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Milí čtenáři,
vítáme vás u 27. čísla UOL Revue. 

Doufáme, že jste si léto pořádně užili 
a dobře si odpočinuli, protože toto 
podzimní vydání je bohaté na informace 
a přináší s sebou spoustu zajímavých 
novinek a událostí.

A začneme tou nejžhavější novinkou, 
což je segmentace firem, kterou jsme 
čerstvě odstartovali. Protože stále 
rosteme, spustili jsme pět segmentů 
rozlišených dle velikosti a typu 
podnikání. Už víte, do jakého segmentu 

patříte? Pokud ne, více si o segmentech 
můžete přečíst na straně 5.

Novinek není nikdy dost, tak si 
nenechte ujít nové, i již známé tváře 
naší společnosti. Představíme vám 
i malé přírůstky do naší UOL rodinky. 
Další změnou je i to, že jsme v létě 
přestěhovali některé naše pobočky do 
větších prostorů.

Drobné řemeslníky, lékaře, advokáty 
a další obory budou určitě zajímat 
změny, které nastanou v roce 2020 
a týkají se schválení další fáze EET. 

V polovině tohoto roku proběhly 
změny v platbě sociálního pojištění 
zaměstnavatelem nebo také v pravidlech 
nemocenského pojištění po skončení 
pracovního poměru v sedmidenní 
ochranné lhůtě.

V září jsme oslavili 15. výročí od 
založení firmy společně s klienty, 
kolegy a přáteli UOL v Galerii Mánes. 
Podívejte se na další stranu a dozvíte 
se, jak celý večer probíhal nebo jaké 
překvapení jsme si pro hosty připravili.

Jako malý narozeninový dárek jsme 
pro naše klienty obdrželi měsíční 
voucher na vzdělávání v oblasti daní 
a účetnictví na portále daneprolidi.cz. 
Kód naleznete na straně 9 a zde si mimo 
jiné můžete přečíst článek o stravenkách 
jako poukazech dle zákona o DPH.

V neposlední řadě se můžete těšit na 
rozhovor, jenž se bude týkat současného 
stavu naší společnosti a cílů, kterých 
chceme dosáhnout do pěti let. Čísla 
a data nebudou chybět… ta my máme 
moc rádi.

Těším se znovu v jarním vydání!
Jana Jáčová, ředitelka UOL

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Národních hrdinů 44, 190 12 Praha 9, IČ: 29028809, skochova@prospectea.cz
EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20760. Ilustrátor: Lukáš Hudec. Foto: archiv UOL. Vydáno 11. 11. 2019 v Praze. Číslo 27. Vychází 2× ročně.
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UOL slaví 15. narozeniny!
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Výročí

Bohatý program
Oslava se konala v Galerii Mánes v Praze 1 a celou 

akci komentoval skvělý moderátor Justin Svoboda. 
Harmonogram byl velice pestrý. Začátek akce zahájila 
paní ředitelka svým proslovem a přípitkem. Poté 
následovala krátká prezentace o vzniku a současné 
situaci firmy s cíli na následujících pět let. S tím sou-
viselo také vyhlášení pěti našich významných klientů, 
kterým jsme poděkovali malým dárečkem.

1) Náš historicky první klient – pan Miroslav Lerch 
z LERCH PODLAHY, s.r.o.

2) Dlouhodobá spolupráce již od roku 2008 – 
PERFORMIA, spol. s r.o. (na fotce paní Petra 
Fialová)

3) Srdcová záležitost, naše UOL Revue, první číslo 
vyšlo v lednu 2012 – PROSPECTEA Česká 
republika, s.r.o.

4) Klient s nejvyšším počtem účetních zápisů – 
Citfin - Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní 
družstvo (na fotce pan Petr Píša)

5) Náš první oficiální slovenský zákazník 
– pan Jozef Haládik ze společnosti 
Haládik & Partners, advokátní kancelář,  
spol. s.r.o.

Výborné víno,  
jídlo a pití 
i barmanská show

Během celého večera si hosté mohli pochutnat 
nejen na občerstvení formou rautu, ale také na 
výborném víně od našeho klienta pana Tomáše 
Zavorala ze společnosti La Bodega Riojana s.r.o. 
a na speciálních nealkoholických nápojích  
z Jen Dobrý Pití, s. r. o. Nechybělo ani 

překvapení v podobě barmanské show, která 
rozproudila celé publikum.

Tombola a třípatrový 
UOL dort

Součástí večerní zábavy byla 
narozeninová tombola, kde jsme vybrali 
neskutečných 10 800 Kč a celý výtěžek 
putoval do pražské zoo jako sponzorský dar 
na pandu červenou. Po vylosování 15 cen 
z tomboly následovalo krájení úžasného 
třípatrového UOL dortu. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem klientům za podporu 
a spolupráci. Děkujeme všem obchodním 
partnerům a hlavně děkujeme všem kolegům 
UOLákům. Věříme, že jste si narozeninovou 
oslavu užili stejně dobře jako my, a budeme 
se těšit za dalších 5 let! ■

Dne 10. září 
v roce 2004 byla 
založena naše 
společnost UOL 
Účetnictví a přesně 
po patnácti letech 
od jejího založení 
jsme uspořádali 
narozeninový 
večírek pro klienty, 
zaměstnance 
a přátele UOL.

1 2 3 4 5



Děkujeme,  
že jste s námi
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Vlna avizované segmentace byla odstartována
Zdokonalujeme naše služby a poskytujeme co nejlepší servis, a proto jsme se rozhodli pro vás připravit pět 
hlavních segmentů rozlišených dle velikosti a typu podnikání. Start, Active, Byznys, Premium a Individual.
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Segmenty v UOL

Zefektivnění účetní práce
■ Účetní mají nyní na starost klienty ze stejného segmentu, aby mohla být 
jejich práce co nejefektivnější. Věříme, že tímto krokem zlepšíme kvalitu 
vedení účetnictví, rychleji vyřešíme vaše požadavky a zvýšíme kvalifikaci 
a kapacitu účetních, kteří budou spravovat podobně veliké společnosti. 
Informace, k jakému segmentu patří právě vaše společnost, vám zašleme 
e-mailem. Veškeré kontakty na vedoucího daného segmentu uvidíte 
v UOL Účetnictví, komunikujte prostřednictvím e-mailu ucetni@uol.cz.

Změna v organizační struktuře
■ V rámci účetního oddělení vznikly nově segmenty Start a Active. 
Rozšířili jsme organizační strukturu UOL a každý segment má 
svého vedoucího, pod něhož spadá část účetního týmu. Za segment 
Start zodpovídá Jana Nedvědová a za segment Active Ladislav 
Zach. Kolegové jsou tedy nadřízení vašim účetním. Věříme, že se 
nám tím podaří zrychlit a podchytit veškerou komunikaci s klienty 
a také s týmem.

Komunikace na e-maily start@uol.cz a active@uol.cz probíhá v ticketovacím systému, proto nedávejte do běžné 
komunikace s ucetni@uol.cz oba e-maily.

Jana Nedvědová
vedoucí segmentu Start, 
sídlí v Brně

Jana Nedvědová 
vystudovala Fakultu 
podnikatelskou na VUT 
v Brně. Ráda cestuje 
a objevuje krásy Česka. 
Protože je velkou milovnicí 
kávy, svůj volný čas tráví 
s přáteli a rodinou nejčastěji 
u šálku dobré kávy.

start@uol.cz

Ladislav Zach
vedoucí segmentu Active, 
sídlí v Praze

Ladislav studuje Českou 
zemědělskou univerzitu v Praze, 
konkrétně obor Podnikání 
a administrativa. Ve volném 
čase nejraději cestuje, rád 
objevuje asijské země. Má rád 
společnost, a proto po práci 
nepohrdne setkáním s přáteli 
nebo spolužáky u dobrého filmu 
nebo divadelního představení.

active@uol.cz

Kontaktní údaje:
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Co je u nás nového

Škatulata, hýbejte se, 
aneb stále rosteme

Vítáme nejmladší 
členy týmu UOL!

Kristián Král
21. 9. 2019

Šimon Kotrhonz30. 7. 2019

Jak jde čas, změny nás provází každým dnem a my se 
nejenže rozrůstáme a přesouváme, ale také posilujeme 
náš tým o nejmladší členy a vychutnáváme si společně ty 
nejkrásnější životní chvíle.

Ústí nad Labem – 
od července na adrese 
Dvořákova 3134/2

Benešov – 
od září na adrese 
Jiráskova 2342

Zlín – 
od srpna na adrese 
Březnická 5567

Ostrava – 
od září na adrese 
Halasova 391

Říjen ve znamení 
veletrhů
PRAGODENT  
3.–5. 10. 2019 

„I zubaři potřebují své účetní“, aneb měli jsme 
tu čest zúčastnit se stomatologického veletrhu 
PRAGODENT v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany.

Mezinárodní strojírenský veletrh  
7.–11. 10. 2019

V dalším říjnovém týdnu jsme navštívili Brno, 
kde jsme reprezentovali UOL na veletrhu MSV 
(nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední 
Evropě).

Svatba
Své ANO si řekli Monika 

(původně Novotná)  
a Aleš Vlasák.

Dále i Jana (původně 
Bambasová)  

a Pavel Sádlo.

Oběma párům srdečně 
gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí do života!

Stěhování poboček
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Nové posily

Jana Sádlová
mzdová účetní, Benešov
Jana si svoji práci mzdové účetní 
užívá. Ve volném čase se věnuje 
nejen rodině, ale i svým psům 
a koním. Dalším jejím velkým 
koníčkem je svět steampunku.

Zdeněk Galba
účetní, Praha
Zdeněk je v naší společnosti už 
od ledna tohoto roku. Má smysl 
pro humor, zajímá se o osobní 
rozvoj a finance. Když zrovna 
neúčtuje, rád chodí za kulturou.

Thuy Tran
účetní, Praha
Čanka studuje na navazujícím 
magisterském studiu na VŠE. 
Kromě tříčtvrtečního úvazku 
ve společnosti UOL se pilně 
připravuje na státnice. Baví ji 
práce a řešení problémů s čísly. 
Ve volném čase ráda chodí do 
fitka a vaří vietnamské dobroty.

Jiří Šimonek
onboarding specialist, 
Praha
Jirka obsadil pro nás úplně 
novou pozici onboarding 
specialist neboli „Průvodce 
naloděním klienta na palubu 
UOL“. Chtěl by na této pozici 
zúročit svoje zkušenosti, které 
získal 5letým působením 
napříč odděleními (zejména 
z finančního) ve výrobním 
podniku. Jeho největší zálibou je 
golf, kterým tráví většinu svého 
volného času. Celkově se zajímá 
o sport jak aktivně, tak i pasivně. 
Zajímavostí určitě může být i to, 
že účetní je i jeho manželka, 
takže u nich doma je účetnictví 
na denním pořádku.

Petra Chuchelová
účetní, České Budějovice
Petru účetnictví moc baví a je 
ráda, že si může zdokonalovat 
zkušenosti v oboru.
Svůj volný čas věnuje rodině, 
přátelům a svým dvěma 
pejskům, se kterými zdolává 
různé psí aktivity (dogtreky, 
canicross a teď je čeká 
dogmaraton). V létě všichni 
s radostí odpočívají při svitu 
sluníčka, nejlépe v zahraničí 
u moře.

Josef Koktavý
účetní, Hradec Králové
Pepa teď momentálně dálkově 
studuje ekonomický obor na VŠTE. 
Svůj volný čas tráví s rodinou. 
Podnikají spolu výlety po naší 
krásné zemi. Dovolenou ale 
nejraději tráví v zahraničí u moře.

Nicolle Süssová
HR manažerka, Praha
Nicolle pracovala v UOL již 
3 roky brigádně při studiu na 
oddělení zpracování dokladů. 
Po úspěšném dokončení školy 
převzala pozici HR po kolegyni 
Zuzce Králové, která odešla na 
mateřskou dovolenou.

Simona Raušerová
recepční, Praha
Pro Simonu je na prvním místě 
rodina, potom hned výlety 
a cestování. V UOL pracuje 
velice ráda, pozice recepční ji 
naplňuje a snaží se udělat vše 
na 100 % ve prospěch a ke 
spokojenosti kolegů i klientů.

Jolana Benáková
referentka bankovních 
výpisů, Benešov
Jolana vystudovala Obchodní 
akademii ve Vlašimi. Ráda 
čte knihy, chodí na procházky 
s pejsky z útulku. Bohužel teď 
moc volného času nemá, jelikož 
s přítelem rekonstruuje byt. 
V UOL Jolana začínala jako 
asistentka účetní a nyní působí 
na pozici referentky bankovních 
výpisů.

Vendula Trmalová
vedoucí mzdového oddělení, 
Praha
Vendy není v UOL žádným 
nováčkem, již 3 roky zde 
pracovala jako mzdová účetní 
a nově přebrala post vedoucí 
mzdového oddělení. Ve volném 
čase ráda čte, fotí a mzdovým 
účetnictvím žije dnem i nocí.
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Rok 2019 a 2020  
přináší další nové změny
V polovině letošního roku, a to 1. 7. 2019, vstoupily v platnost dva nové zákony 
týkající se nemocenské a změny v platbě sociálního pojištění. S novým rokem 
se pomalu blíží i další účetní změna, která se dotýká hlavně podnikatelů. 
Připravili jsme pro vás aktuální znění všech změn, určitě je nepřehlédněte!
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Novinky v účetnictví

Další  
fáze EET 
schválena
Podnikatelé, kteří spadají do 
3. a 4. fáze, začnou evidovat 
společně v jedné vlně, 
která bude spuštěna šest 
měsíců po nabytí platnosti 
zákona. Lze očekávat, že 
k náběhu chybějících oborů 
podnikání dojde 1. května, 
případně 1. dubna 
2020. Ke stejnému datu 
dojde také ke snížení DPH.

Pokles sazby DPH
Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, 
některých řemeslných a odborných 
služeb, vodného a stočného. 
K významnému snížení DPH dojde 
u kadeřnických a holičských služeb, oprav 
jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů 
a textilních výrobků a prodeje točeného 
piva, kde by mělo dojít k poklesu ze 
stávající sazby 21 % na 10 %, tedy 
k více než polovičnímu snížení sazby. 
U vodného a stočného dojde ke snížení 
DPH z nynějších 15 % na 10 %. Návrh 
počítá také s dalším snižováním DPH 
v sektoru stravovacích služeb a podávání 
nealkoholických nápojů, která již byla 
snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze 
elektronické evidence tržeb z 21 % na 
15 %, a to rovněž na 10 %.

Nemocenská po skončení 
pracovního poměru 
a 7denní ochranná lhůta
V případě pracovní neschopnosti nyní náleží 
zaměstnanci nemocenská od 15. kalendářního 
dne nemoci, v prvních 14 dnech pracovní 
neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy 
zaměstnavatel. Nárok na nemocenskou vzniká 
i v případě skončení pracovního poměru, pokud dojde 
k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě.

Změna v platbě 
sociálního pojištění 
zaměstnavatelem
Od 1. 7. 2019 se snížilo povinné 
pojistné placené zaměstnavatelem 
za zaměstnance o 0,2 %. Mzdové 
náklady zaměstnavatelů se nepatrně 
snížily a zaměstnancům stoupla čistá 
mzda, protože se daň z příjmů počítá ze 
superhrubé mzdy.

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 
sociální pojištění a zdravotní pojištění. 
Sazba sociálního pojištění placeného 
zaměstnavatelem se od července snížila 
z 25 % na 24,8 %. Sociální pojištění 
placené zaměstnavatelem v sobě 
od července zahrnuje nemocenské 
pojištění (2,1 %), důchodové pojištění 
(21,5 %) a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti (1,2 %).

Důvodem nižší sazby souhrnného 
sociálního pojištění je snížení sazby 
nemocenského pojištění z 2,3 % na 
2,1 % z důvodu zrušení karenční doby 
u výplaty náhrady mzdy za první tři dny 
pracovní neschopnosti.

Paní Simoně skončil pracovní poměr 
k 31. 7. 2019 a 5. 8. 2019 onemocněla.  
Paní Simona má nárok na nemocenskou, 
protože k nástupu na nemocenskou došlo 
v zákonné ochranné lhůtě. Nemocenská 
bude paní Simoně ale náležet až 

od 15. kalendářního dne pracovní 
neschopnosti. Nárok na 
náhradu mzdy mít nebude, 

neboť náhradu mzdy vyplácí 
zaměstnavatel zaměstnanci pouze 

za dobu trvání pracovního poměru.

Příklad:
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Stravenky jako 
poukazy dle 
zákona o DPH

V nedávné době byly 
předmětem jednání mezi 
Komorou daňových poradců 
České republiky (KDP ČR) 
a Generálním finančním 
ředitelstvím (GFŘ) dva 
koordinační výbory týkající se 
stravenek. Dle názoru Finanční 
správy představují stravenky 
poukazy nově definované 
v § 15–15b zákona o dani 
z přidané hodnoty (ZDPH). 
Bude-li mít stravenka charakter 
tzv. jednoúčelového poukazu, tj. 
poukazu, u kterého je při jeho 
vydání známa sazba daně a místo 
plnění, potom převod takového 
poukazu společností, která 
ho vydává, na zaměstnavatele 
je považován za poskytnutí 

stravovací služby zaměstnavateli 
v 15% sazbě DPH. Zaměstnavatel 
si uplatní plný nárok na odpočet, 
byť zaměstnancům stravenky 
prodává s výraznou slevou. 
Na prodej stravenek 
zaměstnavatel také 
uplatní 15% sazbu 
DPH. Shodná sazba 
bude uplatněna i na 
provizi za jejich 
distribuci.

V případě, že 
by stravenky měly 
charakter tzv. víceúčelových 
poukazů, tj. bylo by možné za  
ně obdržet službu či zboží 
v různých sazbách daně, pak 
jejich převod není považován za 
uskutečnění plnění a dani bude 
podléhat až vlastní poskytnutí 
služby nebo dodání zboží. Plnění 
poskytnutá v souvislosti s jejich 
vydáním budou podléhat základní 
sazbě DPH.

Daň z nabytí 
nemovitých věcí

Poslanecká sněmovna bohužel 
neschválila senátní návrh na 
zrušení daně z nabytí nemovitých 

věcí. Schváleno nicméně 
bylo osvobození od této 
daně u prvního úplatného 
nabytí k jednotce 
v rodinném domě (dosud 

zákon výslovně osvobozoval nabytí 
jednotek v bytovém domě).

Daň z příjmů
Novela zákona o daních z příjmů 

s pravděpodobnou účinností od roku 
2020 upravuje osvobození příjmů 
fyzických osob z hazardních her od daně 
z příjmů jen do částky výhry 100 000 Kč. 
Vyšší výhry budou dani podléhat.

Stravenky jako jedna z forem 
zaměstnaneckých benefitů 
mění s novým uzákoněním 
charakter na jednoúčelový či 
víceúčelový poukaz. Nového 
uzákonění se také týká daň 
z nabytí nemovitých věcí 
a daň z příjmů. A jak to vše 
vypadá v praxi?

✁

Speciální 
nabídka  
pro naše 
klienty

www.daneprolidi.cz

Daně odborně

Novinky 
v daňovém 
rezortu

9
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Tento rok UOL slaví významné výročí! Povídali 
jsme si s majitelkou firmy Janou Jáčovou, 
která ji před 15 lety zakládala. Prozradila nám, 
co vše se od té doby změnilo a jaké novinky 
v IT systému či v rozšiřování firmy výhledově 
potěší všechny klienty jak v České republice, 
tak i na Slovensku.

Chceme být i nadále 
pro naše klienty  
co nejvíce dostupní

Rozhovor

 ■ Tento rok jste měli 
významné výročí. Jak jste ho 
oslavili?

Je to tak, od vzniku firmy 
uběhlo již 15 let. Pronajali jsme 
si prostory v Galerii Mánes 
a pozvali naše zaměstnance 
i klienty. Této slavnostní události 
se zúčastnilo více než 300 lidí 
a nakonec se protáhla až do 
ranních hodin. Součástí oslavy 
byla i barmanská show a bohatá 
tombola.

 ■ Mnoho poboček 
v regionech jste 
přestěhovali. Jaký jste 
k tomu měli důvod?

Chceme být pro naše klienty 
lépe dostupní, proto jsme 
většinu poboček přestěhovali do 
přízemních prostorů, podobně jak 
je to uzpůsobené v Praze. Další 
výhodou je, že jsme lépe vidět. 
Aktuálně jsou všechny pobočky 
kromě Brna přestěhované 
v nových prostorech a také jsme 
otevřeli novou pobočku v Plzni.

 ■ V České republice 
máte 16 poboček. Jak se 
vám daří získávat pro ně 
zaměstnance?

Je to těžké. Momentálně 
u nás pracuje 50 zaměstnanců 
a 42 na částečný úvazek. 
Tyto zaměstnance doplňuje 
80 brigádníků, kteří zadávají 

doklady do systému. Hodně 
bodujeme díky možnosti částečných 
úvazků a klouzavé pracovní 
době, kdy se zaměstnancům 
přizpůsobujeme na míru jejich 
rozvrhu. Zpravidla nabíráme účetní 
bez praxe, které si vyškolíme sami.

 ■ A jak se vám daří na 
Slovensku?

Máme zde přibližně 100 klientů, 
což tvoří zhruba dvacetinu klientů 
v ČR. Rádi bychom tento počet do 
konce příštího roku ztrojnásobili, 
k tomu by nám mělo pomoci 
dokončení pobočkové sítě, které 
je naplánované na konec roku 
2021. (Pozn. redakce: nyní fungují 
pobočky v Bratislavě, Košicích 
a Trenčíně. Další je v plánu Nitra 
a Banská Bystrica.)

 ■ Vaši kurýři jezdí po celé 
republice. Plánujete nějaké 
změny?

V současnosti máme ve flotile 
20 smartů a 3 na Slovensku, což pro 
naše potřeby zatím stačí. Uvidíme, 
jak se naši zákonodárci postaví 
ke spalovacím motorům. Pokud 
nám je zakážou, tak si pořídíme 
elektrosmarty. (smích)

 ■ Zprovoznili jste Spisovnu 19. 
Co vás k tomu přivedlo?

Nápad vznikl spontánně. 
Mnoho našich klientů nemělo 
jasno v tom, jak dlouho archivovat 

svoje papírové doklady a jejich 
skladování jim zabíralo prostor. 
Proto jsme připravili novou službu. 
Za malý poplatek budeme doklady 
klientů archivovat a následně 
ekologicky a dle předpisů po 
uplynutí lhůty likvidovat. Více 
informací najdete na stránkách 
služby www.s19.cz.

 ■ Prozradíte, na čem teď 
pracuje vaše IT oddělení?

V srpnu jsme spustili novou verzi 
zadávacího systému Arnold, díky 
kterému dokážeme zkrátit čas zadání 
dokladu až o polovinu. V budoucnu 
bychom ho rádi naučili i samotné 
vytěžení dokladu. Kromě toho stále 
vylepšujeme naši webovou aplikaci, 
kterou používá stále větší procento 
klientů. V neposlední řadě bychom 
rádi dokončili webový mzdový 
systém.

 ■ Nově jste založili UOL 
videokoutek. Jaký má význam 
pro vaše klienty?

UOL videokoutek mohou čtenáři 
nalézt jak na našich sociálních 
sítích, tak i na videoportálu 
YouTube. Na nejčastější otázky 

nebo změny v legislativě, které 
mají vliv na podnikání, reagujeme 
krátkými videi.

 ■ Chystáte nové semináře?
Ano, určitě, každý měsíc 

připravujeme nový seminář. Na 
konci listopadu se uskuteční 
setkání na téma EET a hned 
v závěsu Daňové tipy a triky 
a k tomu připojíme téma Úvod do 
daňové závěrky. Aktuální seznam 
najdete vždy na našem webu 
(Twitteru) a také v tomto čísle 
UOL Revue na straně 11.

 ■ Rok se pomalu chýlí ke 
konci, na jaké novinky se 
můžeme těšit?

Rádi bychom dokončili 
přesuny všech klientů do 
segmentů. Momentálně se 
podařilo přesunout zhruba 
polovinu klientů. Tato akce se 
týká hlavně klientů v regionech, 
kteří fungují stále v původním 
režimu. Také budeme pořádat 
pravidelné snídaně s našimi 
klienty. První snídaně by se 
mohla konat 8. 11. na téma 
zaměstnanci a mzdové náklady.



11

Semináře nejen pro klienty

Další zajímavé 
semináře
Pozvání platí jak pro klienty, 
kteří mohou vidět pozvánku na 
našem internetovém portálu nebo 
v newsletteru, tak pro širokou 
veřejnost. Pokud vás některé téma 
zaujalo, neváhejte a přihlaste se 
například přes Twitter nebo Facebook.

Jak funguje UOL Účetnictví?

Přijměte pozvání na naše 
pravidelné, nenáročné, ale 

účinné školení o fungování UOL 
Účetnictví. Seznámíme vás 

s našimi službami a s webovou 
aplikací UOL Účetnictví, abyste 

s ní mohli aktivně pracovat.

22. 11. 2019 – Daňové tipy a triky a úvod do účetní závěrky
13. 12. 2019 – Automobil v podnikání
  17. 1. 2020 – Daňové tipy a triky a úvod do účetní závěrky
  14. 2. 2020 – EET
  28. 2. 2020 – Daňové tipy a triky a úvod do účetní závěrky
  20. 3. 2020 – EET

Jak se přihlásit
Přihlásit se můžete kdykoli, a to nejlépe přes formulář, který vám po přihlášení do klientského 
servisu přijde spolu s pozvánkou na váš e-mail. Pokud jste našimi stálými klienty a rádi byste 
přišli na seminář, bližší informace vám rádi předají vaši účetní.

CLOCK Info-Circle Comment-Smile

COMMENT-ALT-EXCLAMATION
Těšíme se na setkání!

Kdy semináře 
probíhají

Semináře se konají každou poslední 
středu v měsíci od 10 do 11 hodin 
osobně v prostorách společnosti UOL 
v Praze 5 nebo v polovině měsíce 
prostřednictvím webináře. Odkaz na Google 
Meet vám zašleme před školením. Budete 
k tomu potřebovat prohlížeč Google Chrome 
nebo Chromium a založený e-mailový účet na 
Gmailu. Toto školení je pro vás zcela zdarma.

Co dalšího  
se dozvíte

■ Přiblížíme vám práci nejen účetních, 
ale i ostatních týmů.

■ Shrneme si průběh aktivace a sladíme 
nastavení spolupráce.

■ Naučíme vás, jak vystavit fakturu nebo 
příkaz k úhradě.

■ Ukážeme vám, jak nahrát doklady, jak 
pracovat s reporty a ještě mnohem víc.

Otevřeni jsme 
všem klientům

Vězte, že dovednosti nezmizí s vašimi 
personálními či jinými změnami. Pokud 
u vás nastoupí nový kolega nebo nová 
kolegyně, nemusíte je zaučovat sami, 
jednoduše je pošlete k nám na 
školení.
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Soutěž: Labyrint
Kdo najde správnou cestu do cíle a obrázek s řešením pošle 

nejpozději do 31. 12. 2019 na info@uol.cz, získá dárek!

START!

CÍL!


