
 

3 DEKÁDY 
POČÍTÁME S VÁMI 

A PRO VÁS

V současné době vedeme účetnictví 
a daňovou evidenci zhruba 400 klientům 

a máme ve svém týmu přes 20 profesionálů.

1991—2021
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Po třináct let stojí v čele 
společnosti ESOP 

účetní a daňová kancelář, s.r.o., 
auditorka  a daňová poradkyně

Ing. Daniela Burianová, LL. M.







3 DEKÁDY 
POČÍTÁME S VÁMI

A PRO VÁS

DANĚ — AUDIT — ÚČETNICTVÍ 

KVALIFIKOVANĚ — DISKRÉTNĚ 
VSTŘÍCNĚ — SE ZÁRUKOU 





Krajina světla - Meditace
Robin Kaloč

Hodně zdraví, elánu, úspěchů 
a šťastné rodiny Vám přeje 

za kolektiv společnosti ESOP 
Ing. Daniela Burianová, LL.M.





Fenomén účetnictví provází lidstvo od pravěku,
 samozřejmě vždy v podobě 

odpovídající danému stupni vývoje společnosti. 
30. výročí od založení společnosti ESOP 

je vhodnou příležitostí poodhalit 
staletími zavátou historii účetnictví 

a současně ji představit v podobě 
vytvářené právě naším oslavencem, 

který s odpovědnou erudicí napomáhá 
podnikatelskému rozvoji našeho regionu 

i neziskovým organizacím a obcím 
prostřednictvím své odborné pomoci.

Zároveň bych chtěl všem popřát 
další dekády tvůrčí práce.

Za gratulanty Jiří Králíček,
Spolek ABAKUS



Tuto publikaci vydala 
u příležitosti výročí 30 let od svého založení 
společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.
Komenského  čp. 38
516 01  Rychnov nad Kněžnou
IČ: 27549909
DIČ: CZ27549909
Kontakt:
+420 602 437 654
+420 494 533 134
info@esop-rk.cz
Oprávnění KDP ČR a KA ČR č.491
Spisová značka C 25584 vedená u obchodního 
rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové



EKONOMICKÉ SLUŽBY 
ORGANIZACÍM
A PODNIKATELŮM
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Sídlo společnosti 
v Rychnově nad Kněžnou 

v Komenského ulici 38.



Účetnictví před Kristem

Podvojné účetnictví 

Nákladové účetnictví

Provozní účetnictví 

Účetnictví - nástroj pro stát

Pomůcky pro vedení účetních 
záznamů (stroje a kalkukačky)D
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Zdroj Historie účetnictví: thereaderwiki.com



Keramické známky pro záznam 
obchodních údajů, Susa, 

kolem 3500 př. n. l. 
(Louvre, Paříž)
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„Má dáti - Dal“
Takové bylo základní pravidlo účetní 
osnovy již v dobách rozbřesku lidské 
existence, kdy ho naši předci nedoká-
zali pojmenovat, ale intuitivně se jím 
řídili.

Dokladem nejstarších účetních zázna-
mů byly zářezy do dřeva, kostí či kera-
mických nádob. Nejznámější formou 
je tzv. vrubovka - dřevěná tyč, na které 
se zářezem poznamenala pohledávka a  
následně,  seříznutím příslušného po-
čtu zářezů, se zaznamenala její úhrada. 
Obdobně se používala i tzv. uzlovka - 
v tomto případě zářezy vystřídaly uzly. 
Vznik dokonalejších účetních zázna-
mů umožnil vynález písma.

Tzv. vrubovka byla u nás užívána vzhledem 
k negramotnosti venkovského obyvatelstva 
ještě počátkem 17. století. 
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Klínopisná tabulka s ekonomickými 
záznamy, Susa, 3200 až 2700 př. n. l. 

(Louvre)
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Účetnictví před Kristem
Ve starověkých státech již ve 4. tisícile-
tí př. n. l. sloužilo účetnictví k zázna-
mům o produkci a obchodu s obilím, 
které byly soustředěny v rukou státu. 
Příkladem těchto záznamů jsou hli-
něné tabulky v Babylonii nebo zápisy 
na papyrus v Egyptě. Od Babyloňanů 
a Egypťanů převzali účetnictví Řeko-
vé. Ti transakce zapisovali na papyrus, 
později na dřevěné desky. Kromě nej-
významnějšího účtujícího subjektu – 
státu – zde působily také banky v chrá-
mech a soukromí bankéři – trapezité, 
kteří vedli účetnictví o správě depozit a 
žirovém styku. K tomu využívali i účty 
o dvou stranách.

Od trapezitů převzali ve 2. století př. 
n. l. dovednosti Římané. Výsledkem 
byl systém účetních knih: poznámkové 
knihy pro denní záznamy, ze kterých se 
zpravidla měsíčně přepisovaly záznamy 
do knih příjmů a vydání, a kniha účtů.
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Luca Pacioli 
(Jacopo de‘ Barbari, 

Museo di Capodimonte)
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Podvojné účetnictví
Nejstarší celistvě zachovaný systém 
podvojného účetnictví zaznamenávají-
cí každou transakci dvakrát pochází v 
Evropě až z roku 1340, a to v účetních 
knihách městských finančních úřední-
ků v Janově.

Jako tvůrce teorie podvojného účetnic-
tví proslul Luca Pacioli, jehož traktát 
Particularis de computis et scripturis, 
vydaný v roce 1494, se stal základem 
dnešního účetnictví. Do světa se tak 
dostal první popis účetních knih a po-
stupu zapisování do nich. Pacioli v něm 
popsal benátskou metodu účetnictví. 
Základem Pacioliho systému jsou tři 
účetní knihy – memoriál (memoriále), 
deník (giornale) a hlavní kniha (qua-
derno). Novinkou je také doporučení 
provádět účetní závěrku každoročně, 
neboť do té doby se účetní knihy uza-
víraly jen při jejich popsání. Svým spi-
sem Pacioli ovlivnil vývoj účetnictví  
v Itálii i okolních zemích.
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Rozvoj průmyslu v 18. a 19. století při-
nesl nové požadavky i na účetnictví. Po-
stupně docházelo k oddělení vlastnictví 
podniku a jeho řízení. Následkem toho 
se další vývoj účetních systémů rozdělil 
do dvou větví: na účetnictví pro externí 
uživatele (vlastníci, akcionáři, stát) a 
účetnictví pro interní uživatele (manaže-
ři). Zatímco majitelům stačily informace 
o stavu majetku a nárůstu kapitálu, ma-
nažeři potřebovali kromě těchto informa-
cí vědět, co má vliv na výsledek hospo-
daření. Do popředí se tak dostává zájem 
podrobněji sledovat náklady podniku.
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Nákladové účetnictví
Za průkopníka nákladového účetnic-
tví je označován Josiah Wedgwood, 
který ve svých keramických závodech 
analyzoval náklady na materiál a práci 
pro každý krok ve výrobě, rozpočítával 
na jednotlivé produkty náklady, které 
nelze přímo přiřadit jednotlivým vý-
robkům (režijní náklady) a na základě 
těchto rozborů stanovoval prodejní 
ceny i cílové skupiny svých zákazníků. 
V 1. polovině 19. století přestává být 
dostačující účtování o transakcích mezi 
podnikem a externími subjekty. Nut-
ností je účtovat o jednotlivých krocích 
ve výrobě. Tyto informace byly poža-
dovány v továrnách, kde bylo sloučeno 
několik řemeslných činností do jed-
noho podniku, např. v textilních zá-
vodech. Nejznámějším systémem byl 
v té době Walthamský systém vedení 
nákladového účetnictví, ve kterém byly 
sledovány odděleně výrobní náklady 
od nákladů na správní ústředí.
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Výrazným způsobem se do dějin 
účetnictví zapsalo provozní účetnictví 

používané v Baťových závodech. 
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Po 2. světové válce se bývalí zaměst-
nanci Baťových závodů pokoušeli vy-
tvořit systém vycházející z Baťova pro-
vozního účetnictví, zejména za účelem 
sestavování krátkodobých závěrek, 
které se sestavovaly častěji než jednou 
za rok. Dokonalejší variantou bylo úplné 
provozní účetnictví, evidující vnitropod-
nikové transakce na speciálních účtech.



Provozní účetnictví,
kalkulace a normy

Podstatou provozního účetnictví byly 
podrobně sestavené kalkulace jednot-
livých výrobků vycházející z požado-
vané prodejní ceny. Cílem bylo nejen 
stanovit normy spotřeby materiálu a 
práce na jednotku výroby, ale i vnitřní 
zúčtovací ceny pro převod zásob mezi 
jednotlivými středisky. Každé středisko 
bylo samostatnou jednotkou, jejímž 
úkolem bylo vytvořit zisk, který byl 
rozdílem mezi kalkulovanou zúčtovací 
cenou a náklady, které středisko mohlo 
ovlivnit. Cílem provozního účetnictví 
bylo i vytvoření transparentního systé-
mu pro odměňování zaměstnanců od-
povědných za řízení střediska.
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Zatímco vývoj nákladového účetnictví 
probíhal v souladu s požadavky a potře-
bami manažerů, účetnictví pro vlastní-
ky kapitálu – finanční účetnictví – bylo 
zdokonalováno tak, aby bylo možné 
srovnávat stav majetku a výsledky hos-
podaření v jednotlivých podnicích, ze-
jména při obchodování s jejich akciemi 
na burzách. 
Proto byla již během 19. století vytváře-
na a sepisována všeobecně uznávaná 
pravidla účtování. Současně byla poža-
dována kontrola – ověření účtování spo-
lečnosti nezávislou osobou – auditorem.
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Významným externím uživatelem 
účetnictví se stává i stát, který ovlivňuje 
pravidla účetnictví. Na základě výsled-
ku hospodaření stanovuje daňovou po-
vinnost podniku. 

Se vznikem států s centrálně řízenou 
ekonomikou se objevuje požadavek 
státní správy na jednotnou podobu vý-
kaznictví. Do popředí zájmu se dostává 
snaha o mezinárodní sjednocení pravi-
del účetnictví. Za tímto účelem jsou 
Výborem pro tvorbu mezinárodních 
účetních standardů (IASC), založeným 
v roce 1973, vydávány mezinárodní 
účetní standardy (IAS), od roku 2001 
označované jako mezinárodní standar-
dy účetního výkaznictví (IFRS), v roce 
2009 doplněné i o standardy pro malé a 
střední podniky (IFRS for SMEs). 

Účetnictví
Důležitý nástroj pro stát
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K usnadnění účetních prací sloužily od 
nejstarších dob nejrůznější mechanické 
pomůcky. Jednou z nejstarších pomů-
cek pro počítání je abakus, jednoduchá 
pomůcka založená na principu posuv-
ných korálků, jejíž původ je pravděpo-
dobně babylonský.
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Pascaline, kalkulátor Blaise Pascala, 
(Musée des arts et métiers, Paříž)



Za první použitelný počítací stroj se 
považuje mechanická kalkulačka pro 
sčítání a odčítání, kterou v roce 1642 
sestrojil Blaise Pascal. Jeho stroj zdo-
konalil roku 1964 Gottfried Wilhelm 
Leibniz, jehož krokový kalkulátor do-
kázal kromě sčítání a odčítání ještě ná-
sobit, dělit a počítat druhou mocninu.
V 1. polovině 20. století se rozšířily 
kalkulačky, fungující na principu star-
ších počítacích strojů zdokonalených 
klávesnicí. Kombinací psacího a počí-
tacího stroje sestrojila firma Burroughs  
v roce 1892 účtovací stroj.
Mechanické pomůcky byly využívány  
k pomocným výpočtům i k zápisům do 
účetních knih. Předchůdcem bylo tzv. 
propisovací účetnictví, které pomocí 
vhodně uspořádaných listů a karbono-
vého papíru umožňovalo jeden zápis 
současně propsat na více listů. 
Převratem bylo rozšíření osobních po-
čítačů od konce 70. let 20. století.

Pomůcky pro vedení účetnictví
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Ř Účetní poradenství

Daňové poradenství

Účetnictví pro malé 
a střední podniky

Účetnictví pro příspěvkové 
a neziskové organizace

Audit 

Nastavení finanční kontroly  
a součinnost 

při veřejnosprávní kontrole 
měst a obcí

Komplexní vedení 
mzdové agendy

Lektorská činnost v oblasti
účetnictví a daní



ZROD
SPOLEČNOSTI ESOP



1 9 9 1
oficiální založení sdružení fyzických 
osob ESOP Ing. Annou Klapalovou 
a Ing. Liborem Burianem

1 9 9 2

1 9 9 9

přijetí Ing. Daniely Burianové jako 
spolupracující osoby se svým 
manželem Ing. Liborem Burianem

získání oprávnění „daňový poradce“ 
Ing. Danielou Burianovou

2 0 0 3
zahájení účetnictví pro neziskový 
sektor  a lektorské činnosti 

EKONOMICKÉ SLUŽBY 
ORGANIZACÍM
A PODNIKATELŮM



Přelom milenia
Doba společnosti ESOP

2 0 0 5

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 7

2 0 1 8

získání oprávnění „Auditor“ 
Ing. Danielou Burianovou

převzetí řízení firmy 
Ing. Danielou Burianovou 
po úmrtí Ing. Anny Klapalové

zahájení činnosti prostřednic-
tvím společnosti s ručením 
omezeným s.r.o. se získáním 
oprávnění Komory auditorů ČR 
a Komory daňových poradců ČR

získání oprávnění „daňový po-
radce“ Ing. Eliškou Vídeňskou

jmenování paní Jany Jaklové 
prokuristkou firmy

2 0 1 9
zapojení do projektu Ocenění 
českých podnikatelek v roli 
auditora
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Ing. Anna Klapalová stála v roce 1990 
společně s Ing. Liborem Burianem 

u zrodu účetní firmy regionu Rychnovska.



Za Aničkou Klapalovou

Ing. Klapalová, Anča, jak ji důvěrně 
nazývali i naši klienti, byla osobnost 
velkého formátu. Její řešení a nápady 
nás leckdy překvapily. Jakmile se člo-
věk dostal do úzkých, mohl za ní kdy-
koliv přijít. Se slovy „ty mě n....” ho 
pozvala na skleničku, zapálila si ciga-
retu a sedělo se tak dlouho, až se to 
vymyslelo.
Byla neobyčejně chytrá a hýřila vti-
pem. Někdy nás šokovala svou neotře-
lou vyjadřovací schopností, vždy jsme 
hned věděli, na čem jsme.
Dala mi velkou školu života, brala mě 
ke všem jednáním a vděčím jí za to, 
že jsem získala široký rozhled a mnoho 
životního moudra.
Často na ni vzpomínáme, na její „pro-
hozy”, a její duch je tu stále s námi. 
V této naší nelehké profesi si dokázala 
vždy poradit, a to s jistou dávkou  hu-
moru a nadhledu.

Ing. Daniela Burianová, LL.M.
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V době příprav založení sdružení fyzic-
kých osob - ESOP v roce 1990 jsem po-
znal i svoji manželku Danielu Weisovou 
a po dvouleté známosti jsem ji požádal 
o ruku. Její otec mě upozorňoval, že ne-
umí vařit, maminka mě téměř v slzách 
prosila, abych nechal jejich dceru dostu-
dovat, bylo jí totiž osmnáct a chystala se 
začít studovat vysokou školu ekonomic-
kou. Při podnikání jsme spolu vychovali 
tři děti. 
No vidíte - dnes je úspěšnou manažer-
kou, která od  nás převzala firmu s vý-
znamným renomé, na němž se podílí 
její nesmírná zodpovědnost a průběžné 
vzdělávání se v oboru.

Ing. Libor Burian
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Ze vzpomínek Libora Buriana

Spolu s Ing. Annou Klapalovou jsme v 
roce 1990 vytvořili základy pro vznik  
sdružení fyzických osob - ESOP, zabý-
vající se vedením účetnictví a ekono-
mickým poradenstvím. Měli jsme pro-
najaté dvě kanceláře na rychnovském 
náměstí. Celý týden jsme pracovali v 
JZD, v kanceláři jsme byli ve středu 
od 16 do 22 hodin a v sobotu celý den. 
Peníze nebyly, na knížce jsem měl jen 
13 tisíc. To byly naše začátky. Tenkrát 
jsem poznal svou budoucí manželku 
Danielu, a právě její otec pan Karel 
Weis nám pomohl. Znal se s ředitelem 
rychnovské průmyslovky Ing. Josefem 
Kuncem, skvělým člověkem. Domluvil  
nám s ním výpůjčku základního vyba-
vení kanceláře – dvě židle a dva stoly. 
Později, když jsem se s panem Kuncem 
potkal, s úsměvem mě zdravil: „Dobrý 
den, pane řediteli“, a já mu odpovídal: 
„Ale kde bych byl, kdybyste mi tenkrát 
nepůjčil ty dva stoly a dvě židle.“
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Baťovský přístup

I druhá společnost MATRIX a.s., u jejíhož zrodu 
Ing. Burian stál, oslaví své kulaté výročí od zalo-
žení. Její generální ředitel převzal  v roce 2020 
při příležitosti Dne české státnosti Stříbrnou 
medaili z rukou předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky RNDr. Miloše Vystrčila. Oceně-
ní obdržel za „baťovský přístup k podnikání a 
osvícenou podporu veřejného života“.



Na přelomu milenia
Doba společnosti ESOP

Společnost ESOP účetní a daňová 
kancelář s.r.o. se úspěšně zabývá ve-
dením účetnictví, daňovým poraden-
stvím, auditem a lektorskou činností.
Pracujeme dlouhodobě pro podnika-
telské subjekty, neziskové organizace, 
příspěvkové organizace, města a obce. 
S řadou klientů v současné době řeší-
me generační výměny v rodinných fir-
mách a další možné dispozice s firma-
mi. Společnost má oprávnění Komory 
daňových poradců ČR a Komory au-
ditorů ČR. Své služby poskytujeme na 
trhu ze zásady kvalifikovaně, diskrét-
ně, vstřícně a se zárukou. V rámci pro-
klientského přístupu vyznává motto:
„Počítáme s Vámi a pro Vás“.
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Daniela Burianová

Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, 
LL.M. - vystudovala Vysokou školu eko-
nomickou v Praze, absolvovala profesní 
studium Master of Laws LL.M. korporát-
ní právo a správa podniku se zaměřením 
na obchodní právo s důrazem na správu 
a řízení společností. Je zkušenou audi-
torkou, daňovou poradkyní a lektorkou 
seminářů v oblasti účetnictví a daní.  
V Komoře daňových poradců je členem 
sekce pro neziskové organizace, věnuje 
se metodické pomoci klientům z podni-
katelské oblasti i neziskových organiza-
cí. V současné době studuje Master of 
Business Administration - MBA. 



Můj život s ESOPem
Prolog Daniely

Bylo mi pouhých 16 let, když jsem po-
znala svého muže – o devět let starší-
ho Libora, který byl těsně po sametové 
revoluci plný nadšení, elánu, neuvěři-
telné energie a snažil se v čerstvě na-
byté svobodě roztočit byznys. Jsem  
z rodiny, která byla v minulosti výraz-
ně perzekuována kvůli buržoaznímu 
původu. Řada mých předků podnika-
la, děda Fáborský byl dokonce nazý-
ván Baťou Orlických hor. Mí rodiče 
se krátce po samotové revoluci také 
pustili do podnikání. Já právě dokon-
čovala gymnázium a díky změně reži-
mu jsem si mohla samostatně vybrat 
studium vysoké školy. 
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Z iniciativy vnučky profesora Eduarda 
Weise vyšla v roce 2011 jeho kniha 

Na přástkách v Podorlicku.



Jablko nepadá daleko od stromu

V té době jsem netušila, jak skvě-
lé jsem měla předky. Vzhlížím k nim 
dnes  s velkou úctou. Můj druhý děda 
Karel Weis, kterého jsem nikdy nepo-
znala, byl výborným právníkem, pra-
děda byl profesorem na gymnáziu, kde 
učil latinu, řečtinu a řecké báje, a mi-
loval astrologii. Byl kronikářem města 
Rychnova. Jedna babička byla ze stat-
ku na Mělnicku. Když ji otec vezl do 
podhůří Orlických hor k ženichovi, 
nechápavě ji zpovídal, jestli opravdu 
chce do těch „chaloupek pod horami“. 
Druhá babička pocházela z rodiny vy-
nikajících muzikantů, kteří se rodili 
při putování přes harém po Vídeň a 
Prahu. Dokonce i spisovatel Bohumil 
Hrabal patří k mým předkům. Můj 
praděda byl strýcem jeho otce a dělal 
mu poručníka.
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Oba moji rodiče i sestra se vrhli na 
podnikání a já nebyla výjimkou. Vždy 
jsem milovala matematiku, její logiku 
a exaktnost. Díky kamarádům mých 
rodičů jsem se dostala k prof. Králo-
vi, který měl jasný názor na mé další 
studium: Jedině Fakulta financí a účet-
nictví na VŠE v Praze, kde v té době 
byl vedoucím katedry a pro ekonomii 
mě úplně nadchl. Na doby studia velmi 
ráda vzpomínám. Škola mi dala nesku-
tečně mnoho,  přestože jsem se vdala za 
Libora hned po prvním ročníku. Rodi-
če to nesli s nelibostí, Liborovi otec do-
mlouval, že ani vařit neumím…, ale co 
to bylo proti naší lásce a touze žít spolu 
v době, kdy žít spolu „jen tak“ nebylo 
ještě běžné.
A tak když Libor v ESOPu účtoval, za-
čala jsem s účetnictvím i já. Byla to pro 
mne výzva. Začala jsem přes vylepo-
vání dokladů, „datlování“ předkontací 
do počítače a nadšeně objevovala sou-
vislosti a logiku pojmů Má dáti – Dal. 

Kolik je jedna plus jedna



Daniela Burianová

Účetnictví není pro každého, ale kdo 
má rád logiku, přesnost a pečlivost, 
může se mu stát téměř jeho drogou. 
Na rozdíl od daní, ve kterých „nesmí-
me hledat logiku…“ Znáte ten vtip, 
kdy syn prvňáček přijde za otcem da-
ňovým poradcem a ptá se ho, kolik je 
jedna plus jedna? Otec chvíli přemýšlí, 
pak zavře dveře, aby je nikdo neslyšel, 
a syna se zeptá: „Kolik chceš, aby vy-
šlo?“ Tak to není účetnictví! Účetnictví 
je hledání metod pro věrné zobrazení, 
účetnictví rovná se správnost a exakt-
nost –zkrátka úžasná matematika.
Účetnictví se prolíná i s právními a 
finančními záležitostmi. Proto spolu-
pracujeme s řadou právních kanceláří, 
s projektovými agenturami, bankovní-
mi i leasingovými společnostmi. 
Stěžejní je pro nás IT podpora a hard-
warové a softwarové řešení „na míru“. 
S výběrem nejvhodnějšího řešení nám 
po tři dekády pomáhá syn zakladatelky 
Mgr. Luboš Klapal.
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Když jsem v roce 2008 do ESOPu na-
stoupila, oceňovala jsem velice přátel-
skou a kolegiální atmosféru. Dostala 
jsem příležitost pracovat v oboru, který 
mám ráda, a zároveň jsem se dostala  
k práci, která je pro mne, v rámci auditů 
a finančních kontrol, zajímavá a pestrá. 
Proto společnosti ESOP přeji do dalších 
let spokojené zaměstnance, spolupra-
cující klienty a daňové bezvětří.

Jana Jaklová
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Jana Jaklová, 
vedoucí účtárny, prokuristka



Firemní strategie Daniely

Mým hnacím motorem je úcta k před-
kům a snaha také něco dokázat. Nabí-
jí mě také mé úžasné kolegyně, které 
podporuji v jejich profesním růstu.  
V rámci naší firemní strategie si nevy-
mýšlíme práci pro práci, ale snažíme se 
naše klienty metodicky vést  a postupy 
připravovat tak, abychom se my i oni 
neustále zlepšovali. Myslím, že můžu 
mluvit za většinu z nás. Potěšení nám 
přinese, když klient roste, ale přitom 
nám u něho nastavením systému ubý-
vá práce, protože nám chce dokázat, že 
už sám ví, jak na to. 
Obdobně je to i u zaměstnanců. Ne-
máme nastavení junior – senior, každá 
naše zaměstnankyně je manažerkou, 
která si sama řídí svou pracovní dobu, 
formu a rozsah, v jakém podklady 
připravuje sám klient, a ona je jen do-
tahuje a domýšlí. Při manažerských 
školeních jsem si uvědomila, jakou 
dávám zaměstnancům uznáním jejich 
svrchovaností velkou míru volnosti  

4140



Firemní strategie

v organizaci práce. Nemusí řešit pro-
cesy a vztahy ve firmě. Každý má tolik 
práce, kolik si chce nabrat. Každý je 
pro svou firmu, jak s oblibou říkám, 
v roli odpovědné maminky, která si, 
když je třeba, povolá  ke konzultaci ba-
bičku, a ta poradí, na chvilku pohlídá, 
zkontroluje, co je třeba. To je zpravidla 
můj úkol. Mé kolegyně maminky jsou  
základ, na kterém je firma vystavěna. 
Mají můj obdiv, protože svou pečlivos-
tí musí zajistit běžný chod neustálých 
přiznání a hlášení, neboť se tu vždy a 
všude vznáší hrozba sankcí z nějaké-
ho nesplnění. Nemají to jednoduché a 
současný náročný systém plný on-line 
změn jim to neusnadňuje. Aby měly 
možnost si alespoň udržet měsíční pe-
riodu, tak řada firem u nás nemá jen 
jednu maminku, ale dokonce dvě: jed-
nu pro oblast mezd a jednu pro oblast 
finančního účetnictví. 



Prubířský rok 2020

ESOP prochází také zlepšováním pra-
covního prostředí, kvalitního zázemí 
pro zaměstnance, možností home-offi-
ce a zefektivňováním práce při využi-
tí moderních technologií. „Covidová 
doba“ nám mění systémy práce. Z po-
zice zaměstnavatele jsem přesvědčena, 
že jsme na nouzové podmínky výborně 
připraveni a v podstatě můžeme praco-
vat odkudkoli. Stírá se ale rozdíl mezi 
dobou pro práci a pro rodinu, a to je ve 
firmě, kde jsme téměř samé ženy, někdy 
až negativním faktorem. Přínosné je to 
však pro kolegyně na mateřské dovole-
né, kterým je tím umožněno zapojit se 
do práce na dálku a na částečný úvazek.
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Mohu o sobě prohlásit, že jsem pa-
mětnice, vždyť jsem profesně spjata  
s ESOPem  téměř od jeho založení. Sídlo 
se původně nacházelo na rychnovském 
náměstí. Během devadesátých let se 
společnost přemístila nejprve do ulice 
Palackého v Rychnově nad Kněžnou a 
poté do Třebešova. Počátkem milénia 
se vrací zpět do Rychnova do nově opra-
vené budovy v Komenského ulici. 
Nezbývá tedy než popřát ESOPu do dal-
ších let hodně úspěchů. 

Dagmar Müllerová, 
vedoucí mzdové účtárny



Čtyři zásady zárukou jistoty

Máme čtyři základní  zásady: kvalifi-
kovaně, diskrétně, vstřícně a se záru-
kou. K jednotlivým zásadám v roce 
2009 jsme získali oprávnění činnosti v 
rámci Komory daňových poradců ČR, 
Komory auditorů ČR. 
Diskrétně pracujeme s informacemi 
našich klientů ze zákona jako auditor-
ská společnost, a jako daňoví poradci 
jsme rovněž ze zákona vázáni ml-
čenlivostí, samozřejmě pod možnou 
hrozbou postihů. V rámci naší firemní 
etiky se snažíme pracovat vstřícně a 
jsme na to hrdí. Moc by nás mrzelo, 
kdyby některý z klientů měl pocit, že 
naše vstřícnost není dostatečná. Na ní 
si  hodně zakládáme. Záruku považu-
jeme za důležitou. Je pro pocit jistoty 
našich klientů i pro naše vlastní klidné 
spaní. Díky velikosti naší firmy a řadě 
významných, zejména auditorských 
zakázek, máme nadstandardní pojiště-
ní až do 10 milionů Kč. 
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Do ESOPu jsem přišla před dvěma lety 
a znamená pro mě především cenný 
zdroj zkušeností a znalostí, které mi pře-
dávají ti nejlepší. Přestože práci musím 
skloubit se studijními povinnostmi, díky 
vstřícnosti celého kolektivu vše zvlá-
dám. Také já bych si přála mít po profes-
ní i lidské stránce takové jméno, jaké si 
v povědomí nás všech za svých 30 let 
získal ESOP, a proto mu i do dalších de-
kád přeji ze srdce vše nejlepší.

Bc. Zuzana Tomanová, auditní asistent



Naši zákazníci

Našimi zákazníky jsou klienti, kteří 
chtějí mít své účetnictví a daně v po-
řádku. Pracujeme i pro řadu měst, obcí 
a neziskových organizací, které mají 
různé granty, a proto je pro nás soulad 
s právními předpisy základní a zásadní. 
Péče o klienta a daňová optimalizace  
v zákonném rámci, neustálé vzdělává-
ní a seznamování klientů s novinkami  
v našem účetním a daňovém světě 
pravidelnými informacemi formou  
dopisů klientům, to je samozřejmost. 
Dopisy posíláme měsíčně, v této tur-
bulentní době plné mimořádných 
opatření i častěji, a to tak, aby byly spo-
lehlivým a srozumitelným zdrojem in-
formací v celé účetní a daňové oblasti. 
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Historie ESOPu účetní a daňové kancelá-
ře sahá do roku 1991, od té doby před-
stavuje silnou a stabilní společnost
Vedle obchodních aktivit se ESOP anga-
žuje rovněž v řadě veřejně prospěšných 
aktivit, zahrnujících vzdělávání, charita-
tivní a kulturní projekty.
Pro své zaměstnance představuje jistotu 
a pevné zázemí prosperující společnosti, 
která dbá o zvyšování jejich kvalifikace a 
reflektuje dobré pracovní podmínky. Vy-
hlášené jsou i teambuildingové akce za 
poznáním a krásami naší země.
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Irena Petreková, finanční účetní



Poděkování od Daniely

Vážím si pečlivé práce svých kolegyň 
a ráda jim i do budoucna budu opo-
rou. Věřte mi, že tato práce není pro 
každého. Je třeba mít ji rád, budovat si  
s klienty dlouhodobě vztahy plné dů-
věry a vzájemného uznání. Jen takové 
jsou základem pro kvalitní spolupráci.
Dík patří také našim dlouholetým part-
nerům. Někteří jsou i v pozici gratu-
lantů a svými příspěvky projevili  naší 
firmě a vzájemné spolupráci vřelé sym-
patie. Moc si toho vážím a přeji celému 
ESOPu, aby se v tomto duchu rozvíjela  
jeho činnost dále. Snažím se, aby řada 
mých spolupracovníků dotáhla svou 
profesní kariéru tak daleko, že získá 
statut daňového poradce a auditora a 
stane se partnerem kanceláře. Přijala 
jsem za svou strategii: vychovávat další 
generaci, předat jí nejvyšší míru svých 
znalostí a zkušeností a posunout tak 
v tom našem profesním světě jméno 
ESOPu zas o kousek výš. Vždy na bázi 
korektnosti a příjemné spolupráce. 
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Častým místem těchto aktivit bývá ho-
tel Studánka u Rychnova nad Kněžnou, 
která patří do holdingu firmy Matrix a.s. 
Na znovuobnovení, vybavení a kultur-
ních aktivitách a vazbě na úžasnou his-
torii klimatických lázní se Ing. Daniela 
Burianová osobně  podílí. Ve spolupráci 
s manželi Jarmilou a Josefem Haldový-
mi, Dr. Josefem Krámem, arch. Alešem 
Granátem, managementem hotelu a řa-
dou dalších partnerů se podílí na tvorbě 
celkové koncepce hotelu. Po výstavbě 
hotelu například na otevření První po-
dorlické pivní stezky, motýlí zahradě, in-
stalaci včelích úlů, historických milníků 
a označení významných míst v lesopar-
ku Včelný.

Po skončení závěrek 
máme letní Silvestr na Studánce.



Hotel Studánka a les Včelný

Společnost ESOP každoročně pořádá 
setkání svých partnerů a klientů a od-
borné semináře v oblasti účetnictví a 
daní, doplněných o zápolení v různých 
soutěžních disciplínách. Každoroční 
jsou na jaře zabíjačkové hody na střel-
nici v Česticích. Po skončení prvního 
pololetí – což je pro ESOP zásadní 
termín dokončení auditů, ročních zá-
věrek a  daňových přiznání, slaví za-
městnankyně ESOP svého „letního 
Silvestra“. 

5150



E
S

O
P

- 
N

Á
Š

 T
Ý

M

Bc. Petr Koldinský, 
auditní asistent

Při 30. narozeninách ESOPu jsem nej-
mladší článek jeho dlouholetého řetěz-
ce. Jsem součástí této společnosti tepr-
ve dva měsíce a úroveň profesionality a 
vstřícnost kolegů předčila má očekávání. 
Přeji ESOPu další úspěšnou dekádu a ať 
tak mile, jako v mém případě, nepřesta-
ne překvapovat budoucí kolegy včetně 
nových i stávajících klientů.



Kvalifikovaně

Diskrétně 

Vstřícně

Se zárukou
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Jana Matějíčková
finanční účetní

Irena Petreková
finanční účetní

Simona Fajfrová
finanční účetní

 Jana Jaklová
vedoucí účtárny, 

prokuristka

Ing. 
Daniela Burianová, LL.M.
ředitelka společnosti

Dagmar Müllerová
vedoucí 
mzdové účtárny



Hana Ságnerová
finanční účetní

Helena Flídrová
finanční účetní

Lucie Prausová
mzdová účetní

Lenka Šubrtová
finanční účetní

Ing. 
Eliška Vídeňská
daňový poradce

Ing. 
Veronika Záleská

finanční účetní
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Karolína Klapalová
mzdová účetní

Olga Bečičková
finanční účetní

Ing. 
Olga Zvelebilová 

Žáková
finanční účetní

Bc. 
Denisa Musálková
Talaváňová
mzdová účetní
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Ing. 
Radka Bubnová
finanční účetní 

Ing. 
Lenka Šedová

asistent auditora



Bc. 
Veronika Tobolková
mzdová účetní

Bc. 
Adam Penjak

asistent 
daňového poradce

Bc. 
Adéla Kristufová

asistentka 
daňového poradce

Ing. 
Michaela Dostálová
finanční 
a mzdová účetní

Bc. 
Zuzana Tomanová

auditní asistent

Bc. 
Petr Koldinský
auditní asistent
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Kouzelná a magická krajina s energií
Akademický malíř Jiří Kaloč
Obraz v I. patře firmy ESOP,
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Instituce

Neziskové  organizace

Spolky

Podnikatelé
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Rotunda na Pičberku
Autor architektonického návrhu

Ing. arch. Aleš Granát
autorizovaný architekt ČKA

AG ATELIER s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Projekty a realizace 
v Česku, na Slovensku a ve Francii.



Anička Klapalová je v nebi. Opakova-
ně dochází na kurzy andělského života 
bez kouření. Marně. Bůh ji stále prosí, 
aby nepoužívala peprné výrazy. Taky 
marně. Do pekla ji poslat nemůže, kdo 
by vedl podvojné účetnictví.
Taky jednou přijdu do nebe.

ALEŠ GRANÁT
Anička, Daniela a Libor

6160



Letovisko Studánka
Autor architektonického návrhu

Ing. arch. Aleš Granát

3
 D

E
K

Á
D

Y
 P

O
D

P
O

R
Y

 Ž
IV

O
T

A
 V

 R
E

G
IO

N
U

Semináře a setkání s našimi partnery po-
řádáme v příjemném prostředí Letoviska 
Studánka u Rychnova nad Kněžnou.



Od té doby, co mě Anička seznámila 
při skleničce s Liborem a Danielou, 
pověřovali mě dlouho řadou architek-
tonických úkolů včetně hotelu Studán-
ka, rotundy Pičberk, rodinného domu 
a staveb společnosti Matrix a.s.
Byly to krásné úkoly, ale jednoduché 
to nebylo. Kde bych vzal čas a energii 
na pochopení záludností firemních pe-
něz! Řešení? ESOP, vlídné zacházení, 
klidné spaní moje i strýčka Sama.
Danielo, Tobě a všem Tvým kolegy-
ním a kolegům přeju do budoucna 
zdraví a prosperitu.

Aleš Granát

ALEŠ GRANÁT
Anička, Daniela a Libor
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„Vzhledem k faktu, že naše činnost je 
z velké části financována z evropských 
projektů, státních dotací, nadačních 
příspěvků a darů, musí být účetnictví 
bezchybné.“

PFERDA z. ú.
Panská 79, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.pferda.cz



Pferda je neziskovou organizací, kte-
rá se zabývá poskytováním sociálních 
služeb a zaměstnáváním lidí s mentál-
ním postižením a duševním onemoc-
něním. 
S firmou ESOP spolupracujeme od 
ledna 2011. Obrovským benefitem je 
pracovnice firmy ESOP Jana Jaklová, 
která má PFERDU z.ú. na starosti. 
Nejen díky ní nevykazuje PFERDA 
z.ú. při kontrolách žádné zásadní nedo-
statky. Je kdykoliv ochotná poskytnout 
podklady pro různé výstupy požado-
vané zadavateli dotací. S nadsázkou 
říkáme, že „máme nejkomplikovanější 
účetnictví ve střední Evropě“, ale s fir-
mou ESOP je možné ho zvládnout!

Mgr. Jana Křížová,
ředitelka organizace

PFERDA:
„ESOP je naší oporou“
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Střední škola
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

Pulická 695, 518 01 Dobruška
www.sspvc.cz
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Společnost ESOP zajišťuje naší škole 
kompletní účetnictví od roku 2010. 
Jedná se o náročnou oblast, neboť ve-
dle státních dotací využíváme i další 
možnosti k získání finančních pro-
středků pro rozvoj: především doplň-
kovou a bohatou projektovou činnost. 
Po celé období spolupráce jsme neměli 
žádný problém při probíhajících kon-
trolách ani auditech. Společnost nám 
poskytuje v oblasti ekonomiky i od-
borné poradenství, a tím nám pomáhá 
zajišťovat efektivní hospodaření. 
Jsme rádi, že jsme se na doporučení 
finančního úřadu rozhodli právě pro 
ESOP. 
Gratulujeme k jubileu a k dalším třiceti 
letům přejeme stejně kvalitní zaměst-
nance jako doposud.
Za kolektiv školy

Ing. Vladimír Voborník, 
ředitel 

Střední škola Dobruška 
Podorlické vzdělávací centrum
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Děti vnímáme jako jedinečné bytosti, 
které nám dělají radost 
a jsou smyslem našich životů.
Chceme jim být správným pomocníkem 
při nabývání znalostí, praktických 
zkušeností a rozvíjení talentu.
Nechceme dětem brát jejich přirozenou 
tvořivost, zvídavost, individualitu 
a aktivitu zajímat se o to, co je baví.
Uděláme vše pro to, 
abychom Vašemu dítěti  ukázali 
cestu pro úspěšnou budoucnost.



Základní škola Mozaika

Patříme mezi klienty účetní firmy 
ESOP a jsme tomu rádi. V období před 
deseti lety, kdy naše škola spravovala 
své finance a daně sama, jsme vzhle-
dem k objemu financí a vzrůstající 
náročnosti v odborné ekonomické pří-
pravě začali hledat pomocníka s účetní 
a mzdovou agendou. Námi oslovené 
firmy neměly zkušenost s neziskovým 
sektorem a správou jeho účetnictví.  
V ESOPu jsme našli odbornou pod-
poru a služby na vysoké úrovni, které 
nám pomáhají obstát nejen v běžném 
daňovém životě, ale i v kontrolních 
procesech, na nichž závisí náš provoz 
a rozvoj. 
Za profesionální a lidský přístup 
děkujeme.

Kamila Zemanová,
ředitelka ZŠ Mozaika, o.p.s.

Rychnov nad Kněžnou
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Naše výrobky z košíkářské, tkalcovské, 
hobby a dalších dílen si můžete zakoupit 
u nás areálu DOMOVA NA STŘÍBRNÉM 
VRCHU a podpořit tak svým nákupem 
aktivity našich klientů.



DOMOV
Na Stříbrném vrchu

Naším základním principem je zod-
povědná péče o klienty s chronickým 
duševním onemocněním a zdravot-
ním postižením, ale i činnost v ostat-
ních oblastech provozu organizace. 
Bez řádně vedeného účetnictví se sa-
mozřejmě neobejdeme. Máme regis-
trované čtyři druhy sociálních služeb, 
doplňkovou činnost a jsme i příjem-
ci dotací ESF. Firma ESOP je naším 
partnerem od roku 2008. Cenné jsou 
pro nás jejich rady a podpora, které nás 
posouvají dál. O přínosu spolupráce 
svědčí zápisy z kontrol pověřených or-
gánů, jež neobsahují výhrady k vedení 
účetnictví a souvisejících činností. 
ESOP patří k našim váženým sponzo-
rům, čehož si vážíme a moc děkujeme.

Mgr. Eva Fremuthová, MBA 
ředitelka

7170
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PŘEPYCHY
VESNICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ROKU 2017



Poděkování z Přepych

Jako spoluzakladatelka úspěšné a vý-
znamné strojírenské firmy našeho re-
gionu vím, jaké úsilí stojí za vybudo-
váním prosperující společnosti, která 
musí ustát tlak konkurence, turbulen-
ce krizí i poptávky trhu, včetně úskalí 
politických rozhodnutí. A zároveň vy-
tvořit příznivé prostředí zaměstnan-
cům, aby měli klid na svoji práci, čas 
na svou rodinu i profesní růst. 
Zmíněná politická rozhodnutí spjatá 
s daňovými předpisy, odrážejícími po-
žadavky společnosti a státu, sebou při-
nášejí spoustu nových nařízení, která 
není radno, ať vědomky či nevědom-
ky, nedodržovat. Je to nadlidský úkol, 
v soukromém i veřejném sektoru. Se-
riozní partner v oblasti finančního 
poradenství a vedení účetnictví je nut-
nost. Pokud je náš kraj i jeho domovi-
nou, je to pro nás poklad.

7372
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Děkujeme za skvělou spolupráci a pře-
jeme zaměstnancům společnosti ESOP, 
vedených Ing. Danielou Burianovou, 
hodně elánu a úspěchů do započaté 
čtvrté dekády jejich činnosti.

Zdeňka Seidelová
Starostka Obce Přepychy



Obec Přepychy má to štěstí, že se 
může opřít o zkušenosti a profesiona-
litu společnosti ESOP. V posledních 
letech maximálně využíváme různých 
dotačních titulů, nemalou část finanč-
ních prostředků na rozvoj obce získá-
váme hlavně z dotací, případně darů. 
Toto vše má svá pravidla a konzultace 
s odbornou firmou jsou nezbytností. 
I zásluhou společnosti ESOP se mů-
žeme pyšnit titulem Vesnice Králo-
véhradeckého kraje roku 2017, zdár-
ným ukončením investic. Je dobře, že 
máme v našem regionu společnost, 
která svou poradenskou činností na-
pomáhá řádnému vedení účetnictví a 
tím nepřímo i rozvoji spolkového ži-
vota v našich obcích, který je přiroze-
nou formou udržení kvalitního života 
na venkově.

Vesnice Královéhradeckého kraje 
roku 2017

7574



Zdá se mi, že to ani není možné, aby 
od data založení firmy ESOP uběhlo 
již třicet let.
Byl jsem osobně účastníkem počáteč-
ních debat zakladatelů Ing. Anny Kla-
palové a Ing. Libora Buriana.
Bylo mi potěšením nejen sledovat, ale i 
prožívat postupný rozvoj účetní firmy 
ESOP.
Zejména v současné době, kdy profe-
sionální úroveň práce vedení firmy i 
jejích pracovníků je na vysoké úrovni. 
Děkuji Vám všem za spolupráci a pře-
ji do dalších let jen vše dobré, hlavně 
pevné zdraví.

Václav Brandejs
Družstvo TEKRA Lično

Václav Brandejs
Družstvo TEKRA Lično



Počátkem roku 1985 jsem se seznámil 
s Ing. Annou Klapalovou, ekonomkou 
v zemědělském družstvu v Černíkovi-
cích. Od prvního setkání jsem byl nad-
šený jejím přístupem k řešení problé-
mů. V roce 1992 jsem začal podnikat 
- pronajal jsem si stáje včetně zvířat od 
ZD Přepychy. Zároveň ke mně přešlo 
23 ošetřovatelů. Anča již vedla ekono-
mickou firmu „ESOP“ a já jsem, co 
by samostatně hospodařící rolník, po-
třeboval její pomoc. Během prodlou-
ženého odpoledne, kdy padlo hodně 
„peprných“ slov k mému „podnikání“, 
naše spolupráce na úseku účetnictví za-
počala. Scházeli jsme se několikrát týd-
ně, problémů bylo vzhledem k složení 
naší živočišné výroby dost. Zároveň 
jsme stanovili strategii na další obdo-
bí s ohledem na chybějící zemědělskou 
půdu. Jaký bych byl „hospodařící rol-
ník“, když nepracuji na poli?!

Josef Vostřez
Společnost VOSPOL

7776



Rok 1994 byl významným milníkem. 
Nástupcem samostatně hospodařícího 
rolníka se stala společnost VOSPOL, 
spol. s r. o., zaměřená na živočišnou 
výrobu se specializací na chov slepic 
– rozmnožovací chov – masný typ, 
výkrm kuřat, krůt a okrajově i prasat. 
Časem se vše stabilizovalo. Začínalo se 
dařit. A to i díky společnosti ESOP, ze 
které  vyzařovala pohoda, profesionali-
ta a nadhled. Spolupráce přešla v krát-
ké době v přátelství nejen s Ančou, ale 
i celou firmou. 
Smutná zpráva přišla 7. března 2008, 
kdy nás navždy opustila. Odešla ka-
marádka, ředitelka prosperující firmy 
a velká osobnost. Po krásných 16-ti le-
tech s firmou ESOP vyvstala otázka: 
„Bude firma ESOP pokračovat dále?“ 
Naši nejistotu rozptýlila nově ustave-
ná ředitelka společnosti Ing. Daniela  
Burianová. Budeme fungovat jako do-
sud. I nadále budeme vaší oporou. 

VOSPOL, spol. s. r. o.



Co se svým kolektivem slíbila, splnila. 
VOSPOL v současné době prochází 
generační výměnou. Nadále se věnu-
jeme živočišné výrobě - rozmnožova-
címu chovu slepic, výkrmu klasického 
a pomalurostoucího typu brojlerových 
kuřat, výkrmu krůt a prasat, odcho-
vu kuřic masného typu. Věnujeme se 
i odpadovému hospodářství: sběru 
a následnému zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů z okolních obcí. 
Řízeným procesem kompostování 
s následnou produkcí certifikovaného 
kompostu se daří vracet značné množ-
ství organické hmoty zpět do přírody. 
Děkuji za mnohaletou spolupráci a 
přeji „ESOPu“ do dalších dekád mno-
ho úspěchů, štěstí a pevné zdraví celé-
mu kolektivu.

Za VOSPOL, spol. s r.o.
Ing. Josef Vostřez

Josef Vostřez
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Tento projekt již 13 let představuje  
a vyzdvihuje příběhy úspěšných čes-
kých podnikatelek, které se rozhodly 
postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj 
byznys. Jednou z těchto odvážných 
podnikatelek byla i Daniela Burianová 
se svou společností ESOP. 
Rok se s rokem sešel a z ESOPu se stal 
auditor tohoto projektu, který pomáhá 
dalším finalistkám k rozvoji jejich byz-
nysu, získání uznání a ocenění jejich 
práce, které si bezesporu zaslouží. 
Jsem přesvědčená, že díky vzájemné 
spolupráci jsme schopni překonat kaž-
dou překážku, která se nám postaví do 
naší podnikatelské cesty. 
S přáním zdraví a úspěchu

Helena Kohoutová
Zakladatelka projektu OCP
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OCENĚNÍ ČESKÝCH 
PODNIKATELEK - OCP

Helas.indd   3 16.11.2020   13:01:41
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Ing. Daniela Burianová, LL.M., navázala 
na práci Ing. Anny Klapalové. Stala se 
auditorkou a daňovou poradkyní a řídí 
firmu ESOP účetní a daňová kancelář  
v Rychnově nad Kněžnou.
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Daniela a Libor Burianovi



3 dekády počítáme s Vámi a pro Vás
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„ Čtvrtá dekáda 
bude ve znamení digitalizace“.


