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Číslo
Název Českého 

účetního 
standardu

Rozvaha Zákon 
o účetnictví

Vyhláška + 
jiné předpisy Poznámka

001 Účty a zásady 
účtování na 
účtech

Metodický 
standard

§ 4/12
§ 12,13, 14, 16
§ 19/8

§ 45 vyhl.
§ 46 vyhl.

cízí měna
účetní zápisy
synt. účty, 
směrná úč. osnova
synt. účty, 
směrná úč. osnova
členění kr. – dlouhodobé

002 Otevírání 
a uzavírání 
účetních knih

Metodický 
standard

§ 4/15
§ 7/4
§ 17
§ 18
§ 26/3

metoda podle počátku
změna metody
otevírání + uzavírání úč. knih
účetní závěrka
odpisy, 
opravné položky, 
rezervy 

003 Odložená daň Aktiva 
– C.II.1.4.
Pasiva
– C.I.8.

§ 59 vyhl.

004 Rezervy Pasiva 
– B. 1–4

§ 4/12
§ 26/3
§ 26/4

005 Opravné po-
ložky

Aktiva 
- korekce

006 Kurzové rozdíly

007

008


	Daň 
z přidané 
hodnoty
	7.	Informace k dani z přidané hodnoty
	7.1	��Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH 
	7.2	��Pravidla Incoterms® 2020
	7.3	��Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení 

	6.	Zvláštní režimy
	Kontrolní hlášení A.3. – Daňové přiznání část řádku č. 26 – uskutečněná plnění zvláštní režim investiční zlato § 101c

	5.	Reverse charge – třetí země
	5.1	Přiznání k DPH – dovoz zboží plátcem (ř. 7, 8, 43, 44)
	5.2	�Přiznání k DPH – přijetí služby plátcem od osoby usazené v tuzemsku ze 3. země (ř. 12, 13, 43, 44) – včetně kontrolního hlášení
	5.3	�Přiznání k DPH – vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska (ř. 22)   
	5.4	�Přiznání k DPH – poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi (ř. 26)  

	4.	Reverse charge – jiný členský stát (JČS)
	4.1	��Přiznání k DPH – pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS (ř. 3, 4, 43, 44) – včetně kontrolního hlášení 
	4.2	�Přiznání k DPH – přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS 
(ř. 5, 6, 43, 44) – včetně kontrolního hlášení  
	4.3	�Přiznání k DPH – dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, jež bylo odesláno/přepraveno (ř. 20)  
	4.4	�Přiznání k DPH – poskytnutí služby osobě povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS (ř. 21) – včetně souhrnného hlášení  
	4.5	�Kontrolní hlášení – A.2. – Daňové přiznání (ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13) – povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   

	2.	Běžný režim – tuzemsko
	2.1	��Kontrolní hlášení A.4. a A.5. – daňové přiznání ř. 1 a 2 – uskutečnění zdanitelného plnění a přijaté úplaty § 44 ZDPH
	2.2	�Kontrolní hlášení B.2. a B.3. – daňové přiznání ř. 40 a 41 – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44 ZDPH
	3.	Reverse charge – tuzemsko 
	3.1	�Kontrolní hlášení A.1. – daňové přiznání ř. 25 – uskutečněná zdanitelná plnění § 92a ZDPH
	3.2	�Kontrolní hlášení B.1. – daňové přiznání 
ř. 10 a 11, 43 a 44 – přijatá zdanitelná plnění 
§ 92a ZDPH  
	3.3	��Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a – 92g ZDPH

	1.	Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH
	Závazné
posouzení
	Závazné posouzení v daňových předpisech 2023
	Daň 
z příjmů
	1. Fyzické osoby
	1.7 	Přijatá bezúplatná plnění (dary) fyzických osob
	1.6 	Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně
	1.5 	Prokazování slev na dani podle § 35ba ZDP
	1.4 	Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě
	1.3 	Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro fyzické osoby
	1.2 	Paušální výdaje § 7/7, § 9/4 a § 10/4 zákona o daních z příjmů
	1.1	Paušální daň 2022, 2023
	2. Právnické osoby
	2.2	Řádky daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob s komentářem
	2.1	Veřejně prospěšný poplatník
	2.3	Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
	3. Společné
Fyzické osoby + právnické osoby
	3.1	Zdanění podílů na zisku
	3.2 	Plnění poskytovaná zaměstnavatelem – benefity
	3.3 	Nabývací cena podílu pro daňové účely – § 24/7 ZDP
	3.4	�Daňové souvislosti majetku nabytého vkladem nebo přeměnou včetně včlenění majetku do jiných subjektů – přejímající poplatník
	3.5	�Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu
	3.6	�Tvorba a používání opravných položek „starý a nový režim tvorby opravných položek“   
	�3.7	�Poskytnutá bezúplatná plnění (dary) fyzickým a právnickým osobám – odčitatelná položka  

	Silniční 
daň
	1.	Sazby silniční daně
	2.	Důležité vazby na správné určení daně silniční
	Daň 
z nemovitých věcí
	Sazby daně z nemovitých věcí
	Mzdová problematika
	3.	Mzdové účetnictví 2023  
	2. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda
	1.	Cestovní náhrady
	Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění 
	8.	Důchodový věk
	7.	Otcovská poporodní péče
	6.	�Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
	5.	�Nemocenské, ošetřovné a karanténa
	4.	�Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
	3.	MZDY – Sazby sociálního a zdravotního pojištění  
	2.	OSVČ – sociální pojištění
	1. OSVČ – zdravotní pojištění
	Účetnictví
	14.	�Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)  
	13.	�Rozsah účetní závěrky podle účetních jednotek
	12.	�Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek  
	11.	Rozdíl mezi opčními listy a právem opce 
	10.	Neuhrazené pohledávky ze sankcí – smluvní pokuty 
	9.	Cenné papíry a podíly 
	8.	Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní        
	7.	Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví      
	6.	Pokuty – správní delikty podle zákona o účetnictví          
	5.	�Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele       
	4.	�Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát – účelové členění    
	3.	�Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění    
	2.	Uspořádání a označování položek rozvahy 
	1. 	Účetnictví podle Českých účetních standardů 
	Neziskovky
	Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky 
a další povinnosti  
	Insolvence
	3.	�Problematika insolvenčního zákona - reorganizace
	2.	�Problematika insolvenčního zákona - konkurz
	1.	Problematika insolvenčního zákona – základní termíny
	Obchodní korporace
	11. 	Přeměny obchodních korporací   
	10. Rekapitulace pacht obchodního závodu          
	9. 	Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku         
	8. 	Rekapitulace problematiky – koupě obchodního závodu      
	7. 	Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu     
	6. 	Snížení základního kapitálu a.s.        
	5. 	Snížení základního kapitálu s.r.o.     
	4. 	Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)     
	3. 	Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)  
	2. 	Časová posloupnost při vzniku a.s.   
	1. 	Časová posloupnost při vzniku s.r.o.  




