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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

proběhly Velikonoce, svátky jara, u nás velmi tradiční, s pondělními návštěvami „Šmikustrantů“, s nedělním průvodem, s „Matičkami“. 
Stále více si uvědomuji nejen díky pondělnímu návštěvnímu dni, že vlastně s málokým upřímně komunikuji.

Myslím tak ze srdce, jak věci cítím, mám, za čím jdu, o čem sním.

Mnoho lidí kolem mne má velmi opravdu velmi racionální názory. Co je na tom pěkné a k zamyšlení, že takto jsem vyrostla, to je 
moje rodina a moje výchova.

A tím, že je to moje výchova, jim velmi dobře rozumím a vždy tam nacházím teplo jistoty. Přesto to není můj svět. Rozumím, že 
může být prospěšné se bát – nebudu tak odvážná, neriskovat – nepřijdu o peníze, a líbí se mi nemít žádné dluhy a jet na jistotu. 
Obdivuji řadu svých blízkých, že opravdu nemají dluhy, nikdy by nešli do nejistoty velkého úvěru a šli by jen do věcí, na které mají 
našetřeno, a jsou úspěšní.

Nikdy by nedělali moje projekty jako velké tři specialisty, kdy mám jistotu velkých nákladů a nemám jistotu zisku.

Uvědomuji si, že mojí rodině vlastně svoje sny neříkám, protože by mne racionálně usměrnili, že jsem naivní a velmi riskující. A já 
opravdu rozumím, že se o mne bojí a mají svým způsobem pravdu.

Jenže, když mi moje úžasná maminka dnes ráno četla, že se budeme mít opravdu těžko, že je krize a že by lidé neměli stavět a jít 
do dluhů, přiznám se, že jsem imunní, přestože rozumím a možná bych to tak i někde v nitru chtěla mít. V jistotě, bez dluhů. Ale já 
jsem zvyklá být na cestě plné otazníků, nejistoty, snažení, vymýšlení…

To je můj svět.

Ve svojí komunitě mohu radit, protože umím odzdrojovat, kde jsem to vzala. Nebo mohu doporučit, když právní předpis danou 
situaci neřeší.

A jinak vlastně neradím a nedoporučuji… 

Čekám, až se někdo zeptá na moji radu. A toho je jako šafránu.

A moje sny, vlastně je sním ve svojí hlavě, tvořím, riskuji… nebojím se, s respektem ke zdraví, covidové době, situaci na Ukrajině…

Nechci se bát, chci inspirovat. To je to nejvíc... inspirace, dát svobodu a volnost k rozhodování každému blízkému.

Někdy je mi to líto, že svoje sny nelze sdílet s těmi nejbližšími, tak ráda bych to vyprávěla. Ale vím, že to nejde.

A když mi náhodou někdo s rozzářenýma očima představuje svůj sen, jediné, co vím, že chci podpořit. Dát to, čeho se mi nejvíc 
nedostává a nedostávalo.

Jestli je to snadné? Není…

A jak to máte Vy se svými sny, názory a postoji?

V rodině, v práci, s kamarády. Také cítíte tu velkou transformaci a význam této doby?

Krásné jaro a vytěsněte svoje strachy a roztáhněte křídla.

Stojí to za to…

Čmelák by neměl podle fyziky létat. Neví to a klidně si létá…

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.pevacoukova.cz/
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strany 5–10

16. 4. 2022
Daňové a účetní novinky – rok 2022 
3. část
Autor: ing. Ivana Pilařová 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Žádná lítost, žádný odpor, žádná očekávání. Nejdůležitějším okamžikem je přítomnost.  
Přítomnost je věčná a nikdy nekončí.“ 

Deepak Chopra

 
Články

strany 12–15

19. 4. 2022
Daňové a účetní novinky – rok 2022 
4. část
Autor: ing. Ivana Pilařová 

strany 17–18

17. 4. 2022

strany 19–21

20. 4. 2022
Definice cenného papíru v občanském zákoníku –  
širší nebo užší pojetí?
Autor: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D. 

strany 23–28

21. 4. 2022

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
Autoři: ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha 

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob  
v případě úmrtí daňového subjektu
Autoři: Mgr. Dominik Šlemr, Mgr. Lukáš Pulgret, LL.M. 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   21. 4. 2022    Kdo je povinná osoba ve smyslu AML zákona?
Finanční analytický úřad zveřejnil metodický materiál s názvem Povinnou osobou krok za krokem, který naleznete v příloze 
aktuality.

   21. 4. 2022    Připomínáme termín 2. 5. 2022 pro podání přiznání k dani z příjmů 
elektronicky bez daňového poradce

Zbývají necelé dva týdny pro podání přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. Pondělí 2. května 2022 pro odevzdání 
formulářů přes www.mojedane.cz nebo datovku se blíží.

   19. 4. 2022    Časopis Auditor 3/2022 - IFRS a účetní závěrka a konflikt na Ukrajině 
Tématem čísla je IFRS a dále obsahuje doporučení Komory auditorů české republiky pro auditory při vydávání zpráv auditora 
k účetním závěrkám v souvislosti se současnou situací v Ruské federaci, na Ukrajině a v dalších dotčených zemích. Text 
v aktualitě je velmi vhodný pro všechny, kdo sestavují účetní závěrku a tato situace se jich dotýká.

   13. 4. 2022    Informace k nákupu alkoholických nápojů z jiného členského státu 
Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu

Alkoholické nápoje nakoupené v jiném členském státě Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu nejsou 
osvobozeny od spotřební daně. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

   13. 4. 2022    S dopady nárůstu cen energií pomůže malým a středním 
podnikatelům nová záruka

Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Záruku lze vystavit 
za bankovní úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě 
hlavního města Prahy. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

   12. 4. 2022    Inflace byla v březnu 2022 nad prognózou ČNB a vysoko nad horní 
hranicí tolerančního pásma cíle

Podle včera zveřejněných údajů vzrostla v březnu 2022 cenová hladina meziročně o 12,7 %. Inflace se tak dále zvýšila 
a nacházela se vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Podrobnosti si můžete přečíst v příloze aktuality.

   11. 4. 2022    Otázky a odpovědi k návrhu zákona o opatření v oblasti daní 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Aktualizované otázky a odpovědi k návrhu zákona o opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny naleznete v příloze aktuality.

    6. 4. 2022    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 23. 3. 2022

Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 23. 3. 2022, který obsahuje čtyři uzavřené příspěvky. 
Naleznete je v příloze aktuality a dále zde: https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr/ . Jednotlivé příspěvky naleznete na 
Účetním Portálu v záložce KOORDINAČNÍ VÝBORY: https://www.ucetni-portal.cz/koordinacni-vybory/ .

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/kdo-je-povinna-osoba-ve-smyslu-aml-zakona-6785-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-termin-2-5-2022-pro-podani-priznani-k-dani-z-prijmu-elektronicky-bez-danoveho-poradce-6784-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pripominame-termin-2-5-2022-pro-podani-priznani-k-dani-z-prijmu-elektronicky-bez-danoveho-poradce-6784-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/casopis-auditor-3-2022-ifrs-a-ucetni-zaverka-a-konflikt-na-ukrajine-6777-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nakupu-alkoholickych-napoju-z-jineho-clenskeho-statu-evropske-unie-prostrednictvim-internetoveho-obchodu-6769-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nakupu-alkoholickych-napoju-z-jineho-clenskeho-statu-evropske-unie-prostrednictvim-internetoveho-obchodu-6769-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nakupu-alkoholickych-napoju-z-jineho-clenskeho-statu-evropske-unie-prostrednictvim-internetoveho-obchodu-6769-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/s-dopady-narustu-cen-energii-pomuze-malym-a-strednim-podnikatelum-nova-zaruka-6768-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/s-dopady-narustu-cen-energii-pomuze-malym-a-strednim-podnikatelum-nova-zaruka-6768-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/inflace-byla-v-breznu-2022-nad-prognozou-cnb-a-vysoko-nad-horni-hranici-tolerancniho-pasma-cile-6766-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/inflace-byla-v-breznu-2022-nad-prognozou-cnb-a-vysoko-nad-horni-hranici-tolerancniho-pasma-cile-6766-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nakupu-alkoholickych-napoju-z-jineho-clenskeho-statu-evropske-unie-prostrednictvim-internetoveho-obchodu-6769-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/otazky-a-odpovedi-k-navrhu-zakona-o-opatreni-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-6763-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/otazky-a-odpovedi-k-navrhu-zakona-o-opatreni-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-6763-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/otazky-a-odpovedi-k-navrhu-zakona-o-opatreni-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-6763-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/otazky-a-odpovedi-k-navrhu-zakona-o-opatreni-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-6763-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nakupu-alkoholickych-napoju-z-jineho-clenskeho-statu-evropske-unie-prostrednictvim-internetoveho-obchodu-6769-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-23-03-2022-6745-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-23-03-2022-6745-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr/
https://www.ucetni-portal.cz/koordinacni-vybory/
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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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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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
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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

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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28. 2. 2022 – 6. 10. 2022 | 1. ročník

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

NOVINKA

DPH a dodání zboží a převod 
nemovitosti
Autoři: Iing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha

» Komentář ing. Mgr. Olgy Hochmannové

Dodání zboží a převod nemovitosti jsou upraveny ustanoveními § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
(dále jen „ZDPH“), čl. 14–18 směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 6–9 nařízení Rady 282/2011. 

Dodáním zboží je pro účely DPH převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Rozhodující je, zda přechází tzv. ekonomické 
vlastnictví, tj. možnost skutečně nakládat se zbožím, využívat ho apod. 

Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání, při němž je zboží skutečně přepraveno nebo odesláno z jednoho 
členského státu (státu odeslání) do členského státu odlišného od státu odeslání. 

Za dodání zboží se považuje i úplatný převod vlastnických práv k majetku na základě rozhodnutí státního orgánu nebo na 
základě zvláštního právního předpisu (např. při vyvlastnění majetku). 

Za dodání zboží se také považuje dodání prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy. Pro účely 
DPH se toto plnění považuje za dvě zdanitelná plnění, samostatné dodání zboží komisionáři a samostatné dodání zboží 
komisionářem třetí osobě nebo komitentovi.

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje i přenechání zboží k užití na základě smlouvy o finančním pronájmu 
s následnou koupí najaté věci, pokud se jedná o smlouvu, podle níž je koupě ujednána a za obvyklých okolností je vlastnické 
právo převedeno na uživatele.

Za plnění za úplatu se za stanovených podmínek považuje také použití hmotného majetku, u něhož byl uplatněn odpočet 
daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností (osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro 
účely nesouvisející s ekonomickou činností nebo bezúplatné poskytnutí majetku).

Pokud plátce trvale použije hmotný majetek, u něhož uplatnil odpočet daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, 
považuje se podle § 13 ZDPH takové plnění za dodání zboží za úplatu.

U dlouhodobého majetku pořízeného do 31. 3. 2011 bylo ještě podle tehdy platného znění ZDPH možné uplatnit plný 
odpočet daně, i když majetek byl určen zčásti i pro účely osobní potřeby či obdobné účely nesouvisející s ekonomickou 
činností. Použití takového majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností se pak považovalo za dodání zboží, příp. 
poskytnutí služeb a bylo nutné u něj uplatnit DPH na výstupu. Tento původní režim byl však novelou v r. 2011 zrušen. 

U dlouhodobého majetku, který byl pořízen před 1. 4. 2011 a byl u něj uplatněn plný odpočet daně, se jeho použití pro 
účely nesouvisející s ekonomickou činností i nadále posuzuje jako zdanitelné plnění podle § 13 a § 14 ZDPH platného do 
31. 3. 2011 (viz přechodná ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb., odst. 6).

U dlouhodobého majetku pořízeného od 1. 4. 2011 však lze podle novelizovaných pravidel uplatnit z pořízení pro účely 
ekonomické činnosti a současně pro účely s ní nesouvisející pouze poměrnou část nároku na odpočet daně, a to v takové 
výši, která odpovídá použití pro účely ekonomické činnosti (viz § 75 ZDPH).

Za dodání zboží za úplatu se považuje také uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu 
způsobilého k užívání, pokud se jedná o majetek, který plátce bude používat pro účely s nárokem na odpočet daně i bez 
nároku na odpočet daně. K datu uvedení tohoto majetku do stavu obvyklého k užívání vznikne povinnost přiznat z tohoto 
majetku daň ze základu daně podle § 36 odst. 6 ZDPH, tj. zpravidla z celkových nákladů. Současně vznikne nárok na poměrnou 
část odpočtu daně, odpovídající použití majetku pro účely ekonomické činnosti s nárokem na odpočet daně.

Z definice pojmu „dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností“ v § 4 odst. 3 písm. e) ZDPH vyplývá, že by se mělo jednat 
o majetek, na jehož vytváření se plátce aktivně podílel, přesto však MF ČR podalo poněkud odlišný a širší výklad tohoto 
pojmu v informaci ke změnám pravidel uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011, zveřejněné na internetových 

Přinášíme Vám článek s tématem dodání zboží a převod nemovitostí, který je současně ukázkou z naší publikace Komentář 
k dani z přidané hodnoty s příklady 2022 (k zakoupení na ucetni-portal.cz/eshop/). „Přidanou hodnotou“ tohoto článku 
(i uvedené publikace) je pohled dvou autorů – Olgy Hochmannové a Marka Reinohy a rovněž zařazení spousty příkladů 
a judikatury.
Jana

21. 4. 2022

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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stránkách MF ČR. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností má být podle této informace MF i majetek, který 
plátce nabyl např. koupí, vkladem, nechal si jej vyrobit, postavit nebo vytvořit jinou osobou, pokud se na pořízení nového 
majetku podílelo více dodavatelů než jeden. Technické zhodnocení se podle definice v § 4 ZDPH považuje vždy za majetek 
vytvořený vlastní činností.

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se považuje také vložení hmotného majetku jako majetkového, pokud 
vkladatel uplatnil z majetku nebo z jeho části odpočet daně. Pro vložení vkladu ve formě nehmotného majetku je obdobné 
ustanovení stanoveno v § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH.

Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního majetku plátcem z tuzemska do jiného členského 
státu.

Od r. 2020 bylo přemístění zboží do jiného členského státu rozšířeno o nový institut – dodání a pořízení zboží s použitím 
přemístění zboží v režimu skladu uvnitř EU (viz § 18 ZDPH).

Za stanovených podmínek se za dodání zboží považuje i dodání vratných zálohovaných obalů. Vratné zálohované obaly 
jsou obaly, za něž je účtována záloha a je zaručeno vrácení této zálohy po vrácení obalu. Mohou jimi být např. láhve, sudy, 
přepravky, láhve na plyn, palety. Pro vratné obaly platí v tuzemsku zvláštní režim – jejich dodání spolu se zbožím a jejich 
vrácení se nepovažuje za dodání zboží. Za zdanitelné dodání zboží se považuje dodání vratného obalu pouze v případě, že 
plátci, který vratný obal uvádí spolu se zbožím na trh (tj. např. výrobce nápojů, který nápoje plní do vratných lahví a dodává je 
na trh), není do konce kalendářního roku nebo účetního období vratný obal vrácen zpět. K poslednímu dni účetního období 
nebo kalendářního roku zjistí tento plátce rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů dodaných spolu se zbožím na trh 
a celkovým počtem vrácených vratných obalů stejného druhu a z tohoto rozdílu stanoví základ daně (viz § 36 ZDPH).

Co není dodáním zboží
Za dodání zboží se však nepovažuje bezúplatné poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (reklamního nebo 
propagačního předmětu), jehož pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč nebo bezúplatné poskytnutí obchodního 
vzorku. 

Obchodním vzorkem je zboží, které poskytovatel vyrábí nebo které nakupuje za účelem dalšího prodeje a které bezúplatně 
poskytuje proto, aby podpořil zájem potenciálních zákazníků o jeho koupi, např. vzorek kosmetického nebo potravinářského 
výrobku, který plátce vyrábí nebo s nímž obchoduje. 

Za dodání zboží se dále nepovažuje pozbytí obchodního závodu (podle dřívější právní úpravy vklad podniku nebo prodej 
podniku). Ačkoli se nejedná o dodání zboží, přesto je možné z přijatých zdanitelných plnění souvisejících s pozbytím 
obchodního závodu uplatnit nárok na odpočet daně (§ 72 odst. 1 písm. e) ZDPH). 

Podle § 502 občanského zákoníku je obchodní závod organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho 
vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Co se rozumí pozbytím obchodního závodu, respektive prodejem podniku, není ve směrnici ani v zákoně jednoznačně 
definováno. Podle dřívější úpravy obchodního zákoníku se o prodej podniku jednalo, pokud na nabyvatele přecházely 
kromě hmotného a nehmotného majetku podniku i práva a závazky související s podnikem. Tato definice byla v praxi 
hojně používána i v daňové oblasti. Pro účely DPH však lze jako závazný výklad použít spíše judikaturu SDEU (viz C-497/01 
a C-444/10 níže). Aby se jednalo o prodej podniku, není nutný prodej veškerého obchodního majetku, případně i veškerých 
práv a závazků, ale musí se jednat o převod takové části majetku, která umožňuje pokračování samostatné ekonomické 
činnosti. 

Příklad č. 1 – Osobní spotřeba

Plátce daně, který obchoduje s kancelářskými potřebami, si vzal několik ks zboží z obchodního majetku firmy pro 
svou osobní potřebu. Při pořízení byl ze zboží uplatněn plný nárok na odpočet daně, proto je jeho použití pro osobní 
spotřebu považováno za dodání zboží za úplatu a plátce je povinen přiznat z takového použití zboží daň, případně 
vyrovnat uplatněný odpočet daně podle § 77 ZDPH.

Příklad č. 2 – Reklamní a propagační předměty

Plátce daně nakoupí od jiného plátce 100 ks poznámkových bloků, pořizovací cena jednoho bloku je 140 Kč. Tyto 
bloky rozdá na přelomu roku svým obchodním partnerům. Z jejich pořízení si může uplatnit nárok na odpočet daně 
a jejich bezúplatné poskytnutí není předmětem daně, neboť se jedná o „dárky v rámci ekonomické činnosti“ (reklamní 
a propagační předměty). 

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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Příklad č. 3 – Obchodní vzorky

Výrobce kosmetických výrobků z oblasti péče o tělo a pleť vyrobí 10 000 ks miniaturního balení pleťového krému, které 
nechá rozdat zákazníkům v drogeriích. Jedná se o obchodní vzorek, ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění si 
může uplatnit nárok na odpočet daně a bezúplatné poskytnutí tohoto vzorku není předmětem daně.

Judikatura SDEU 

Dodáním zboží je převod práva nakládat se zbožím jako vlastník jednou stranou na jinou stranu. Dodáním zboží proto 
nemůže být krádež zboží, jak vyplývá z rozsudku SDEU C-435/03 British American Tobacco.

C-88/09 Graphic Procédé
Reprografická činnost naplňuje znaky dodání zboží, pokud se omezuje na prosté rozmnožení dokumentů na nosiče. 
Poskytováním služeb je tehdy, pokud je patrné, že jsou s touto činností spojeny doplňkové služby (např. poradenství 
a přizpůsobení, úprava a změna originálu podle přání zákazníka, za účelem výroby kopií, které jsou v menším či větším 
rozsahu jasně odlišné od původního dokumentu), které mohou být vzhledem ke svému významu pro jejich příjemce, 
k času nezbytnému k jejich provedení, ke zpracování a k podílu na celkových nákladech převládající v poměru k dodání 
zboží, takže pro jejich příjemce představují samotný cíl. 
Vymezení pojmu „prodej podniku“ se týkají zejména rozsudky SDEU C-497/01 Zita Modes a C-444/10 Schriever. Podle 
C-497/01 je prodejem podniku převod takové části majetku, který umožňuje pokračování samostatné ekonomické 
činnosti. Prodejem podniku však není pouhý prodej zásob. V C-444/10 Schriever konstatoval SDEU, že pojem „převod 
souhrnu aktiv nebo jejich části“ a „vklad do obchodní společnosti“ jsou autonomní pojmy unijního práva, které musí 
být v rámci Unie vykládány jednotně. K tomu, aby se jednalo o převod souhrnu aktiv, musí být souhrn převedeného 
majetku natolik dostačující, aby umožnil provozování samostatné hospodářské činnosti.
K určení základu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se vztahují i rozsudky ve věci C-299/11 
Gemeente Vlaardingen a C-92/13 Gemeente‘s-Hertogenbosch.
Součástí majetku vytvořeného vlastní činností je i majetek, který osoba povinná k daní předala (ze svého majetku) za 
účelem přestavby a následného použití pro účely činnosti osvobozené od daně. 

C-92/13 Gemeente‘s-Hertogenbosch
Čl. 5 odst. 7 písm a) Šesté směrnice… (tj. čl. 18 písm. a) směrnice 2006/112/ES – pozn. aut.) musí být vykládán v tom 
smyslu, že se vztahuje na situaci…, kdy obec začne poprvé využívat budovu, kterou si nechala postavit na vlastním 
pozemku a kterou bude využívat v rozsahu 94 %… pro své činnosti v rámci výkonu veřejné správy a v rozsahu 6 % pro 
činnosti jako osoba povinná k dani.

Použití a využívání zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností

C-48/97 Kuwait Petroleum
Podle čl. 5 odst. 6 Šesté směrnice je každé bezúplatné poskytnutí obchodního zboží, u něhož byl při pořízení uplatněn 
odpočet daně, považováno za dodání za protiplnění (s výjimkou zboží poskytnutého jako obchodní vzorky nebo dárky 
malé hodnoty), a to i v případě, kdy bylo bezúplatně poskytnuto pro obchodní účely.

C-142/12 Marinov
Ponechání si majetku po ukončení ekonomické činnosti je zdanitelným plněním, pokud byl z tohoto majetku uplatněn 
odpočet DPH. Hodnotou, která je stanovena k okamžiku uskutečnění tohoto plnění, se rozumí zbytková hodnota zboží 
do data ukončení zdanitelné ekonomické činnosti.

C-229/15 Mateusiak
Hlavním cílem ustanovení čl. 18 písm. c) směrnice je zamezit tomu, aby v důsledku ukončení ekonomické činnosti bylo 
zboží, z něhož se DPH stala odpočitatelnou, předmětem konečné nezdaněné spotřeby. Musí dojít ke zdanění, pokud 
má zboží, u něhož byl uplatněn odpočet, zůstatkovou hodnotu ke dni ukončení ekonomické činnosti.

Obchodní vzorky

C-581/08 EMI Group
„Obchodním vzorkem“ je exemplář výrobku, který je určen k jeho propagaci a který umožňuje posoudit charakteristické 
rysy a vlastnosti takového výrobku, aniž dojde k jiné konečné spotřebě, než je spotřeba, která je takové propagaci 
inherentní. Nelze omezovat na exempláře poskytnuté ve formě, která není dostupná k prodeji, nebo na první exemplář 
(pokud je jedné osobě poskytnuto více kusů vzorku). 

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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§ 13a Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní
Ustanovení § 13a ZDPH obsahuje pravidla pro prodej dovezeného zboží na dálku usnadněný provozovatelem elektronického 
rozhraní, stanovená směrnicí Rady 2017/2455 a směrnicí 2019/1995. Elektronické rozhraní je částečně definováno 
v novelizovaném ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH. Je jím elektronické tržiště, platforma, portál nebo obdobný prostředek. 
Provozovatelem elektronického rozhraní je podle této definice osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní 
usnadňuje dodání zboží ve smyslu nařízení Rady č. 2019/2026. Podle čl. 5b tohoto nařízení se pojmem „usnadňuje“ rozumí 
použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce a dodavatel mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím 
tohoto rozhraní.

Jako dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní je v § 13a upraven prodej dovezeného zboží o hodnotě 
nepřesahující 150 EUR na dálku a dodání zboží zahraniční osobou povinnou k dani (bez limitu hodnoty) osobě nepovinné 
k dani na území EU. Jedná se tedy o zboží fyzicky dodávané ze třetí země.

Podstatným rysem je, že tato dodání se fiktivně považují za dvojí dodání – dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 
(fiktivní dodání č. 1) a prodej zboží provozovatelem elektronického rozhraní (fiktivní dodání č. 2). Elektronické rozhraní se tak 
stává fiktivním/domnělým dodavatelem, který dodává zboží původního dodavatele. Tímto ustanovením se odpovědnost za 
přiznání daně z dodání dovezeného zboží přenáší na elektronické rozhraní, které je odpovědné za výběr daně od zákazníka. 

Pokud se jedná o přiřazení přepravy k těmto dodáním, přiřazuje se v obou případech k dodání zboží provozovatelem 
konečnému odběrateli. To znamená, že dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní, který dodání usnadňuje, se 
považuje za dodání bez odeslání nebo přepravy. Toto přiřazení přepravy má vliv i na určení místa plnění jednotlivých dodávek.

» Komentář Marka Reinohy

§ 13 odst. 1 a 2 ZDPH – Dodání zboží 
(čl. 14 směrnice Rady 2006/112/ES)

(1)  Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

(2)  Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo 
přepraveno do jiného členského státu.

Pojem dodání zboží je v zákoně o DPH používán ve všech případech, kdy je předmětem oběh zboží mezi dodavatelem 
a odběratelem v případech, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Aby tedy tento oběh zboží 
mohl být považován za dodání zboží, musí skutečně dojít k naplnění právního vztahu k dodávanému zboží, tj. musí dojít 
ke zmíněnému převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Pojem převod práva nakládat se zbožím jako vlastník však 
nelze ztotožňovat nebo zaměňovat s pojmem přechod vlastnictví. Změna vlastnického práva, ke které zpravidla při oběhu 
zboží mezi dodavatelem a odběratelem zpravidla dochází, je samozřejmě naplněním podmínky převodu práva nakládat jako 
vlastník. Ale k převodu práva nakládat jako vlastník může docházet i v případech, kdy na odběratele vlastnické právo ke zboží 
nepřechází, například v případech, kdy na odběratele přechází pouze právo zboží jménem a na účet dodavatele prodat. 
Aby tedy při oběhu zboží mezi dodavatelem a odběratelem mohlo být určeno, zda se jedná o dodání zboží, bude nutné 
důkazními prostředky prokázat, že došlo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Těmito důkazy v praxi mohou 
být zejména smlouvy, ze kterých bude patrné, že k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník dochází. Pokud je dodání 
zboží uskutečňováno osobou povinnou k dani, je uskutečňováno za úplatu a místo plnění je v tuzemsku, tak je dodání zboží 
předmětem daně podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH.

Aby dodání zboží mohlo být považováno za dodání zboží do jiného členského státu EU, musí být vedle podmínky prokázání 
převodu práva nakládat jako vlastník ještě jedna podmínka. Tou podmínkou je, že zboží musí být skutečně odesláno nebo 
přepraveno do jiného členského státu. To znamená, že musí být uskutečněna přeprava zboží z tuzemska do jiného členského 
státu EU. Tuto přepravu může zajišťovat jak osoba, která zboží dodává, tak osoba, které je zboží dodáváno, ale i jimi najatá 
třetí osoba, kterou muže být například dopravce nebo spediční společnost. Dodání zboží se považuje za dodání do jiného 
členského státu bez ohledu na to, zda je zboží dodáváno osobě z jiného členského státu, nebo osobě ze třetí země, nebo 
tuzemskému subjektu. I kdyby český plátce DPH dodával (převáděl právo nakládat se zbožím jako vlastník) jiném českému 
plátci, ale zboží by při tomto dodání bylo přepravováno do jiného členského státu, jednalo by se o dodání zboží do jiného 
členského státu podle ustanovení § 13 odst. 2 ZDPH. Pokud je však zboží do jiného členského státu dodáváno osobě 
registrované k DPH v jiném členském státě EU, může být toto dodání osvobozeno od daně ve smyslu ustanovení § 64 ZDPH. 
V takovém případě je prokázání přepravy zboží do jiného členského státu i jednou z podmínek osvobození od daně.

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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Příklad č. 4 – Dodání zboží 1

Plátce registrovaný k DPH v ČR prodává zboží (převádí vlastnické právo za úplatu) kupujícímu registrovanému k DPH 
v Německu a v souvislosti s tímto dodáním je zboží přepravováno ze skladu dodavatele v Plzni do Prahy do skladu 
najatého německým odběratelem.
Vzhledem k tomu, že při dodání zboží nedochází k přepravě zboží z tuzemska do jiného členského státu, nejedná se 
o dodání do jiného členského státu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 ZDPH, ale o standardní dodání podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 ZDPH, které nemůže být osvobozeno od daně podle ustanovení § 64 ZDPH.

Příklad č. 5 – Dodání zboží 2

Plátce registrovaný k DPH v ČR prodává zboží (převádí vlastnické právo za úplatu) plátci registrovanému k DPH v ČR 
a v souvislosti s tímto dodáním je zboží přepravováno ze skladu dodavatele v Plzni do Drážďan do skladu najatého 
německým odběratelem. Přičemž přepravu zboží zajišťuje dodavatel prostřednictvím najatého dopravce.
Vzhledem k tomu, že při dodání zboží dochází k přepravě zboží z tuzemska do jiného členského státu, jedná se o dodání 
do jiného členského státu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 ZDPH, které by mohlo být osvobozeno od daně, ale pouze 
tehdy, pokud by byly splněny podmínky definované v ustanovení § 64 ZDPH. Jelikož jednou z nutných podmínek pro 
osvobození dodání do jiného členského státu je skutečnost, že osoba, které je zboží dodáváno, musí být registrována 
k DPH v jiném členském státě, a odběratel je registrován k DPH v ČR, nebude lze osvobození uplatnit. 

Příklad č. 6 – Dodání zboží 3

Plátce registrovaný k DPH v ČR prodává zboží (převádí vlastnické právo za úplatu) kupujícímu ze Spojeného království 
(ne ze Severního Irska) a v souvislosti s tímto dodáním je zboží přepravováno ze skladu dodavatele v Plzni do Drážďan do 
skladu najatého britským odběratelem. Přičemž přepravu zboží zajišťuje dodavatel prostřednictvím najatého dopravce.
Vzhledem k tomu, že při dodání zboží dochází k přepravě zboží do z tuzemska do jiného členského státu, jedná se 
o dodání do jiného členského státu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 ZDPH, které by mohlo být osvobozeno od daně, 
ale pouze tehdy, pokud by byly splněny podmínky definované v ustanovení § 64 ZDPH. Jelikož jednou z nutných 
podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu je skutečnost, že osoba, které je zboží dodáváno, musí 
být registrována k DPH v jiném členském státě, a britský odběratel je osoba ze třetí země a není registrován k DPH 
v žádném členském státě, nebude lze osvobození uplatnit. 

§ 13 odst. 6 ZDPH – Přemístění zboží 
(čl. 17 směrnice Rady 2006/112/ES)

(6)  Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského 
státu.

Pojem přemístění je definován v ustanovení § 4 odst. 5 ZDPH, podle kterého se za přemístění považuje odeslání nebo 
přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do 
něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží 
odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou. Přemístěním se tedy rozumí i situace, kdy osoba 
povinná k dani odešle nebo přepraví svoje zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, aniž by bylo dodáváno jiné osobě, 
tedy aniž by docházelo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Jedná se o situace, kdy osoba povinná k dani 
odesílá nebo přepravuje zboží do jiného členského státu sama pro sebe, aby mohla na území jiného členského státu s tímto 
zboží provádět svoji konkrétní ekonomickou činnost, tzn. uskutečňovat na území jiného členského státu zdanitelná plnění.  
Je-li zboží do jiného členského státu přemísťováno za některým z účelů definovaných v ustanovení § 4 odst. 6 ZDPH, není 
přemístění považováno za dodání zboží za úplatu. 

Přestože při přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu nedochází k převodu práva nakládat jako vlastník ani 
k úplatě za zboží, považuje se toto přemístění za dodání zboží za úplatu. To znamená, že osoba povinná k dani při přemístění 
zboží musí postupovat jako při dodání zboží do jiného členského státu definovaném v ustanovení § 13 odst. 2 ZDPH se 
všemi důsledky, které z dodání zboží vyplývají, včetně případného osvobození dodání zboží do jiného členské státu od daně 
podle ustanovení § 64 ZDPH. Podmínkou však je, že ve členském státě, do kterého je zboží přemísťováno, je zboží dodáváno 
osobě registrované k DPH v jiném členském státě. Pakliže by si tedy plátce registrovaný k DPH přemísťoval svůj obchodní 
majetek do jiného členského státu za účelem provádění vlastních ekonomických činností, tak by jej do jiného členského 
státu dodával sám sobě a mohl by toto přemístění osvobodit od daně pouze tehdy, pokud by byl v jiném členském státě 

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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PŘINÁŠÍME VÁM NOVÝ, MODERNÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH Z POHODLÍ DOMOVA

TEORIE A UKÁZKA KONTROL NA KLIENTOVI V PRAXI 

Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je nutné se zaměřit?
Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?

Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze vyčíst z jednotlivých účtů?
Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

Kurz obsahuje 42 videí uspořádaných přehledně do 3 částí. Pod každým videem  
najdete ihned  materiály ke stažení a odkazy na příslušnou legislativu.

ucetni-zaverka-spevou.cz

ucetni-zaverka-spevou.cz

také registrován k DPH. Nicméně není to postaveno na dobrovolné bázi, plátce se nemůže svobodně rozhodnout, zda se 
v jiném členském státě, do kterého bylo zboží přemístěno, zaregistruje k DPH a v tuzemsku přemístění osvobodí od daně, 
nebo zda se v jiném členském státě nezaregistruje k DPH a v tuzemsku nebude uplatňovat osvobození. Tak jak v ustanovení 
§ 13 odst. 6 ZDPH je přemístění považováno za dodání zboží za úplatu, tak v zákoně o DPH toho členského státu, do kterého 
je zboží přemísťováno, je toto přemístění považováno za pořízení zboží (viz ustanovení čl. 21 směrnice Rady 2006/112/ES), 
které je předmětem daně daného členského státu. Plátce tedy pořizuje přemístěné zboží v jiném členském státě a vzniká mu 
tam povinnost přiznat daň z pořízeného zboží a za tímto účelem také povinnost registrace k DPH. 

Příklad č. 7 – Přemístění zboží

Plátce registrovaný k DPH v ČR prodává zboží zákazníkům na Slovensku a v zájmu urychlení dodávek si přepraví 
nějaké množství zboží do skladu na Slovensku. Teprve z tohoto skladu bude dodávat zboží slovenským zákazníkům. 
V okamžiku, kdy je zboží do skladu na Slovensko přepravováno, však plátce neví, které zboží následně dodá kterému 
slovenskému zákazníkovi.
Přepravení zboží z tuzemska do skladu na Slovensko je tedy přemístěním zboží do jiného členského státu pro účely 
provádění ekonomických činností plátcem na území Slovenska. Onou ekonomickou činností jsou následná dodání 
slovenským zákazníkům. Plátce tedy dodává zboží z tuzemska na Slovensko a na Slovensku pořizuje zboží z tuzemska. 
Podle pravidel definovaných ve slovenském zákoně o DPH mu na Slovensku vzniká povinnost registrace k DPH a pokud 
si ji splní bude moci dodání zboží v tuzemsku osvobodit od daně.

DPH a dodání zboží a převod nemovitosti
ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha
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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
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ucetni-zaverka-spevou.cz

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/
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Otázky a odpovědi 
k problematice DPH

1 h 49 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

21. 4. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DPH v otázkách a odpovědích 
s Olgou Hochmannovou

2 h 38 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

17. 3. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Jarní zkoušky na daňového 
poradce klepou na dveře

1 h 26 m
inPěva Čouková

24. 3. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

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

Chyby a omyly v DPPO

1 h 30 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

12. 4. 2022

WEBINÁŘ

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.

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-ctvrtek-21-04-2022-19-00-258-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-v-otazkach-a-odpovedich-s-olgou-hochmannovou-17-03-2022-19-00-252-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jarni-zkousky-na-danoveho-poradce-klepou-na-dvere-24-03-2022-19-00-253-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/webinar-chyby-a-omyly-v-dppo-utery-12-04-2022-19-00-257-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

