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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

minulý týden proběhla soutěž Daňař roku 2020. Přihlásila jsem se dočista neplánovaně a naprosto 
poprvé. Samozřejmě, že jsem byla soutěživá ve škole, ale teď? Mnoho roků jsem této soutěži 
odolávala, když jsem byla dotazována na případnou nominaci. Soutěž jsem ani nesledovala. 

A přesto mě to velmi dojalo. Ano, přihlásila jsem se, zprostředkovaně, přes kolegyni, poprvé ve 
své profesní historii. 

Výhra Daňař roku 2020 v kategorii daň z příjmů mi udělala velikou radost…

Možná často jedeme, makáme dál a dál, abychom byli lepší a lepší a zapomínáme se zastavit.

Zastavit se nad tím, co se povedlo, co jsme zvládli a co stojí za to komentovat.

Nejsme na to zvyklí… ani já ne. Hned vidím, že bych měla ještě toto dokončit a tady to nestíhám, 
to už mělo být hotové. A tady bych určitě měla promluvit o zdravé stravě a životním stylu. A tady 
ty přehledy už mohly být zveřejněny na našem vzdělávacím portálu. Nu ale když já tam při finální 
kontrole vždycky něco najdu…

Čtyři dohody – dělat vše, jak nejlépe dovedu.

Je v tom řečeno to, že vše je vhodné dělat s respektem k času, který máme, k prioritám, které 
jsme si vytyčili a věnovat úkolu právě tolik úsilí, kolik je možné. Znáte také spolužáky, kteří byli 
skvělí, jen se nestihli naučit všechny otázky přes svoji pečlivost?

Určitě je to velké umění hospodařit s časem, dát svým projektům právě tolik času, kolik potřebují. 
Myslet u toho také efektivně.

Jsme na tom všichni hodně podobně, jsem si jistá… tohle nás ve škole vážně neučili.

Děkuji Vám za Váš hlas, pokud jste mi jej dali, moc si toho vážím.

Je to pro mě odměna za to, že jsem prospěšná…

Prospěšná i přes to, že bych často ráda všemu věnovala ještě více času a nejraději bych vše 
kontrolovala osobně. Vím, že to nejde a není to cesta… Možná ji stále hledám…

Krásné mrazivé dny z Moravy

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 ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů
www.pevacoukova.cz

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

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

Čtyři dohody

Dohoda první: Nehřešte slovem…
Dohoda druhá: Neberte si nic osobně ...
Dohoda třetí: Nevytvářejte si žádné domněnky ...
Dohoda čtvrtá: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete…

Don Miguel Ruiz
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
    12. 2. 2021          Informace GFŘ - Výklad pojmu komunální odpad pro účely DPH
Zákon o DPH v příloze č. 2 neobsahuje výslovnou definici, co se rozumí pojmem komunální odpad, a to ani odkazem na jiný 
právní předpis . V této informaci je tedy podrobný výklad tohoto pojmu.

    11. 2. 2021         Kalkulačka pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021
MPSV aktualizovalo kalkulačku pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021.

      9. 2. 2021         On-line finanční úřad bude spuštěn pro veřejnost 28. 2. 2021
Finanční správa spouští pro veřejnost od 28. 2. 2021 ostrý provoz on-line finančního úřadu – Moje daně. Připomínáme, 
že přihlásit se, a ověřit tím svou identitu bude nově možné nejen přes datovou schránku a elektronickou občanku, ale díky 
projektu bankovní identity také prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud dojde k odeslání přiznání k dani z příjmu 
elektronicky, například i prostřednictvím on-line finančního úřadu, je možno podat daň z příjmů fyzických osob až do 3 .5. 2021.

     2. 2. 2021          Finanční zpravodaj číslo 8 /2021 
Na jednání vlády dne 1. února 2021 bylo schváleno rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty 
z důvodu mimořádné události. DPH bude prominuto na respirátory třídy FFP2 a vyšší, pokud se prodej respirátorů realizoval 
v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021. Současně ministryně financí vyzvala výrobce a zejména maloobchodní 
prodejce, aby byli solidární a promítli toto snížení DPH do cen pro konečné spotřebitele.

     1. 2. 2021          Dne 1. 2. 2021 začíná příjem žádostí Covid Ubytování II 
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území 
ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování 
provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Ubytování II 
- Hromadná ubytovací zařízení.

    29. 1. 2021        Změna u služebních cest od soboty 30. 1. 2021 – ubytování, to 
lze poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od 
zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb 
zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Ministři proto rozhodli, že od soboty bude možné 
takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb 
o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytovacích zařízení budou povinni tato potvrzení vyžadovat a uchovávat ke kontrole.

    29. 1. 2021         Odsun evidenční povinnosti EET z roku 2020 na rok 2023 a jeho vliv na 
slevu na evidenci tržeb

Odsun evidenční povinnosti z roku 2020 na rok 2023 se dotýká zejména poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří 
měli začít evidovat své tržby od 1. 5. 2020 a na základě novelizace právní úpravy jim vznikne povinnost evidovat tržby k datu 
1. 1. 2023. Tito poplatníci budou moci uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb až za zdaňovací období 2023, kdy jim vznikne 
povinnost evidovat tržby a také reálně tržby zaevidují. Uvedené platí i pro poplatníky, kteří v době pozastavení evidenční 
povinnosti evidují tržby na dobrovolné bázi.
...

    27. 1. 2021       Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 27. 1. 2021

Přinášíme Vám aktuální informace z jednání koordinačního výboru a KDPČR ze dne 27. 1. 2021. Můžete se těšit na videa od 
Pěvy k jednotlivým projednaným KV (4 příspěvky) – novinka i k celkovému zápisu.
...

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

https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-vyklad-pojmu-komunalni-odpad-pro-ucely-dph-5747-a.html
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https://www.ucetni-portal.cz/on-line-financni-urad-bude-spusten-pro-verejnost-28-02-2021-5736-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odsun-evidencni-povinnosti-eet-z-roku-2020-na-rok-2023-a-jeho-vliv-na-slevu-na-evidenci-trzeb-5709-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-cislo-8-2021-5717-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odsun-evidencni-povinnosti-eet-z-roku-2020-na-rok-2023-a-jeho-vliv-na-slevu-na-evidenci-trzeb-5709-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dne-1-02-2021-zacina-prijem-zadosti-covid-ubytovani-ii-5713-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odsun-evidencni-povinnosti-eet-z-roku-2020-na-rok-2023-a-jeho-vliv-na-slevu-na-evidenci-trzeb-5709-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-u-sluzebnich-cest-od-soboty-30-01-2021-ubytovani-to-lze-poskytnout-pouze-osobam-ktere-se-prokazi-dokladem-od-zamestnavatele-nebo-objednatele-sluzeb-o-ucelu-sluzebni-cesty-5707-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-u-sluzebnich-cest-od-soboty-30-01-2021-ubytovani-to-lze-poskytnout-pouze-osobam-ktere-se-prokazi-dokladem-od-zamestnavatele-nebo-objednatele-sluzeb-o-ucelu-sluzebni-cesty-5707-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-u-sluzebnich-cest-od-soboty-30-01-2021-ubytovani-to-lze-poskytnout-pouze-osobam-ktere-se-prokazi-dokladem-od-zamestnavatele-nebo-objednatele-sluzeb-o-ucelu-sluzebni-cesty-5707-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odsun-evidencni-povinnosti-eet-z-roku-2020-na-rok-2023-a-jeho-vliv-na-slevu-na-evidenci-trzeb-5709-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odsun-evidencni-povinnosti-eet-z-roku-2020-na-rok-2023-a-jeho-vliv-na-slevu-na-evidenci-trzeb-5709-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-27-01-2021-5711-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-27-01-2021-5711-a.html
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1. Stavební práce RPDP
Plátce provádí instalaci rozvodu vody, odpadu, elektro a sanitární techniky pro plátce DPH do přepravního kontejneru, 
který bude sloužit jako obytný kontejner pro ekonomickou činnost. Kontejnery budou 2 na sobě sloužit jako obytné 
kontejnery pro pobyty občanů a budou připojené na inženýrské sítě. Můžeme uplatnit u těchto stavebních prací přenesou 
daňovou povinnost? 

Zatřídění do příslušných kódů klasifikace produkce spadá do specializované činnosti, kterou provádějí různé firmy, zpravidla 
to není specializace daňových poradců.
Podle mého názoru se RPDP uplatňuje za stanovených podmínek podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, (dále jen „ZDPH“) u stavebních a montážních prací odpovídajících kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA.
Prověřením této klasifikace zjistíme, že zahrnuje stavby, budovy a stavební práce. Např. elektroinstalační práce spadají do 
kódu 43, ale pokud jsou na stavbách, jak vyplývá z vysvětlivek k této klasifikaci. Obdobně i další kódy 41, 42 se týkají různých 
druhů staveb nebo budov.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že elektroinstalační práce, instalace vody a další uváděné do přepravního 
kontejneru nejsou zahrnuty do kódů 41 – 43, a tedy se u nich neuplatní RPDP.

2. § 78a ZDPH - Úprava odpočtu daně 

FO – plátce DPH, příjmy z § 7 a § 9 (byt, garáže nezahrnuté do obchodního majetku). V roce 2020 nákup vozu pro 
ekonomické účely, uplatněno 100 % odpočtu, příjmy za nájem bytu s DPH plátci DPH, nájem garáží s DPH neplátcům. 
V roce 2021 musí být nájem bytu bez DPH (i když je na druhé straně plátce), DPH bude jen u garáže a příjmy z § 7 budou 
minimální. V posledním přiznání 2021 budu tedy počítat koeficient, který si, myslím, bude nízký (osvobozené příjmy 
budou vyšší nebo s DPH). Musím ještě řešit i uplatněný odpočet z auta z roku 2020, když bude v roce 2021 100% používán 
pro firemní účely? Bude mít vypočtený koeficient vliv na tu 1/5? Nebo koeficient řeší jen plnění v roce 2021? 

Dotazované vozidlo je zřejmě dlouhodobým majetkem ve smyslu § 78 ad. ZDPH, což znamená, že u něj musíte provádět 
úpravu odpočtu daně, pokud se změní jeho využití či výše koeficientů o více než 10 % bodů. Jestliže jste v r. 2000 měli pouze 
zdanitelná plnění, ale v r. 2021 budou převažovat plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, budete muset 
provést u vozidla úpravu odpočtu daně, pokud vozidlo využíváte při veškerých svých činnostech. Úpravu odpočtu daně 
provedete výpočtem podle § 78a ZDPH, za r. 2021 ve výši 1/5 uplatněného odpočtu.

Konec roku a DPH – 
34 dotazů a odpovědí
z webináře Konec roku a DPH s Olgou Hochmannovou,  
webinářem provázela Pěva Čouková | 21. 1. 2021 
Na dotazy účastníků webináře odpovídá Ing. Mgr. Olga Hochmannová.
Odpovědi revidovala a drobně upravila Ing. Dagmar Fitříková.  
Vybrané dotazy byly rozvedeny na webináři, který se konal 4. 2. 2021 s Ing. Dagmar Fitříkovou. 

Jsem opravdu nadšená z těchto výživných dotazů z praxe. Děkuji oběma expertkám na DPH, že se jimi podrobně 
zabývaly a měly chuť sdílet svůj názor na danou problematiku v dotazech zmiňovanou. Je nám jasné, že na mnoho 
otázek nepanuje shoda mezi odbornou veřejností, řada otázek byla nebo bude řešena na koordinačních výborech, velmi 
často nemá jednoznačný názor ani Generální finanční ředitelství. Je to prostě „obtížná daň“. Ráda přináším Vám, našim 
uživatelům Účetního Portálu, pomoc při aplikaci do praxe. My v praxi se prostě musíme rozhodnout a jít dál. To je naše 
práce a každodenní chleba.
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 ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů
www.pevacoukova.cz

https://www.codexisuno.cz/aCp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCs?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCt?lang=cs
http://www.pevacoukova.cz
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
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3. Neplátce se stane plátcem
Pokud neplátce DPH přijme v prosinci zálohovou platbu a od 1. 1. se firma stane plátcem DPH, tak konečná faktura, která 
je ve výši 100 % zálohové platby, bude s 21% DPH? Jedná se o dodání zboží.
Záleží na tom, kdy se uskutečnilo plnění. Pokud bylo zboží dodáno v době, kdy již firma byla plátcem, pak na dodání uplatní 
daň. Pokud se však jedná o dodání zboží s uskutečněným plněním před datem, kdy se stala firma plátcem, pak se daň 
neuplatní.

4. DUZP u úrokových příjmů – řádek 50 a 51 přiznání DPH
Společnost – plátce DPH poskytla zápůjčku jiné právnické osobě. Jak správně určit datum zdanitelného plnění u těchto 
výnosových úroků? Splatnost úroků je stanovena společně se splatností jistiny, ale ke skutečné úhradě došlo rozdílně od 
smlouvy.
K jakému okamžiku by tyto úroky měly být vykázány v daňovém přiznání ř. 50 a 51 (jedná se o doplňkovou činnost 
uskutečňovanou příležitostně)? 
Uvádíte, že ke skutečné úhradě úroků došlo v jiném termínu od splatnosti jistiny. Datum plnění u výnosových úroků vyplývá 
z § 51 odst. 2 ZDPH, tj. ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni zaplacení, k tomu, co nastane dříve. Konkrétněji nelze z dotazu 
určit, neboť nejsou poskytnuty podrobnosti.

5. Krátící koeficient podle § 76 ZDPH – 98 % a uplatnění nároku na odpočet
Když vypořádací koeficient vyjde 98 % => 100 %, musíme v následujících letech podávat dodatečné přiznání, pokud 
bychom v následujících 3 letech chtěli uplatnit DPH z předchozích let? 
Pravidlo stanovící lhůtu pro uplatňování odpočtu je v § 73 odst. 4 ZDPH. Jak vyplývá z druhé části tohoto odstavce, omezení 
na kalendářní rok, v němž mohl být odpočet uplatněn nejdříve, neplatí pro případy, kdy koeficient je vyšší nebo roven 95 %.

6. DUZP u e-shopů
Pokud e-shop vyfakturuje zboží koncem prosince a v lednu následujícího roku nedojde k převzetí objednavatelem a zboží 
se vrátí dodavateli, nedojde tedy k dodání, dodavatel opravné doklady vystaví až v lednu následujícího roku. Je možné 
to z hlediska DPH takto praktikovat, když to není reklamace, ale nedošlo vůbec k dodání zboží? 
Podle mého názoru byste měli postupovat podle § 21 ZDPH, podle něhož se dodání zboží považuje za uskutečněné dnem 
dodání podle § 13 odst. 1 (tj. dnem převodu vlastnického práva). Alternativně by mohla vzniknout povinnost přiznat daň 
přijetím úplaty, pokud by nastalo dříve. Podle dotazu však ve Vašem případě nenastala ani jedna z těchto okolností, nedošlo 
k předání zboží, ani k zaplacení úplaty, takže nevznikla povinnost přiznat daň. Vystavenou fakturu tedy můžete pouze 
stornovat. Pokud jste přiznali daň za prosinec, i když k dodání nedošlo, můžete provést opravu v dodatečném daňovém 
přiznání jako opravu chyby.

7. Nákupy související s autem používané pro soukromé i firemní účely a DPH
Klient má auto v obchodním majetku. Při pořízení uplatnil 80 % pro podnikání – poměrný koeficient sleduje. Postupujeme 
prosím správně, když běžné nákupy v souvislosti s autem krátíme podle průměrného poměru firemních x soukromých 
cest? Počítám podle knihy jízd za každý měsíc a pro krácení dávám vždy průměr za posledních 12 měsíců. 
Tento postup není zcela obvyklý, pokud do krácení započítáváte v rámci posledních 12 měsíců i měsíce předcházejícího 
kalendářního roku, pak nemusí být výsledek za aktuální rok zcela přesný. Doporučila bych spíše vycházet z údajů aktuálního 
roku.

8. Stavba a zdanitelné plnění v době delší než 12 měsíců
K § 21 odst. 8. Společnost byla založena v dubnu 2020. V srpnu 2020 se stala plátcem DPH. Společnost podniká ve 
stavebnictví a dále v projektování staveb. Od července má rozpracovaný projekt, který není ještě ke konci roku dokončen 
a záloha ve výši 1/4 konečného plnění byla na projekt uhrazena v průběhu července, a tedy z ní není odvedeno DPH 
(obdrženo před registrací k DPH). Další zálohy na projektovou dokumentaci nebyly fakturovány. Plánováné dokončení 
projektové dokumentace je sesmluvněno v březnu 2021. Je potřeba postupovat v souladu s § 21odst. 8 na konci roku 
2020 a vyfakturovat částěčné plnění, i když zdranitelné plnění není poskytováno po dobu delší než 12 měsíců? 
Pokud zdanitelné plnění není poskytováno po dobu delší než 12 měsíců, pak se ustanovení § 21 odst. 8 ZDPH neuplatní, 
i když toto kratší plnění přesahuje přelom roku. Uvedená doba poskytování je jednou ze základních podmínek pro uplatnění 
§ 21/8 ZDPH.

https://www.codexisuno.cz/aCu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCz?lang=cs
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Ing. Mgr. Olga Hochmannová

PODĚKOVÁNÍ ZA WEBINÁŘ KONEC ROKU A DPH S OLGOU HOCHMANNOVOU (21. 1. 2021)

» Moc děkuji za webináře. Zuzka S.

» Moc děkuji za přínosné webináře. Jitka

» Moc děkuji za odpověď. Katka

» Zdravím ze Svitav, K .

» Děkuji za odpověď . Draha

» Děkuji. Ivana P.

» Děkuji. Eva S.

» Děkuji. Markéta B. 

» Úvodem moc děkuji za zpříjemnění karanténního večera :). Přeji pěkný večer a pevné zdraví! Eva

» Děkuji za odpověď. Jana B.

» Zdravím vás ze Zvánovic, Ladův kraj :-). Teraza W.

» Mockrát  děkuji  za  webinář. Darina K.

» Děkuji. Ivana P.

» Děkuji za super webinář. Opět jsem se toho hodně dozvěděla. Palec nahoru. Děkuji. Andrea

» Děkuji za odpověď. Lucie

» Moc děkuji za radu :). Jitka

» Děkuji za odpověď. Miroslava K.

» Děkuji za Vaše každotýdenní informace. Pavlina V.

» Děkuji Vám za skvělé webináře. Děkuji za odpověď a přeji Vám krásný večer. Hanka

» Děkuji. Ivana

» Děkuji za odpověď a přeji sílu a zdraví do dalších dnů.

» Děkuji předem a přeji hezký večer. Jarmila G.

» Děkuji za webinář a prosím o radu. Moc děkuji. Marcela S.

» Krásný večer paní inženýrce Pěvě i paní inženýrce Olze.

» Moc děkuji a moc zdravím z Ústeckého kraje. Květa K.

» Děkuji. Barbora Z.

» Děkuji za webináře, ráda Vás sleduji. Děkuji a přeji pěkný večer. Jana

» Dobrý den, děkuji za tyto čtvrteční semináře, jste skvělí! Děkuji. Lída S.

» Dobrý den,velmi děkuji, že můžu položit dotaz. Velmi děkuji za odpověď. Jelena S.

» Dobrý večer a děkuji ji vám za něj. Děkuji. Eva K

» Zdravím všechny a děkuji za tyto webináře. Děkuji moc. Zuzka S.

» Moc děkuji za seminář! Jarmila

» Moc děkuji za Vaše webináře. Děkuji a hezký den. Libuše Č.

» Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. Michaela K.

» Dobrý večer, děkuji za pěkný seminář.

» Děkuji za odpověď. Eva
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K sazbám daně obecně je možné připomenout:

 k zásadě hlavního a vedlejšího plnění u služeb (taktéž ke stanovení místa plnění):

 - na každé poskytnutí služby musí být obecně pohlíženo jako na zřetelné a nezávislé plnění;

 -  plnění, které z ekonomického pohledu zahrnuje jednu službu, nemůže být uměle rozděleno, aby nedocházelo 
k narušení systému DPH (pravidla z rozhodnutí Soudního dvora EU v kauze C- 349/96).

  Hlavní plnění by mělo být přitom dostatečně určité a nezávislé. Vedlejší plnění by mělo přispívat ke zvýšení užitku plnění 
hlavního. Ve vztahu k osvobození je třeba vzít v úvahu, že některé druhy služeb jsou osvobozeny pouze v případě, pokud 
je provádějí vyjmenované oprávněné osoby (např. zdravotní a sociální péče). 

 k přílohám k první a druhé snížené sazbě daně:

 Pro uplatnění snížených sazeb daně musí být zároveň splněny dvě podmínky:

 a) musí se jednat o službu klasifikačně zařazenou do příslušného číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA a

 b)  musí se jednat o službu odpovídající výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části Přílohy č. 2 
nebo Přílohy č. 2a ZDPH. 

  Sazba daně se přiděluje taková, která platí k datu vzniku daňové povinnosti, nikoliv k datu vzniku zdanitelného plnění. 
Pokud se liší sazba daně platná k datu přijetí úplaty a k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je nutné postupovat podle 
§ 37a odst. 2 ZDPH a rešit pouze rozdíl základů daně:

 a) doplatek se zatíží sazbou daně platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění, 

 b) přeplatek se vyúčtuje takovou sazbou daně, kterou byla zdaněna záloha, která způsobila vznik přeplatku. 

 Vystavení daňového dokladu

Do 15 dní od uskutečnění zdanitelného plnění nebo od data přijetí úplaty je třeba vystavit daňový doklad a ve stejné lhůtě je 
výstavce povinen vynaložit nezbytné úsilí k doručení tohoto dokladu příjemci (§ 28 odst. 8 ZDPH). Snad žádné téma nebylo 
historicky tak frekventované jako právě vystavení daňového dokladu, jeho druhy a náležitosti jednotlivých dokladů. Detailů 
Vás ušetřím, s důvěrou se obraťte na § 26 ZDPH až § 35a ZDPH, případně na svůj účetní software.
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DPH pro začátečníky a mírně pokročilé – 2. část
Vznik zdanitelného plnění na výstupu 

Ing. Ivana Pilařová

KOMENTÁŘ  
K DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY 
S PŘÍKLADY

+ E-BOOK

Hlavním autorem je  
Ing. Mgr. Olga Hochmannová,  
dále spolupracuje Marek Reinoha  
a Ing. Igor Pantůček.

Publikaci si již můžete  
zakoupit v předprodeji  
na www.ucetni-portal.cz/eshop/.

PŘIPRAVUJEME, JIŽ BRZY V PRODEJI

https://www.ucetni-portal.cz/soubory/judikatura/428.pdf
https://www.codexisuno.cz/atV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atW?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au0?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au1?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-pridane-hodnoty-s-priklady-2021-141-b.html
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání.
Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.
Chcete program sledovat naživo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! 
Začínáme 11. 3. 2021. 

Můžete se těšit na tyto lektory: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha, Ing. Pěva Čouková,  
Ing. Igor Pantůček, Ing. Mgr. Olga Hochmannová

 A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Marek Reinoha

 ŠESTKA S MARKEM REINOHOU – CLO A DPH 
 (BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ)

Ing. Dagmar Fitříková
 ŠESTKA S ING. DAGMAR FITŘÍKOVOU – UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2021 

 (BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ)

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
 DPH NA TRŽBY POSLEDNÍHO OBDOBÍ – CHYBY A PROBLÉMY (13. 1. 2021)
 MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ K DPH (4. 11. 2020)

a další...

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).
Webináři provází Pěva Čouková.

WEBINÁŘ: DPH S DÁŠOU FITŘÍKOVOU (4. 2. 2021)
Host: Ing. Dagmar Fitříková

WEBINÁŘ: DOPADY BREXITU DO CELNÍCH PŘEDPISŮ A INTRASTATU (28. 1. 2021)
Host: Marek Reinoha

WEBINÁŘ: KONEC ROKU A DPH (21. 1. 2021)
Host: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH – SLUŽBY K NEMOVITOSTI, MÍSTO PLNĚNÍ A DALŠÍ (5. 11. 2020)
Host: Ing. Jiří Klíma

WEBINÁŘ: DPH - DODÁNÍ ZBOŽÍ DO EU (1. 10. 2020)
Host: Ing. Jiří Klíma

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

DPH pro začátečníky a mírně pokročilé – 3. část
Osvobozená plnění v tuzemsku 

Ing. Ivana Pilařová

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-markem-reinohou-clo-a-dph-98-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-dagmar-fitrikovou-uplatnovani-dph-v-roce-2021-123-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-dagmar-fitrikovou-uplatnovani-dph-v-roce-2021-123-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-na-trzby-posledni-obdobi-chyby-a-problemy-balicek-c-4-27-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-k-dph-33-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-dasou-fitrikovou-ctvrtek-04-02-2021-19-00-212-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-konec-roku-a-dph-ctvrtek-21-01-2021-19-00-209-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-k-nemovitosti-misto-plneni-a-dalsi-05-11-2020-19-00-201-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-online-2021-12-dnu-24-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
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Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu  
nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 (dále jen „metodická informace“) reaguje na 
změnu § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), podle něhož již není možné od 
1. 1. 2021 u nájmu vyjmenovaných nemovitých věcí uplatňovat daň. Metodická informace upozorňuje na tuto změnu s tím, 
že se týká nemovitých věcí, jejichž součástí jsou plně nebo převážně prostory určené pro trvalé bydlení. Určení stavby pro 
bydlení má vycházet ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ze zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí, z vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a dalších předpisů vyjmenovaných v uvedené metodické 
informaci. Informace však neobsahuje výklad těchto souvisejících předpisů.

Patrně největší nejistotu ve výčtu nemovitých věcí, u nichž nebude již možné uplatnit při pronájmu daň, vyvolalo zařazení 
stavby bytového domu, přesněji stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem. Metodická 
informace potvrzuje, že pokud bude v bytovém domě obytný prostor tvořit 50–59 % podlahové plochy, nebrání nové 
ustanovení § 56a odst. 3 písm. d) ZDPH jeho zdaňování při pronájmu; pronájem takového bytového domu je tedy možné 
i nadále zdaňovat.  

Dále metodická informace upozorňuje na povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH, pokud byl u nemovité 
věci uplatněn odpočet daně a pronájem bude od r. 2021 poskytován bez daně.

Informaci je možné nalézt na Účetním Portálu ZDE nebo na stránkách Finanční správy – Informace GFŘ k uplatňování DPH 
u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z přidané hodnoty | Finanční správa.

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království 
z EU v oblasti DPH od 1. 1. 2021

Na Spojené království se od 1. 1. 2021 již nepoužijí právní předpisy EU v oblasti DPH, Spojené království nebude součástí 
vnitřního trhu či celní unie EU. Avšak pravidla pro obchodování se zbožím platná v EU budou na základě dohody o vystoupení 
platná pro Severní Irsko. DIČ pro účely DPH pro Severní Irsko bude mít tvar „XI“. Transakce se zbožím mezi členskými státy 
a Severním Irskem tak budou mít charakter plnění uvnitř EU. Avšak dohoda o Irsku se nevztahuje na poskytování služeb, pro 
účely poskytování služeb bude tedy Severní Irsko považováno za třetí zemi. Při poskytování služeb v rámci EU i do nebo ze 
třetích zemí je však rozhodující, kde je místo plnění a které osobě vzniká povinnost přiznat daň. 

Na základě dohody o vystoupení bude dodání zboží do Spojeného království, pokud jeho přeprava započala před 31. 12. 2020, 
považováno ještě za plnění uvnitř EU, nikoli za vývoz zboží. Celní orgány však mohou požadovat přepravní doklady, které 
potvrzují začátek přepravy.

Informaci je možné nalézt na Účetním Portálu ZDE nebo na stránkách Finanční správy – Informace k dopadům vystoupení 
Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z přidané hodnoty | 
Finanční správa.Uzavřená skupina. Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! 

1

2

Nové metodické informace GFŘ
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Nové metodické informace GFŘ
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.codexisuno.cz/ars?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.codexisuno.cz/aru?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/art?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.codexisuno.cz/ary?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.codexisuno.cz/arz?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/info-DPH-u-najmu-NV-2021
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/info-DPH-u-najmu-NV-2021
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-dopadum-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-v-oblasti-dph-brexit-od-1-1-2021-2313-x.html
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/inf-k-dopadum-brexitu-oblast-dph
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/inf-k-dopadum-brexitu-oblast-dph
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/inf-k-dopadum-brexitu-oblast-dph
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DPH SPECIALISTA
 2021 od 

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK | ZÁZNAM NAVŽDY

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  Ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN Ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (14. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (15. 9. 2021)

13. DEN Ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN Ing. Igor Pantůček, Ing. Jiří Klíma, Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „DAŇOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE DAŇOVÝ SPECIALISTA 2020

Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 137 vyučovacích hodin.  
Ing. Zuzana Rylová Ph.D. zde pro Vás má z oblasti fyzických osob –  
velmi podrobně v rozsahu 16 vyučovacích hodin teorii i praxi včetně počítání příkladů  
(natočeno dne 17. a 18. 6. 2020) 

ONLINE DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021

Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky?
Pojďte do akce!
Začínáme 26. 5. 2021.

   VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ  
K PROBLEMATICE FYZICKÝCH OSOB? 

Balíček č. 5 – PROBLEMATIKA FYZICKÝCH OSOB:

1. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené – Ing. Jiří Klíma (16. 11. 2020)

2. Bezúplatné příjmy, závislá činnost – Ing. Jiří Klíma (30. 11. 2020) 

3. Příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku – Ing. Jiří Klíma  (7. 12. 2020)

4. Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové přiznání FO – Ing. Jiří Klíma (5. 1. 2021)

5. Paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, daňové odepisování nově – Ing. Otakar Machala QUD (10. 3. 2021)

6. Daňové přiznání FO – Bc. Blanka Marková (datum upřesníme)

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Daň z příjmů 2021 – vyřešené příklady

Naleznete zde příklady na problematiku fyzických osob od Ing. Zuzany Rylové,  
Ing. Matěje Nešlehy a Mgr. Ivana Roty,  LL.M., MBA. Publikaci si můžete objednat již dnes.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

WEBINÁŘ: TOP DOTAZY S JIRKOU KLÍMOU – PŘIZNÁNÍ 2020
Host: Ing. Jiří Klíma, webinářem provází Pěva Čouková
25. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Osvobození příjmů fyzických osob podle § 10 odstavec 3  
zákona o daních z příjmů

Ing. Ivan Macháček

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

2020 – IHNED K DISPOZICI

2021 – PŘIPRAVUJEME PŘEDPRODEJ

https://danovy-specialista.eu/?_ga=2.43466597.1790513504.1612776203-321791227.1611562372
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista-online-2021-17-dnu-22-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-prijmy-ktere-nejsou-predmetem-dane-a-prijmy-od-dane-osvobozene-balicek-c-5-42-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-bezuplatne-prijmy-zavisla-cinnost-balicek-c-5-43-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-prijmy-z-podnikani-prijmy-z-kapitaloveho-majetku-balicek-c-5-44-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-prijmy-z-najmu-ostatni-prijmy-danove-priznani-fo-balicek-c-5-45-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-pausalni-dan-zpetne-uplatneni-danove-ztraty-danove-odepisovani-nove-balicek-c-5-53-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-danove-priznani-fo-balicek-c-5-69-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-top-dotazy-s-jirkou-klimou-priznani-2020-ctvrtek-25-02-2021-19-00-214-V.html
https://danovy-specialista.eu/?_ga=2.14154871.1790513504.1612776203-321791227.1611562372
https://danovy-specialista.eu/?_ga=2.114242503.1790513504.1612776203-321791227.1611562372
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista-online-2021-17-dnu-22-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-5-problematika-fyzickych-osob-set-6-online-seminaru-41-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2021-vyresene-priklady-145-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2021 od 

ONLINE

26. 5. 2021 – 25. 6. 2021 | 8. ROČNÍK | ZÁZNAM NAVŽDY

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

17
dnů

11
lektorů

1. –2. DEN  Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie
3. DEN Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady

4.–7. DEN  Ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ
8. DEN plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní
11. DEN Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie
12. DEN Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – souvislé příklady
13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
14. DEN Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí

15.–16. DEN Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů

17. DEN Ing. Pěva Čouková – Účetnictví – obchodní závod, přeměny

ucetni-portal.cz/eshop/

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/


Účetní měsíčník č. 02/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY KE KONSOLIDACI

  Metodický dotaz – upozornění na problém novely účetních předpisů v oblasti konsolidovaných účetních 
závěrek | Ing. Lubomír Harna | 21. 12. 2016

  Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace – 1. díl | Ing. Lubomír Harna | 26. 8. 2016
  Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace – 2. díl | Ing. Lubomír Harna | 2. 9. 2016
  Konsolidovaná účetní závěrka – Podklady pro konsolidaci – 3. díl | Ing. Lubomír Harna | 26. 10. 2016
  Konsolidační pravidla – 4. díl  | Ing. Lubomír Harna | 10. 11. 2016

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).
Webináři provází Pěva Čouková.

ÚČETNICTVÍ – KONSOLIDACE, IFRS, PROBLÉMY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Ing. Libor Vašek Ph.D.
30. 1. 2020

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Konsolidace – 6. část – Konsolidovaná účetní závěrka a její audit
Ing. Daniel Horad

VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

Daňové přiznání  
fyzických osob

datum upřesníme

Daňové přiznání  
fyzických osob  

- chyby a omyly -

5. 3. 2021

Daň z příjmů 
právnických osob
- chyby a omyly -

18. 3. 2021

Řádky přiznání  
k dani z příjmů 

právnických osob

10. 2. 2021

Čas konání: 9.00 - cca 14.00 hodin
Záznam tzv. "navždy".

Ing. Jiří Klíma Ing. Ivana Pilařová Bc. Blanka Marková

https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-dotaz-upozorne-ni-na-proble-m-novely-u-c-etnich-pr-edpisu-v-oblasti-konsolidovany-ch-u-c-etnich-za-ve-rek-1053-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-dotaz-upozorne-ni-na-proble-m-novely-u-c-etnich-pr-edpisu-v-oblasti-konsolidovany-ch-u-c-etnich-za-ve-rek-1053-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zasadni-rozsireni-povinnosti-konsolidace-dil-1-997-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zasadni-rozsireni-povinnosti-konsolidace-dil-2-1004-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovana-ucetni-zaverka-podklady-pro-konsolidaci-dil-3-1022-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidacni-pravidla-dil-4-1027-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-konsolidace-ifrs-problemy-ucetni-zaverky-ing-libor-vasek-ph-d-30-01-2020-148-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-5-problematika-fyzickych-osob-set-6-online-seminaru-41-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.htmlhttps://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.html
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

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

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> 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://ucto-academy.cz/


DPH s Dášou Fitříkovou

4. 2. 2021

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Dagmar Fitříková
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

O zdraví, vitalitě a odpovědnosti 
za náš život s paní Rittou, 
majitelkou firmy TARANI

16. 2. 2021

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Ritta Oprchalová 
Pěva Čouková

Konec roku a DPH

21. 1. 2021

WEBINÁŘ

1 h 35 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Problematika ZDP aktuálně 
Střípky z podnikatelské  
konference 2020

12. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 49 m
in

Ota Machala
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

Novinky v oblasti daně 
z nemovitých věcí

17. 12. 2020

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Jana Procházková
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Virtuální účetní kancelář

7. 1. 2021

WEBINÁŘ

1 h 41 m
in

Karel Smetana
Pěva Čouková

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-dasou-fitrikovou-ctvrtek-04-02-2021-19-00-212-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-o-zdravi-vitalite-a-odpovednosti-za-nas-zivot-s-pani-rittou-majitelkou-firmy-tarani-utery-16-02-2021-19-00-213-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-konec-roku-a-dph-ctvrtek-21-01-2021-19-00-209-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2020-12-11-2020-19-00-202-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-v-oblasti-dane-z-nemovitych-veci-ctvrtek-17-12-2020-19-00-206-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-virtualni-ucetni-kancelar-ctvrtek-07-01-2021-19-00-207-V.html

