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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

mnohdy můžeme přemýšlet o tom, co ještě má smysl a co už vážně nemá.

Letos jsme s vydáním naší knihy Průvodce mzdovou problematikou řešili v den plánovaného odeslání do 
tiskárny problém. Kapitola týkající se srážek ze mzdy měla být chybná a měli jsme vše pozdržet. O den, možná 
dva. Zaváhala jsem, ale protože paní Rence Klímové, autorce této kapitoly, věřím, vše jsem zastavila. Dát 
dohromady 13 autorů je vážně náročné a v okamžiku, kdy máte hotovo, máte vše pozdržet.

Hledala jsem právní předpis týkající se dané situace – zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon o státní 
sociální podpoře, platný podle přechodných ustanovení už za měsíc leden 2022. Zákon rozeslaný a účinný od  
28. 1. 2022. Konkrétně se změnila částka měsíčních normativních nákladů na bydlení, které běžně ovlivňují 
výpočet srážek.

Myslela jsem si, že si tady někdo dělá legraci. Tak mění tento zákon výpočet srážek, nebo nemění??

Paní Renka celou noc přepočítávala příklady, aby byly správně pro případnou účinnost změny i pro oblast 
srážek. Vše se následující den po potvrzení významných osob z významných míst ukázalo jako zbytečná 
obava. Šli jsme do tiskárny a byli rádi, že zdržení bylo jen o jeden den.

Jaké bylo moje překvapení č. 1 toto úterý na Mzdové konferenci, když paní Renka uvedla, že se sešlo více 
významných osob a shodlo se na tom, že to máme chybně a že právní předpis je třeba aplikovat, přestože byl 
vydán na konci ledna, a to ne zcela srozumitelně s ohledem na srážky z mezd. Zamlžilo se mi před očima…

Paní Renka měla znovu přepočítané příklady a pochopila jsem, že budeme muset naše dílo znovu předělat, 
udělat nový e-book, obeznámit s tím všechny, co si dílo koupili. Nu což, zvládneme to… Docela velká práce 
i pro náš tým. Ale lidé musí znát správné informace – to je priorita.

Jaké bylo pro mne včera překvapení č. 2, když mi paní Renka volala, že vše je v pořádku a že existuje Opatření 
k zajištění účelu insolvenčního řízení – Výpočet splátky pro oddlužení v roce 2022. Jsem vážně ráda, bylo by to 
pro můj tým velmi náročné. Je mi však líto všech programátorů, mzdových účetních i lektorů v oblasti mezd…

JSME SI JISTI, ŽE PŘÍBĚH KONČÍ? Věřím, že ano.

To je náš svět. Přituhuje… toto se vážně nedělo.

Nu což, zvládneme.

Děkujeme, paní Renko.

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

Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.ucetni-portal.cz/opatreni-k-zajisteni-ucelu-insolvencniho-rizeni-vypocet-splatky-pro-oddluzeni-v-roce-2022-2827-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/opatreni-k-zajisteni-ucelu-insolvencniho-rizeni-vypocet-splatky-pro-oddluzeni-v-roce-2022-2827-x.html
https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Trpělivost je hradbou moudrého.“ 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

    10. 3. 2022    Vláda zrušila silniční daň pro vozidla do 12 tun, zákon půjde  
do sněmovny

Vláda připravila tři konkrétní návrhy řešení vysokých cen PHM. V novele zákona o ochraně ovzduší zruší povinnost 
přimíchávání biosložky do pohonných hmot, což sníží cenu benzinu i nafty. Drobným podnikatelům a firmám uleví zrušením 
silniční daně pro vozidla do 12 tun. Podnikatelé tak již nebudou muset hradit dubnové zálohy silniční daně za první čtvrtletí. 
Ministerstvo financí zadá příslušným orgánům systém kontrol marží u distributorů i prodejců pohonných hmot, který má 
odhalit případnou snahu o umělé zvyšování cen pohonných hmot. Zákon o zrušení silniční daně vláda už schválila, bude 
o něm hlasovat sněmovna a bude předložen příští týden.  

    10. 3. 2022    Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku
Od příštího roku se již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena 
v důsledku covidové pandemie. Vládou schválený návrh přitom nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně 
Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele, a to zejména z důvodu významné úspory na straně státu. Část 
opozice nesouhlasí. Zákon půjde do sněmovny. 

   10. 3. 2022  Vláda schválila možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině
Novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny včera schválila vláda. Díky ní by si lidé a firmy mohli 
zejména odečíst z daní dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům.

     8. 3. 2022    Návrh novely zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou 
Ukrajiny

V příloze naleznete materiál z dílny Ministerstva financí s názvem Otázky a odpovědi k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny. Dovolujeme si naše čtenáře upozornit na text na straně 5, kde je uvedeno, 
cituji : "Orgány Finanční správy budou již nyní postupovat v souladu s navrhovanou změnou zákona o daních z příjmů."  

     7. 3. 2022    Celní správa: Humanitární pomoc Ukrajině  
V rámci humanitární pomoci pro Ukrajinu je nutné počítat s celním odbavením na straně Slovenska, resp. Polska a Ukrajiny. 
Podle dostupných informací ukrajinští celníci provádějí důkladné kontroly zboží označeného jako humanitární pomoc, aby 
zamezili případným diverzním akcím. Pro snazší identifikování konkrétního zboží a také rychlejší celní odbavení je nezbytně 
nutné přikládat k přepravě podrobný soupis přepravovaného zboží.

     7. 3. 2022    Žádosti o následné vrácení DPH u poštovních zásilek nízké hodnoty 
z důvodu neuvedení čísla IOSS  

Při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR) se objevují případy, kdy fyzické osoby nakoupily na zahraničních platformách 
(eshopech) zboží, přičemž zaplatily spolu s cenou zboží i DPH (týká se zvláštního celního režimu jednoho správního místa 
pro dovoz, dále jen „IOSS“). Následně při celním řízení příjemce zboží, případně jeho zástupce, neuvedl IOSS číslo do celního 
prohlášení. Díky tomu byla dovozci vyměřena DPH, protože nebyla splněna podmínka pro osvobození od DPH.  

     2. 3. 2022    Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY 
MPO vyhlašuje Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených covid-19 „COVID 
– ADVENTNÍ TRHY“. Příjem žádostí byl zahájen 1. března 2022 v 9:00 hod a bude ukončen 1. dubna 2022 v 16:00 hod.

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/vlada-vcera-zrusila-silnicni-dan-pro-vozidla-do-12-tun-zakon-pujde-do-snemovny-6692-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-vcera-zrusila-silnicni-dan-pro-vozidla-do-12-tun-zakon-pujde-do-snemovny-6692-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/vlada-schvalila-uplne-zruseni-eet-od-pristiho-roku-6690-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-moznost-danove-uplatnit-pomoc-ukrajine-6691-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/navrh-novely-zakona-o-danich-z-prijmu-v-souvislosti-s-podporou-ukrajiny-6684-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-novely-zakona-o-danich-z-prijmu-v-souvislosti-s-podporou-ukrajiny-6684-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/celni-sprava-humanitarni-pomoc-ukrajine-6682-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/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zadosti-o-nasledne-vraceni-dph-u-postovnich-zasilek-nizke-hodnoty-z-duvodu-neuvedeni-cisla-ioss-6681-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zadosti-o-nasledne-vraceni-dph-u-postovnich-zasilek-nizke-hodnoty-z-duvodu-neuvedeni-cisla-ioss-6681-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/rozsudek-ve-veci-kompenzacniho-bonusu-a-jeho-zadrzovani-6594-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyzva-pro-podnikatele-covid-adventni-trhy-6670-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

Intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce i do praxe

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/
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96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

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

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
NAŽIVO & ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

V PRODEJI  
JAKO:
»   KNIHA  

+ E-BOOK
»  JEN KNIHA
»  JEN E-BOOK

ROZESÍLÁME!

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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Hlavní změny v Intrastatu 
od 1. ledna 2022
Autor: Marek Reinoha

Od 1. 1. 2022 jsou účinné nové předpisy EU týkající se podnikových statistik a v souvislosti s tím došlo rovněž ke změnám 
v oblasti vykazování Intrastatu, které byly do české legislativy implementovány novým nařízením vlády č. 333/2021 Sb. 
Problematiku Vám přiblíží článek pana Marka Reinohy. 
Zájemcům doporučujeme ke zhlédnutí i online seminář s Markem Reinohou „Intrastat – vykazování vnitrounijního obchodu 
se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2022“ (ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/).

Jana

Úvod

S účinností od 1. ledna 2022 nabyly účinnosti nové právní předpisy EU v oblasti podnikových statistik, konkrétně se jedná 
o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách 
a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a o jeho prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 
30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových. V souvislosti 
s nabytím účinnosti těchto předpisů došlo také ke změnám v oblasti vykazování Intrastatu, které byly implementovány do 
české národní legislativy novým nařízením vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti 
statistiky, (dále jen „nařízení vlády č. 333/2021 Sb.“), které s účinností od 1. ledna 2022 nahradilo nařízení vlády 244/2016 Sb., 
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. 

Změna používané terminologie

První změnou je změna používané terminologie. Nová legislativa již neoznačuje pohyb zboží z tuzemska do jiného 
členského státu EU jako odeslání, ale jako vývoz zboží do jiného členského státu EU, a pohyb zboží z jiného členského státu 
EU jako přijetí, ale jako dovoz zboží z jiného členského státu EU. 

Zavedení zjednodušeného vykazování

Další významnou změnou je zavedení zjednodušeného vykazování. Tuto možnost mohou využít zpravodajské jednotky, 
tedy osoby, kterým vznikla vykazovací povinnost překročením prahu pro vykazování ve výši 12 mil. Kč pro vývoz do jiných 
členských států EU a 12 mil. Kč pro dovoz z jiných členských států EU, pakliže splní podmínky definované v příloze 1 části V. 
nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

První podmínkou je, že zpravodajská jednotka nepřekročila úhrnnou hodnotou zboží vyvezeného do jiných členských států 
EU nebo zboží dovezeného z jiných členských států EU nový práh (tzv. práh pro zjednodušené vykazování), který je stanoven 
na hodnotu 20 mil. Kč pro vyvezené zboží a 20 mil. Kč pro dovezené zboží, v předcházejícím kalendářním roce a tento 
práh nepřekročí ani v současném kalendářním roce. Jedná se tedy o zpravodajské jednotky, jejichž úhrnná hodnota zboží 
v jednom směru se v kalendářním roce pohybuje mezi 12–20 mil. Kč.

Druhou podmínkou je, že zpravodajská jednotka neobchoduje, tedy nevyváží do jiných členských států EU a nedováží z jiných 
členských států EU zboží, které je uvedeno ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku 
Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat. V tomto seznamu Český statistický úřad 
zveřejnil sezam podpoložek kombinované nomenklatury celního sazebníku, které není možné vykazovat zjednodušeně. 
Jedná se zejména o živá zvířata, maso, ryby, mléko a mléčné výrobky včetně sýrů, vejce, zeleninu, ovoce, ořechy, kávu, koření, 

1

2

3

Hlavní změny v Intrastatu od 1. ledna 2022
Marek Reinoha

3. 3. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-2152-o-evropskych-podnikovych-statistikach-a-zruseni-deseti-pravnich-aktu-v-oblasti-podnikovych-statistik-143-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-2152-o-evropskych-podnikovych-statistikach-a-zruseni-deseti-pravnich-aktu-v-oblasti-podnikovych-statistik-143-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-komise-eu-2020-1197-kterym-se-stanovi-technicke-specifikace-a-uprava-podle-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-2152-o-evropskych-podnikovych-statistikach-a-zruseni-deseti-pravnich-aktu-144-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-komise-eu-2020-1197-kterym-se-stanovi-technicke-specifikace-a-uprava-podle-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-2152-o-evropskych-podnikovych-statistikach-a-zruseni-deseti-pravnich-aktu-144-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-komise-eu-2020-1197-kterym-se-stanovi-technicke-specifikace-a-uprava-podle-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-2152-o-evropskych-podnikovych-statistikach-a-zruseni-deseti-pravnich-aktu-144-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-333-2021-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-celniho-zakona-v-oblasti-statistiky-2629-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-333-2021-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-celniho-zakona-v-oblasti-statistiky-2629-x.html
https://www.codexisuno.cz/cr8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cr8?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-333-2021-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-celniho-zakona-v-oblasti-statistiky-2629-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-333-2021-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-celniho-zakona-v-oblasti-statistiky-2629-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-c-497-2021-sb-o-zavedeni-ciselniku-seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene-vykazovani-do-systemu-intrastat-zjedvyk-2740-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-c-497-2021-sb-o-zavedeni-ciselniku-seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene-vykazovani-do-systemu-intrastat-zjedvyk-2740-x.html
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obilí, rostlinné a živočišné tuky a oleje, uzeniny, cukr, kakao, čokoládu a další potravinářské výrobky včetně konzervovaných, 
některé chemické látky, oleje a benziny a další. 

Obě podmínky samozřejmě musí být splněny společně.

Samotné zjednodušené vykazování spočívá v tom, že zpravodajská jednotka podá celním úřadu pouze jeden zjednodušený 
výkaz pro Intrastat za celý kalendářní rok, samostatně pro vývoz zboží a samostatně pro dovoz zboží. Do zjednodušeného 
výkazu se neuvádí žádné údaje o vyváženém nebo dováženém zboží, ale pouze údaj o tom, za jaké referenční období je 
výkaz podáván, údaj o směru vykazovaného pohybu (zda se jedná o vývoz nebo o dovoz) a kód typu věty „ZH“ (zjednodušené 
hlášení). 

Poprvé v letošním roce tedy mohou využít zjednodušeného vykazování zpravodajské jednotky, které ve výkazech na rok 
2021 pro některý směr pohybu (nebo pro oba) nepřekročily práh zjednodušené vykazování a předpokládají, že tento práh 
nepřekročí ani v letošním roce, a současně neobchodují se zbožím uvedeným v seznamu zboží, které není pro zjednodušené 
vykazování. Taková zpravodajská jednotka podává celnímu úřadu za pro daný pohyb (nebo pro oba) zjednodušený výkaz 
za referenční období měsíce ledna, tedy nejpozději 12. pracovní den měsíce února. Za další měsíce letošního roku již žádné 
výkazy pro Intrastat celnímu úřadu podávat nebude a bude si pouze interně (vnitrofiremně) hlídat, zda v průběhu roku 
nedojde k překročení prahu pro zjednodušené vykazování, nebo zda nezačne obchodovat se zbožím, které není určeno pro 
zjednodušené vykazování. V takovém případě by musela začít podávat celnímu úřadu výkazy pro Intrastat v plném rozsahu 
se všemi povinnými údaji o zboží.

Osoba registrovaná k DPH, která není zpravodajskou jednotkou, tzn. že v loňském roce pro některý směr pohybu (nebo 
pro oba) nepřekročila práh pro vykazování 12 mil. Kč, která tento práh překročí až v letošním roce a stane se zpravodajskou 
jednotkou, také může celnímu úřadu podat zjednodušený výkaz. Podmínkou však je, že nepředpokládá, že do konce 
roku překročí práh pro zjednodušené vykazování 20 mil. Kč a současně neobchoduje se zbožím, které není určeno pro 
zjednodušené vykazování. Tato nová zpravodajská jednotka podá celním úřadu zjednodušený výkaz za to referenční období 
(kalendářní měsíc), ve kterém překročila práh pro vykazování. 

Zjednodušené hlášení tedy lze podat buďto na začátku roku (za leden) nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje do 
Intrastatu (překročení prahu pro vykazování) i v průběhu kalendářního roku. 

Kódy zemi původu vyváženého zboží a daňové identifikační 
číslo odběratele

Nové předpisy současně rozšířily počet údajů, které je zpravodajská jednotka povinna uvádět do výkazu o zboží vyváženém 
do jiného členského státu EU, a to konkrétně o dva údaje. Od 1. ledna letošního roku, tedy již ve výkazu za měsíc leden, 
je zpravodajská jednotka povinna uvádět do výkazu o vyvezeném zboží navíc údaj o zemi původu vyváženého zboží 
a daňové identifikační číslo, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v jiném členském státě EU.

Podobně jako při vykazování údaje o státu původu dováženého zboží se při vývozu určuje původ zboží podle pravidel 
nepreferenčního původu uvedených v celních předpisech EU, tedy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 952/2013 
(Celní kodex Unie), Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Delegovaný akt) a v Prováděcím nařízení 
Komise (EU) 2015/2447 (Implementovaný akt). Podle těchto předpisů je státem původu stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno, 
zpracováno, vytěženo, vypěstováno apod. Pokud se však bylo zboží při výrobě zpracováváno postupně v různých státech, 
považuje se za stát původu stát, ve kterém zboží získalo svoji konečnou podobu (podobu, ve které je vyváženo), zejména pak 
podpoložku kombinované nomenklatury. Zpravodajská jednotka specifikuje ve výkazu pro Intrastat původ zboží uvedením 
kódu státu původu. V případě, kdy zpravodajská jednotka nezná původ vyváženého zboží (původ není uveden na zboží 
nebo v dokladech ke zboží), uvádí do výkazu namísto kódu státu původu „QU“. Pokud má zpravodajská jednotka pouze 
informaci o tom, že vyvážené zboží má původ v Evropské unii, ale není znám konkrétní členský stát původu, uvádí do výkazu 
namísto kódu státu původu kód „QV“.

Pro účely vykazování daňového identifikačního čísla do výkazu o vyváženém zboží se partnerským subjektem rozumí 
subjekt, se kterým má zpravodajská jednotka smluvní vztah, který je důvodem realizace pohybu zboží z tuzemska do 
jiného členského státu EU. Pokud bude vykazovaný vývoz dodáním zboží do jiného členského státu EU osvobozeným od 
daně z přidané hodnoty, které je současně uváděno do Souhrnného hlášení, musí být ve výkaze pro Intrastat samozřejmě 
uvedeno stejné daňové identifikační číslo jako v Souhrnném hlášení. V případě, že partnerskému subjektu v jiném členském 
státě EU daňové identifikační číslo nebylo přiděleno, nebo v případě, že zpravodajská jednotka nezná daňové identifikační 
číslo partnerského subjektu, uvádí do výkazu namísto daňového identifikačního čísla kód „QV123“.

4

Hlavní změny v Intrastatu od 1. ledna 2022
Marek Reinoha

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-952-2013-kterym-se-stanovi-celni-kodex-unie-92-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/oprava-narizeni-komise-v-prenesene-pravomoci-eu-2015-2446-kterym-se-doplnuje-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-952-2013-pokud-jde-o-podrobna-pravidla-k-nekterym-ustanovenim-celniho-kodexu-unie-platne-od-1-5-2016-107-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-komise-eu-2015-2447-kterym-se-stanovi-provadeci-pravidla-k-nekterym-ustanovenim-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-952-2013-kterym-se-stanovi-celni-kodex-unie-platny-od-1-5-2016-106-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-komise-eu-2015-2447-kterym-se-stanovi-provadeci-pravidla-k-nekterym-ustanovenim-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-952-2013-kterym-se-stanovi-celni-kodex-unie-platny-od-1-5-2016-106-w.html
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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


34

Účetní měsíčník č. 3/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Změna kódů povahy transakce

Významnou změnou prošly i dvoumístné numerické kódy povahy transakce, kterými zpravodajská jednotka ve výkazech 
specifikuje, jaká obchodní transakce byla důvodem vykazovaného vývozu nebo dovozu. Seznam kódů povahy transakce byl 
téměř zcela přepracován a zpravodajské jednotky tedy musí od 1. ledna letošního roku, tedy již ve výkazu za měsíc leden, 
označovat obchodní transakce jinými kódy, než na které byly zvyklé. Například dodávka zboží do konsignačního skladu se 
do konce loňského roku odznačovala kódem „12“ a v současnosti novým kódem „32“, prodej zboží do jiného členského státu 
soukromému spotřebiteli (včetně prodeje zboží na dálku) se do konce loňského roku označoval kódem „19“ a v současnosti 
novým kódem „12“, zboží dovezené do EU ze třetí země propuštěné do celního režimu volného oběhu v jiném členském 
státě EU a následně dopravené do tuzemska se do konce loňského roku označovalo kódem „91“ a v  současnosti novým 
kódem „71“, nebo pronájem se do konce loňského roku označoval kódem „96“ a v současnosti kódem „91“. A takových změn 
je v novém seznamu kódů povahy transakce daleko více. 

Zvýšení hodnoty malých zásilek a další změny

Nová legislativa však vedle shora uvedených změn přinesla ještě další změny, které ovlivňují vykazování Intrastatu. Za 
zmínku stojí třeba zvýšení hodnoty malých zásilek, které zpravodajská jednotka může vykazovat ve výkazu souhrnně 
zjednodušeným způsobem, z 200 EUR na nových 400 EUR, nebo nová možnost uvádět množství vyváženého nebo 
dováženého zboží v doplňkové měrné jednotce, kterou k některým podpoložkám kombinované nomenklatury přiřazuje 
celní sazebník, zaokrouhleně na celé jednotky. Nově se tedy množství v doplňkové měrné jednotce vykazuje podobně 
jako množství vyjádřené vlastní hmotností. Množství v doplňkové měrné jednotce zboží nižší než jedna jednotka se uvádí 
s přesností na tři desetinná místa a množství vyšší než jedna jednotka matematicky zaokrouhlené na celé jednotky.

Závěry

Shora uvedené změny byly zpravodajské jednotky povinny zohlednit již ve výkazech za měsíc leden letošního roku, které 
byly povinny elektronickou formou podat celnímu úřadu nejpozději 12. pracovní den měsíce února.

5

6

7

VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE
ihned k dispozici

Intrastat – vykazování vnitrounijního  
obchodu se zbožím a jeho provázanost  

s uplatňováním DPH v roce 2022

záznam z 3. 3. 2022

Marek Reinoha  

Daňové a účetní novinky  
se záznamem

záznam 9. 2. 2022

ing. Ivana Pilařová  

Hlavní změny v Intrastatu od 1. ledna 2022
Marek Reinoha

https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-nove-kody-povahy-transakce-vcetne-prevodniku-kodu-od-1-1-2022-2749-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-nove-kody-povahy-transakce-vcetne-prevodniku-kodu-od-1-1-2022-2749-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-rad-versus-spravce-dane-3-den-dokazovani-v-danovem-rizeni-152-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-v-roce-2022-185-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-v-roce-2022-185-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-v-roce-2022-185-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-v-roce-2022-185-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-rad-versus-spravce-dane-3-den-dokazovani-v-danovem-rizeni-152-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-a-ucetni-novinky-se-zaznamem-179-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-a-ucetni-novinky-se-zaznamem-179-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-a-ucetni-novinky-se-zaznamem-179-S.html
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
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/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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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

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

Povídání nad účetní závěrkou  
s Pěvou

1 h 53  m
in

Pěva Čouková

27. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Povídání o daňové ztrátě  
s Ivanou Pilařovou

1 h 26 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

8. 2. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Aktuality s Markem Piechem - 
daňový řád

1 h 43 m
in

Marek Piech
Pěva Čouková

3. 3. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Jarní zkoušky na daňového 
poradce s hostem, členem ALL IN 
Účetního Portálu

1 h 43 m
in

Tomáš Zbořil
Pěva Čouková

17. 2. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

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

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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-silnicni-dan-aktualne-20-1-2022-19-00-245-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-povidani-nad-ucetni-zaverkou-s-pevou-27-1-2022-19-00-241-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-povidani-o-ucetni-a-danove-ztrate-utery-8-2-2022-20-00-247-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-s-markem-piechem-danovy-rad-03-03-2022-19-00-250-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jarni-zkousky-na-danoveho-poradce-s-hostem-clenem-all-in-ucetniho-portalu-17-2-2022-19-00-248-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

