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Citát: 
„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“ (Ekumenický překlad)

(Bible kralická Sk 20,35)

ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

jsme v době, která je pro nás velmi nezvyklá. Věřím, že jste si udělali svůj plán B Vašeho fungování ve firmě, s klienty 
i doma a je nám jaksi jinak. Nezvykle jinak.
A možná si nové situace užíváme. Máme velké štěstí, že můžeme jako daňaři a účtaři fungovat.
Já za sebe jsem naplněna pocitem vděčnosti z toho, že máme úterní webináře, kde pomáhám všem, kteří potřebují 
rozklíčovat situaci kolem současných podpor, nároků zaměstnanců, zaměstnavatelů a nových právních předpisů. Jako 
klíčové cítím „odzdrojovat“ , co platí a co je jen návrh, který neplatí, možná platit nebude nebo bude mít jinou podobu. 
Není to o penězích, a přesto je to velké naplnění.
Nejsem sama, zažívá to teď většina z nás. Je nám přirozené pomáhat, dávat. Děláme to rádi a známe, že krásnější pocit je 
dávat než dostávat.
Zažíváme pocit obrovské sounáležitosti a spojení s druhými. Roušky propojily republiku, dostala jsem několik a je milé, že 
na sebe myslíme bez očekávání čehokoliv.
Zažili jsme velkou radost, že jsme se potkali v práci poté, co se avizovalo, že bude zavřená Olomouc. Přitom se potkáváme 
dnes a denně a najednou jsme cítili, že to není samozřejmost. 
Zajímáme se o ty, kterým zavřeli provozovny, naše kadeřníky, cvičitele jógy, fitness trenéry a posíláme jim předplatné. 
Cítíme, že jsou bez příjmu a my jim právě teď můžeme ukázat, že nám na nich záleží. 
Zajímáme se o starší generaci, v mém případě o maminku. Zda je v pořádku, zda nepotřebuje něco nakoupit, zda je 
zdravá, víc než kdykoliv před tím. Podporujeme projekty pomoci seniorům.
Cítíme veliké zklidnění, vzhledem k úlevám s podáním přiznání nejsme pod tlakem, který velmi dobře známe a je často 
pohonem stresu a pocitu, že to musí být teď hned.
Zjišťujeme, že být spolu jako rodina je víc než kino, divadlo, večeře s přáteli. Dovídáme se od svých bližních informace, 
které neznáme. Já například nově dva dny hlídám vnoučata a pociťuji, jak je to prima. Je příjemné od mého syna slyšet, 
jak je super, že v tyto dny vařím. Když mi říkal dříve, nebrala jsem to vážně. Teď si uvědomují, že je v tom síla. Naše profese 
stejně jako jiné si nás dokáže vzít a zaměstnat v hlavě na 7 x 24 hodin týdně.  
Tato doba se už nevrátí, nic nebude jako před nouzovým stavem. A to je taky význam této situace. 
Chápeme, že příroda je mocná. Jako to známe ze síly například oceánu, vodopádů a snad nejvíce citelně já osobně z povodně 
v roce 1997. Umí nám ukázat směr, umí nás zastavit k zamyšlení, co jsme všechno neviděli a co je třeba vnímat a dělat jinak.
Příroda má svůj cyklus. Ví, že je třeba odpočívat v zimě, aby vše staré odešlo a vznikl prostor pro nové mladé. My lidé jsme 
to chtěli nevnímat, měli jsme klamný pocit, že nejsme součástí přírody. Jsme schopni to přejít, dát si nejednu kávu navíc, 
myslet si, že sportem to překonáme. Myslím, že to zná většina z nás, kteří měli vážný zdravotní problém. 
Je to pro nás teď pokyn zvolnit, odpočinout, aby přišly nové nápady. Nebát se opustit staré věci, situace, na které jsme 
zvyklí. A na co jsme zvyklí, nám často připadá to nejlepší. Ale často je to klam.
Vidíme to na seminářích, jak může být prima sledovat seminář z obýváku? Může a můžeme ještě ušetřit čas. A čas je 
ten největší dar. Něco, co by se nám ještě nedávno nemuselo líbit. A dnes se to stává nezbytností. Nemusím chodit do 

obchodu, máme rohlík.cz, můžu si vybrat na počítači a nákup mám až u dveří. 
A takto je toho mnoho…
Miluji živá setkání a moc se na Vás těším na semináři „naživo“. Jsem si však jistá, 
že už se do světa být všude a muset vše stihnout, nevrátím. A možná to tak 
cítíme mnozí z nás. 
Inspirujme se koloběhem „Kola roku“ a moudrostí přírody a nenechme si „AHA“ 
momenty, které přicházejí, uniknout.
A taky se nenechme ničím a nikým zastrašit… Je to výzva…
Krásný duben nám všem.

P.

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

https://www.pevacoukova.cz/
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

A všechno je jinak! Reakce ministryně Aleny Schillerové na Pětadvacítku

Reakce Aleny Schillerové: „Chci vám říct, že všechny vaše reakce a připomínky k programu pro OSVČ Pětadvacítka velmi 
pozorně vnímám. Program musí být jednoduchý, rychlý a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům. Našim 
záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlnější model. Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do 
kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě.“

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Kompenzační bonus v souvislosti s krizovým opatřením

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých následků souvisejících s krizovými opatřeními z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
Tento návrh postoupil do Poslanecké sněmovny dne 1. 4. 2020. Další projednávání bude od 16. 4. 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I

MPO ČR zveřejnilo Výzvu I, jejímž cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na 
osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Osoba samostatně výdělečně činná na hlavní činnost, která na základě 
mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z vybraných 
důvodu, může od 1. do 30. 4. 2020 žádat o „ošetřovné“.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

MF podpoří české podniky prostřednictvím záruk EGAPu.  
Spustí program „Záruka COVID plus“

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) 
připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun –  
nejčastější otázky a odpovědi

Poskytujeme Vám přehled častých otázek a odpovědí týkajících se kompenzačního bonusu pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na: www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Zveřejněno: 2. 4. 2020

 Každý den pro vás vybíráme aktuality

Zveřejněno: 2. 4. 2020

Zveřejněno: 2. 4. 2020

Zveřejněno: 2. 4. 2020

Zveřejněno: 2. 4. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/a-vsechno-je-jinak-reakce-ministryne-aleny-schillerove-na-petadvacitku-5295-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/a-vsechno-je-jinak-reakce-ministryne-aleny-schillerove-na-petadvacitku-5295-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kompenzacni-bonus-v-souvislosti-s-krizovym-opatrenim-5294-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-pro-osvc-vyzva-i-5293-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-zaruk-egapu-spusti-program-zaruka-covid-plus-5292-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-zaruk-egapu-spusti-program-zaruka-covid-plus-5292-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-tisic-korun-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-5290-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-tisic-korun-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-5290-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ustavni-soud-vyhovel-senatorum-a-zrusil-cast-danoveho-radu-5017-a.html
http://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Splatnost daně z nemovitých věcí je legislativně upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), a to tak, že daň do výše 5 000 Kč je splatná najednou nejpozději do 31. května 
zdaňovacího období s tím, že ke stejnému datu lze daň zaplatit najednou i při vyšší částce.

Daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč je stejně jako v předchozích zdaňovacích obdobích splatná ve dvou splátkách

a)  u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. srpna 
a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b)  u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Termíny splatnosti daně se na zdaňovací období r. 2020 nemění, a to ani v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
k zamezení šíření viru SARS-CoV-2. 
Aktuálně finanční správa předpokládá, že budou realizovány standardní způsoby informování poplatníků o výši 
daně takto:

  Poplatníkům, kteří se včas přihlásili k zasílání „Informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail“ bude nejpozději 
do 4. 5. 2020 odeslána „Informace pro placení daně z nemovitých věcí“ s veškerými údaji pro placení daně.

  U poplatníků, kteří se včas přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a kteří budou zařazení do 
souboru předpisů plateb do SIPO pro Českou poštu, s. p., bude platba daně uhrazena prostřednictvím SIPO. Poplatníkům, 
kterým nebude možné daň řádně vyměřit tak, aby údaje k platbě prostřednictvím SIPO byly včas předány České poště s. p., 
bude nejpozději do 24. 4. 2020 zasláno  „Oznámení o nezahrnutí daně z nemovitých věcí do souboru s předpisy plateb do 
SIPO“. Na základě informací ze zaslaného „Oznámení o nezahrnutí daně z nemovitých věcí do souboru s předpisy plateb do 
SIPO“ mohou dotčení poplatníci zaplatit daň jiným možným způsobem (pozn.: obdobným způsobem se bude postupovat 
i v případě srpnové a listopadové splátky daně s tím, že termín pro zaslání „Oznámení o nezahrnutí daně do souboru 
spředpisy plateb do SIPO“ je u srpnové splátky stanoven nejpozději na 24. 7. 2020 a u listopadové splátky do 23. 10. 2020).

  Poplatníkům (právnickým i fyzickým osobám), kterým nebude odeslán platební výměr na r. 2020 a kteří mají zpřístupněnou 
datovou schránku, bude jejím prostřednictvím doručena „Informace o daňové povinnosti“ s údaji pro placení daně, a to 
nejpozději do 6. 5. 2020.

  Zároveň finanční správa činí veškeré potřebné kroky k tomu, aby prostřednictvím České pošty, s. p. byly zbývající skupině 
poplatníků doručeny nejpozději do 25. 5. 2020 složenky s informacemi pro placení daně z nemovitých věcí. Složenky 
v r. 2020 budou vytvořeny pro fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku typu 30 nebo 40, nejsou přihlášeny 
k placení daně prostřednictvím SIPO anebo k zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Dále budou složenky vytvořeny 
pro právnické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku nebo nejsou přihlášeny k zasílání údajů pro placení daně 
e-mailem. Předpokládá se, že složenky opět i v r. 2020 budou rozesílány postupně, a to podle řazení nastaveného Českou 
poštou, s. p. Na případné aktuální změny budou poplatníci upozorněni na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz. 

Pokud by poplatník neobdržel od správce daně v důsledku současné situace složenku nebo informaci o výši daně 
jiným způsobem (e-mailem, doručením do datové schránky), případně ani nebyl přihlášen k využití služby SIPO pro 
placení daně z nemovitých věcí, doporučuje finanční správa uhradit daň ve výši poslední známé daně (v případě 
podání daňového přiznání na rok 2020 ve výši vypočítané poplatníkem v tomto podaném daňovém přiznání). Bližší 
informace k placení daní jsou zveřejněny na internetové stránce finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/
placeni-dani. 

Pokud poplatník nebude schopen zaplatit daň v uvedené lhůtě z důvodů souvisejících s mimořádnými opatřeními k zamezení 
šíření koronaviru, doporučuje finanční správa požádat podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „daňový 
řád“), o posečkání úhrady daně, případně o zaplacení daně ve splátkách.

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 
ve vazbě na mimořádná opatření  
k zamezení šíření koronaviru
Autor: Ing. Jana Procházková

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 ve vazbě na mimořádná opatření  
k zamezení šíření koronaviru

Ing. Jana Procházková

Víte, že termíny splatnosti daně z nemovitých věcí zůstávají na zdaňovací období 2020 beze změny? A jak tedy postupovat 
v případě, že poplatník nebude schopen zaplatit daň v předepsané lhůtě z důvodů souvisejících s mimořádnými opatřeními 
k zamezení šíření koronaviru? Tyto i další užitečné informace naleznete v článku Ing. Jany Procházkové.
Jana

https://www.codexisuno.cz/977
https://www.codexisuno.cz/977
http://www.financnisprava.cz/
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani
https://www.codexisuno.cz/978
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Poplatník rovněž může individuálně podat žádost o prominutí úroků z prodlení či úroku z posečkané částky podle § 259b 
daňového řádu, a to za předpokladu, že později již daň byla uhrazena. Pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového 
řádu se promíjí poplatníkům, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení 
její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 a v případě alespoň částečného prominutí úroku 
z prodlení opět z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (viz Pokyn D-441) v návaznosti na Pokyn D-212) a Pokyn 
D-293) a generální pardon č. 1).

Poplatníci, kteří mají prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání ve smyslu § 13a odst. 11 nebo odst. 12 ZDNV, 
tj. poplatníci s nabytím vlastnických práv k nemovitým věcem, u kterých nebyl proveden vklad do katastru nemovitých věcí 
do 31. 12. 2019, mohou v souvislosti s mimořádnými opatřeními k zamezení šíření COVID 19 požádat o prodloužení lhůty 
pro podání daňového přiznání podle § 36 odst. 4 daňového řádu (pozn.: žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč 
a musí být podána před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání). 

Pokud má poplatník prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání ve smyslu § 13a odst. 11 či odst. 12 ZDNV a i tak 
nemůže řádně a včas splnit svou daňovou povinnost, např. nemůže podat daňové přiznání a zaplatit daň, popř. první splátku 
daně, může individuálně požádat o prominutí úroků z prodlení či úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, 
a to za předpokladu, že později již daň byla uhrazena. I v těchto případech se pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 
daňového řádu promíjí v případě, že bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení 
její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Dále se pokuta za opožděné tvrzení daně promíjí 
v případě alespoň částečného prominutí úroku z prodlení opět z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (viz Pokyn 
D-441) v návaznosti na Pokyn D-212) a Pokyn D-293) a generální pardon č. 1).

Pozn.: Individuální žádostí lze požádat pouze o prominutí příslušenství daně, nikoliv daně samotné.

Správní poplatky spojené s podáváním žádostí o povolení posečkání úhrady daně, žádostí o prominutí příslušenství daně, 
tj. o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (povolení splátek), se promíjejí dle generálního pardonu č. 1 
za předpokladu, že tato bude podána v období od 16. 3. 2020, tj. od účinnosti generálního pardonu č. 1, do 31. 7. 2020. 

Bližší informace k uvedené problematice lze vyhledat na internetových stránkách finanční správy či Účetního Portálu:

 https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/Informace-pro-verejnost/DR-Info-pro-verejnost

 1) Pokyn č. GFŘ D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení 

 2) Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně

 3) Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

KOMENTÁŘ 
K MAJETKOVÝM DANÍM, DANI SILNIČNÍ 

A DANI SPOTŘEBNÍ S PŘÍKLADY 2020

www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (teorie + příklady)
Ing. Jana Procházková

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (teorie + příklady)
Ing. Věra Engelmannová

DAŇ SILNIČNÍ (teorie)
Bc. Martin Mikuš

DAŇ SILNIČNÍ (příklady) NOVÉ
Mgr. Václav Pikal

DAŇ SPOTŘEBNÍ (příklady) NOVÉ
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
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KOMENTÁŘ
K MAJETKOVÝM DANÍM,
DANI SILNIČNÍ
A DANI SPOTŘEBNÍ
S PŘÍKLADY

Publikace je dostupná pouze na www.ucetni-portal.cz 
a u našich partnerů, není dostupná v knihkupectvích.

5. aktualizované a rozšířené vydání

Ing. Jana Procházková
zaměstnanec Finanční správy ČR (Finanční úřad pro Královéhradecký kraj), 
člen garančních skupin GFŘ zaměřených na majetkové daně a člen zkušební 
komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců, lektor
Daň z nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová
zaměstnanec Finanční správy ČR, pracuje v oblasti  majetkových daní 
od roku 1993, člen zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky 
daňových poradců, lektor
Daň z nabytí nemovitých věcí

Bc. Martin MikušBc. Martin Mikuš
zaměstnanec Finanční správy ČR (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), 
lektor

Daň silniční

Účetní Portál a.s.

K
O

M
EN

TÁŘ
 k m

ajetkovým
 daním

, dani silniční a dani spotřební s příklady
5. vydání

Mgr. Bc. Václav Pikal    NOVÉMgr. Bc. Václav Pikal    NOVÉ
zaměstnanec Finanční správy ČR (Generální finanční ředitelství), 
člen zkušební komise pro kvalifikační zkoušky daňových poradců, lektor

Daň silniční

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková    NOVÉplk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková    NOVÉ
ředitelka Odboru daní (Generální ředitelství cel), člen zkušební komise 
pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců, lektor

Daň spotřební

KOMENTÁŘ
K MAJETKOVÝM DANÍM,
DANI SILNIČNÍ
A DANI SPOTŘEBNÍ
S PŘÍKLADY

NOVĚ DAŇ SPOTŘEBNÍ 
A VÍCE PŘÍKLADŮ K DANI SILNIČNÍ

+ E-BOOK

UŽ JI MÁTE NA SVÉM STOLE?

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 ve vazbě na mimořádná opatření  
k zamezení šíření koronaviru

Ing. Jana Procházková

https://www.codexisuno.cz/979
https://www.codexisuno.cz/979
https://www.codexisuno.cz/97a
https://www.codexisuno.cz/97a
https://www.ucetni-portal.cz/liberacni-balicek-i-5216-a.html
https://www.codexisuno.cz/97b
https://www.codexisuno.cz/97c
https://www.codexisuno.cz/97b
https://www.codexisuno.cz/97d
https://www.codexisuno.cz/97a
https://www.codexisuno.cz/97a
https://www.ucetni-portal.cz/liberacni-balicek-i-5216-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/liberacni-balicek-i-5216-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/liberacni-balicek-i-5216-a.html
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/Informace-pro-verejnost/DR-Info-pro-verejnost
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-c-gfr-d-44-k-promijeni-uroku-z-prodleni-uroku-z-poseckane-castky-a-pokuty-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-1905-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-21-k-promijeni-prislusenstvi-dane-771-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dodatek-c-4-k-pokynu-c-gfr-d-29-k-prominuti-pokut-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-1880-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
od Pěvy Čoukové a Účetního Portálu

ONLINE

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

Proč jít na kurz?
 �ať� si� můžete� VĚŘIT� při� každém�

novém�dotazu�od�klienta
  ať�jste�JISTÍ�svými�způsoby�účtování�

v�běžném�životě�a také�při�kontrole�
od�správce�daně

 �ať� získáte� SEBEDŮVĚRU,� ať� jdete�
či� nejdete� na� zkoušky� daňového�
poradce

 �ať�si�ZVÝŠÍTE�svoji�kvalifikaci�a�věříte�
si� i� u� klientů,� kteří� mají� složitější�
účetnictvíIvan

majitel�účetní�firmy

„Pěva�umí�dodat�ten�správný�
impuls�do�toho�pokračovat�a�mít�

chuť�vytrvat�(zkoušky�daň.�poradce),�
inspiruje�mě�její�přístup�-�mít�

vzdělávání�a�objevování�souvislostí�za�
svoji�srdeční�záležitost�jako�ona.“

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

MIMOŘÁDNÁ SLEVA  
OD ÚČETNÍHO PORTÁLU 

20 % DO 12. 4. 2020

ZÁZNAMY Z PRVNÍCH DVOU DNŮ KURZU JIŽ ZVEŘEJNĚNY!

https://ucto-academy.cz/
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JDETE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE? 
NEBO HLEDÁTE EFEKTIVNÍ KAŽDOROČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO VAŠE DAŇOVÉ KANCELÁŘE?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:

DAŇOVÝ SPECIALISTA 
ONLINE 2019

intenzivní 17denní vzdělávací kurz
11 špičkových lektorů

137 hodin záznamu školení
přehledná struktura

můžete se vracet zpět
můžete zastavovat

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

Pěva Čouková, zakladatelka 
a       Účetního Portálua       Účetního Portálu

www.danovy-specialista.eu

intenzivní 17denní vzdělávací kurzintenzivní 17denní vzdělávací kurz

všem, co se nemohou zúčastnit

ideální
ke studiu

intenzivní 17denní vzdělávací kurzintenzivní 17denní vzdělávací kurz

137 hodin záznamu školení

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

„Neznám lepší produkty
pro přípravu a učení

na zkoušky daňového
poradce, než ty od Pěvy.“

Tomáš, daňový poradce
od roku 2019 

JAKÝ TENTO
DAŇOVÝ SPECIALISTA JE?

PODÍVEJTE SE 
NA DOJMY 

ÚČASTNÍKŮ
VE VIDEU

MIMOŘÁDNÁ SLEVA OD ÚČETNÍHO 
PORTÁLU 20 % DO 12. 4. 2020

https://danovy-specialista.eu/
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
VIDEOSEMINÁŘE | WEBINÁŘE

Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

#3 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

31. 3. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

Evidence tržeb několik týdnů 
před nástupem poslední vlny 
subjektů do systému
Ing. Vladimír Zdražil
Ing. Pěva Čouková

19. 3. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Chyby a omyly v přiznání k dani 
z příjmů právnických osob 

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

12. 3. 2020

WEBINÁŘ

1 h 55 m
in

#1 Mimořádný Webinář s Pěvou –  
#SpoluToZvladneme –  
novinky a vaše dotazy

Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

1 h 18 m
in

17. 3. 2020

#2 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme.
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

24. 3. 2020

Chyby a omyly v přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob 
Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

26. 3. 2020

WEBINÁŘ

2 h 11 m
in

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop



