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ÚVODNÍ SLOVO

PŘÍRODA A SÍLA V NÁS 

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

doba, která přišla v březnu, přišla jako vzkaz pro nás lidi. Je v ní tolik otázek, otázek bez odpovědí, 
často možná s odpověďmi, na kterých se neshodneme…

Neshodneme se s letitými přáteli, neshodneme se s rodinou, často sami nevíme, co je správné, 
když si to přiznáme.

Za mne je v současné situaci otázka a potřeba současně – náš vztah k MATCE ZEMI, přírodě kolem 
nás. Pánem tady na světě nejsme my lidé, ale příroda, ať si to přiznáme nebo ne. Nejvíce mi vždy 
odpoví oceán, který mám jen v paměti a na fotkách. Ani já, ani Vy za ním nemůžeme. Zvláštně 
spravedlivé. Vidím jeho sílu, tam je všem jasné, kdo je tady pánem… Každý z nás může pro přírodu 
něco udělat.

Tato doba rozdělila lidi na dvě skupiny. Na ty, kteří vidí příležitost v této době, cítí svoji sílu, věří 
svojí imunitě, a na ty, kteří jsou doslova téměř zhroucení, stěžují si, objektivně se bojí, co bude dál. 

Nesoudíme, jsme soucitní a děkujeme, že můžeme pomáhat.

Jen v těžké situaci poznáme, co v nás dříme. Je to stejné jako s vážnou nemocí. Nevíte, jak se 
budete chovat, jaká bude Vaše touha bojovat. Nelze to odhadnout.

Jsem pozorovatel, více než kdykoliv dříve. Je zde velká síla pomáhat, propojovat, ale je zde stále 
i velká síla konkurence, která nedovolí spolupráci. A to i tehdy, když je aktivita nebo produkt 
prospěšný pro lidi, kteří by to právě teď potřebovali. Zvláštní…

Já osobně děkuji této době, že přišla. Jednak za nová poznání. I u nás v práci se ukázala solidarita 
a pravá opora mezi mými kolegy ve světle, které neznám. Někdy neodhadnete, na koho se můžete 
opravdu spolehnout. Ať se snažíte jakkoliv. Některá zjištění trochu bolí, ale to je ta ryzí situace, 
situace bez růžových brýlí. Tak to je a takto to i bylo.

Děkuji této době za to, že přišly úplně nové nápady, které bych nevymyslela. Pracovně jsou 
to ONLINE PROGRAMY, které se prodávají, a naše ONLINE AKTUALITY, které šíříme zdarma pro 
všechny… Obojí je obrovské naplnění, které nelze popsat slovy. Obzvlášť to druhé…

Největší síla je být potřebný, pomáhat, dělat radost sobě a druhým současně. To je pocit, který 
nejde zaplatit penězi.

Děkuji za všechna poznání, za všechny „rozbřesky“, kterých se mi dostalo. Věřím, že vše má svůj 
smysl a že je stále co zlepšovat. A že naše síla je mnohem větší, než si myslíme.

Posílám naději všem, kteří ji potřebují cítit.

P.
Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

P. S.  Můj osobní závazek – Nebudu už přednášet nikde, kde netřídí odpadky. 
Nestačí to vnímat, je třeba konat. Ano, takto to bude.

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

strany 9–17
Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř  
území Evropské unie na základě harmonizovaných pravidel EU (call-off stock)
Autor: Ing. Jana Ledvinková

strany 6–8
Stálá provozovna z pohledu  
účetnictví a daní z příjmů – 1. část
Autor: Ing. Otakar Machala

strana 18
Nezvratný osud novely daňového řádu – zákon nebyl přijat
Autor: Mgr. Barbora Bubeníčková

strana 18
Novela daňového řádu opětovně spatřila světlo světa
Autor: Mgr. Barbora Bubeníčková

strany 25–27
Daň z nemovitých věcí na portálu MOJE daně 
Autor: Ing. Jana Procházková

strana 5
Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti  
se šířením viru SARS-CoV-2
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

strana 29
Revaluation – přecenění – 13. lekce angličtiny 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

Citát: 
„Kdo může chodit k prameni, ať nechodí ke džbánu.“

Leonardo Da Vinci

strany 19–21
Reklamní činnost a živnostenské podnikání –  
dotazy a odpovědi – 1. část
Autor: JUDr. Irena Fleischmanová

strany 22–23
Evidence tržeb a nástup poslední vlny –  
papírový režim s mnoha omezeními…
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strana 24
Online komunikace  
s finančním úřadem realitou 
Autor: Ivana Vostatková

Články 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

1 – KARANTÉNA             Aktualizace: 7. 4. 2020 (beze změn)

Karanténa je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 23 zákona. Proplácení prvních 14 kalendářních 
dnů vyplývá z § 192 a následujících zákoníku práce.

2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME  Aktualizace: 7. 5. 2020

Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, o o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Vyhlášeno 27. 3. 2020.
Schváleno – zákon č. 230/2020 Sb. ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách 
v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 – sněmovní tisk 828/0. Vyhlášeno 
6. 5. 2020.

3 – OŠETŘOVNÉ OSVČ – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME    Aktualizace: 7. 5. 2020

Vláda schválila USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření č. 109.
PODMÍNKY: Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného 
virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.

4 – POJISTNÉ OSVČ – zdravotní – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME  Aktualizace: 7. 5. 2020

Schváleno – zákon č. 134/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášeno 27. 3. 2020.

4 – POJISTNÉ OSVČ – sociální – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME   Aktualizace: 7. 5. 2020

Schváleno – zákon č. 136/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
v roce 2020. Vyhlášeno 27. 3. 2020.

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME    Aktualizace: 4. 5. 2020

Finanční zpravodaj 4/2020 – Liberační balíček I / Finanční zpravodaj 5/2020 – Liberační balíček II / Finanční zpravodaj 
6/2020 – Liberační balíček III / Finanční zpravodaj 7/2020 – Liberační balíček IV

6 – EET – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME      Aktualizace: 14. 5. 2020

Schváleno – zákon č. 137/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu. Vyhlášeno 27. 3. 2020.

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME            Aktualizace: 13. 5. 2020

8 – PŘÍSPĚVEK „25 000 Kč“ ANEB KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ               Aktualizace: 14. 5. 2020 
A SPOLEČNÍKY S.R.O.

Zákon č. 159/2020 Sb. ze dne 9. dubna 2020, o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Zákon č. 234/2020 Sb. ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 – sněmovní tisk 830/0.

ZVEME VÁS NA NAŠE MIMOŘÁDNÁ VYSÍLÁNÍ S PĚVOU.

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

https://www.ucetni-portal.cz/1-karantena-5282-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-osetrovne-osvc-prubezne-aktualizujeme-5260-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-pojistne-osvc-zdravotni-prubezne-aktualizujeme-5257-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-pojistne-osvc-socialni-prubezne-aktualizujeme-5256-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-eet-prubezne-aktualizujeme-5258-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-prispevek-25-000-kc-aneb-kompenzacni-bonus-pro-osvc-a-spolecniky-s-r-o-5286-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-prispevek-25-000-kc-aneb-kompenzacni-bonus-pro-osvc-a-spolecniky-s-r-o-5286-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/a-vsechno-je-jinak-reakce-ministryne-aleny-schillerove-na-petadvacitku-5295-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/aktuality/


19

Účetní měsíčník č. 5/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Pokládání optických kabelů a živnostenské podnikání

Dotaz
Společnost hodlá provádět pokládku optických kabelů do země (jedná se o výkopové práce, položení chrániče 
kabelů a samotných kabelů, připojení ke koncovému zákazníkovi, úprava terénu po skončení prací apod.), má 
platné živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení“. 
Lze provádět uvedenou a zamýšlenou činnost (tj. pokládání optického kabelu a práce s tím spojené) na základě 
citované ohlašovací živnosti řemeslné v předmětu podnikání „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů 
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“, nebo pro realizaci zakázek pokládání optického kabelu 
a práce s tím spojené musí mít společnost (právnická osoba) vydáno živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací 
vázanou v předmětu podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“?

Odpověď
K uskutečňování pokládky optických kabelů do země lze uvést, a to v souladu s odbornými stanovisky kompetentních 
ústředních správních orgánů, že podle § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) se stavbou rozumí veškerá stavební díla vznikající stavební či montážní 
technologií, a to bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 
účel využití a dobu trvání.

Podle stavebního zákona se „stavbou technické infrastruktury“ mimo jiné rozumí také komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Za zmíněnou stavbu lze považovat rovněž 
vedení a pokládku optických kabelů. Činnost, která spočívá v pokládání optických kabelů a práce s tím spojené, lze provádět 
na podkladě živnostenského oprávnění pro ohlašovací vázanou živnost v předmětu podnikání „Provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování“, a to za předpokladu, že tato činnost splňuje znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“).

Živnostenský zákon charakterizuje „živnost“ v ustanovení § 2 tak, že je to činnost soustavná, provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto, tzn. živnostenským 
zákonem. 

„Soustavná“ činnost je činnost nikoli nahodilá, jednorázová nebo činnost vykonávaná pouze příležitostně, resp. znak 
soustavnosti nesplňuje činnost, jež nemá charakter opakovanosti. Posuzování toho, zda konkrétní činnost splňuje či 
nesplňuje znak soustavnosti je závislé na konkrétních okolnostech, především na délce trvání nebo opakování činnosti. Znak 
soustavnosti může také splňovat sezonní činnost, která je realizována opakovaně každou sezonu, např. prodejní činnost ve 
velikonočním nebo vánočním období.

Činnost provozovaná „samostatně“ představuje rozhodování o organizaci práce a řízení této práce nezávisle na příkazech 
jiné osoby. Zde je ale třeba poznamenat, že podle povahy věci není vyloučen vliv osoby, pro níž je činnost vykonávána či 
výsledek činnosti určen; týká se např. výrobku na zakázku.

Provozování činnosti „vlastním jménem“ je stav, kdy podnikatel vykonává činnost pod svým jménem podnikatele, resp. pod 
svou obchodní firmou. Obchodní firma fyzické osoby je její jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele 
nebo druh podnikání. Obchodní firma právnické osoby je název, pod nímž je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku 

1

Reklamní činnost a živnostenské  
podnikání – dotazy a odpovědi
1. část
Autor: JUDr. Irena Fleischmanová

Pod jaký předmět podnikání spadá pokládání optických kabelů? Jaký právní předpis byl porušen v případě, kdy společnost 
prostřednictvím reklamy nabízela cenu za své služby nižší, než potom byla cena skutečná? Může živnostenský úřad zrušit 
živnostenské oprávnění, pokud podnikatel svou činnost již 5 let neprovozuje? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku 
JUDr. Ireny Fleischmanové.
Jana

Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 1. část  
20. 4. 2020

JUDr. Irena Fleischmanová

https://www.codexisuno.cz/9cd
https://www.codexisuno.cz/9cd
https://www.codexisuno.cz/9ce
https://www.codexisuno.cz/9cf
https://www.codexisuno.cz/9cf
https://www.codexisuno.cz/9cf
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1623.mp3
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(pokud se do tohoto rejstříku zapisuje); jinak název, pod kterým byla tato osoba zřízena. Součástí obchodní firmy právnické 
osoby může být rovněž dodatek označující organizačně právní formu právnické osoby. 

Činnost provozovaná „na vlastní odpovědnost“ znamená, že majetkové a nemajetkové důsledky, které plynou z výkonu 
činnosti, jdou na účet podnikatele, jež tuto činnost provozuje. 

Provozování činnosti za účelem dosažení zisku spočívá v tom, že finální výsledek této provozované činnosti je určen na 
trh, resp. k užitku jiného, nikoli k užití samotného podnikatele. Není přitom rozhodující, zda bylo zisku skutečně dosaženo, 
důležité je, že činnost směřovala k jeho dosažení. 

Provozování činnosti za podmínek stanovených živnostenským zákonem znamená, že se nejedná o činnosti vyloučené 
z právního režimu živnostenského zákona (např. činnost lékařů, která je upravena jiným právním předpisem). V této 
souvislosti lze zmínit také činnosti, které splňují znaky „živnosti“, ale jsou provozovány neoprávněně, resp. bez příslušného 
živnostenského oprávnění.

Závěrem je k činnosti pokládání optických kabelů třeba doplnit, že pokud se bude jednat o činnost pro vlastní potřebu, kdy 
činnost nebude vykazovat znaky „živnosti“, nejedná se o podnikání podle živnostenského zákona.

Přestupek, jeho charakteristika, znaky a posuzování  
odpovědnosti za přestupek

Dotaz
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby se jako podnikatelé v praxi často dostávají do řízení o přestupku, v němž 
jsou postihováni za porušení povinností stanovených právními předpisy. 
Je možné stručně charakterizovat, co se rozumí přestupkem, co musí přestupek splňovat, aby mohl být podnikatel 
potrestán v přestupkovém řízení a co musí správní orgán prokazovat při posuzování přestupkového jednání 
uvedených osob?

Odpověď
Tuto problematiku řeší zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, (dále jen „zákon o odpovědnosti 
za přestupky“), který specifikuje přestupek jako společensky škodlivý protiprávní čin, jež je v zákoně za „přestupek“ výslovně 
označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. 

Aby mohl být někdo postižen za přestupek, musí být splněny formální znaky přestupku i jeho materiální znak současně. 
Jednání obviněné osoby musí být rovněž současně protiprávní.

Formálními znaky přestupku jsou především znaky jeho skutkové podstaty, a to objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní 
stránka. Pokud se přestupkového jednání dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, správní orgán nezkoumá 
subjektivní stránku, neboť se zde nejedná o subjektivní odpovědnost (tzn. odpovědnost za zavinění, ať již nedbalostní nebo 
úmyslné), ale o objektivní odpovědnost (tzn. odpovědnost za výsledek); objektivní odpovědnost nezbavuje správní orgán 
povinnosti prokazovat splnění všech zákonných znaků skutkové podstaty přestupku. 

Cena za přepravní službu

Dotaz
V rámci své podnikatelské činnosti nabízela právnická osoba přepravní služby prostřednictvím reklamy, kterou 
objednala ke zpracování u jiné právnické osoby. V této reklamě byla nabízena nízká cena za přepravní služby. Tato 
cena byla uvedena v rezervačním systému společnosti, ale lišila se od skutečné ceny, kterou zákazník společnosti 
uhradil.
Může být v tomto případě jednání přepravní společnosti protiprávním jednáním, jaký právní předpis byl v tomto 
případě porušen, co může být zohledněno při uložení pokuty a jaká může být výše uloženého finančního postihu?

Odpověď
Zmíněná společnost, která se nachází v postavení „zadavatele“ reklamy porušila § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, („dále jen zákon o regulaci reklamy“), a to porušením zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Citovaná zvláštní právní úprava (§ 4 odst. 1) uvádí, že obchodní praktika je nekalá, 
je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování 

2

3
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https://www.codexisuno.cz/9cg
https://www.codexisuno.cz/9cg
https://www.codexisuno.cz/9ch
https://www.codexisuno.cz/9ew
https://www.codexisuno.cz/9ew
https://www.codexisuno.cz/9ez
https://www.codexisuno.cz/9eA
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spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Související 
ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (§ 5 odst. 1) stanoví, že obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud 
obsahuje věcně nesprávnou informaci, a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně 
koupě, které by jinak neučinil. 

Přepravní společnost prostřednictvím reklamy nabízela přepravní služby za sníženou cenu, která ve skutečnosti byla vyšší, 
resp. v této reklamě byl užit nepravdivý údaj. Tato společnost se dopustila přestupku podle § 8a odst. 2 písm. b) zákona 
o regulaci reklamy, správní trest pokuty se ukládá podle § 8a odst. 6 písm. c) téhož zákona ve vazbě na zákon o odpovědnosti 
za přestupky (§ 35, § 46). Zákonná sazba je stanovena až do maximální výše 5 000 000 Kč. 

Při určení výše pokuty správní orgán vychází ze zákonem stanovených hledisek, která jsou dána pro uplatnění sankčního 
postihu; přihlíží se k závažnosti protiprávního jednání, především ke způsobu spáchání, následkům a okolnostem, za nichž 
bylo protiprávní jednání spácháno. Zohledněna ve prospěch společnosti může být skutečnost, že k chybné informaci o ceně 
došlo omylem, nikoli vědomým jednáním a že bezprostředně po zjištění omylu byla zjednána náprava. Polehčující okolností 
může být rovněž příslib společnosti o opatřeních, která budou směřovat k tomu, aby se obdobné pochybení neopakovalo. 

Správní orgán může zohlednit také první porušení právních povinností společnosti, její maximální součinnost v průběhu 
řízení i druh média, kterým je reklama šířena (např. reklama na internetových stránkách společnosti osloví menší okruh 
spotřebitelů, než reklama šířená masovým médiem, jakým je televize, rozhlas či denní tisk).

Zrušení živnostenského oprávnění

Dotaz
Podnikatel neprovozuje ohlašovací volnou živnost pět let, živnostenskému úřadu však neoznámil přerušení výkonu 
tohoto podnikání. 
Jakým způsobem živnostenský úřad takový případ řeší, resp. může živnostenský úřad živnostenské oprávnění zrušit?

Odpověď
Ano, může. Živnostenský zákon stanoví (§ 58 odst. 5), že živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, 
pokud podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než čtyři roky.

Tento postup však není uplatněn, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti. 

4

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2020 
» ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE
 ing. Pěva Čouková

» DAŇ Z PŘÍJMŮ
 ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
 ing. Matěj Nešleha
 Bc. Ivan Rota, MBA
 ing. Ivana Pilařová
 ing. Eva Nedorostková
 ing. Pěva Čouková

      K zakoupení na ww.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

UŽ JE MÁTE NA SVÉM STOLE?

+ E-BOOKY

Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 1. část  
20. 4. 2020

JUDr. Irena Fleischmanová

https://www.codexisuno.cz/9eB
https://www.codexisuno.cz/9ex
https://www.codexisuno.cz/9ex
https://www.codexisuno.cz/9ey
https://www.codexisuno.cz/9ci
https://www.codexisuno.cz/9ci
https://www.codexisuno.cz/9cj
https://www.codexisuno.cz/9ck
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME.

veškeré materiály

video

(můžete 
zastavovat, 
můžete se 

vracet zpět)

MP3

(můžete 
poslouchat 

kdekoliv)

KDEKOLIV / KDYKOLIV

NAPLŇUJEME OD 15. 6. 2020

https://danovy-specialista.eu/
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ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
od Pěvy Čoukové a Účetního Portálu

ONLINE

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

Proč jít na kurz?
  ať si můžete VĚŘIT při každém 

novém dotazu od klienta
  ať jste JISTÍ svými způsoby účtování 

v běžném životě a také při kontrole 
od správce daně

  ať získáte SEBEDŮVĚRU, ať jdete 
či nejdete na zkoušky daňového 
poradce

  ať si ZVÝŠÍTE svoji kvalifikaci a věříte 
si i u klientů, kteří mají složitější 
účetnictvíIvan

majitel účetní firmy

„Pěva umí dodat ten správný 
impuls do toho pokračovat a mít 

chuť vytrvat (zkoušky daň. poradce), 
inspiruje mě její přístup - mít 

vzdělávání a objevování souvislostí za 
svoji srdeční záležitost jako ona.“

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

ZÁZNAMY Z PRVNÍCH DNŮ KURZU JIŽ ZVEŘEJNĚNY!

https://ucto-academy.cz/
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

#9 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

13. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

#7 Mimořádné vysílání s Pěvou - 
Všichni slibují. My zdrojujeme.

Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

1 h 34 m
in

28. 4. 2020

#8 Mimořádné vysílání s Pěvou - 
Všichni slibují. My zdrojujeme.
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 01 m
in

7. 5. 2020

Test na daňovou uznatelnost 
úroků s Ivanou 
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pěva Čouková

12. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Zahraniční obchod se službami 
z hlediska uplatňování DPH 

Marek Reinoha
Ing. Pěva Čouková

30. 4. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Povídání nad aktuální situací s 
Ivanou 
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pěva Čouková

5. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 35 m
in

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/videa/

