze ji 
uplatnit také měsíčně (210 korun každý 
měsíc). Její nárokování je podmíněno vy-
plněním prohlášení a  předložením po-
tvrzení o výplatě důchodu za relevantní 
účetní období. 

Stejně se postupuje při poskytnutí 
rozšířené slevy na invaliditu (III. stupeň), 
kdy roční sleva činí 5 040 korun (420 ko-
run měsíčně). Pokud je poplatník ještě 
držitelem průkazu ZTP/P a  doloží kopii 
průkazu, roční sleva se zvyšuje na 16 140 
korun (1 345 korun měsíčně).

sleva na  studenta – pro uplatnění 
této slevy musí být splněna podmínka, 

Jaká potvrzení od zaměstnanců vyžadovat 
 y Potvrzení o daru církvi, dobročinné organizaci, kulturní, tělovýchovné 

jednotě, politické straně apod. (případně darovací smlouva)
 y Potvrzení o darování krve
 y Potvrzení stavební spořitelny nebo hypotéční banky o zaplacených úrocích 

z úvěru
 y Další dokumenty potřebné pro uplatnění úroků z úvěru (list vlastnictví, 

stavební povolení, kopie smlouvy o hypotéce nebo půjčce ze stavebního 
spoření atd.)

 y Originál potvrzení o příspěvcích zaplacených na penzijní pojištění se  
státním příspěvek a kopie smlouvy o pojištění 

 y Originál potvrzení o příspěvcích zaplacených na soukromé životní pojištění 
a kopie smlouvy o pojištění

 y Potvrzení odborové organizace o zaplacených členských příspěvcích
 y Účtenka za poplatek zvyšující kvalifikaci (např. maturita na soukromé 

střední škole)
Všechny tyto dokumenty musí být doloženy do 15. února, je tedy dobré 
zaměstnance informovat a případně i urgovat s dostatečným předstihem

že se jedná o  soustavnou přípravu 
na budoucí povolání dle § 12-15 zákona 
č. 117/1995 Sb. Slevu lze uplatňovat 
do  věku 26 let (u  prezenčního doktor-
ského studia pak 28 let). Sleva činí 4 020 
korun ročně (335 korun měsíčně). 

sleva na vyživované dítě – na tuto 
slevu má nárok každý daňový rezident, 
pokud s  ním žije dítě ve  společné do-
mácnosti na  území státu EU, Norska 
nebo Islandu. Týká se tedy i zahraničních 
manažerů, kteří nechali rodinu doma. 
Daňové zvýhodnění činí 13  404 korun 
ročně (1  117 korun měsíčně) za  každé 
vyživované dítě. V  každém kalendář-

ním měsíci může každé vyživované dítě 
uplatnit pouze jeden poplatník, to zna-
mená, že je možné, aby byla během roku 
sleva převáděna mezi rodiči. 

Pro úplnost uvádíme, že se tato sleva 
nevztahuje na  příjemce, resp. držitele 
příslibu investičních pobídek, je-li pří-
jemcem této pobídky fyzická osoba. 

Jak je vidět, odečitatelných po-
ložek je celá řada, a  navíc se některé 
z  nich mění. Proto je dobré provádět 
pravidelně kontrolu, zda jsou uplatňo-
vány všechny a  zda jsou uplatňovány 
správně. 

Vladimíra Brožíková, Martin Pecka

„Praha je destinace jedné návštěvy. 

Málokdo ze zahraničních turistů 

se do Prahy vrací opakovaně.“
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nejen ve  stylu zařizování, ale napří-
klad i  v  pojmenování konferenčních 
sálů po  některých postavách z  Arabely. 
Chceme být schopni nabídnout pokoje 
odpovídající stavu peněženky klienta 
tak, abychom mohli uspokojit jak ty ori-
entované na  cenu, tak i  klientelu, která 
ocení nadstandardní vybavení pokojů 
a  zajímavý design navržený renomova-
nou architektkou. 

počítáte tedy i s pokračováním inves-
tic?
Určitě. Musím říct, že naši majitelé si ten 
hotel oblíbili, byť to není hlavní předmět 
jejich podnikání. Na jejich přístupu je vi-
dět, že chtějí, aby se hotel vrátil do dob 
své největší slávy. 

Dokážu si představit, že to může být 
obtížná situace zvláště pro finančního 
ředitele. potřebujete peníze na rekon-
strukce v  době, kdy hotelnictví pro-
chází obtížným obdobím. 
České hotelnictví určitě nemá v součas-
nosti svá nejlepší léta. Pravdou je, že 
bylo hůř, a že už bylo i výrazně lépe. Vr-
chol byl někdy v letech 2006 a 2007, pak 
se projevila krize a dnes to vypadá, že je 
situace stabilizovaná a  poptávka mírně 
stoupá. V  Praze ještě doznívají pozůs-
tatky cenové války rozpoutané v  minu-
lých letech a svou roli hraje i to, že Praha 
je destinace jedné návštěvy. Málokdo ze 
zahraničních turistů se do  Prahy vrací 
opakovaně.

Pokud se na to podíváme z hlediska 
Parkhotelu, tak je to o  tom, jakou ob-
chodní politiku zvolíte. Já jsem původní 
profesí obchodník, takže vím, že není 
problém prodat cokoliv a není problém 
ani vyprodat hotel. Důležité však je to 
také zinkasovat. 

A daří se prodávat za dobrou cenu?
Naše ředitelka Monika Hilm přišla s  jas-
nou strategií a  tu se jí také daří napl-
ňovat. Dnes tu máme velmi schopný 
mladý obchodní tým. O  výsledcích nej-

lépe svědčí meziroční nárůst ukazatele 
REVPAR (Revenue for Available Room) 
o více než 30 %. 

vztah mezi obchodním a  finančním 
ředitelem patří k  nejobtížnějším 
v  mnoha organizacích. občas se do-
konce hovoří o  tiché válce. vy máte 
zkušenosti finančáka i  obchodníka. 
Jak dosáhnout hladké spolupráce 
těchto rolí?
Tichá válka to bývá, pokud se sejdou 
ješitní lidé. Myslím, že je to o vhodném 
výběru spolupracovníků, a  v  tom má 
Monika šťastnou ruku. Také si myslím, 
že obecně platí, že ve službách nejsou ty 
hrany tak ostré jako třeba ve výrobních 
podnicích.

vám se nestává, že by vám třeba ob-
chod nasliboval nějakou obsazenost 
a výsledek pak dopadl úplně jinak? 
Pro finančního ředitele musí být velmi 
obtížné nevědět do poslední chvíle, ko-
lik peněz hosté přivezou. 

Dnešní hotelnictví má k  dispozici 
řadu sofistikovaných systémů, a  pokud 
s nimi umíte pracovat, je možné docela 
slušně predikovat krátkodobou budouc-

nost. To znamená, že na  tři měsíce do-
předu se umíme trefit s  pravděpodob-
ností přes 90 %.

Takže k  odchylkám mezi předpovědí 
a realitou téměř nedochází?
Rozcházíme se tak plus minus 5 %. Prav-
dou je, že -5 % vzbuzuje vášnivé diskuze, 
zatímco +5 % se bere jako samozřej-
most. Pokud jsme pod „forecastem“, pak 
jasně signalizuji, že nejsou peníze. Mám 
na mysli další investice do techniky nebo 
do vybavení. Kolegy rozčiluje, že nemů-
žou zákazníkům nabídnout to, co by 
nabídnout chtěli. A vrací se to v tom, že 

později přicházejí a říkají „mám splněno, 
tak zaplať.“

Jako finanční ředitel určitě také řešíte, 
co outsourcovat a co realizovat vlast-
ními silami. Máte na  to nějaké pravi-
dlo?
Snažím se outsourcovat tam, kde vím, že 
mi externí firma může nabídnout mini-
málně srovnatelné služby za maximálně 
stejné náklady. 
Tím se dostáváme k  účetnictví. Jak 
jste začali spolupracovat s LeriKoU?
Když jsem v  loňském roce přišel, probí-
hal právě proces rozdělení původní spo-
lečnosti na  dvě. Paní Ottová byla jako 
daňová poradkyně jednou z  klíčových 
osob toho projektu. Kolegové si zvykli 
obracet se na ni a hodně nám pomohla. 

Pak se blížil konec roku, začínali jsme 
řešit daňového poradce. Ne že bychom 
nedokázali sestavit daňové přiznání, ale 
potřebovali jsme poradenství někoho, 
kdo má čas detailně a  do  hloubky sle-
dovat aktualizace všech norem. Vypsali 
jsme tedy výběrové řízení a lidé z LERIKY 
působili jednoznačně nejlépe. 

Samozřejmě máme podepsanou 
smlouvu, ale smlouva – to je vždycky je-

nom papír. Když si lidé nechtějí nebo ne-
umějí vyjít vstříc, můžete mít smlouvu, 
jakou chcete. S  lidmi z  LERIKY jsme se 
tři měsíce setkávali, společně řešili pro-
blémy a fungovalo to výborně.

Pak přišel požadavek na audit a před-
stavte si, že výběrové řízení zase vyhrála 
LERIKA. A tady klobouk dolů. Zažil jsem 
řadu auditorů od velkých nadnárodních 
společností přes středně velké až po ne-
závislé auditory. LERIKA se mezi nimi roz-
hodně neztratí. Oceňuji zejména jejich 
zkušenost, kvalifikovanost a  také to, že 
svou profesionalitu dodávají velmi přá-
telským způsobem. 

„Snažíme se vrátit zpátky 

povědomí o Parkhotelu

 jako o hotelu na dobré pozici 

s velmi dobrým technickým 

zázemím a excelentním servisem 

a tak navázat na slavné časy. 

To se projevuje ve stylu zařizování 

i třeba v pojmenování 

konferenčních sálů po některých 

postavách z Arabely.“

„Vyhovuje mi i to, 

že je v LERICE konkrétní zaměstnanec, 

který se o nás stará, 

ale pokud tam tento náš kontakt není, 

jsou kolegové schopni zaskočit 

s plnou znalostí věci. 

A jejich služby nejsou drahé.“



Od  1. ledna 2013 máme v  zákoně 
o  DPH ustanovení definující právní in-
stitut tzv. nespolehlivého plátce. Jak 
většina čtenářů nejspíš ví, měl tento 
institut původně sloužit jako velmi 
efektivní nástroj v  boji proti daňovým 
únikům v  oblasti DPH. Jeho předsta-
vení veřejnosti bylo velkolepé a nutno 
přiznat, že v řadách mnohých subjektů 
vyvolalo, ať už mírné, či dokonce větší 
znepokojení. Toto znepokojení však 
nebylo vyvoláno pouze tím, že by se 

Komentář daňového poradce: 

institut (ne)spolehlivého plátce

poté, co daňová správa opakovaně změnila podmínky, bude do registru ne-
spolehlivých plátců nejspíš zařazováno výrazně více subjektů než dosud. 
i když se jedná o krok správným směrem, přináší určité riziko i pro ty sku-

tečně spolehlivé plátce. 

vých plátců může požádat až po  uply-
nutí jednoho roku, a jak již bylo zmíněno, 
příjemce plnění od  takového nespoleh-
livého plátce je automaticky ručitelem 
za  neuhrazenou daň. Takový daňový 
subjekt je samozřejmě správcem daně 
daleko více kontrolován a  nepříznivý je 
zcela určitě i dopad na postavení na trhu. 
Určitě se mnou budete souhlasit, že 
označení „nespolehlivý plátce“ není právě 
tím, co by lákalo obchodní partnery. 

Daňová správa tedy vytvořila na 
svých internetových stránkách registr 
nespolehlivých plátců a  očekávala, že 
se tento registr začne rychle plnit. Opak 
však byl a  je pravdou. Subjekty, které 
uvízly v  registru nespolehlivých plátců, 
můžeme počítat spíše v  desítkách. A  to 
je zřejmě podle daňové správy málo. No, 
nebudeme si nic nalhávat, ono je to málo 
nejen podle daňové správy, ale objek-
tivně vzato i dle názoru široké veřejnosti, 
včetně názoru mého. Podle počtu nespo-
lehlivých plátců to skoro vypadá, že jsou 
u nás téměř všichni spolehliví, což je ale 
dle mého názoru spíše zbožným přáním.

Daňová správa na  to již reagovala 
a došlo ke zpřísnění podmínek, za jakých 
se daňový subjekt může stát nespolehli-
vým plátcem. Od 1. ledna 2014 byla při-
dána další podmínka, v pořadí již čtvrtá, 
dle které se subjekt stane nespolehlivým 
plátcem, pokud závažně poruší své po-
vinnosti, je mu neuznán nárok na  od-

daňový subjekt měl stát nespolehlivým 
plátcem, ale i tím, že příjemce zdanitel-
ného plnění od  takového nespolehli-
vého plátce ručí za  nezaplacenou daň 
z přijatého plnění.

Nespolehlivým plátcem se mohl stát 
takový daňový subjekt, který i) porušil 
podmínky a byla mu vyměřena/doměřena 
daň ve výši alespoň 500 000 korun ii) z dů-
vodu zapojení se do  nekalých obchodů 
mu byl vystaven zajišťovací příkaz a iii) měl 
kumulativní nedoplatek na dani v rámci tří 
kalendářních měsíců po  sobě jdoucích 
ve výši alespoň 10 milionů korun. 

Dopad prohlášení za  nespolehlivého 
plátce je takový, že daňový subjekt se 
stává automaticky měsíčním plátcem 
daně. O  „výmaz“ z  registru nespolehli-
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„Z pohledu daňové správy 

to jsou jistě kroky, 

které povedou k navýšení počtu 

nespolehlivých plátců a potažmo, 

doufejme, i k efektivnímu 

a správnému výběru daně. 

Ale pozor, nejásejme předčasně.“

V  auditorských firmách existuje po-
zice označovaná jako AA, tedy asistent 
auditora. To bývá mladý člověk po škole, 
který dostal do  ruky tabulku a  školení, 
jak se s  tou tabulkou pracuje. Ví, který 
řádek má sečíst nebo vynásobit s  kte-
rým, ale interpretace mu uniká. Takový 
mladý člověk obvykle přichází za vedou-
cím oddělení nebo za  finančním ředi-
telem, stěžuje si, že mu řádky nevychá-
zejí, a  pak se ukazuje, že neumí přečíst 
účetní výkaz. Při spolupráci s  LERIKOU 
se takový problém neobjevil. Auditorka 
i  asistent si počínali profesionálně, do-
kázali se dobře vyznat v  dokumentech 
a  rozhodně nemohu říct, že by někdy 
zbytečně zdržovali. To je obrovský rozdíl. 

V  březnu letošního roku jsme spo-
lupráci dovršili tím, že jsme pode-
psali smlouvu na  outsourcing mzdové 
účtárny. 

A jste s ní také tak spokojený?
Ano. Vyhovuje mi, že spousta věcí fun-
guje po telefonu. Vyhovuje mi i to, že je 
v  LERICE konkrétní zaměstnanec, který 
se o nás stará, ale pokud tam tento náš 
kontakt není, jsou kolegové schopni 
zaskočit s  plnou znalostí věci. A  jejich 
služby nejsou drahé.

Osobně znám z  LERIKY jen čtyři 
lidi. Ale ze své dosavadní zkušenosti 
soudím, že LERIKA je firma, kde jedno-

značně panuje týmový duch a kde jsou 
lidé na  svou práci hrdí. Je vidět, že si 
udržují přehled o  všech legislativních 
novinkách a  reflektují změny. Nedělají 
to jen kvůli tomu, že se potřebují něčím 
živit. Někdy mám pocit, že účetní pro-
fese prochází v  současné době určitou 
dehonestací, takže je obzvlášť pěkné 
narazit na firmu, která k té práci přistu-
puje s  takovou profesní hrdostí jako 
právě LERIKA.

Foto z archivu Parkhotelu



počet daně a  tím doměřena daňová 
povinnost alespoň 500  000 korun. Ani 
tento krok však markantní nárůst počtu 
nespolehlivých plátců nepřinesl.

Změny od října 2014
Od 1. října letošního roku tak došlo k dal-
šímu zpřísnění podmínek pro určení ne-
spolehlivého plátce. Původně stanovený 
kumulativní nedoplatek na dani ve výši 
10 milionů korun za  tři po  sobě jdoucí 
měsíce byl snížen na  částku 500  000 Kč 
(tomu tedy říkám výrazný zásah, co se 
tvrdosti opatření týče). Byly přidány 
i  další podmínky, a  to i) porušení po-
vinností mající za  důsledek opakované 
vyměření/doměření daně dle pomůcek 
(opakované znamená alespoň dvakrát 
za šest měsíců), ii) dochází-li k ohrožení 
řádného výběru daně tím, že subjekt 
neposkytuje součinnost, tj. nereaguje 
na  výzvy správce daně a  nepředkládá 
požadované údaje, iii) opakovaně ztě-
žuje nebo maří správu daně tím, že ne-

podává daňové přiznání či výpis z  evi-
dence pro daňové účely (opakovaně 
znamená alespoň dvakrát za  dvanáct 
měsíců), iv) ohrožení výběru daně tím, 

že plátce daně uvedl při registraci ne-
pravdivé či neúplné informace a  tyto 
ani ve  lhůtě stanovené správcem daně 
nedoplnil (zejména adresa místa vedení, 
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí 
pro ekonomickou činnost – bude platit 
až od  1. ledna 2015 a  je namířeno ze-
jména proti „virtuálním kancelářím“).

No, co k  uvedenému říci. Z  pohledu 
daňové správy to jsou jistě kroky, které 
povedou k  navýšení počtu nespoleh-

livých plátců a  potažmo, doufejme, 
i  k  efektivnímu a  správnému výběru 
daně. To je zcela jistě v zájmu nás všech. 
Ale pozor, nejásejme předčasně. Přes-
tože daňová správa deklaruje, že insti-
tut nespolehlivého plátce v  žádném 
případě nepostihuje „běžné“ plátce, 
mějme se na  pozoru, neboť i  např. ne-
poskytování součinnosti nereagováním 
na výzvy, třeba z důvodu dlouhodobější 
cesty do  zahraničí, by mohlo mít nega-
tivní důsledek. Každopádně to neberme 
na lehkou váhu.

Závěrem snad už jen opětovné zopa-
kování toho, že příjemce plnění od  ne-
spolehlivého plátce je ručitelem za neu-
hrazenou daň a protože nespolehlivých 
plátců zřejmě přibude, kontrolujte raději 
více jejich registr, abyste pak nebyli ne-
příjemně překvapeni.            Martin Pecka

Když se studentka eko-
nomie Kateřina Na-
vrátilová během svého 
studijního pobytu ve 
Vídni poohlížela po 
práci, pročetla desítky 
inzerátů, ale odepsala 

na jeden jediný. „Byla to přesně ta práce, 
jaké odpovídalo mé studijní zaměření a ja-
kou jsem chtěla dělat. V inzerátu navíc nebyl 
uveden požadavek praxe v daňové oblasti,“ 
vysvětluje. Opravdu přišla pozvánka na po-
hovor. Musela kvůli tomu zajet na otočku 
z Vídně do Prahy, ale neváhala ani chvíli. 
A práci dostala. „Ukázala nadstandardní 
schopnost řešit logické problémy, byla vý-
borně jazykově vybavená a zaujala nás i 
vstřícností a zájmem o pracovní pozici. Roz-
hodnutí bylo rychlé,“ doplňuje partnerka ve 
společnosti LERIKA Ivana Ottová.

Tak se stalo, že dnes pracuje jako asis-
tentka daňových poradců ve  společnosti 
LERIKA, kde se zároveň stará o  provozní 
věci. Kontroluje tabulky, přepočítává údaje, 
listuje v zákonech a dělá i všechno ostatní, 
čeho je zapotřebí k  tomu, aby zákazníci 
měli jistotu, že o  jejich daňové záležitosti 
je vzorně pečováno a zároveň, aby nemu-
seli platit více času daňových poradců, než 
je nezbytně zapotřebí. Ze všeho nejraději 
ale Katka jezdí za  zákazníky. Jak říká, má 
štěstí na zajímavé a příjemné lidi, navíc je 
skladba klientů pestrá. Pestrá je vlastně 

i celá její práce. „Prakticky žádný úkol se ne-
opakuje,“ říká s tím, že neustálé změny jsou 
faktem, který ji na daních baví. 

První týdny pochopitelně nebyly 
snadné. Ale podrželi ji ochotní a  trpěliví 
kolegové. „To je jedna ze skvělých věcí 
na  téhle firmě. Pokaždé se můžu zeptat. 
Je to prostředí, kde se můžu rychle naučit 
spoustu věcí.“ Poměry ve firmě LERIKA oce-
ňuje i ve srovnání s obchodním zastoupe-
ním německé firmy, kde pracovala během 
studií a  kde často nezbývalo než čekat 
na rozhodnutí z centrály a zvykat si, že roz-
hoduje někdo, kdo o  českých zákaznících 
neví vůbec nic. Poměry české firmy, kde 
máte majitelku v sousední kanceláři, jsou 
proti tomu balzámem na nervy.

Volný čas Kateřiny Navrátilové vypl-
ňuje péče o psa, jóga a line dance. Ale moc 
toho volného času není. Ještě je před ní to-
tiž obhajoba diplomové práce a  mezitím 
už začíná přemýšlet o  zkouškách daňo-
vého poradce. 
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Zaměstnání na první pohled

„Poměry ve firmě LERIKA 

oceňuje i ve srovnání s pobočkou

německé firmy, 

kde pracovala během studií 

a kde často nezbývalo 

než čekat na rozhodnutí z centrály.“

www.lerika.eu
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„…protože nespolehlivých 

plátců zřejmě přibude, 

kontrolujte raději více jejich registr, 

abyste pak nebyli 

nepříjemně překvapeni.“

Jaký je rozdíl mezi účetním 
a právníkem?
Účetní ví, že je nudný.

Jak poznáte extrovertního účetního?
Extrovertní účetní se při hovoru nedívá 
na své boty. Dívá se na ty vaše. 

Kdy se člověk rozhodne stát se 
účetním?
Když zjistí, že nemá dostatečné 
charisma, aby uspěl jako funebrák.

Kdo je pojistný matematik?
Účetní bez smyslu pro humor. 

Co udělají pojistní matematici, když 
chtějí, aby jejich party nabrala 
obrátky?
Pozvou účetního.

proč se někteří účetní rozhodnou
stát se pojistnými matematiky?
Účetnictví je pro ně příliš dobrodružné 
a vzrušující. 

o účetních a pojistných 
matematicích 
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