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Vlastní zodpovědnost a slova díků Davidovi.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

přeji Vám krásné listopadové dny…
Když jsem dálkově studovala v Ostravě před mnoha lety, měla jsem to štěstí, že mne vozil kolega jeho autem. 
Byla to pohodlná cesta a směr Opava, Slezská Harta byl a stále je nádherný kraj. Já bych tehdy jezdila vlakem, tak 
to bylo příjemné plus ke studiu. Jednou mne požádal, zda bych mohla já řídit jiné auto, abychom jej do Ostravy 
převezli. Souhlasila jsem a cestou tam jej nabourala. Konkrétně jsem narazila do jeho auta přede mnou, takže 
jsem vlastně nabourala dvě auta mému kolegovi. Auta nebyla moc poškozená, ale byla. Prostě jsem nedobrzdila. 
Byla jsem tehdy fakt naštvaná. Proč to po mně chtěl, já vůbec nechtěla řídit cizí auto…to byly moje myšlenky 
v hlavě a nic víc. Když jsem to vyprávěla doma, tak mi bratr říkal: „Ale to byla Tvoje zodpovědnost“. Cvak… celé mi 
to docvaklo, ano, mohla jsem říct NE. Ale já řekla ANO a od toho okamžiku již byla vše moje zodpovědnost. Ani na 
tu kočku přes cestu, která to naštěstí přežila, to nelze svádět. Od té doby si jasně uvědomuji, že pokud něco z vněj-
šího světa přijmu, je to jen moje zodpovědnost, mnohokrát v životě jsem si na tuto událost vzpomněla... Následně 
děkuji kolegovi Laďovi, že se na mne tehdy vůbec nezlobil. Což jsem tehdy přes své „ublížení“ vůbec neviděla.

Proč to píšu?
Protože v dnešní době je řada rádců, koučů, inspirátorů Vašeho života. Je mnoho knih, i u nás v kanceláři jich 
mnoho naleznete k zapůjčení. Já osobně bych mohla jmenovat Jacka Canfielda, Mariana Jelínka, Petera Urbance 
a mnoho dalších, kteří mi opravdu „rozsvítili“ v mém profesním životě. 
Je však třeba mít na mysli, že si mohu převzít, jen to, co se mnou opravdu rezonuje, mluví mi z duše. Naprosto 
něco jiného je slepě někoho následovat a pak hledat viníka. A to je ta zodpovědnost, tak ji cítím. Můžete se inspi-
rovat mnohými, ale osud Vašich rozhodnutí je jen a jen ve Vašich rukou.
A pravý důvod těchto řádků pluje k Davidovi Kiršovi, člověku, který mi velmi pomohl na mojí – naší podnikatelské 
cestě, otevřel mi mnohé dveře, ukázal cestu… a kterého si velmi vážím. 
I lidsky si jej vážím, skromný, milý, inspirativní…
Věděla jsem, to je ono, ano přesně tak bych to chtěla vést…Smartemailing, Mioweb, Milionové impérium, Online 
academy, mnoho cenných informací ze školení a osobních setkání. David za semináře v zahraničí platil hodně 
moc peněz a přinášel to jako první k nám do Česka. Věděl, že to má smysl.
David ví, že jsem mu vděčná za mnohé, což je milé. A moc za vše děkuji…
O to víc bolí, když někde čtu, že jsou to „šmejdi“. Opravdu to bolí. Přece má každý svoji zodpovědnost a nemohu 
se slepě ničím řídit. Jakože, když udělám těchto pět kroků, tak budu bohatá. A pokud ne, tak hledám viníka. Kdyby 
byla dřívější doba, snad by některé upálili. 
A navíc, když právě dnes na cestě do Olomouce kouknu na plakát České spořitelny, je tam uvedeno: „Když ve 
Vás někdo věří, dokážete víc“. Nádherný slogan. Ale v důsledku, jestli budu mít konto u spořitelny, asi to nebude 
mít pro mne extrémní finanční dopad. To je přece jasné. Koučové působí v mnoha společnostech, a např. i Jan 
Mühlfeit dokázal svými koučovacími metodami pozvednout významně Microsoft a mohla bych vyjmenovat další 
desítky příkladů.

Takže moje výzva na listopad pro nás – za každé rozhodnutí jsme zodpovědní my sami, všechno kolem jsou jen 
naši zvaní nebo nezvaní rádcové, ale o svém životě rozhodujeme jen a jen my. A protipól odpovědi ANO je NE! Má 
stejnou váhu a máme právo používat obě cesty.
Krásné dny…
P.

P.S.
Věřím, že se uvidíme na semináři 9. ročník odborného semináře Národní účetní rady 7. 12. 2018.

A pod pokličkou 
Slogan naší rodiny převzatý od spolužačky Bohunky Smolinské, který aplikuji dnes už nejen já velmi 
často, na nevyžádané rady (jsem od přírody typ, kterému mnoho lidí chce a potřebuje radit):
NRUNH – Nevyžádaná Rada Úplně Na H…

ÚVODNÍ SLOVO

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz



Citát:
„Dělej, co tě baví a inspiruj tím svět kolem tebe!“ 

 David Černý 
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Rozhovor
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. – děkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomická v Praze

Vážený pane docente, to zní opravdu krásně být děkanem 
fakulty financí a účetnictví a je to zcela jistě životním naplně-
ním Tvojí profesní kariéry. Já ale vím, že jsi navíc celou duší au-
ditorem a člověkem, který svůj život zasvětil osvětě účetnictví 
v naší zemi. Alespoň tak Tě vnímám já. Je něco, co bys ke svojí 
profesní cestě chtěl říci? Mám na mysli, co je nebo bylo vlastně 
Tvojí největší výzvou a co je Tvojí největší radostí?

Musím přiznat, že práce učitele a učení obecně mě opravdu 
baví a  naplňuje pocitem smysluplnosti. Je to práce, kterou 
jsem chtěl dělat již od střední školy a které jsem se nepřetrži-
tě věnoval od své promoce na VŠE v Praze až do současnosti, 
a to bez ohledu na různá období, kdy jsem se zabýval paralel-
ně nejrůznějšími jinými aktivitami a zaměstnáními, či podni-
káním. Z  tohoto hlediska mám v životě velké štěstí, protože 
mohu dělat to co mě opravdu baví. Dnes jsme navíc ve funkci 
děkana fakulty, která má velmi dobré jméno a dává mi neuvě-
řitelné možnosti a svobodu realizovat projekty a činnosti které 
mají dlouhodobý smysl a společenský přínos. Do funkce dě-
kana jsem se nedostal skokem, ale pěkně postupně od pozice 
mladého asistenta na katedře finančního účetnictví a auditin-
gu, přes funkci zástupce vedoucí a následně vedoucího kated-
ry až do současného druhého volebního období, do kterého 
mě zvolil akademický senát fakulty. 

Výzev a radostí po této cestě bylo mnoho a na prvním místě 
jsou to stovky absolventů naší školy, které jsem učil, příprava 
nových předmětů, učebnic nebo celých studijních progra-
mů, ale i různé klíčové projekty, jako byly první překlady IFRS 
nebo IPSAS do češtiny, dvě volební období práce pro Ko-
moru auditorů ČR ve funkci prvního viceprezidenta a v ne-
poslední řadě zastupování fakulty v Národní účetní radě, či 
podíl na legislativním procesu v oblasti účetnictví.

Vím, že jsi byl u založení Národní účetní rady, je neuvěřitelné, 
že za chvíli to bude dvacet let. V čem Ty osobně vidíš její roli? 
Co se podle Tebe naplnilo a co ještě na svoje naplnění čeká?

Musím Tě maličko opravit, protože jsem do Národní účetní rady 
přišel až krátce po jejím založení a máš pravdu, že plánujeme 
příští rok na jaře oslavu 20 výročí od založení NÚR. I když jsem 
NÚR nezakládal, tak se považuji za jednoho ze zakladatelů sys-
tému „Interpretací NÚR“ u jejichž tvorby jsem od úplného za-
čátku a spolupodílel jsem se na formulaci pravidel jejich tvorby 
a schvalování. Těch dvacet let práce NÚR a to, jaké pozice NÚR 
dosáhla mě stále fascinuje a považuji to za jeden z nejdůležitěj-
ších pozitivních faktorů rozvoje účetnictví v ČR. NÚR je platfor-
ma, která spojuje u jednoho stolu nejdůležitější „hráče“ v ob-
lasti účetnictví, auditu a dané v ČR a právě rozvoj a prosazení 
interpretací je bezpochyby případ, kdy skutečnost předčila mé 
očekávání. No a aktuálně na své naplnění čeká práce na zásad-
ní úpravě zákona o účetnictví, na které spolu s dalšími kolegy 
a Ministerstvem financí pracujeme již druhý rok. 

Podle mého názoru jsou velmi prospěšné interpretace NÚR. 
Interpretace považuji za zpracování tématu, které se těžko 
v účetních předpisech skládá dohromady nebo je to proble-
matické. Jak to vnímáš Ty?

Interpretace NÚR představují odborný názor opřený o  ne-
formální autoritu všech členů NÚR a veřejné připomínkové 
řízení, kterého se může svobodně zúčastnit kdokoliv. Přesto, 
že interpretace nejsou v žádném ohledu právně vymahatel-
né ani nijak jinak závazné jsou uplatňovány nejen v praxi, ale 
i  v  rozhodování soudů, institucí, znalců apod. jako nejlepší 
uznávaná odborná praxe, a to způsobem a silou, o kterých se 
mi na začátku práce na nich ani nezdálo. Kromě toho, že jsou 
interpretace nápomocny účetním a auditorům v případech, 
kdy daný problém české účetní předpisy neřeší nebo je je-
jich řešení nejasné nebo použití v praxi nejednotné. To, čeho 
si na interpretacích NÚR nejvíce cením je skutečnost, že jimi 
doporučovaná řešení nejsou opřena o  pouhou kombinaci 
aktuálně platných ustanovení právních předpisů, ale dávají 
přednost obsahu před formou a jako argumentaci používa-
jí dlouhodobě platné účetní zásady a principy tak, aby bylo 
dosaženo věrného a poctivého zobrazení reality v účetnictví.

Jak jsou podle Tebe vnímána stanoviska NÚR, která mnohdy 
byla revoluční, například téma srovnatelnosti nebo dotací? 
Vím, že se minimálně v těchto případech staly inspirací pro 
novelu účetních předpisů. Mám na mysli, jak jsou vnímána 
Ministerstvem financí ČR? Jsou uznávána jako výkladová 
pravidla a mohou se na ně uživatelé Účetního Portálu a širo-
ká veřejnost spolehnout?

Ano, máš pravdu, že několik interpretací NÚR bylo revolučních 
v tom slova smyslu, že řešení doporučené danou interpretací 
bylo odlišné od zavedené praxe, a dokonce i od ustanovení 
některých podzákonných účetních předpisů, či norem. Za nej-
větší úspěch NÚR považuji v těchto případech to, řešení ob-
sažené v interpretaci NÚR bylo s určitým časovým odstupem 
zahrnuto do právní úpravy účetnictví. Interpretace se v těchto 
případech staly ukazatelem směru správného řešení daného 
problému nejen pro praxi, ale také pro právní regulaci účet-
nictví. Takovými případy byly opravy chyb a  následný vznik 
Jiného výsledku hospodaření, vykazování dotací, událostí po 
rozvahovém dni, srovnatelnost účetních závěrek a další. 

Spolupráce s Ministerstvem financí prošla za těch dvacet let 
existence NÚR několika dost odlišnými fázemi a za sebe mu-
sím říci, že mi v současnosti připadá jako nelepší, kterou jsem 
za celou dobu zažil. Interpretace NÚR nejsou, jak jsem již zmí-
nil, v žádném ohledu závazným výkladem a jediným reguláto-
rem účetnictví v ČR je Ministerstvo financí, ale řešení obsažená 
v  interpretacích jsou všeobecně uznávána, mohou odborné 
veřejnosti posloužit jako argumentace při obhajobě vlastních 
účetních řešení, se kterými se v praxi setkávají.

Účetní měsíčník internetového portálu www. ucetni-portal.cz Rozhovor

Přinášíme Vám rozhovor s panem docentem Ladislavem Mejzlíkem, děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomická v Praze. V rozhovoru se 
dozvíte, jaké je životní naplnění profesní kariéry pana docenta, jakou roli spatřuje v Národní účetní radě nebo jaké má poselství pro širokou účetní veřejnost. 
Součástí rozhovoru je také pozvání na 9. ročník odborného semináře Národní účetní rady.

Petra
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Členy NÚR jsou čtyři instituce – Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR 
a Svaz účetních. Někdy je náročné se shodnout a vše je zce-
la určitě o kompromisu. A to je dobře. Jaké má vize Národní 
účetní rada?

Dosažení kompromisu a jednotného hlasu všech zmíněných 
institucí stálo u  zrodu Národní účetní rady a  tento cíl trvá 
po celou dobu dvacetileté existence NÚR. Samozřejmě, že 
ono dosažení kompromisu je v některých případech snadné 
a v některých těžké, ale zatím se nám vždy podařilo. Úkolů, 
které si NÚR dává je řada. Průběžně pracujeme na nových 
interpretacích a začínáme se vracet k některým již schvále-
ným, protože je nezbytná jejich úprava vzhledem k posunu 
jak v právních předpisech, tak i v názoru na to, jaké je správ-
né řešení daného problému. Ke  dvacátému výročí připra-
vujeme knižní vydání všech interpretací NÚR s  autorským 
komentářem a příklady, průběžně spolupracujeme s MF na 
legislativním procesu v oblasti účetnictví a v neposlední řadě 
se připravujeme na již 9. ročník semináře NÚR.

Právě na seminář NÚR, který je letos v  roce 2018 pořá-
dán již 9. rokem bych se ráda zeptala podrobněji. Vím, že 
nový termín je za dveřmi, konkrétně 7. 12. letošního roku. 
Proč je seminář výjimečný a proč je vhodné se jej zúčastnit 
podle Tebe?

Známost a  prestiž semináře se budovala postupně celých 
devět let, kdy seminář NÚR organizuje. Tak jak se rozrůstal 
počet účastníku, tak se seminář přesunul ze sálu v Olšance, 
kde byly první ročníky, do Vencovského auly VŠE v Praze na 
Žižkově, jejíž celková kapacita je 450 míst a poslední ročníky 
je zcela využita. Myslím, že počtem účastníků o největší 

odbornou akci v  oblasti účetnictví v  ČR, ale za důležitější 
považuji vysokou odbornou úroveň jak přednášejících, tak 
i  účastníků. U  zrodu semináře stála snaha NÚR zpřístupnit 
výsledky její práce odborné nejen veřejnosti, ale také stu-
dentům, kteří o absolvování vysoké školy budou do profesí 
účetních, auditorů nebo daňových poradců vstupovat, a to 
se, podle mne, podařilo. Zúčastnit se semináře je důležité 
zejména pro ty odborníky, kteří se zajímají o regulaci účet-
nictví dlouhodobě a koncepčně a chtějí mít ty nejaktuálnější 
informace a názory na tuto oblast přímo od zdroje, včetně 
zástupců Ministerstva financí, či dalších institucí, které dění 
v oblasti účetnictví ovlivňují. Proto vás všechny na seminář 
co nejsrdečněji zvu!

Máš nějaký vzkaz, či poselství pro širokou účetní veřejnost, 
kterou bys chtěl právě teď vyslovit?

Nedívejte se na účetnictví jako na byrokratickou povinnost, 
která se řídí nedokonalými předpisy. Účetnictví je úžasný 
model reality, který je založen na pravidlech a zásadách, kte-
ré vznikly dávno před aktuálně platnými předpisy a také je 
daleko přežijí. Pokud je objevíte, bude pro vás účetnictví zá-
bavné a vzrušující, což vám všem upřímně přeji.

Děkuji za rozhovor.
Bylo mi velkým potěšením pokládat otázky panu docentovi, 
kolegovi a blízkému člověku – panu Láďovi Mejzlíkovi. Zná-
me se roky a je pro mne člověkem, který umí s lehkostí a nad-
hledem vyřešit jakýkoliv účetní problém, najít správné řeše-
ní, které v účetnictví, jak jinak, věrně a poctivě zobrazí realitu.

Rozhovor vedla Ing. Pěva Čouková

více najdete na: www. kdpcr.cz/nur

Účetní měsíčník internetového portálu www. ucetni-portal.cz Rozhovor
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správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny 
stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo

b) může být podle stavebního povolení, společného po-
volení, kterým se stavba umisťuje a  povoluje, nebo 
udělení souhlasu s
provedením ohlášené stavby podle stavebního záko-
na zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně 
po uplynutí 5 let
a) prvního kolaudačního souhlasu nebe prvního kolau-

dačního rozhodnutí, nebo
b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhod-

nutí po podstatné změně dokončené stavby, jednot-
ky nebo inženýrské sítě.

(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané 
hodnoty rozumí
a) stavba pevně spojená se zemí,
b) jednotka,

c) inženýrská síť,
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně 

spojenou se zemí,
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
f ) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená 

se zemí.

(5) Plátce se může rozhodnout, že se u  dodání pozemku 
podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci 
po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud 
je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho 
předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskuteč-
něním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla 
povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdani-
telného plnění základ daně podle § 36.

§ 92d 
Dodání nemovité věci
Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje 
daň podle § 56 odst. 5.

Náš tip
Komentovaná ustanovení obsahují
odkazy na evropské předpisy:
Směrnice rady 2006/112/ES
Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 

VIP členové
30 % sleva

http://bit.ly/knihaDPH

KOMENTÁŘ
K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

S PŘÍKLADY 2018
+ E-BOOK
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čoukováhttps://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Mgr. Matěj Zachar
Videem provází Ing. Pěva Čouková
2. 5. 2018

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Videem provází Ing. Pěva Čouková
1. 11. 2018

NOVINKA

Webinář
GDPR: vychytávky 
z praxe, minimum 
obecných informací

Videoseminář
DPH v roce 2019
– první informace

POVÍDÁNÍ NAD KOORDINAČNÍMI VÝBORY
ÚČETNÍHO PORTÁLU

Ing. Pěva Čoukováhttps://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop/1/

NATOČENO, TĚŠTE SE!

Povídání nad Koordinačními výbory
03/18
http://bit.ly/Povidani-nad-Koordinacnimi-vybory-03-18

Povídání nad Koordinačními výbory
05/18
http://bit.ly/Povidani-nad-Koordinacnimi-vybory-05-18


