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ÚVODNÍ SLOVO

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

v neděli byly Hromnice podle českého kalendáře. Na Hromnice o hodinu více, říká naše 
pranostika. Kolo času se točí dál a dál. Možná rychleji, než bychom chtěli. Přiznám se, že 
leden mi obvykle přijde velmi dlouhý a po vánočním období pracovně náročný a nemám 
jej úplně v oblibě. Tak jsem vlastně ráda, že je za námi. Únor je příslibem přicházejícího jara, 
mám pocit, že už jej cítím ve vzduchu. U nás bylo v neděli 8 stupňů Celsia. Děti mají na 
olomoucku jarní prázdniny, tak se možná těšily na sníh, který u nás není a ani na horách ho 
asi také příliš nebude. Tak to někdy chodí. Tak co, paní Zimo, jaké to letos bude? 

Začátkem února je také Imbolc, starý svátek mezi zimním slunovratem a jarním slunovratem.

Je to oslava naděje – příslibu, že život bude pokračovat. Kdysi dávno záviselo přežití 
zemědělských společenství v tomto drsném zimním období pouze na mléku krav, které 
o Imbolcu začínaly rodit telata. Teplé bílé mléko bylo tedy symbolem naděje.

O Imbolcu se tradičně vykonávají očisty, například koupáni v ledové vodě. Můžeme však 
použít i méně drsné způsoby, třeba teplou bylinkovou koupel.

Dobré je očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, 
co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ 
pryč. Nechte se inspirovat, očistit prostor, vpustit do něj esenci energii toho, že se země 
probouzí z dlouhého zimního spánku.

Tak co? Inspirujeme se? Probereme oblečení a uděláme setkání s kamarádkami, kolegyněmi 
a věnujeme si navzájem to, co už nám neslouží? Zbytek odneseme na charitu? Dlouho se na 
to chystám. Provětráme dům, kanceláře? 

A možná si dnes večer můžeme udělat bylinkovou koupel.

Krásný únor, měsíc mých jarních přednášek pro KDP ČR. Moc se těším na Novotného lávku, 
Mirku Říčnou a všechny posluchače.

P.

Pěva Čouková

Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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Citát: 
„Jedna pozitivní myšlenka má sílu 1000 myšlenek negativních.“

Jack Canfield

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Články

strany 17–18
Na co nezapomenout ve smlouvě o převodu akcií  
nebo podílu s rozhodčí doložkou
Autor: Mgr. Ing. Martin Lukáš, JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

strany 6–11Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 1. část
Autor: Ing. Ivana Pilařová

strana 5
Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH  
a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

strany 12–14Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 2. část
Autor: Ing. Ivana Pilařová

strany 15–16
Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu  
a nález ústavního soudu z posledního období
Autor: Ing. Ivana Pilařová

strana 19
Shareholder value – akcionářská hodnota (8. lekce angličtiny)
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

Příklady

strana 24

Příklad – ukázka: 
Příklady k aplikaci § 4 odst. 1 písm. k) z. č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, ve znění z. č. 364/2019 Sb. do praxe
Autor: Ing. Jana Procházková

strana 22

Příklad – ukázka: 
DPH-078-003 – Příklad na daň z přidané hodnoty za poslední  
zdaňovací období – podnikatelé
Autor: Ing. Pěva Čouková

 

strana 21
Goodwill – goodwill (9. lekce angličtiny)
Autor: Ing. Vladimír Zdražil
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)

O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystupuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) 
z Evropské Unie. Vystoupení Velké Británie je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 
bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat 
dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. 12. 2020 budou tedy 
obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

HLEDÁM – koordinátorku Účetního Portálu – „moji pravou ruku“

Proč? Doposud si na Účetním Portále organizuji vše víceméně sama a moc se těším na posilu, která mi umožní jednak se 
věnovat novým nápadům, které nás všechny posunou ještě dále, a také tvořit nové příklady, přehledy a dělat to, co mne 
naplňuje… Dlouho už na tuto posilu čekám a věřím, že posuneme jedna druhou navzájem a naše spolupráce nás dostane 
do zcela nových rozměrů. Doba nazrála právě teď…
P. 
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a   Účetního Portálu

Místo EET papír. Malí podnikatelé mohou žádat o výjimku

Od začátku února mohou podnikatelé, na které se vztahuje elektronická evidence tržeb, začít žádat o zvláštní režim 
evidence. Jde o novou možnost pro malé podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, mají maximálně dva zaměstnance a roční 
obrat do 600 tisíc korun. Díky zvláštnímu režimu zůstanou podnikatelé v off-line světě a mohou evidovat tržby v klasické 
papírové podobě na speciálních účtenkách.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více času na živnost. Paušální daň míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ministerstvo financí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, který přinese živnostníkům 
zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Paušální daň poskytne 
malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 01/2020

Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 01/2020 ze dne 28. ledna 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

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

Zveřejněno: 4. 2. 2020

 Každý den pro vás vybíráme aktuality

Zveřejněno: 3. 2. 2020

Zveřejněno: 3. 2. 2020

Zveřejněno: 31. 1. 2020

Zveřejněno: 29. 1. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-danovym-dopadum-vystoupeni-velke-britanie-z-eu-brexit-5141-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozhovor-s-alenou-schillerovou-o-danovych-novinkach-pro-seznam-zpravy-5092-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/hledam-koordinatorku-ucetniho-portalu-moji-pravou-ruku-5140-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/misto-eet-papir-mali-podnikatele-mohou-zadat-o-vyjimku-5139-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vice-casu-na-zivnost-pausalni-dan-miri-do-mezirezortniho-pripominkoveho-rizeni-5135-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cenovy-vestnik-01-2020-5127-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/


15

Účetní měsíčník č. 2/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Zadržování celé či sporné části nadměrného odpočtu (II US 819/18) 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „daňový řád“) sice výslovně neumožňuje nakládat s nespornou částkou odděleně 
od částky sporné, rovněž však v žádném svém ustanovení neumožňuje zadržovat nespornou částku společně s částkou 
spornou. Jestliže tedy Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku uvádí, že „nesporná část tohoto odpočtu musí sdílet osud 
té části, která je dosud prověřována,“ neplyne tento závěr z daňového řádu o nic víc než možnost vrácení nesporné částky 
daňovému subjektu. Správce daně je především vázán principem, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Chybějící zákonný základ pro zásah do práv zcela jistě nelze nahradit konstatováním 
orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní postup, jak se tohoto zásahu do práv nedopustit. 

Správce daně přitom mohl cíle řádného výběru daní dosáhnout i bez nezákonného zásahu do majetkových práv stěžovatelky, 
a sice rozdělením nárokovaného nadměrného odpočtu na částku spornou a částku nespornou. Ačkoli daňový řád neuvádí 
možnost částečného rozhodnutí o výši daňové povinnosti, takové rozhodnutí není v intencích daňového řádu nemožné; 
právě naopak, je s ohledem na ústavně zakotvenou ochranu vlastnického práva jedinou ústavně konformní možností 
postupu správce daně. Závěrem Ústavní soud zdůraznil, že vydání rozhodnutí týkajícího se neprověřovaných plnění je 
z hlediska ústavnosti možné pouze ve prospěch daňového subjektu, nikoli v jeho neprospěch.

POZOR – stanovisko GFŘ
Dle názoru GFŘ však tyto závěry není možné obecně aplikovat, podávání žádostí o vrácení nadměrného odpočtu před jeho 
vyměřením jsou v rozporu se zákonem a nelze jim vyhovět. Daňový řád neumožňuje vydání částečného platebního výměru 
za zdaňovací období a správce daně nemá legitimní oprávnění k vydání takového rozhodnutí, neboť může konat jen to, co 
mu ukládá zákon. 

Neprokázané přijetí služeb (8 Afs 216/2017-75) 
Daňové výdaje (náklady) vynaložené dle ustanovení § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, bývají z hlediska věcné 
souvislosti výdaje reálné, prokazatelně vynaložené na získání zdanitelných příjmů, ale i výdaje fiktivní, tedy výdaje, o nichž 
tak stanoví zákon. Nejvyšší správní soud upozorňuje, že čím obtížnější je pro správce daně ověřit, že tvrzené náklady byly 
skutečně vynaloženy, tím větší důraz je kladen na to, aby daňový subjekt jejich skutečné vynaložení prokázal. Pouhé tvrzení, 
že výdaj byl vynaložen, k daňové uznatelnosti výdaje přirozeně nestačí. (Nejen) vzhledem k tomu, že daňový subjekt zůstává 
stále u obecného popisu služeb, u žádného z předložených důkazních prostředků daňový subjekt neprokazuje konkrétní 
odpracovaný čas, ani skutečnou cenu poskytnutých služeb, v jednotlivých přílohách odkazuje pouze na konkrétní přijatou 
fakturu, aniž by vyčíslil, jakou částkou se konkrétní služba podílí na celkové částce faktury, je kasační stížnost zamítnuta.

Rozdělení zisku (NS 27 Cdo 3885/2017-138 ze dne 27. 3. 2019) 
Původní judikatura Nejvyššího soudu v možnosti rozhodnutí o rozdělení zisku pouze ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí účetního 
období byla tímto rozsudkem překonána. Tím se oslabuje (nicméně neruší) význam zálohy na podíly na zisku, která je 
komplikována sestavením mezitímní účetní závěrky.  

Judikáty nejvyššího správního soudu,
nejvyššího soudu a nález ústavního 
soudu z posledního období
Autor: Ing. Ivana Pilařová

Judikáty zmíněné v článku Ivany Pilařové tradičně máte automaticky zařazeny do judikátů Účetního Portálu, a to podle 
jednotlivých zákonů a paragrafů.
Snad nejvíce mne překvapil judikát, který řeší technické zhodnocení prováděné současně s opravou se závěrem, že vše má 
být technickým zhodnocením. K tomuto tématu se ještě určitě vrátíme, protože to není jediný judikát, který problematiku 
řeší. Když si představím řešení v praxi, znamená to, že bychom postupem uvedeným v judikátu nadhodnotili vlastní kapitál. 
A to není správné. Právě u klienta řeším něco podobného ve významných částkách. Celá akce cca 12 milionů, z toho opravy 
4 miliony a technické zhodnocení 8 milionů. 4 miliony v nákladech opravdu významně ovlivňují vlastní kapitál. 
Ve vzácné knize pana PhDr. Milana Skály – Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí z roku 2015 je uvedeno, že výdaje na 
„smíšenou stavbu“ neboli stavbu, kde se objevuje technické zhodnocení i oprava, dělit lze. Více na str. 123 uvedené knihy. Jak 
to uděláte u Vašeho klienta? Můžete přemýšlet, případně psát svoje názory.
P.
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a   Účetního Portálu

Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu 
a nález ústavního soudu z posledního období

Ing. Ivana Pilařová

https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/1154.pdf
https://www.codexisuno.cz/8Eq
https://www.codexisuno.cz/8Eq
https://www.codexisuno.cz/8Eq
https://www.codexisuno.cz/8Eq
https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/1156.pdf
https://www.codexisuno.cz/8Er
https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/1159.doc
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Daňová kontrola a dodatečné daňové přiznání (9 Afs 337/2018-43)
Ze stanoviska NSS vyplývá: Zahájil-li správce daně daňovou kontrolu, není kontrolovaný daňový subjekt po dobu jejího trvání 
oprávněn podat dodatečné daňové přiznání k dani, která je jejím předmětem, byť by se netýkalo skutečností spadajících do 
rozsahu, v němž je tato daň ze strany správce daně prověřována. Podá-li přesto kontrolovaný daňový subjekt dodatečné 
daňové přiznání, jedná se o nepřípustné podání (§ 141 odst. 6 daňového řádu) a správce daně řízení o něm zastaví. 

Stavební úpravy prováděné v rámci jedné stavební akce (10 Afs 104/2018-40)
Ze stanoviska NSS vyplývá, že pokud veškeré stavební úpravy byly prováděny v rámci jedné stavební akce (tj. v rámci 
stavebních prací, které tvoří z hlediska věcného i časového rozsahu těchto prací i z hlediska jejich účelu jeden celek), směřující 
ke změně technických parametrů a způsobu využití nemovitosti, není nutné zkoumat charakter každé dílčí jednotlivé 
úpravy, tj. zda snad některá dílčí stavební činnost mohla být opravou. Náklady, které přesahují zákonem stanovenou výši 
a které byly zároveň vynaloženy na stavební práce tvořící jediný záměr, který je z celkového hlediska nástavbou, přístavbou, 
stavební úpravou, rekonstrukcí nebo modernizací ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je nutno v celém 
jejich rozsahu považovat za technické zhodnocení. O opravu se jedná pouze tehdy, pokud odstranění částečného fyzického 
opotřebení nebo poškození nevedlo k technickému zhodnocení. Odstranění částečného fyzického opotřebení nebo 
poškození však nevede samo o sobě automaticky k závěru, že se jedná o opravu. Technické zhodnocení lze tedy obecně 
vnímat jako „opravu vyšší kvality“.

PODNIKATELSKÉ KONFERENCE
 2020 od 

6. ROČNÍK

>> 11. - 13. 11. 2020 / Bohuňovice <<

ANEB CO SE UDÁLO A CO SE CHYSTÁ V ÚČTU A DANÍCH...
ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu 
a nález ústavního soudu z posledního období

Ing. Ivana Pilařová

REZERVUJTE SI MÍSTO VE SVÉM KALENDÁŘI

https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/1157.pdf
https://www.codexisuno.cz/8Es
https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/1158.pdf
https://www.codexisuno.cz/8Et
https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
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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 <<

https://ucto-academy.cz/
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JDETE NA JAŘE 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 Portálu

JDETE NA JAŘE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE

a       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

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

Daň z nemovitých věcí 2020

Ing. Jana Procházková 
Ing. Pěva Čouková

7. 12. 2019

VIDEOSEMINÁŘ

1 h 26 m
in

Koeficienty DPH 

Ing. Bc. Lenka Zábojová
Ing. Pěva Čouková 

5. 12. 2019

WEBINÁŘ

2 h

Účetnictví – konsolidace, IFRS, 
problémy účetní závěrky 
Ing. Libor Vašek Ph.D.
Ing. Pěva Čouková

30. 1. 2020

WEBINÁŘ

1 h 50 m
in

6. 2. 2020

DPH v roce 2020

Ing. Igor Pantůček
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 24 m
in

Poslední přiznání k DPH  
roku 2019 
Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková

23. 1. 2020

WEBINÁŘ

2 h 27 m
in

Chyby a omyly v silniční dani 

Bc. Martin Mikuš
Mgr. Václav Pikal
Ing. Pěva Čouková

16. 1. 2020

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

6. 2. 2020

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



