
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci Daňového specialisty 2017 

Pořádá: 

Účetní Portál a.s. 
 
se sídlem v Bohuňovicích, V Drahách 39, PSČ 783 14 
Akciová společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B,  
vložka 10850. 
 
IČO: 05314674 
DIČ: CZ05314674 
 

 

DAŇOVÝ SPECIALISTA 

5. ročník 

vzdělávací program je certifikován Účetním Portálem 

 

20. 8. – 20. 9. 2018 
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DAŇOVÝ SPECIALISTA = 16 dnů 
 
Vzdělávací program, který pořádá Účetní Portál a.s. v rozsahu: 
132 hodin výuky  
z toho 1 hodiny bezpečnost práce  
z toho 2 hodiny písemný závěrečný test  
(1 vyučovací hodina = 45 minut) 
 
 
Termín: 20. 8. - 20. 9. 2018 
Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 
Čas konání: 9:00 - 17:00 (17:45) hod 

Cena: 
24 640 Kč bez DPH 
29 814 Kč včetně DPH 

 
V ceně semináře je již zahrnut:  

1. oběd (domácí kuchyně) 
2. pracovní materiál zpracovaný přednášejícím  
3. občerstvení v průběhu semináře 
4. zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra přednášejícím  

 

VIZE: 

• MUSÍ VÁS TO BAVIT… 
• MUSÍTE TO CHTÍT… 
• NENAPLŇUJETE PRVNÍ DVA ATRIBUTY, NECHOĎTE… 

 

MÁTE RÁDI VÝZVY? 

POKUD ANO, MŮŽETE BÝT ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI, ALE NEBUDETE TO MÍT JEDNODUCHÉ… 

NICMÉNĚ TO BUDE STÁT ZA TO… 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

ZA CELÝ TÝM  

 

P. 

Pěva Čouková                                

www.pevacoukova.cz                     

zakladatelka a  � Účetního Portálu 

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE 
 
Náš vzdělávací program splňuje podmínky Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) 
od ÚŘADU PRÁCE. 
Cestu k dotaci si však musíte prošlápnout sami – pomůžeme, ale je to však o Vás.  
Zkušenosti máme různé.  
Některé okresy z 13 Úřadů práce ČR dotace dávají, některé ne! Je to zcela individuální. Promyslete, 
rozmyslete, zda dotaci chcete zkusit. 
My máme zájem o ty, kteří především stojí o vzdělávání a případnou dotaci beru jako třešničku na 
dortu J. 
Nemáme zájem o ty, kteří k nám chtějí jen v případě dotace L.  
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CO ZÍSKÁTE 
 

1. Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně  
a ZOK - TEORIE + CVIČEBNICE PŘÍKLADY 2018  
v ceně 990 Kč bez DPH 
(nově včetně e-booku) 

 
 
 
 

2. Komentář k majetkovým daním a dani silniční  
2018 v ceně 990 Kč bez DPH 
(nově včetně e-booku) 

 
 
 
 

3. Komentář k dani z příjmů fyzických osob s příklady 2015/2016  
v ceně 400 Kč bez DPH 
 
 

 
4. Měsíc zdarma na Účetním Portále 

 
 

 
 
 

5. Materiály zpracované přednášejícím 
 
 
 

MŮŽETE ZÍSKAT 
 

6. Sleva 50 % na Online Daňového specialisty 2017, při objednání a zaplacení do ukončení 
vzdělávacího programu. 

 
Ukázka z Online Daňového specialisty 2017 zde 

 
7. Sleva 50 % na Online Daňového specialisty 2018, při objednání a zaplacení do ukončení 

vzdělávacího programu. 
 

ODMĚNA ZA RYCHLÉ OBJEDNÁNÍ 
 
 
 
 

8. Při objednání a zaplacení do 10. 3. 2018 získáte  
publikaci Průvodce českými účetními standardy  
v návaznosti na ZOK – VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2018  
v ceně 1 990 Kč bez DPH. (nově včetně e-booku) 
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MOŽNOST STÁHNUTÍ CV LEKTORŮ  
 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová 
  

Ing. Pěva Čouková 
 

  

Ing. Věra Engelmannová 
 

 
 

Ing. Jana Procházková 
 

  

Ing. Ivo Šesták 
 

  

Bc. Martin Mikuš 

  

Ing. Ivo Šulc 
 

  

Ing. Zuzana Rylová Ph.D. 
 

 

Ing. Ivana Pilařová 
 

  

  



  

 

Datum Den Čas      
(od - do) 

Počet 
hodin 

Hodiny 
výuky 
celkem 

Blok Daňový specialista 2018 - téma Lektor Místo konání 
(včetně adresy) 

Cena za blok  
bez DPH 

20. 8. 2018 1 8:15 – 9:00 1 x 

I. 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Ing. Petra Slavkovská 

Účetní Portál a.s. 
Bohuňovice, 

V Drahách 39, PSČ 
783 14 

Školící místnost 

 

20. 8. 2018 1 9:00 - 17:00 8 8 

Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem Ing. Mgr. Olga Hochmannová 5 400 Kč 21. 8. 2018 2 9:00 - 17:00 8 16 

22. 8. 2018 3 9:00 - 17:00 8 24 

28. 8. 2018 4 9:00 - 17:00 8 32 

II. 

Účetnictví – absolutní účetní základ 
Nezbytné a důležité zásady, pravidla do praxe, účetní rámec, vše 
provázáno na daň z příjmů právnických osob a DPH 
ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech 
ČÚS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih 
ČÚS 015 – Zásoby 
ČUS 013 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
ČÚS 003 – Odložená daň 
ČÚS 004 – Rezervy 
ČÚS 005 – Opravné položky 
ČÚS 006 – Kurzové rozdíly 

Ing. Pěva Čouková 5 400 Kč 29. 8. 2018 5 9:00 - 17:00 8 40 

30. 8. 2018 6 9:00 - 17:00 8 48 

31. 8. 2018 7 9:00 - 17:45 9 57 III. 
Daň z příjmů právnických osob  
– teorie, vychytávky, krizová místa, upozornění v podání vítěze 
ankety nejlepší lektor – Daňař roku 2016 

Ing. Ivana Pilařová  1 900 Kč 

6. 9. 2018 8 9:00 - 12:30 4 61 VI. Silniční daň Bc. Martin Mikuš 1 000 Kč 

6. 9. 2018 8 13:30 -17:00 4 65 V. Spotřební a energetická (ekologická) daň Ing. Ivo Šulc 1 000 Kč 

7. 9. 2018 9 9:00 - 17:00 8 73 VI. Daňový řád Ing. Ivo Šesták 1 800 Kč 

8. 9. 2018 10 9:00 - 17:00 8 81 VII. Daň z nemovitých věcí Ing. Jana Procházková 1 800 Kč 

13. 9. 2018 11 9:00 - 17:00 8 89 VIII. 

Účetnictví pro pokročilé 
v návaznosti na zákon o korporacích 
ČÚS 012 – Změny vlastního kapitálu 
ĆÚS 014 – Dlouhodobý finanční majetek 
ČÚS 008 – Operace s cennými papíry a podíly 
vše provázáno na daň z příjmů právnických osob a DPH 

Ing. Pěva Čouková 1 800 Kč 

14. 9. 2018 12 9:00 - 17:00 8 97 IX. Praktické příklady z praxe právnických osob, DPH v návaznosti na 
účetnictví.  Ing. Pěva Čouková  1 800 Kč 

15. 9. 2018 13 9:00 - 17:00 8 105 X. Daň z nabytí nemovitých věcí Ing. Věra Engelmannová 1 800 Kč 
18. 9. 2018 14 9:00 – 17:00 8 113 

XI Daň z příjmů fyzických osob  
– teorie i praxe včetně počítání příkladů  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. 3 600 Kč 

19. 9. 2018 15 9:00 - 17:00 8 121 

20. 9. 2018  16 7:30 – 15:30 8 129 XII. 
Účetnictví pro pokročilé 
 - operace s obchodním závodem, vklad, přeměna, prodej,  
- souvislý příklad 
vše provázáno na daň z příjmů právnických osob a DPH 

Ing. Pěva Čouková 1 800 Kč 

20. 9. 2018 16 15:30 – 17:00 2 x x Závěrečný test x   

Celkem – placeno po blocích 29 100 Kč 
ZAKOUPENO JAKO CELEK (129 hodin výuky + 1 hodina bezpečnost práce + 2 hodiny písemný závěrečný test; 1 vyučovací hodina = 45 minut) 24 640 Kč 
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 I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - KROK ZA KROKEM PROJITÍ 
ZÁKONEM 

 
Termín:  20. 8. - 22. 8. 2018 
Čas konání:  9:00 - 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně - domácí kuchyně 
Rozsah: 24 vyučovacích hodin 
Školitel: Ing. Mgr. Olga Hochmannová     
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
DPH je velmi složitou, samostatnou daní, které je třeba porozumět. Navazuje 
více než jiné daně na evropskou legislativu. 
Pokud si chcete zopakovat DPH tak trochu od základů, nenechte si seminář 
ujít. Obvykle se totiž na trhu objevují semináře „jen s novinkami“. Pokud jste 
tedy začátečníci nebo věční začátečníci, neváhejte… 
Olga je naším „guru“ v oblasti DPH na Účetním Portále a máte tam od ní řadu 
článků a videoseminářů. 
 
Obsah semináře: 
 
Obsahem těchto dvou dnů je rámcové projití celého zákona o DPH. 
 
V programu je zahrnuto: 
 

• Základní pojmy a základní principy DPH 
• Přijetí služby – tuzemsko, EU, třetí země 
• Nákup zboží – tuzemsko, EU, třetí země 
• Poskytnutí služby – tuzemsko, EU, třetí země 
• Prodej zboží – tuzemsko, EU, třetí země 

o Místo zdanitelného plnění 
o Vznik zdanitelného plnění na výstupu a den zdanitelného plnění 
o Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost 
o Daňové doklady 
o Základ daně 
o Případné osvobození s nárokem na odpočet 

• Specifika nároku na odpočet daně na vstupu 
• Oprava základu daně 
• Insolvence 
• Přenesení daňové povinnosti 
• Dlouhodobý majetek 
• Změny režimu – plátce, neplátce 
• Zdaňovací období, změna zdaňovacího období; 
• Evidence pro účely DPH; 
• Daňové přiznání, nadměrný odpočet a jeho vracení, povinná elektronická forma podání, souhrnné 

hlášení, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období; 
• Ručení příjemce zdanitelného plnění, nespolehlivý plátce, zvláštní způsob zajištění daně. 
• Časté chyby z praxe lektorky 
• Další zajímavosti a aktuality z oblasti DPH 

 
Přednáší: Ing. Mgr. Olga Hochmannová - daňový poradce - specialista na DPH, zkušební komisařka KDP 
ČR, lektorka řady videoseminářů k DPH na www.ucetni-portal.cz.  
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II. BLOK – ÚČETNICTVÍ – ABSOLUTNÍ ÚČETNÍ ZÁKLAD 
 
Termín:  28. - 30. 8. 2018 (9:00 – 17:00 hodin) - oběd je již zahrnut v ceně - domácí 

kuchyně 
 
  

Rozsah: 24 vyučovacích hodin    
Školitel:  Ing. Pěva Čouková   
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Daň z příjmů právnických osob navazuje na správně vedené účetnictví. Pokud 
neznáte správné účetní základy, nemůžete mít dobře ani daně. Využijte 
jedinečné možnosti si tyto základy osvojit.  
Víte, jak je to s účetními rezervami? S dohady? S kurzovými rozdíly? Umíte 
vyjádřit daňové opravné položky správně? 
Zvu Vás na osobní setkání… 
 
Obsah semináře: 
 
Výklad a praktické příklady jsou zaměřeny na nový zákon o korporacích, a to zejména na kapitálové 
společnosti. Výklad zahrnuje také problematiku cenných papírů. 
Příklady jsou zpracovány z pohledu ZDP, ZDPH i účetnictví. 
 
Český účetní standard 001 – Účty a zásady účtování na účtech 

Zde se dozvíte hlavní zásady správného vedení účetnictví… 
Znáte, jak správně rozlišit skupiny účetních jednotek – mikro, malá, střední 
velká? 
 

Český účetní standard 002 – Otvírání a uzavírání účetních knih 
Zde se dozvíte vše hlavní o tom, kdy se knihy uzavírají, vše o účetní závěrce, 
která je „vrcholem“ účetnictví. 

 
Český účetní standard 003 – Odložená daň 

Pochopíte, co to je, proč se účtuje…a také proč ji řada podnikatelů účtuje, až 
když je problém např. s vypořádacím podílem a rozchodem společníků 

 
Český účetní standard 004 – Rezervy 

Kolem účetních rezerv vznikl v letošním roce velký problém, protože se 
ukázalo, že řada účetních jednotek neví, že vše je nutno vykázat jen a pouze 
k rozvahovému dni. Přijďte si v tom udělat jasno… 

 
Český účetní standard 005 – Opravné položky 
   Umíte vyjádřit daňové opravné položky ve „starém“ a novém“ režimu? 
   Víte, kdy se uplatňují ve „starém“  a kdy v „novém“ režimu, co je klíčem? 

Mohou zůstat daňové opravné položky v účetnictví, pokud byla do sestavení 
účetní závěrky pohledávka zaplacena? To a mnoho dalšího se dovíte… 
 

Český účetní standard 006 – Kurzové rozdíly 
   Znáte, kdy se „přepočítává“ a kdy přepočítat naopak kurzové rozdíly nesmíte? 
   Víte, jaké jsou výjimky v účtování kurzových rozdílů? 
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Český účetní standard 015 – Zásoby 
   Jednoduché a mnohdy velmi složité… 

Umíte správně vypočítat vedlejší náklady související s pořízením? 
Umíte správně ocenit zásoby zejména po novele zákona o účetnictví? 
A jak jsem na tom s účtovánmí vlastní výroby a nedokončené výroby? 

 
Český účetní standard 013 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
   Má každá účetní jednotka a je to základ všeho… 
   Účetní pohled versus pohled daňový… 
   Technické zhodnocení majetku včetně najatého majetku 
   Významné interpretace a mnoho užitečného 
 
 
 
Výklad bude navazovat na cca 400 příkladů k problematice, které naleznete na www.ucetni-potal.cz 

Navazuje na knihu  

9. Průvodce českými účetními standardy v 
návaznosti na daně a ZOK - TEORIE + CVIČEBNICE 
PŘÍKLADY 2018 v ceně 600 Kč bez DPH 

 
 

 

10. Průvodce českými účetními standardy  
v návaznosti na daně a ZOK -                               
VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2018 
v ceně 1290 Kč bez DPH 
 
Můžete získat při objednání a zaplacení 
do 10. 3. 2018. 

 
  

  
Přednáší: Ing. Pěva Čouková - auditor, daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, 
zakladatelka a � celého Účetního Portálu. 
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III. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 
 
Termín:  31. 8. 2018 
Čas konání:  9:00 - 17:45 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně 
Rozsah: 9 vyučovacích hodin 
Školitel:  Ing. Ivana Pilařová  
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Vždycky je někdo nejlepší… 
Pro každého je to někdo jiný… 
Pro mne je to moje kamarádka, velká sportovkyně a vzácný člověk – Ivana… 
Patří jí velký dík za její práci na Účetním Portále. 
Lidky skromná, velmi pracovitá, pracovně názorově rovná a jednoznačná. 
Neváhejte! 
 
Obsah semináře: 
 
Souvislý příklad, kde bude probráno vše podstatné z této problematiky. 

• Vymezení poplatníků daně 
• Zdaňovací období právnických osob s vazbou na účetní předpisy 
• Předmět daně a systematika zdanění jednotlivých druhů poplatníků 
• Obsah a struktura daňového přiznání 
• Příjmy osvobozené od daně 
• Postup a problémy při stanovení základu daně 

o položky zvyšující a snižující základ daně 
o otázky dodaněním závazků z obchodního styku 
o uplatňování darů v základu daně 
o zdanění příjmů ve formě bezúplatných plnění 
o spojené osoby a cena obvyklá 
o samostatný základ daně – obsah a použití 

• Daňové a nedaňové výdaje 
o základní pravidla uplatňování daňových výdajů 
o vybrané skupiny daňových výdajů – členské příspěvky, zaměstnanecké požitky atd. 
o zdaňování příjmů z cenných papírů 
o operativní a finanční leasing 
o překvapivé nedaňové výdaje• výdaje vázané na zaplacení 
o nejčastější chyby v praxi daňových subjektů 

• Srážková daň – druhy příjmů a postup zdanění 
• Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani 

o daňová ztráta – pravidla a překážky uplatnění 
o odpočet na výzkum a vývoj  
o nové odpočty na podporu odborného vzdělávání 
o slevy na dani z titulu investičních pobídek a zaměstnávání handicapovaných občanů 

• Hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování 
• Pohledávky a zákon o rezervách 

o rezerva na opravy hmotného majetku – podmínky tvorby 
o opravné položky k pohledávkám – insolvence dlužníka, pohledávky po splatnosti, drobné 

pohledávky 
o možnosti uplatnění pohledávek v základu daně 

• Průběžné příklady z praxe a diskuse o probíraných tématech 
 

Přednáší: Ing. Ivana Pilařová - daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, auditorka 



verze 3.0 10 

IV. BLOK – SILNIČNÍ DAŇ 
 
Termín:  6. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 - 12:30 - oběd je již zahrnut v ceně - domácí kuchyně  
Rozsah: 4 vyučovací hodiny 
Školitel:  Bc. Martin Mikuš   
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Daňového poplatníka bez automobilu prakticky neznám… a co s tím souvisí? 
Ano, problematika silniční daně. Znáte, neznáte?? 
A víte, že pan Martin je poslední ze třech spoluautorů třetího vydání knihy? 
Děkujeme… 
 

Komentář k majetkovým daním s příklady 2018 

 
 
Obsah semináře: 
 

• Změny související s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích (zákon č. 239/2013 Sb., účinný od 1. 1. 2016); 

• Základní pojmy + vybrané související předpisy; 
• Předmět daně 
• Poplatníci daně 
• Základ daně a sazby 
• Úlevy na dani; 
• Vznik a zánik daňové povinnosti 
• Placení daně a zálohy na daň 
• Daňové přiznání 
• Příklady 
• Řešení vybraných dotazů 

 
 
Přednáší: Bc. Martin Mikuš - odborník na silniční daň, zaměstnanec Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci 
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V. BLOK – SPOTŘEBNÍ A ENERGETICKÁ (EKOLOGICKÁ) DAŇ 
 
Termín:  6. 9. 2018 
Čas konání:  13:30 - 17:00  
Rozsah: 4 vyučovací hodiny 
Školitel:  Ing. Ivo Šulc   
 

Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Přiznám se, že tuto daň už dávno neumím…od doby zkoušek na daňového 
poradce jsem se obešla… 
Mám ale výhodu. Znám Ivoška osobně a ten mne „na holičkách“ nenechá. 
Děkujeme, že si nás nechal jako jedinou agenturu na Moravě, kterým přednáší 
jeho specialitu - spotřební daň. 
Jdete-li na zkoušky – nutné…máte-li v praxi – nezbytné… 
 
 
 
Obsah semináře: 
 

• Procesní povinnosti osob, plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani; 
• Procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani; 
• Oprávnění správce daně; 
• Zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani; 
• Vznik daňové povinnosti; 
• Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit; 
• Daňová přiznání ve spotřební a energetické dani; 
• Rozsudky mající vztah ke spotřební dani; 
• Účetní souvislosti. 

 
 
Přednáší: Ing. Ivo Šulc - daňový poradce č. osvědčení 10, zkušební komisař KDP ČR 
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VI. BLOK – DAŇOVÝ ŘÁD 
 
Termín:  7. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 - 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin 
Školitel: Ing. Ivo Šesták  

 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Chcete znát svoje práva? Nebo si je osvěžit? 
Možná jste to po dobu svojí praxe dosud nepotřebovali, ale dnes vím, že základ 
toho, co je a není správné či možné v daňovém řízení, je dobré znát. 
Věříte mi, že jsem se opravdu po mnoho roků obešla bez znalosti, kdy je dobré 
nahlížet do spisu nebo jak podávat podání na finanční úřad? 
Asi tušíte, že tato doba je pryč… Nenechte si ujít… 
 
Obsah semináře: 
 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
 

• Základní zásady DŘ §§ 1 až 9; 
• Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, mlčenlivost §§ 10 až 24 a 52 až 59; 
• Zastoupení §§ 25 až 31; 
• Lhůty §§ 32 až 38 a § 148 a § 160 – schémata a § 245; 
• Doručování §§ 39 až 51; 
• Dokumentace a postupy při správě daní §§ 60 až 69b a 70 až 107; 
• Opravné a dozorčí prostředky §§ 108 až 124; 
• Registrační řízení §§ 125 až 133; 
• Nalézací a doměřovací řízení, daň vybíraná srážkou §§ 134 až 147 a 233 až 237; 
• Placení daní §§ 149 až 232; 
• Právní nástupnictví a vztah k insolvenčnímu řízení §§ 238 až 241 a 242 až 244; 
• Sankce při správě daní §§ 246 až 254; 
• Společná a přechodná ustanovení §§ 255 až 265. 

 
  
Přednáší: Ing. Ivo Šesták - vedoucí vymáhacího útvaru Finančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj  
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VII. BLOK – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
 
Termín:  8. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 - 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovací hodiny 
Školitel:  Ing. Jana Procházková   

 

 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Daň z nemovitých věcí není vůbec jednoduchá věc. Chcete-li se zdokonalit 
v tom, jak správně vyplnit přiznání k této dani, neváhejte a přijďte. 
Nemovitou věc má téměř každá účetní jednotka… 
Znáte základní pravidla? 
A víte, že i paní Jana je spoluautorkou třetího vydání naší knihy: 
 

Komentář k majetkovým daním s příklady 2018 

 
Obsah semináře: 
Cílem je výklad stěžejních ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí a jejich vysvětlení na 
praktických příkladech. Účastníci obdrží podkladové materiály zahrnující prezentaci k semináři 
(v tištěné formě) včetně příkladů zpracovaných lektorkou. 
 

• Vymezení aktuálního znění zákona, vazba na nový občanský zákoník (NOZ) a katastrální 
zákon; 

• Předmět daně z pozemků; 
• Poplatník daně z pozemků; 
• Vybraná osvobození od daně z pozemků; 
• Sazba a základ daně pozemků; 
• Řešení vybraných situací z praxe; 
• Příklad na výpočet z pozemků; 
• Předmět daně ze staveb a jednotek; 
• Poplatník daně ze staveb a jednotek; 
• Řešení určitých situací z praxe; 
• Daňové přiznání, tiskopisy na r. 2016, stanovení a placení daně; 
• Přechodná ustanovení zákona; 
• Závěrečný příklad na daň z nemovitých věcí; 
• Odpovědi na dotazy, diskuse. 

 
 
Přednáší: Ing. Jana Procházková - zaměstnanec Generálního finančního ředitelství, lektorka, 
zkušební komisařka KDP ČR 
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VIII. BLOK – ÚČETNICTVÍ – PRO POKROČILÉ V NÁVAZNOSTI NA 
ZÁKON O KORPORACÍCH 

Termín:  13. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 – 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin 
Školitel:  Ing. Pěva Čouková   
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Já a kapitálové společnosti…rok 2001, novela obchodního zákoníku, já a Jana 
Skálová přednášíme téměř pro všechny daňové poradci a auditory…neumím 
spočítat počet našich seminářů. 
Vím, ale jistě, že i kdyby mne probudili o půlnoci, budu Vám korporace 
citovat… 
Díky Jani… 
Potřebné a nepotřebné. Možná někdy, možná nikdy. Nicméně na zkoušky 
daňových poradců zcela nezbytné. 
Nechám na Vás, zda se uvidíme… 
 
 
 
Obsah semináře: 

 
Český účetní standard 012 – Změny vlastního kapitálu 

Zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu… 
Proč do toho všeho jít? 
Jak správně rozdělit podíly na zisku? 
Je možné vyplácet jiné zdroje z vlastního kapitálu? 
To a mnoho jiného Vám povím… 

 
Český účetní standard 014 – Dlouhodobý finanční majetek 
Český účetní standard 008– Dlouhodobý finanční majetek 
 

Nabyli jste právě cenný papír ve firmě? 
Víte kam s ním? 
Jak správně ocenit? 
A co když ho prodáváte? 
A co když prodáváte podíl na s.r.o.? 
Kdy je osvobozeno od daně z příjmů? 
 

 
Přednáší: Ing. Pěva Čouková - auditor, daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, 
zakladatelka a � celého Účetního Portálu. 
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IX. BLOK – ZDPH - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY Z PRAXE 
PRÁVNICKÝCH OSOB, DPH V NÁVAZNOSTI NA 
ÚČETNICTVÍ 

 

Termín:  14. 9. 2017 
Čas konání:  9:00 – 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin 
Školitel:  Ing. Pěva Čouková   

Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 

Rozumíte DPH, ale jak to celé uchopit do praxe, provázat s účetnictvím, 
kontrolním hlášením a dalšími povinnostmi? 
Víte, kdy se podává souhrnné hlášení? 
A jak jsme na tom se znalostmi, co vstupuje a nevstupuje do kontrolního 
hlášení? 
A co § 75 poměrný koeficient a § 76 krátící koeficient a účetnictví… 
Naprosto výjimečný seminář, který také jinde nenajdete! 
Do programu bude nově zahrnutý souvislý příklad – 4 Q přiznání k DPH 
v návaznosti na roční kontrolu DPH na tržby z účetnictví, včetně výpočtu 
ročního koeficientu § 75 a § 76 ZDPH. 
 
Praktické příklady z problematiky daně z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daně  
z portálu www.ucetni-portal.cz.  
Seznam příkladů, které budou k dispozici, na semináři, vybrány budou ty nejzajímavější. 

Seznam příkladů 

DPH § 4 001 Pořízení zboží z EU 

DPH § 4 002 Přijetí služby z EU 

DPH § 4 003 Uskutečnění zdanitelného plnění a oprava ZD v cizí měně – reklamace 

DPH § 13 001 Nepeněžní vklad do společnosti 

DPH § 13 002 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností 

DPH § 44 001 Vystavení insolvenčního opravného daňového dokladu 

DPH § 66 001 Dovoz ze třetí země včetně skonta - dodací podmínka EXW 

DPH § 66 002 Dovoz ze třetí země včetně skonta - dodací podmínka DAP 

DPH § 72 001 Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu k ř. 47 

DPH § 73 001 Věcná a časová souvislost uplatnění nároku na odpočet DPH 

DPH § 73 002 Chybná sazba daně a výše daně na daňovém dokladu při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu 

DPH § 75 001 Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet 

DPH § 78 001 Úprava odpočtu nově pořízeného majetku původně nepoužívaného k jiným než ekonomickým činnostem 

DPH § 78 002 Provedení TZ budovy a její následný prodej 

DPH § 92 001 Přenesení daňové povinnosti (stavební práce) 

ČÚS 012 004 Vznik nové obchodní korporace - peněžitý i nepeněžitý vklad 

ČÚS 012 005 Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - varianta 1 - DDHM - DDHM 

ČÚS 012 006 Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - varianta 2 - zásoba - DDHM 

ČÚS 012 007 Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - varianta 3 - zásoba - zásoba 

Přednáší: Ing. Pěva Čouková - auditor, daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, 
zakladatelka a � celého Účetního Portálu. 
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X. BLOK – DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Termín:  15. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 – 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovací hodiny 
Školitel:  Ing. Věra Engelmannová   

 
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Zákonné opatření o nabytí nemovitých věcí bylo k 1. 11. 2016 naprosto 
významně novelováno. 
Pokud chcete získat přehled od té nejpovolanější osoby, tak zcela jistě přijďte 
na tento dopolední seminář. 
Víte, že paní Věra je spoluautorkou třetího vydání naší knihy: 
 

Komentář k majetkovým daním s příklady 2018 

 
 
Obsah semináře: 

• Osoba poplatníka – změny a dopady do praxe; 
• Předmět daně z nabytí nemovitých věcí a související ustanovení z nového občanského 

zákoníku; 
• Základ daně, postup při stanovení nabývací hodnoty, postup při stanovení směrné hodnoty; 
• Procesní ustanovení obecná; 
• Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně, pokud si poplatník zvolí, že 

k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu; 
• Pravidla pro zánik daňové povinnosti. 

 
 
Přednáší: Ing. Věra Engelmannová 
- vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční Finanční správy ČR, lektorka, zkušební 
komisařka KDP ČR 
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XI. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
 
Termín:  18. 9. - 19. 9. 2018 
Čas konání:  9:00 - 17:00 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně  
Rozsah: 16 vyučovacích hodin 
Školitel:  Ing. Zuzana Rylová Ph.D.  
 
 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Problematika fyzických osob se točí kolem Účetního Portálu více a více… 
Obzvlášť v těchto dnech, kdy se podává přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob. 
Děkujeme za řadu příkladů na Účetním Portále, děkujeme za řadu 
zodpovězených dotazů. 
Tak co, víte, co je třeba k uplatnění úroků hypotečních úvěrů? Jak to máte 
ošetřeno v praxi? Banalita…kdo ví? 
A co zápočet daně? Vynětí? 
Upřímně doporučuji dva dny s mojí kolegyní Zuzanou.  
Víte, že je autorkou příkladů v publikaci: 

Komentář k dani z příjmů fyzických osob s příklady 2015/2016 

 
Obsah semináře: 
Daň z příjmů fyzických osob kompletně.  

• Osvobození příjmů od daně (osvobození příjmů z dědění a darování, prodeje cenných papírů, nemovitých věcí) 
a změny v této oblasti; 

• Dílčí základy daně; 

• Solidární zvýšení daně; 

• Úpravy dílčích základů  daně; 

• Paušální výdaje, omezení paušálních výdajů; 

• Přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální; 

• Postup při ukončení a přerušení činnosti; 

• Obecná ustanovení o věcech a osobách; 

• Změny zákona v oblasti předmětu daně (příjmy získané darem a děděním, majetkový prospěch); 

• Příjem ze svěřenského fondu; 

• Změny u jednotlivých dílčích základů daně (dohody o provedení práce, příjmy žáků a studentů, autorské honoráře, 
hospodářský rok, příjmy z pachtu, výměnku); 

• Příjmy ze společenství jmění; 

• Zdaňování příjmů zemřelého poplatníka; 

• Nezdanitelné části základu daně a jejich změny; 

• Slevy na dani a jejich změny. 
Průběžně budou řešeny příklady z praxe a diskuse o probíraných tématech 

 
Přednáší: Ing. Zuzana Rylová Ph.D. - daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR 
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XII. BLOK – ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ - OPERACE 
S OBCHODNÍM ZÁVODEM, VKLAD, PŘEMĚNA, PRODEJ, SOUVISLÝ 
PŘÍKLAD 

Termín:  20. 9. 2018 
Čas konání:  7:30 – 15:30 - oběd je již zahrnut v ceně semináře - domácí kuchyně 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin 
Školitel:  Ing. Pěva Čouková  
 

 

 
Slovo zakladatelky a � Účetního Portálu: 
 
Dlouho přednáším problematiku obchodního závodu (dříve podniku)… 
Organizovala jsem za dobu mojí praxe hodně přeměn, vkladů obchodních 
závodů od A do Z, dokonce mezinárodní… 
Připadalo mi zajímavé to napětí, zda to všechno klapne a vyjde. Ano vyšlo, 
vždycky. 
Ale až loni jsem si na vlastní kůži zkusila rozdělení odštěpením ve vlastní 
firmě… 
Zajímá Vás co mne ještě překvapilo, když jsem se z role poradce dostala do 
pozice účetní, která to vše má zvládnout? 
 
Obsah semináře: 
 
Základní informace o operaci s obchodním závodem po rekodifikaci práva v návaznosti na ZDP, 
účetnictví, zákon o korporacích a zákon o přeměnách. 
 

• Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího i prodávajícího, 
• Pacht obchodního závodu z pohledu pachtýře i propachtovatele 
• Vklad obchodního závodu 
• Přeměny, jednoduché příklady na fúze, rozdělení odštěpením 
• Souvislý příklad s porovnáním vklad, přeměna, prodej obchodního závodu 

 
 
Přednáší: Ing. Pěva Čouková - auditor, daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, 
zakladatelka a � celého Účetního Portálu. 
 

Tak co Vy na to? 

Jdete do toho s námi?? 

Těšíme se na Vás… 

 

P. 

Pěva Čouková                                
www.pevacoukova.cz                     

zakladatelka a  � Účetního Portálu 
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MOŽNOST UBYTOVÁNÍ: 
 
 

 

Centrum zdraví - 8 minut pěšky od místa konání semináře.  
o V areálu se také nachází plavecký bazén, 

whirpool, tobogán, parní lázeň, sauna, fitness, 
solárium, masáže. 

o Mapka s popisem cesty do Centra zdraví  
       (130 m od firmy Účetní Portál a.s.).  
o Možnost večeře v Restauraci U borovice (cca 90 m 

od ubytovny), možnost večeře, příjemného 
posezení u vína, piva.  

o Možnost nákupu potravin v několika obchodech či 
místní pekárně - přímo naproti ubytovny.  

 

Motorest u letiště - 3 minutu autem od místa konání 
                               semináře.  

o Možnost večeře a příjemného posezení ve stylové 
restauraci přímo v Motorestu. 

o Mapka s popisem cesty do Motorestu U letiště  
       (1,3 km od firmy Účetní Portál a.s.).  

 

Penzion U Bláhů - 6 minutu autem od místa konání semináře. 
o Možnost večeře v restauraci U Bláhů. 
o Mapka s popisem cesty do Penzion U Bláhů (4,3 km 

od firmy Účetní Portál a.s.). 

                                                                                 

 

Hotel S-Port Véska - 10 minutu autem od místa konání  
                                  semináře.  

o Možnost večeře v Hotelu S-Port Véska. 
o Mapka s popisem cesty do Penzion U Bláhů  
       (7,5 km od firmy Účetní Portál a.s.). 

 
 
Máte problémy s ubytováním?  
Obraťte se na nás:  
 
� Telefonem 
Infolinka Účetního Portálu - tel.: 730 585 423 
Pevná linka 585 389 003  
 
* E-mailem 
e mail info@ucetni-portal.cz 
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NÁZORY NAŠICH KOLEGŮ A ÚČASTNÍKŮ 
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

 
Ing. Radka Jahnová 

 

 
Ing. Alena Popelková 

 

 
Ing. Jana Gürtlerová 

 

 
Karel Růžička 

 


