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ÚVODNÍ SLOVO

INSPIRACE 

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

přináším Vám první účetní měsíčník roku 2022 s velkou dávkou studia.

Je to neuvěřitelné, ale leden vstoupil do své poslední třetiny.

Opravdu v naší zemi letí dny velmi rychle a vzpomínám na klidné dny a určitou „pomalost a pohodu“ lidí za 
oceánem.

Začátek letošního roku mi přinesl krásný dárek, a to vnoučka Lubouška. 

Je to krásné zastavení, zamyšlení nad celým životem… emoce vděčnosti byly nekonečné.

Vnouček je syn hlavního účetního naší firmy Oswald, osoby, která je jedním z kameramanů online programů 
Účetního Portálu, mého syna Lubu. Je to tedy i náš portálový přírůstek.

Určitě není tajemstvím, že jsme malá rodinná firma.

Také jsem už na konci roku vstoupila do Akademie Tarani – svět zdraví. Přišel čas více porozumět světu 
zdraví, himalájských bylin, pohody, duševního klidu a celkového propojení našeho těla a duše, které 
praktikuji devátým rokem. Také jsem nově vstoupila do Mary Kay do programu DIQ. Mohlo by se zdát, že už 
mě účetnictví a daně nebaví.

Není to pravda, baví, a moc… Nicméně přišel čas i na něco jiného a jsem ráda. Možná koníček. Ale je to pořád 
stejné, chci pomáhat se zdravím a krásou, je to vlastně hodně podobné filozofii Účetního Portálu – najít svoji 
prospěšnost a nezapomenout na sebe. Vše vnímám jako spojené nádoby. 

Vždy se moje „snažení a inspirace“ stejně jako Vaše protne jen s některými lidmi, a tak to má být. S těmi, které 
to opravdu přitáhne.

Určitě nikdo z nás nemá rád nátlak, že něco nějak musí být…

Mnozí z Vás už dávno máte ke své práci koníčka, bez kterého byste ve světě daní a účta dávno nebyli. Tak 
jsem ráda, že je to tak i u mne. Samozřejmě je také potřebný čas na rodinu, děti a vnoučata.

Tak možná pro některé bude můj úvodník zamyšlení, že je čas něco změnit.

Přeji Vám, abyste byli šťastní, zdraví a abyste měli vždy odvahu jít za svými sny.

S láskou

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Žijte ze Zdroje trvalého štěstí.“ 
Deepak Chopra

 Články

strana 14–19

18. 1. 2022

Výpůjčka z právního, účetního a daňového pohledu
Autor: ing. Jiří Vychopeň 

strany 5–9

12. 1. 2022
Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období  
roku 2022 – novinky
Autor: ing. Jana Procházková 

strana 31

19. 12. 2021
„Distant selling, distance sale of goods“ – 103. lekce  
angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil audio zde

strana 21

30. 12. 2021

Vyúčtování elektrické energie a plynu za rok 2021 po prominutí DPH
Autor: ing. Olga Hochmannová

strany 11–13

21. 1. 2022

Daň z nemovitých věcí – § 11a ZDNV – zvýšení daně
Autor: ing. Jana Procházková 

strany 23–29

18. 12. 2021

Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí
Autor: ing. Olga Hochmannová, Marek Reinoha

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1972&kod=1638904920
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

    17. 1. 2022    Zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu – Metodická pomůcka Komory auditorů ČR  

Zveřejňujeme metodickou pomůcku Komory auditorů ČR týkající se zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti. 
Auditoři stejně jako účetní patří mezi povinné osoby a v tomto materiálu jsou velmi pěkně zpracované informace, jak provést 
identifikaci a kontrolu klienta a další nezbytnosti, včetně výkladu pojmů, aby bylo uvedenému zákonu plně vyhověno. 
Ztohoto důvodu doporučujeme tuto Metodickou pomůcku k pročtení i všem účetním.   

   17. 1. 2022    Připomínáme povinné testování ve firmách od 17. 1. 2022 a hlášení 
pozitivních osob hygienické stanici nejpozději další den  

Upozorňujeme, že od 17. 1. 2022 dne je stanovena povinnost testování ve firmách pro všechny zaměstnance a bude probíhat 
2x v týdnu. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít povinnost podstoupit rychlý antigenní samotest rovněž s frekvencí 
dvakrát za týden s výjimkou těch, kteří se v místě výkonu činnosti nesetkávají s dalšími osobami.   

    14. 1. 2022    Blíží se uzávěrka přihlášek k jarním termínům zkoušek 2022 
Dnem 31. 1. 2022 skončí přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, které proběhnou v jarním 
zkušebním období 2022. Pro písemné části byly stanoveny termíny 11. a 12. 4. 2022, pro ústní část termín 27.–28. 4. 2022. 
Konkrétní místo, den a čas pro vykonání zkoušky jsou uchazečům upřesněny v osobní pozvánce. Další podrobnosti si můžete 
přečíst na stránkách Komory daňových poradců ČR.

    13. 1. 2022    Nová daňová informační schránka – jak získat přístupové údaje 
přidělené Finanční správou? 

28. 2. 2022 dojde ke zrušení staré verze daňového portálu. Dovolujeme si upozornit na možnost, kterou je vhodné využít 
u všech klientů, kteří nemají identitu občana ani datovou schránku.

    13. 1. 2022    Daňové přiznání k dani silniční za rok 2021 je potřeba podat 
nejpozději v pondělí 31. ledna, které je zároveň i posledním dnem pro 
zaplacení daně  

Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České 
republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice. 

    12. 1. 2022    Finanční zpravodaj č. 2/2022 
Finanční zpravodaj zveřejnil Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové 
kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

      5. 1. 2022    Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus za bonusové období 
od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021

Dovolujeme si upozornit na poměrně rozsáhlé devatenáctistránkové Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus pro 
bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Tyto pokyny naleznete v příloze. 

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

https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamezovani-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-metodicka-pomucka-komory-auditoru-cr-6563-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamezovani-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-metodicka-pomucka-komory-auditoru-cr-6563-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pripominame-povinne-testovani-ve-firmach-od-17-1-2022-a-hlaseni-pozitivnich-osob-hygienicke-stanici-nejpozdeji-dalsi-den-6561-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pripominame-povinne-testovani-ve-firmach-od-17-1-2022-a-hlaseni-pozitivnich-osob-hygienicke-stanici-nejpozdeji-dalsi-den-6561-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-uzaverka-prihlasek-k-jarnim-terminum-zkousek-2022-6559-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravilo-pomoc-lidem-kteri-bojuji-s-rustem-cen-energii-6397-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nova-danova-informacni-schranka-jak-ziskat-pristupove-udaje-pridelene-financni-spravou-6556-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nova-danova-informacni-schranka-jak-ziskat-pristupove-udaje-pridelene-financni-spravou-6556-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-priznani-k-dani-silnicni-za-rok-2021-je-potreba-podat-nejpozdeji-v-pondeli-31-ledna-ktere-je-zaroven-i-poslednim-dnem-pro-zaplaceni-dane-6555-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-priznani-k-dani-silnicni-za-rok-2021-je-potreba-podat-nejpozdeji-v-pondeli-31-ledna-ktere-je-zaroven-i-poslednim-dnem-pro-zaplaceni-dane-6555-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-priznani-k-dani-silnicni-za-rok-2021-je-potreba-podat-nejpozdeji-v-pondeli-31-ledna-ktere-je-zaroven-i-poslednim-dnem-pro-zaplaceni-dane-6555-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-2-2022-6554-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyny-k-vyplneni-zadosti-o-kompenzacni-bonus-za-bonusove-obdobi-od-22-11-2021-do-31-12-2021-6535-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyny-k-vyplneni-zadosti-o-kompenzacni-bonus-za-bonusove-obdobi-od-22-11-2021-do-31-12-2021-6535-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně, 
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

13. 4. 2022 – 24. 6. 2022 | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Naživo online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI  
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

DAŇOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
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Daň z nemovitých věcí –  
§ 11a ZDNV – zvýšení daně
Autor: ing. Jana Procházková

Víte, na které budovy obytných domů dopadá zvýšení daně? Kde nalezneme definici „nebytového prostoru“? Uplatní 
se zvýšení daně v případě, kdy např. účetní svoji činnost příležitostně provozuje ve svém obývacím pokoji? A co když je 
k podnikání využíván celý rodinný dům?
Přinášíme Vám ukázku z naší nové publikace Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2022 od autorky paní Jany 
Procházkové. Publikaci si můžete zakoupit v e-shopu Účetního Portálu (ucetni-portal.cz/eshop/).
Jana

Článek je ukázkou z knihy ing. Jany Procházkové Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2022.

Daň ze staveb a jednotek se podle § 11a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, (dále jen „ZDNV“) zvyšuje 
u  budovy obytného domu s  nebytovým prostorem užívaným k  podnikání, s  výjimkou nebytového prostoru, který je 
osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě. Zvýšení daně dopadá na budovy 
obytných domů, tzn. bytových a rodinných domů, s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, a to bez ohledu na umístění 
nebytového prostoru, tj. bez ohledu na to, zda se uvedený nebytový prostor nachází v nadzemním nebo podzemním podlaží 
nebo podkroví obytného domu.

Daň se zvyšuje za  nebytové prostory užívané k  podnikání (s výjimkami danými § 11a odst. 1 ZDNV), které se nacházejí 
v budově obytného domu. Zvýšení daně se neaplikuje na bytové prostory v budově obytného domu, neboť tuto situaci 
§ 11a ZDNV neupravuje.

ZDNV nebytový prostor v  budově obytného domu nedefinuje, proto je na  nebytové prostory s  účinností od  1. 1. 2014 
potřeba pohlížet v  kontextu vymezení bytu v  zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). 
Občanský zákoník definuje byt pro účely nájmu tak, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí 
domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Nebytový prostor lze analogickým výkladem definovat 
jako místnost nebo soubor místností, které jsou součástí budovy či domu, tvořící prostor, který není obytný nebo není určen 
k bydlení anebo není užíván k účelu bydlení. Ve vazbě na občanský zákoník tak existence nebytového prostoru vychází nejen 
z formálního určení daného prostoru k jiným účelům využití než k bydlení na základě rozhodnutí příslušného orgánu, ale 
také ze skutečného užívání daného prostoru k jiným účelům než k bydlení v budově. 

Pokud se takovýto nebytový prostor v budově obytného domu nachází, tak je dále nutné posoudit, zda je fakticky užívaný 
pro podnikání. V případech, kdy se jedná o pouhé vyčlenění místností v budově obytného domu pro podnikatelskou činnost, 
kterou lze v místnostech provádět, aniž by byly provedeny jakékoli úpravy, jako výměra nebytového prostoru užívaného 
k podnikání se uvede podlahová plocha místností, v nichž se tato činnost provádí. 

Daň se zvyšuje o  součin výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v  m2 a  2  Kč. Výsledek zvýšení daně 
se zaokrouhluje na  celé Kč nahoru. Zvýšení daně nelze uplatnit v  případě, že by prostor sloužící k  bydlení byl současně 
prostorem užívaným k podnikání, např. účetní svoji činnost příležitostně provozuje v obývacím pokoji v budově obytného 
domu. V případě, že je podnikání provozováno v prostoru původně určeném k bydlení, který je nadále užíván k bydlení či 
ubytování, nelze zvýšení daně rovněž uplatnit. 

Pokud by převažující část podlahové plochy nadzemní části budovy obytného domu „H“ byla užívána k podnikání, použije se 
pro celou budovu sazba daně pro odpovídající druh podnikání. 

Daň ze staveb a  jednotek se podle § 11a odst. 2 ZDNV zvyšuje u zdanitelné jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor 
užívaný k  podnikání s  výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván k  podnikání 
v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství. Z důvodové zprávy k novele zákona, kterou bylo toto zvýšení 
daně zdanitelných jednotek zavedeno do praxe, vyplývá, že navržená právní úprava navazuje na vymezení jednotky podle 
občanského zákoníku, která může být tvořena skupinou bytů a nebytových prostorů. Zvýšení daně se stanoví za nebytový 
prostor sloužící k podnikání v jednotce vymezené podle občanského zákoníku, která je evidovaná v katastru nemovitostí 
se způsobem využití skupina nebytových prostorů, popř. skupina bytů a nebytových prostorů. Zvýšení daně u zdanitelné 

DAŇOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Daň z nemovitých věcí – § 11a ZDNV – zvýšení daně 
ing. Jana Procházková

21. 1. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-nemovitych-veci-s-priklady-2022-150-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-nemovitych-veci-s-priklady-2022-150-b.html
https://www.codexisuno.cz/ccM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccP?lang=cs
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jednotky se zjistí výpočtem, a to tak, že se daň za zdanitelnou jednotku zvyšuje o součin upravené podlahové plochy tohoto 
nebytového prostoru a  kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část 
podlahové plochy je užívaná pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

V přiznání k dani z nemovitých věcí v případech, kdy zdanitelná jednotka – byt R, jednotka – garáž V nebo jednotka – ostatní 
jednotka Z zahrnuje nebytový prostor užívaný k podnikání a nejde o zákonné výjimky s tím, že nebytový prostor užívaný 
k podnikání nepřesahuje polovinu upravené podlahové plochy jednotky, uvede poplatník vedle předmětu daně písmeno 
odpovídající druhu podnikání, ke kterému je nebytový prostor užívaný, tzn. uvede druh T pro podnikání v  průmyslu, 
stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě nebo druh U pro ostatní druhy podnikání. 

Pokud by v jednotkách R, V nebo Z bylo provozováno podnikání na převažující části podlahové plochy, použije se pro celou 
jednotku sazba daně pro odpovídající druh podnikání.

Zvýšení daně nedopadá na byty a samostatné nebytové prostory vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, neboť podle tohoto 
zákona nejde vymezit jednotku, která je souborem bytů a nebytových prostorů, jak je uvedeno v důvodové zprávě zákona.

Příklad č. 1 –  Sazba daně u zdanitelné stavby budovy obytného domu užívaného k podnikání

VARIANTA 1

Zadání

Pan A. B. vlastní rodinný dům č. p. 10. Celý rodinný dům vlastník pronajal realitní společnosti, která zde provozuje 
svoji činnost. V katastru nemovitostí je stavba evidována se způsobem využití rodinný dům. O změně užívání stavby 
stavební úřad dosud nerozhodoval. Jaká sazba daně bude použita při výpočtu daně ze staveb a jednotek u zdanitelné 
stavby rodinného domu č. p. 10?

Řešení

Jelikož je celá stavba užívána k podnikání, nenaplňuje definici rodinného domu podle vyhlášky o obecných požadavcích 
na využití území. V souladu s § 11 odst. 6 ZDNV musí být tento rodinný dům zdaněn jako zdanitelná stavba užívaná 
k podnikání, v tomto případě k ostatní podnikatelské činnosti se základní sazbou daně 10 Kč/m2. V uvedeném případě 
nelze aplikovat zvýšení daně podle § 11a odst. 1 ZDNV a  daň zvýšit o  součin výměry podlahové plochy užívané 
k podnikání v m2 a 2 Kč, neboť k podnikání je užívána převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné 
stavby rodinného domu.

VARIANTA 2

Zadání

Pan A. B. vlastní rodinný dům č. p. 10, ve kterém je nebytový prostor o podlahové ploše 20 m2, který slouží k podnikání 
přítelkyně vlastníka (kadeřnictví). Převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby obytného 
domu je užívaná k bydlení. Jaká sazba daně bude použita při výpočtu daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby 
rodinného domu č. p. 10?

Řešení

Zvýšení daně za podnikání v nebytovém prostoru obytného domu se vypočte podle § 11a odst. 1 ZDNV z podlahové 
plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a 2 Kč, tj. v uvedeném případě 20 m2 x 2 Kč = 40 Kč. Zvýšení daně zohlední 
poplatník na řádcích č. 318 a č. 319 III. oddílu daňového přiznání a výsledek připočte k dani z rodinného domu č. p. 10.

Daň z nemovitých věcí – § 11a ZDNV – zvýšení daně 
ing. Jana Procházková

DAŇOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2021

jedinečný vzdělávací program 
ihned k dispoziciucetni-portal.cz/danovy-specialista/

Zkoušky na 
daňového 
poradce se blíží

https://www.codexisuno.cz/ccN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccM?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
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Příklad č. 2 –  Zvýšení daně u zdanitelné jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání

Zadání

V katastru nemovitostí je evidována jednotka č. 555/1 se způsobem využití: skupina bytů a nebytových prostorů. 
Jednotka má podlahovou plochu 150 m2, z toho je 130 m2 užíváno k bydlení a 20 m2 slouží jako pekárna fornettů. 
Tato jednotka je podle občanského zákoníku vymezena ve stavbě rodinného domu na pozemku zastavěné plochy 
a nádvoří, který je celý zastavěný. Obec obecně závaznou vyhláškou snížila koeficient pro budovy obytných domů 
a  ostatní zdanitelné jednotky přiřazený k  obci podle počtu obyvatel z  posledního sčítání lidu na  1,0 a  stanovila 
koef. 1,5 pro všechny nebytové prostory užívané pro podnikání. Zvýší se daň ze staveb a  jednotek u  zdanitelné 
jednotky č. 555/1 z důvodu podnikání v nebytovém prostoru, popř. o jakou částku?

Řešení

Upravená podlahová plocha nebytového prostoru užívaného k podnikání se vypočte z podlahové plochy užívané 
k  podnikání vynásobené koeficientem podle § 10 odst. 3 písm. b) ZDNV v  příslušné výši, tj. v  uvedeném případě 
20 m2 x 1,20 = 24 m2. Zvýšení daně se vypočte podle § 11a odst. 2 ZDNV. Kladný rozdíl mezi sazbou daně příslušnou 
pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro podnikání, tj. (10  Kč/m2 x 1,5), 
a sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku, tj. (2 Kč/m2 x 1,00), je v tomto případě roven 13. Zvýšení daně zohlední 
poplatník na řádcích č. 318 a č. 319 III. oddílu daňového přiznání. Daň z jednotky, jejíž část slouží pro podnikatelskou 
činnost, se zvýší o částku 312 Kč (vypočtenou 24 m2 x 13 Kč/m2 = 312 Kč).

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Daň z nemovitých věcí – § 11a ZDNV – zvýšení daně 
ing. Jana Procházková

https://www.codexisuno.cz/ccO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccP?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Intenzívní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
NAŽIVO & ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

28. 2. 2022 – 6. 10. 2022 | 1. ročník

unikátní vzdělávací program s příklady
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

NOVINKA

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS –  
§ 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze

ucetni-portal.cz/dph-specialista/

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěva Čouková a hosté: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

ucetni-portal.cz/ucto-academy/

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/


32

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 1/2022
Vydáno: 21. 1. 2022 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Vychytávky krásy od Pěvy 
s národní ředitelkou kosmetické 
firmy

1 h 00 m
in

Lenka Prchalová
Pěva Čouková

11. 1. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Poslední přiznání k DPH roku 
2021 s Olgou Hochmannovou

2 h 03  m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

13. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Daň z nemovitých věcí 2022 
– vybrané problémy s Janou 
Procházkovou

1 h 38 m
in

Jana Procházková
Pěva Čouková

7. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Silniční daň aktuálně  
s Martinem Mikušem

1 h 42 m
in

Martin Mikuš
Pěva Čouková

20. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Střípky z Podnikatelské 
konference 2021 s Otou a Pěvou

1 h 51 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

11. 11. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Aktuální problémy DPH  
s Olgou Hochmannovou

1 h 39 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

18. 11. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vychytavky-krasy-od-pevy-s-narodni-reditelkou-kosmeticke-firmy-11-1-2022-19-00-244-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-posledni-priznani-k-dph-roku-2021-13-1-2022-19-00-243-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dan-z-nemovitych-veci-2022-vybrane-problemy-patek-7-1-2022-19-00-242-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-silnicni-dan-aktualne-20-1-2022-19-00-245-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2021-s-otou-a-pevou-11-11-2021-19-00-236-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-otazky-a-odpovedi-18-11-2021-19-00-237-V.html

