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Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové,

v celém minulém týdnu jsem velmi intenzivně řešila svoji hodnotu, naši hodnotu, hodnotu Účetního 
Portálu, a to jak pro Vás všechny, tak pro sebe.
Ano, je to pravidlo číslo 1 – MOJE HODNOTA z mého e-booku – 10 pravidel jak být DOBROU ÚČETNÍ, 
aneb mám já dobrou účetní.
Ano, vím, že mnozí toto moje pravidlo znáte a řada z Vás jste mi psali, jak Vám právě toto pravidlo 
pomohlo. 
Ano, mohlo by se zdát, že to mám „zmáknuté“. 
Ne, není to tak jednoduché na vlastní kůži, obklopují Vás stíny, strachy i nejistoty. 

• Jakou hodnotu má konzultace se mnou nad vysvětlováním příkladů pro ty, kdo jdou na zkoušky 
daňového poradce nebo auditora?

• Jakou hodnotu má konzultace face to face se mnou nad problémem klienta?
• Jakou hodnotu mají pro Vás naše garantované odpovědi na Vaše dotazy.
• Jakou hodnotu má pro Vás členství na Účetním Portále?
• Jakou hodnotu má těch dohromady 500 příkladů, ve kterých lze vyhledávat řešení?

Asi chápete, že to není jednoduché a lze se v tom docela zamotat…a trvalo to mnoho dní.
A pak přišlo ráno a já věděla, že už svoji hodnotu a hodnotu Účetního Portálu znám a akceptuji. 
Probudila jsem se ve svojí síle a rozhodnosti. 
Může nám to připadat zvláštní, ale když dáme našim otázkám prostor, přijde řešení. A přijde řešení bez 
jakýchkoli dalších vlivů nebo rad okolí. A my už dávno víme, že se nelze zavděčit všem. Mám jednoho 
vzácného klienta, který mi říká: „Dej otázce 24 hodin i jakékoliv odpovědi na e-mail, kdy jsi naštvaná“. 
Moje reakce je po této době docela jiná, často e-mail i v prvním okamžiku napíšu, ale neodešlu. Ten, 
který později odejde, je docela jiný.
Takže na závěr, čas je moudrý, dejme věcem čas a nad rozhodnutími, které jsme učinili v minulosti 
v dobré víře, nejlépe, jak jsme uměli, už neztrácejme svoji další energii. Dívejme se do budoucnosti…

První adventní neděle pozdě večer, kdy jsem se vrátila z krásného víkendu na Skalce u Doks, byla plná 
překvapení, svítící stromeček před domem, připravený adventní věnec se čtyřmi svíčkami, vánoční 
věnec na dveře, hořící krb, nakoupené vánoční stromky… byla jsem dojatá…  Přicházející vánoční čas 
bude plný dojetí. Máme k sobě všichni blíž, než kdykoliv jindy v roce...tak si to nenechme ujít.
Krásné dny.
P.

P.S.
Těším se na setkání s mnohými z Vás zítra na semináři NÚR.

ÚVODNÍ SLOVO

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu ®

www.pevacoukova.cz

e-book
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jak být DOBROU ÚČETNÍ, aneb mám já dobrou účetní
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Účetní měsíčník internetového portálu www. ucetni-portal.cz Na co si dát pozor při akvizici společnosti

6. Smlouvy mezi společnostmi v holdingu. Ačkoliv tato 
oblast bývá někdy opomíjena, zejména z daňového 
hlediska doporučujeme prověřit uznatelnost nákladů 
účtovaných mezi společnostmi ve skupině či splnění zá-
konných náležitostí vzájemných zápůjček nebo převodů 
majetku. Případné špatné zaúčtování či povinnost vráce-
ní převedeného majetku může opět významně ovlivnit 
hodnotu prodávané společnosti.

7. Majetek třetích osob v držení společnosti. Může se 
jednat o movitý či finanční majetek, který je v držení spo-
lečnosti, na bankovních účtech, a společnost není jeho 
vlastníkem. Tyto hodnoty mohou opět zkreslit cenu pro-
dávané společnosti. Tento majetek a obdobné hodnoty 
je nutné správně započítat při určení výše kupní ceny.

8. Ustanovení o změně majitele. Zejména v úvěrových, ná-
jemních či dlouhodobých odběratelsko-dodavatelských 
smlouvách si smluvní strany vyhrazují právo smlouvu 
ukončit, případně jiné právo umožňující jim jednostran-
ně upravit smluvní podmínky, v případě, že dojde ke 
změně vlastnické struktury společnosti (tzn. podíly/akcie 
budou převedeny na třetí osobu). Při právním auditu 
musí právní poradci těmto ustanovením věnovat dosta-
tečnou pozornost a předem kupujícímu vysvětlit možné 
důsledky spojené s akvizicí společnosti. Často je převod 
podílů/akcií spojen s vyslovením předchozího souhlasu 
smluvního partnera, a proto je žádoucí před uzavřením 
akvizičních smluv vstoupit do jednání s dotčenými part-
nery a jejich souhlas si předem vyžádat.

9. Účtování o majetku v souladu se zákonem. Výše kupní 
ceny je primárně určena podle čísel vykazovaných v účet-
nictví společnosti. V případě, že společnost neúčtuje 
o majetku v souladu se zákonem, kdy například vykazo-
vaná účetní hodnota majetku neodpovídá skutečnosti 
v důsledku nesprávné tvorby opravných položek, může 
opět docházet ke zkreslování její skutečné hodnoty.  

10. Revize stavu movitého majetku. Tvoří-li významnou 
součást hodnoty společnosti movitý majetek, může 
případná nedostatečná kontrola jeho stavu (tj. zejmé-
na funkčnosti, pravidelných revizí, prováděných oprav 
apod.) též snížit konečnou hodnotu společnosti. 

Bude-li kupující nabývat pouze majetek společnosti 
(tzv.  asset deal), typicky nemovitosti, technologii nebo po-
hledávky, budou obvykle právní poradci prověřovat méně 
dokumentace. Na druhou stranu se budou muset více zamě-
řit na důsledky spojené s vyčleněním majetku ze společnosti 
a právně zajistit, aby i po jejím prodeji plnil svou funkci. 

Pokud bude předmětem koupě například budova 
obchodního centra, vstupuje kupující do práv a povinností 
pronajímatele z nájemních smluv. Nový vlastník se sice stává 
automaticky pronajímatelem, nikoliv však oprávněným 
z  dalších smluv, u nichž se nabyvatel nestává automaticky 
smluvní stranou (např. bankovní záruky, úvěrové smlouvy 
apod.). Kupující automaticky nevstupuje ani do smluv 
uzavřených se správci budovy nebo s dodavateli energií, 
ale musí uzavřít smlouvy nové. Je-li například budova 
zatížena zástavním právem zajišťujícím úvěr poskytnutý 
prodávajícímu při výstavbě nemovitosti, nový majitel se 
nestává stranou úvěrové smlouvy, ale nemovitost zůstává 
předmětem zajištění.

Prodej společnosti, zejména pak velkých holdingových 
struktur, vyžaduje často zapojení týmu právníků speciali-
zovaných v jednotlivých oblastech práva, úzkou spolupráci 
s daňovými poradci a jasnou vizi kupujícího pochopenou 
poradci. Výše popsaná rizika jsou jen základním výčtem 
toho, s čím se obvykle setkáváme při zastupování klientů 
v obdobných případech. 

www.pravniprostor.cz
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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

– 14 ks

více najdete na: www.ucetni-portal.cz/ematerialy/eshop/

24 25Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (§ 4a)

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 282–292

Článek 282
Osvobození a úlevy podle tohoto oddílu se vztahují na dodání zboží a poskytnutí služeb ma-

lými podniky.

Článek 283
1. Z režimu podle tohoto oddílu jsou vyloučena tato plnění:

a) plnění uskutečněná příležitostně uvedená v článku 12;
b) dodání nových dopravních prostředků uskutečněná za podmínek stanovených v čl. 138 

odst. 1 a odst. 2 písm. a);
c) dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečněná osobou povinnou k dani, která není usazena 

v členském státě, v němž je daň splatná.
2. Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto oddílu jiná plnění než ta, která jsou uve-

dena v odstavci 1.

Článek 284
1. Členské státy, které využily možnost stanovenou v článku 14 směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 

11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – 
Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty1 a zavedly osvobo-
zení od daně nebo odstupňované daňové úlevy, mohou tato osvobození a tyto úlevy, jakož 
i prováděcí pravidla k nim zachovat, jsou-li v souladu se systémem DPH. 

2. Členské státy, které k 17. květnu 1977 poskytovaly osvobození od daně osobám povinným 
k dani, jejichž roční obrat byl menší než ekvivalent 5 000 evropských zúčtovacích jednotek 
v národní měně při směnném kurzu platném k uvedenému dni, mohou toto osvobození od 
daně zvýšit až na 5 000 EUR.

Členské státy, které uplatňovaly odstupňované daňové úlevy, nesmějí zvýšit horní mez od-
stupňovaných daňových úlev ani zavést příznivější podmínky pro poskytování těchto úlev.

Článek 285
Členské státy, které možnost stanovenou v článku 14 směrnice 67/228/EHS nevyužily, mohou 

poskytnout osvobození od daně osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven 
částce 5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v národní měně.

Členské státy uvedené v prvním pododstavci mohou poskytnout odstupňovanou daňovou 
úlevu osobám povinným k dani, jejichž roční obrat překračuje horní mez, kterou stanovily pro 
poskytnutí osvobození od daně.

Článek 286
Členské státy, které k 17. květnu 1977 poskytovaly osvobození od daně osobám povinným 

k dani, jejichž roční obrat byl roven ekvivalentu 5 000 evropských zúčtovacích jednotek v národní 
měně při směnném kurzu platném k uvedenému dni nebo vyšší než tento ekvivalent, mohou tuto 
mez zvýšit, aby zachovaly její reálnou hodnotu.

1 Úř. věst. L 71, 14.4.1967, s. 1303/67. Směrnice zrušená směrnicí 77/ 388/EHS.

}

}

}

}

}

čl. 282
SR/ES

čl. 283
SR/ES

čl. 284
SR/ES

čl. 285
SR/ES

čl. 286
SR/ES
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Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (§ 4a)

Článek 287
Členské státy, které přistoupily po 1. lednu 1978, mohou poskytnout osvobození od daně 

osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven ekvivalentu v národní měně násle-
dujících částek při kurzu platném ke dni jejich přistoupení:
 1) Řecko: 10 000 evropských zúčtovacích jednotek,
 2) Španělsko: 10 000 ECU,
 3) Portugalsko: 10 000 ECU,
 4) Rakousko: 35 000 ECU,
 5) Finsko: 10 000 ECU,
 6) Švédsko: 10 000 ECU,
 7) Česká republika: 35 000 EUR,
 8) Estonsko: 16 000 EUR,
 9) Kypr: 15 600 EUR,
10) Lotyšsko: 17 200 EUR,
11) Litva: 29 000 EUR,
12) Maďarsko: 35 000 EUR,
13) Malta: 37 000 EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z dodávání zboží, 24 300 

EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z poskytování služeb s nízkou přidanou 
hodnotou (vysoké vstupy), a 14 600 EUR v ostatních případech, tedy u poskytovatelů služeb 
s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy),

14) Polsko: 10 000 EUR,
15) Slovinsko: 25 000 EUR,
16) Slovensko: 35 000 EUR,
17) Bulharsko: 25 600 EUR,
18) Rumunsko: 35 000 EUR,
19) Chorvatsko: 35 000 EUR.

Článek 288
Obrat, ke kterému se přihlíží pro účely použití režimu podle tohoto oddílu, sestává z těchto 

částek bez DPH:
1) hodnoty zboží dodaného a služeb poskytnutých v rozsahu, ve kterém jsou zdaněny;
2) hodnoty plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím 

stupni podle článků 110 a 111, čl. 125 odst. 1, článku 127 a čl. 128 odst. 1;
3) hodnoty plnění osvobozených od daně podle článků 146 až 149 a článků 151, 152 nebo 153;
4) hodnoty operací s nemovitostmi a fi nančních činností uvedených v čl. 135 odst. 1 písm. b) až 

g) a hodnoty pojišťovacích služeb, nejsou-li tato plnění vedlejšími plněními.

Při výpočtu obratu se však nebere zřetel na převod hmotného nebo nehmotného investičního 
majetku podniku.

Článek 289
Osoby povinné k dani, které jsou osvobozeny od daně, nemají nárok na odpočet daně podle 

článků 167 až 171 a článků 173 až 177 ani tuto daň nemohou vykazovat na svých fakturách.

}

}

}

čl. 287
SR/ES

čl. 288
SR/ES

čl. 289
SR/ES
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéhttps://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

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/

Povídání nad Koordinačními výbory
06/18
https://bit.ly/2RqxR4Q

Povídání nad Koordinačními výbory
09/18
https://bit.ly/2QEaxU9
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