Účetní, daňový a mzdový portál
www.ucetni-portal.cz
www.mzdovy-portal.cz
Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Orientace na portále
Oddíly
Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele, Obce, Příspěvkové
organizace nebo Neziskové organizace. Pokud nezatrhnete žádný oddíl, budete vidět všechny
soubory.

Sekce
Po výběru oddílu například „Podnikatelé“, již můžete vyhledávat a získávat konkrétní informace
v sekcích ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ, AUDIT, PRÁVO, POJISTNÉ. Pokud chcete vyhledávat
obecně, kliknete na sekci VŠE.

Záložky
Po výběru sekce, například DANĚ, můžete vyhledávat a získávat konkrétní informace
v záložkách Aktuality, Články, Příklady, Pomůcky, Testy, Přehledy, Tiskopisy, Zákony,
Semináře a Diskuze z vybraného oddílu, například Podnikatelé.

Filtr
Stejně tak si můžete vybrat například oddíl Obce a sekci ÚČETNICTVÍ. Vyhledávání slouží jako
filtr.
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Autorský tým
Na tvorbě obsahu účetního, daňového a mzdového portálu se podílí zkušení odborníci,
o kterých se můžete více dozvědět v prokliku AUTORSKÝ TÝM (uprostřed lišty vpravo):

Zde najdete jak články, které autor napsal, tak také semináře, kde autor přednáší, a to jak ve
společnosti Oswald a.s., tak ve spřízněných vzdělávacích agenturách.

Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková:

…

…
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Facebook
Pokud jste příznivci facebooku

, přihlaste se k nám, budete mít aktuality denně.

YouTube
Nabízíme také videa zdarma na kanále YouTube

.

Záložka Aktuality
Záložka Aktuality oznamuje, co je na účetním, daňovém a mzdovém portále nového, lze podle
filtru jednoduše vyhledávat.

Ukázka aktuality, více na účetním, daňovém a mzdovém portále:

3

Záložka Články
Záložka Články obsahuje zajímavé články, lze podle filtru jednoduše vyhledávat. Například
článek: Nejasnosti při výpočtu zahraničního stravného od JUDr. Marie Salačové.

Ukázka článku, více na účetním, daňovém a mzdovém portále:

Záložka Příklady
Záložka Příklady obsahuje příklady z praxe, například při hledání příkladu pro podnikatele
z oblasti daní stačí dále kliknout na záložku „Příklady“ a dále je možné vyhledávat podle
konkrétních kritérií nebo přímo na základě zadaného filtru, například „rok 2014“ a „druh DPH“.
Poté stačí vybrat hledaný příklad:
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Ukázka příkladu, více na účetním, daňovém a mzdovém portále:

Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet
Firma – právnická osoba pořizuje osobní automobil. V této souvislosti byly vystaveny v roce 2014 tyto doklady:
28. 5. – placena záloha ve výši 20 000 Kč + 21 % DPH – doklad k přijaté platbě
22. 7. – převzato vozidlo, celková hodnota vozu činí 700 000 Kč + 21 % DPH, odečtena záloha ve výši 20 000 Kč od základu daně
bez DPH
3. 8. – automobil zaregistrován do registru vozidel a přidělena SPZ
Plátce hodlá nárok na odpočet daně na vstupu uplatnit v poměrné výši (pouze 75%), neboť automobil bude přidělen zaměstnanci,
který ve společnosti již pracuje dlouho a jeho podíl soukromých jízd se vždy vešel do 25% celkového počtu ujetých kilometrů (§ 75
ZDPH).
Jedná se o kvalifikovaný odhad, protože nebyla žádná historie - § 75 odst. 4 ZDPH

Účetní řešení:

Č.

Datum

Text

1.

28. 5.

Záloha na pořízení vozidla
(hrazeno hotově)

2.

22. 7.

DPH daňový doklad o přijaté platbě
(plný nárok)
Pořízení automobilu
DPH 75% nárok
- podle kvalifikovaného odhadu
DPH 25% - neuplatněna
- podle kvalifikovaného odhadu
Zúčtování zálohy
Zúčtování DPH k záloze

Kč

MD

D

24 200

052

211

4 200

343

052

700 000

042

321

110 250

343

321

36 750

042

321

20 000

321

052

4 200

321

343 (mínusem

822 800

321

221

na vstupu)

3.

23. 8.

Úhrada faktury

4.

3. 8.

Poplatek za registraci

800

042

211 (321)

5.

3. 8.

Zařazení automobilu

737 550

022

042

Č.

Datum

Text

6.

20. 8.

Montáž autorádia (výdaje
charakteru technického
zhodnocení)
DPH 75% nárok

Poměrný nárok
§ 75/1 ZDPH
Kč
MD
D
12 000

DPH 25% - neuplatněna
31. 8.
SRPEN

7.

30.10.
ŘÍJEN

31.10.
ŘÍJEN

Doklad o použití –
Podle skutečného poměru
soukromých jízd
30 %
Zimní pneumatiky

(042)
548

321

12 000

(042)
548

321

1 890

343

321

2 520

343

321

630

(042)
548
x

321

x

x

plný nárok

x
756

(042)
548

343

30 000

501

321

30 000

501

321

DPH 75% nárok

4 725

343

321

6 300

343

321

DPH 25% - neuplatněna

1 575

501

321

X

Doklad o použití –
Podle skutečného poměru
soukromých jízd
18 %

U tohoto způsobu je nutná
kontrola skutečného využití a
případná úprava nároku na
odpočet daně podle § 75 odst. 4
ZDPH po skončení kalendářního
roku.

Km v srpnu 2014 – skutečnost
Veškeré
1 621 km…100,00 %
Soukromé
486 km… 29,98 % => 30 %
*)

Plný nárok - zdanění na
výstupu § 75/2 ZDPH*)
Kč
MD
D

1 134

plný nárok
501

343

NELZE ZVOLIT U
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Km v říjnu 2014 - skutečnost
Veškeré
2 390 km…100,00 %
Soukromé
430 km… 17,99 % => 18 %

Názory odborníků na DPH se na použití této metody různí. Metodu podle § 75/2 ZDPH lze podle našeho názoru
použít a používáme ji taky u našich klientů.
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POZOR

Záložka Pomůcky
Záložka Pomůcky obsahuje zajímavé a užitečné pomůcky, které jsou pravidelně aktualizovány
a členěny dle roků platnosti.
Záložka Pomůcky se dále člení na následující části:
• Mzdy
• Roční zúčtování daně - potvrzení a pomůcky
• Cestovné
• Účetní závěrka a měsíční kontroly, kontroly DPH

•
•
•

Finanční analýzy
Majetek – leasing
Zákon o korporacích

Záložka Pomůcky – ukázka vyhledaného:

Ukázka ze záložky Pomůcky: Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby od Mgr. Zdeňka
Schmieda, ukázka smlouvy, více na účetním, daňovém a mzdovém portále:
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Záložka Testy
Záložka Testy Vám nabízí příklady k procvičení. Můžete si stáhnout prázdnou verzi příkladu a
poté si Váš výpočet porovnat s plnou verzí příkladu.

Záložka Přehledy
Užitečné přehledy naleznete v záložce Přehledy, jež jsou pravidelně aktualizovány a členěny
dle roků platnosti.
Záložka Přehledy se dále člení na následující části:
• Pravidelně aktualizované přehledy
• Přeměny
• DPH
• Průvodce ČÚS (Českými účetními standardy)

Záložka Přehledy – ukázka vyhledaného:

Ukázka ze záložky Přehledy: MZDY - Nemocenské a ošetřovné (celý materiál na účetním,
daňovém a mzdovém portálu):
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Záložka Tiskopisy
Záložka Tiskopisy obsahuje aktuální i historické nejčastěji používané tiskopisy. Je zde možnost
vyhledání pomocí filtrů. Jedná se například o tiskopisy k přiznání k dani z nemovitých věcí pro
rok 2014 ze serveru Finanční správy, Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením ze serveru České správy sociálního zabezpečení a mnoho dalších.

Záložka Zákony
Na účetním, daňovém a mzdovém portálu naleznete také aktuální znění zákonů v záložce
Zákony.
Zákony

jsou

přímo

propojeny

s právním

informačním

od společnosti

systémem

.

Záložka Semináře
Pokud máte rádi vzdělávání pomocí odborných seminářů, v záložce Semináře naleznete
rozmanité přednášky organizované jak společností Oswald a.s., tak spřízněnými vzdělávacími
agenturami. Na semináře je možné se on-line objednat.

Záložka E-SHOP
Odborné publikace si naopak můžete on-line objednat přes záložku E-SHOP.

Záložka Diskuze
Na účetním, daňovém a mzdovém portálu se můžete sami aktivně zapojit do odborných diskuzí.
Více naleznete v záložce Diskuze.

Ukázka ze záložky Diskuse: Dotaz na přenesenou daňovou povinnost:
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Další možnosti vyhledávání
Účetní, daňový a mzdový portál dále obsahuje velké množství
• judikatury ve členění podle zákonů
• koordinačních výborů
• interpretací, které dosud schválila Národní účetní rada
• úplných znění Mezinárodních účetních standardů
• Informací z Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR
• veškerých Finančních zpravodajů.
Vyhledávání je jednoduché pomocí filtrů.

Záložka IFRS
Záložka IFRS obsahuje úplné znění Mezinárodních účetních standardů a je dále členěna takto:
• IAS
• IFRS
• SIC
• IFRIC
• IFRS dosud neschválené EU
Jednotlivé Mezinárodní účetní standardy jsou převzaty z Úředního věstníku EU.

Ukázka vyhledaných Mezinárodních účetních standardů IFRS:
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Záložka Judikatura
Vyhledávání v záložce Judikatura je prvotně podle zákonů, další členění je přímo podle
paragrafů konkrétních zákonů.

Například judikatura k zákonu o dani z přidané hodnoty je následující (jedná se o ukázku, více
naleznete na účetním, daňovém a mzdovém portálu):

Sleva na konference
Uživatelé účetního, daňového a mzdového portálu mají navíc slevu 10 % na konference, které
pořádá společnost Oswald a.s..

Mnoho a mnoho dalšího
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