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 Dostává se Vám do rukou první  číslo  čtvrtletníku Infolistu,  který si  klade za cíl 
stručně a srozumitelně podat aktuální, žhavé a důležité informace z podnikatelského 
prostředí a života kolem nás. Více na www.accontes.cz, a www.pomocpodnikateli.cz

Bylo, nebylo
Na  tomto  místě  vždy  budeme 
připomínat nedávnou slavnou éru 
nebo i něco jako historii Brna a  k 
ní  nezapomenutelné zážitky jeho 
žijících  obyvatel.  Jako  první  si 
dovolíme vzpomenout na slavnou 
éru  klubu  na  Šelepové  ulici 
takzvané „Šelepky“.
Bav klub Šelepka v Králově Poli 
měl  před  nějakými čtyřiceti  lety, 
zejména v období v sedmdesátých 
let, své zvučné jméno v tehdejším 
kulturním  životě.  Zpěváci  Bob 
Frídl,  Martha a Tena Elefteriadu, 
skupiny Progres 2, Regenerace a 
discjockeyové  jako  třeba Libor 
Trejtnar,  Luboš Rettegy,  Jindřich 
Eliáš a v neposlední řadě i známý 
silák  a  lamželezo  Franta 
Kocourek  byli  těmi,  kteří  na 
Šelepce pravidelně  vystupovali.

 

Na Šelepce se  občas promítaly i 
jinde nepromítané filmy a mládež 
tam okusila  svůj pocit svobody a 
volnosti, ale jen do té doby, než se 
z Šelepky stalo agitační středisko 
a  sídlo  pro  tehdejší členy  Svazu 
československo-sovětského 
přátelství.  Dnes  Šelepka  znovu 
vstává z prachu, ale ta atmosféra 
před čtyřiceti lety se už jen těžko 
vrátí.

Novinky z podnikání
Rok  2013  přinesl  další  řadu 
novinek, na které budeme narážet 
a s nimiž se musíme vyrovnávat. 
Jednak se změnila čísla účtů pro 
placení  všech  daní.  Dále  se  v 
Registru  plátců  objevují  zcela 
nové informace o nespolehlivých 

plátcích a současně i čísla účtů 
plátců  DPH.  Pokud  podnikatel 
zaplatí na nezveřejněné číslo účtu, 
stává  se  ručitelem  za  odvedení 
daně.  To  přinese  další  nové 
starosti a administrativní zátěž.

Postřehy z okolí

Lidé v dnešní společnosti se  cítí 
být stále více odcizení. Všimněme 
si,  že  se  přestali  navštěvovat 
sousedé. Ve veřejných dopravních 
prostředcích a všude na ulici roste 
nervozita  a  obavy  z  kapesních 
zlodějů i agresivních zfetovaných 
jedinců.  Na  silnicích  je  to  ještě 
horší.  O  tom  nás  navíc  utvrzují 
večerní zprávy, které nám sdělí i 
to, co se k nám nestačilo donést. 
Za  chvíli,  abychom  usínali 
posíleni  Lexaurinem,  či  jinými 
prostředky,  od  nichž  se  očekává 
vrácení  se  do  klidu.  Všechno  si 
děláme  sami.  Začněme  sami  u 
sebe  a  pokusme se  více  dbát  na 
sebe i na svůj design, který denně 
nechtíc  vystavujeme do objektivů 
nespočtu  různých  kamer,  které 
nás,  doufejme,  hlídají  a  nikoliv 
šmírují. Přidáme-li úsměv a ještě i 
pozdrav,  budeme se  jistě všichni 
cítit lépe. Je třeba ale začít hned.

Představujeme

ACCONTES  s.r.o.  je  dnes  již 
tradiční  účetní  firmou,  co  do 
rozsahu služeb, důvěryhodnosti a 
kvality.  Za  třináct  let  svého 
působení  se  podařilo  stabilizovat 
klientelu z těch podnikatelů, kteří 
sází  na  bezpečí  a  rozvoj  svého 
podnikání.  Certifikace podle ISO 
9001:2009 od roku 2004 mluví za 

sebe sama. Pořádek v procesech i 
dokumentaci,  rozvoj  smluvních 
vztahů  a  péče  o  klienty,  to  vše 
patří  k základním kamenům této 
úspěšné firmy, která od roku 2012 
působí  v  důstojných prostorách 
nově  rekonstruovaného  paláce 
Padowetz,
 

naproti pošty u hlavního nádraží. 
Firma  je  tak  blíže  ke  svým 
klientům i  k těm,  kteří  se  chtějí 
připojit  k usilování za  zlepšení 
podnikatelského prostředí.

Zajímavé nápady
Od roku 2008 funguje projekt 
POMOC PODNIKATELI 

V  rámci  tohoto  projektu  se 
zájemcům  o  podnikání  nabízí 
pomoc se zahájením a rozjezdem 
podnikatelských aktivit. Mimo to 
je  v rámci  projektu  připravena 
řada kurzů a  vzdělávacích aktivit, 
ale  i  přednášek.  Lektoři  cestují 
často  po  celé  republice  a 
pomáhají  firmám  řešit  problémy 
prokuristů,  jednatelů,  obvykle i 
manažerů  na  různých  stupních 
řízení.  Jedním  z nejžádanějších 
kurzů  je  jednodenní  kurz  pro 
začínající  podnikatele  START. 
V rámci  tohoto kurzu,  který  je 
koncipován jako individuální,  se 
probírá  podnikatelský  záměr 
a provazuje  se  s podnikatelským 
rozpočtem.  Výsledkem  kurzu  je 
buď snadnější start do podnikání, 
nebo i zvážení  možnosti odložení 
podnikatelských  aktivit  do  doby, 
kdy podnikatel získá lepší pozice 
pro sebeprosazení na trhu. Více 

http://www.accontes.cz/
http://www.pomocpodnikateli.cz/


najdete na webových stránkách na 
adrese: www.pomocpodnikateli.cz

PODNIKATELKÝ 
RÁDCE
Pohledávky  a  také problematika 
neplacení  se  v dnešní  době  týká 
skoro  každého.  Než  se  člověk 
stane dlužníkem, měl by si zvážit, 
zda  je  schopen  vznikající  dluh 
platit  i  za  složitějších,  než  těch 
stávajících, finančních podmínek. 
Lehkovážné  přistoupení  dlužníka 
k závazkům  je  vodou  na  mlýn 
těm,  kteří  vědí,  že  se  svých 
půjčených peněz  vždy dočkají,  i 
když  se  ekonomická  situace 
dlužníka značně zhorší. 

Je  ale  ještě  hodně  i  takových 
podnikatelů,  kteří  se  nechtěně 
stávají  věřiteli,  protože  jim 
obchodní  partner  nezaplatil.  Tito 
podnikatelé  si  proto musejí  své 
pohledávky  vymáhat.  Základem 
pro  vymáhání  je  oprávněnost 
pohledávky  podložená  řádným 
smluvním  vztahem  a  tomu 
odpovídající i fakturace. Důležité 
je  přitom  svou pohledávku 
prokazatelně  vymáhat  včas  a 
systematicky  tak,  aby  podklady 
k případnému  soudnímu  sporu 
napomohly  k  jeho   následnému 
úspěchu.  Postupy  při  práci 
s pohledávkami jsou také součástí 
dalšího  kurzu  pro  podnikatele, 
který je  publikován na stránkách 
projektu pomoc podnikateli.

Mladí umělci
Představujeme  Vám  dnes  mladé 
umělce, o nichž si myslíme, že je 
čeká  velmi  náročná,  ale  úspěšná 
umělecká  cesta.  Představujeme 
malý výběr z jejich prací, který je 
součástí  výstavy  v prostorách 
firmy A C C O N T E S v Paláci 
Padowetz .  Např. obraz s názvem 

Stavení        

Dalším  z vystavovaných  obrazů 
je Interiér.

Noví zájemci  o  výstavy  svých 
prací se mohou hlásit  na recepci 
firmy ACCONTES.

Dobrá pomůcka:
Jak  vypočíst  paušální  sazbu 
náhrady za ujetý kilometr?

Vzorec:
Prům. spotř. PHM x cena PHM + 
paušální částka = Pauš. náhrada.

Z velkého  techničáku vypočteme 
aritmetický  průměr spotřeby na 
100km uvedený v části Technický  
popis vozidla ř.27.např.

5,7+4,9+5,2 = 15,8 : 3 = 5,2666

Z  platné  vyhlášky použijeme 
cenu  příslušné  pohonné  hmoty 
(Vyhl.472/2013 je pro motorovou 
naftu v r.  2013 stanovena částka 
36,50Kč/litr.) 

5,266 x 36,50 = 192,20 :  100 = 
1,92

Základní  sazbu náhrady  pro  rok 
2013 vcelkové  výši 3,60Kč/km 
připočteme 

1,92 + 3,60 = 5,52 Kč/km

Za  každý  kilometr  si  můžeme 
podle  uvedeného  vzorce  uplatnit 
částku 5,52 Kč.
Podobné  pomůcky  hledejte  i  na 
www.pomocpodnikateli.cz

Inzerce
Našim čtenářům zde umožňujeme  
inzerovat  buď  přímo  nebo  pod  
číslem  inzerátu.  Podmínky  pro  
inzerci získáte na dole uvedených 
kontaktních spojeních

• Prodám  dámské  brusle 
kraso, bílé vel. 5 za 400.-
Kč, málo používané
Č.:0211201303

• Povedu  účetnictví,  nebo 
daňovou evidenci. Záruka
Č.:0212201304

• Koupím staré fotoaparáty. 
Nabídněte
Č:0213201305

• Koupím  nebo  pronajmu 
garáž ve Slatině
Č:0214201306
 

• Prodám  použitý  nábytek 
do kanceláře - levně.
Č:0215201307

• Prodám  obálky  prvního 
dne vydané v Austrálii  v 
letech 1950-1980
Č: 0216201308

• Koupím rekreační domek 
nebo  chalupu  v  okolí 
Brna do 50km.
Č: 0217201409
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