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ÚVODNÍ SLOVO

SPEKTRUM BOHATSTVÍ

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

závěrky jsou teď v plném proudu v účetních a daňových kancelářích. Stejně je to i u nás. V plném proudu je i naše 
vzdělávání – běží u nás tři specialisté – mzdový, daňový a specialista pro právnické osoby. 

Takže jako obvykle máme plno práce a možná nemáme na nic moc čas.

Kde je rovnováha mezi prací a odpočinkem? Marně hledáme.

Vše je o prioritách…

Vše je o delegování…

Moje vize – budu dělat jen to, v čem jsem nenahraditelná a ostatní deleguji na moje kolegy.

Ale co když nemáme dosud žádné kolegy?

Možná bychom kolegy, zaměstnance, spolupracovníky měli mít. Jinak budeme stále v tzv. „žluté úrovni“ – PLAYER podle 
Rogera Hamiltona. Výhodou je, že nemusíme nikoho nic učit, vše si uděláme sami, vše je precizní. Pokud není, víme, že 
chybu jsme si udělali sami. Nevýhodou je, že když nemůžeme tvořit, nic není. Přirovnání – když nevezmete do rukou 
kytaru, není žádné hudby. 

Když se chceme posunout, je třeba delegovat, najít si kolegy, naučit je systém, práci, vzdělávat je, kontrolovat, dát 
důvěru, počítat s tím, že dotyčný možná zůstane, možná odejde. 

Známe to? Dáme to? Dali jsme to už?

Často máme pocit, že jsme tím podnikatelem – podle Rogera Hamiltona tzv.  „zelená úroveň“ PERFORMER – 
VYKONAVATEL. 

Ale popravdě mnohdy to není to pravé, často musíme pracovat víc, než je nám příjemné. „Vyhrnujeme rukávy“, když 
cokoliv hoří. Je to možná živnostník, od slova uživit se… a k opravdovému řízení vlastní kanceláře to má daleko. 

To pravé, můj cíl a určitě nejen můj, je tzv. „modrá úroveň“ – CONDUCTOR – DIRIGENT.

Udávám směr, vše funguje, pluje samo a já mohu vymýšlet vize a dělat to, kde jsem nenahraditelná. A možná snít 
o alchymistické úrovni.

Přiznám se, že jsem sama stále v zelené úrovni a promíchávám se do modré, už roky.

Je to jako zelená tráva někde dole a modré nebe nahoře. Rozdíl veliký.

Možná však stačí roztáhnout křídla, vyletět nad horizont denních starostí a letět…

Přeji nám, abychom našli čas na zastavení, přemýšlení, debaty s inspirativními lidmi a podařilo se nám letět…

VŠECHNO JE MOŽNÉ.

Krásný květen.

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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10. 5. 2022
Kryptoměny a daně – stručný přehled  
z pohledu právnických i fyzických osob
Autor: ing. Lenka Zachardová

strany 25–27

strany 5–9

7. 5. 2022
Poplatník v paušálním režimu a paušální daň poplatníka 
1. část
Autor: ing. Ivan Macháček 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Všechno je možné tomu, kdo věří…" 
Bible

 
Články

strany 16–23

12. 5. 2022

Obecně uznávané zásady účtování od Pěvy
Autoři: ing. Pěva Čouková 

strany 11–14

9. 5. 2022
Poplatník v paušálním režimu a paušální daň poplatníka
2. část
Autor: ing. Ivan Macháček 

strana 28

7. 5. 2022
DPH – nový postup obcí za služby  
v rámci odpadového hospodářství
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   11. 5. 2022    Weby Finanční správy budou dočasně nedostupné
Od pátku 13. 5. 2022 od 15:00 do soboty 14. 5. 2022 do 16:00 budou z důvodu servisního zásahu nedostupné následující 
webové stránky, spravované Finanční správou: www.financnisprava.cz, www.finfoveskole.cz, www.danovakobra.cz, drazby.
financnisprava.cz/mwclient/main.html, statistiky.financnisprava.cz/

   10. 5. 2022    Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně pravděpodobně 
vzroste na dva miliony

Velkou změnu v daních slibuje vládní návrh změn daňových a dalších předpisů, které navrhlo Ministerstvo financí ČR a které 
vyplývá z Programového prohlášení vlády. Jedná se o návrh, který není aktuálně mezi návrhy v Poslanecké sněmovně ani 
v Senátu. Budeme pro Vás sledovat.
Navrhují se tři pásma paušální daně podle volby poplatníka – 1 mil. Kč, 1,5 mil. Kč a 2 mil. Kč. Navrhují se i možnosti přesunu 
mezi pásmy, pokud realita příjmů bude jiná, což je důležité. Součástí návrhu je také zvýšení hranice pro plátce DPH ze 
současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. V návrhu je i prodloužení mimořádných odpisů i na roky 2022 a 2023 (původně do konce 
roku 2021). Navržená účinnost 1. 1. 2023.
Tak uvidíme, jak to po jednání poslanců a senátorů nakonec dopadne. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

    9. 5. 2022    Bankovní rada ČNB opět zvýšila úrokovou sazbu 
Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. Důvodem 
zvyšování sazeb je nadále rostoucí inflace. Veškeré podrobnosti si můžete přečíst v příloze aktuality.

     6. 5. 2022    Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo 
spotřební daně

Upozorňujeme na aktualizaci tiskopisu 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (vzor č. 4).
Do Osvědčení byly doplněny jako žádající subjekty Evropská komise nebo jakýkoli jiný subjekt založený podle práva Unie, plní- 
-li své úkoly v reakci na pandemii COVID-19 (jako příklad lze uvést Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), Evropské 
středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nebo Evropský úřad připravenosti na mimořádné zdravotní situace (HERA)).
Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

    3. 5. 2022    Novela zákona o spotřebních daních a zákona o DPH
Dne 27. 4. 2022 (až na uvedené výjimky) nabyl účinnosti zákon č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

     3. 5. 2022    ČNB odebrala licenci Sberbank CZ. Likvidátor/insolvenční správce 
poté začne zpeněžovat majetek Sberbank CZ

Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. dubna 2022. Soud musí 
o jmenování likvidátora na návrh ČNB rozhodnout do 24 hodin. Likvidátor po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank 
CZ a podle výsledku tohoto posouzení bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení.

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/weby-financni-spravy-budou-docasne-nedostupne-6832-a.html
http://www.financnisprava.cz/
http://www.finfoveskole.cz/
https://www.danovakobra.cz/
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html
https://statistiky.financnisprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-pausalni-dane-pravdepodobne-vzroste-na-dva-miliony-6828-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-pausalni-dane-pravdepodobne-vzroste-na-dva-miliony-6828-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-pausalni-dane-pravdepodobne-vzroste-na-dva-miliony-6828-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/bankovni-rada-cnb-opet-zvysila-urokovou-sazbu-6827-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/upozorneni-k-tiskopisu-osvedceni-o-osvobozeni-od-dph-nebo-spotrebni-dane-6821-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisu-osvedceni-o-osvobozeni-od-dph-nebo-spotrebni-dane-6821-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/novela-zakona-o-spotrebnich-danich-a-zakona-o-dph-6813-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cnb-odebrala-licenci-sberbank-cz-likvidator-insolvencni-spravce-pote-zacne-zpenezovat-majetek-sberbank-cz-6811-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cnb-odebrala-licenci-sberbank-cz-likvidator-insolvencni-spravce-pote-zacne-zpenezovat-majetek-sberbank-cz-6811-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/


10

Účetní měsíčník č. 5/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.czIntenzivní 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
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Intenzívní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

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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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/

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

záznam 15denního vzdělávacího kurzu | IHNED K DISPOZICI

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

» naše zlato | stále platné informace «

NOVÝ KURZ PLÁNUJEME V ROCE 2024 K NOVÉMU ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
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Kryptoměny a daně – stručný přehled 
z pohledu právnických i fyzických osob
Autor: ing. Lenka Zachardová 

Co jsou a nejsou kryptoměny účetně a daňově, se nějakým způsobem projasňuje. Přesto zůstává mnoho otazníků. Například: 
Jak znalec ocení podle oceňovacího zákona nákup a prodej zboží za kryptoměnu, jak uvádí nová informace GFŘ? Jak budeme 
oceňovat v Kč hodnotu kryptoměny při směně za naši měnu, když nejsou uvedeny na lístku ČNB a kryptoměny nejsou 
penězi? Co znamená přepočet přes třetí měnu konkrétně?
Přesto je určitě dobré, že vyšla Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin) a tento článek 
Lenky Zachardové z této informace vychází. Doplňujeme za Účetní Portál v příloze další důležité dokumenty ke kryptoměnám. 
Pro účely daně z přidané hodnoty je nezbytné nahlížet na kryptoměny ve smyslu rozsudku SDEU C-264/14 Skatteverket 
v. David Hedqvist tak, že představují alternativní platební prostředky. Není stejný pohled na kryptoměny v DPH a v dani 
z příjmů. Už jsme si zvykli na tyto anomálie.
A účtování všech nakoupeních kryptoměn na účet zásob nezachycuje ekonomickou podstatu nákupu u mnoha účetních 
jednotek a je podle mne potřeba se nad vykázáním kryptoměn v účetní závěrce logicky zamyslet. Nicméně reálnou hodnotou 
je určitě oceňovat nebudeme, nejsou vyjmenovány v § 27 zákona o účetnictví.

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

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách Informaci ke kryptoměnám. Ta seznamuje daňové subjekty 
využívající kryptoměnu s jejich daňovými povinnostmi. Připravili jsme pro vás shrnutí závěrů plynoucích z této informace.

Daň z příjmů právnických osob

  Z hlediska účetnictví je doporučeno o virtuálních měnách účtovat jako o zásobách „svého druhu“. Kryptoměny tedy 
nejsou peníze, ale zboží, s nímž se obchoduje, které se nakupuje a za nějž se může směňovat na reálném trhu.

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále též „ZDP“) neobsahuje pro transakce s kryptoměnami žádnou speciální 
úpravu, proto je pro účely zjištění základu daně z příjmů rozhodující správné zaúčtování příslušných transakcí. Při 
stanovení základu daně z příjmů právnických osob se vychází z výsledku hospodaření.

  Při získání kryptoměny těžbou nedochází ke zdanitelnému příjmu. Zdanitelný příjem vzniká až v okamžiku prodeje 
kryptoměny (tj. směny za fiat měnu), směny kryptoměny za zboží nebo služby, resp. kryptoměny za kryptoměnu.

  Při těžbě kryptoměn se v rámci daně z příjmů právnických osob uplatní daňový režim jako u vlastní výroby.

  Při nákupu a prodeji zboží/služeb za kryptoměnu se jedná o směnu a z daňového hlediska se na ni hledí jako na nákup 
a prodej věci. Příjem ze směny kryptoměny za jinou věc (případně službu) se zdaňuje jako příjem dosažený vzájemnou 
směnou v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo příjmu dosaženo. Obdobně je zdaňovaný i příjem plynoucí ze směny 
kryptoměny za jinou kryptoměnu.

  Peněžní příjem z prodeje kryptoměny podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci (zásob „svého 
druhu“). Jako daňově uznatelný náklad se uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví.

  Kryptoměny se k rozvahovému dni neoceňují reálnou hodnotou.

1

10. 5. 2022

Kryptoměny a daně – stručný přehled z pohledu právnických i fyzických osob
ing. Lenka Zachardová

https://www.codexisuno.cz/cHR?lang=cs
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Daň z příjmů fyzických osob

  Příjmy z transakcí s kryptoměnami jsou předmětem daně z příjmů. Jedná se buď o příjem ze samostatné činnosti podle 
§ 7 nebo příjem z nájmu movitých či nemovitých věcí hrazených kryptoměnou podle § 9, či o ostatní příjem podle § 10 
ZDP.

  Rozhodující pro zařazení příjmů pod příslušné ustanovení § 7, případně § 10 ZDP je skutečnost, zda poplatník uvedenou 
činnost vykonává se záměrem činit tak soustavně, za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost – pak je příjem 
z takové činnosti příjmem podle § 7 ZDP. Neprovozuje-li poplatník danou činnost tímto způsobem, jedná se o příjem 
podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP.

  Příjmy poplatníka, který vlastní živnostenské oprávnění opravňující ho k provozování této činnosti, jsou zdaňovány podle 
§ 7 odst.1 písm. b) ZDP (příjmy ze živnostenského podnikání), a pokud poplatník neuplatní výdaje ve skutečné výši, může 
uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 60 % z příjmů.

  V případě, že poplatník příslušné živnostenské oprávnění nevlastní, přestože tuto zákonnou povinnost má, je považován 
za poplatníka provozujícího podnikatelskou činnost a jeho příjmy jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP. Pokud 
neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 40 % z příjmů.

  U příjmů z nájmu se může jednat buď o příjem podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP (majetek zařazen v obchodním majetku) 
nebo o příjem podle § 9 odst. 1 písm. a) ZDP, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů či o příjem z nájmu movitých věcí 
podle § 9 odst. 1 písm. b) ZDP (kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP).

  V okamžiku provedení transakce s kryptoměnou musí být její hodnota vyjádřená v Kč. Vzhledem k tomu, že kryptoměny 
nejsou uváděny v kurzovním lístku ČNB, použije se přepočet přes třetí měnu.

  Při získání kryptoměny těžbou nedochází ke vzniku zdanitelného příjmu. Zdanitelným příjmem je až zpeněžení vytěžených 
kryptoměn nebo jejich směna za jiné zboží nebo služby. U fyzických osob, které nejsou účetní jednotkou, se při získání 
kryptoměny jedná o nabytí věci vlastní činností, a postupuje se tudíž obdobně jako při získávání věci vlastní činností.

  Nákup a prodej zboží/služeb za kryptoměnu – transakce se považuje za směnu nepeněžních plnění mezi dvěma stranami 
– kupujícím a prodávajícím. Zdanitelný příjem dosahují obě smluvní strany, na obou stranách se příjem ocení podle 
právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Obdobně je zdaňovaný i příjem plynoucí ze směny kryptoměny za 
jinou kryptoměnu.

  Příjem dosažený prodejem kryptoměn může být u fyzických osob předmětem daně jako příjem podle § 7 ZDP (příjem 
z podnikání), pokud je dosahován podnikatelem v rámci jeho činnosti (je zahrnutý do jeho obchodního majetku), nebo 
jako příjem podle § 10 ZDP (tj. ostatní příjem).

Daň z přidané hodnoty

  Pro účely DPH představují kryptoměny alternativní platební prostředky, které jsou používány obdobným způsobem jako 
zákonné platební prostředky.

  V případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje „těžbu“ kryptoměny pro své účely, není těžba kryptoměny předmětem 
daně, protože neexistuje přímá vazba, resp. smluvní vztah mezi touto osobou a jejím příjemcem. Odlišně je však potřeba 
posuzovat situaci, kdy osoba povinná k dani najme/pronajme technologické zařízení na těžbu kryptoměny.

  Osoba povinná k dani, která poskytuje službu spočívající ve směně kryptoměny na fiat měnu za úplatu (např. poplatek za 
směnu, poplatek za provedení obchodu), uskutečňuje směnárenskou činnost, která je osvobozena od daně bez nároku 
na odpočet daně. Stejné daňové posouzení se uplatní i u úplatné směny kryptoměny za kryptoměnu.

  Pokud osoba povinná k dani obchoduje s kryptoměnami (nakupuje a prodává kryptoměny) za účelem získávání 
pravidelného příjmu, nikoliv pouze v rámci správy osobního majetku, uskutečňuje ekonomickou činnost. Činnost 
spočívající v obchodování s kryptoměnou za účelem získávání pravidelného příjmu lze posuzovat obdobně jako operaci 
týkající se peněz, která je finanční činností a je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin) naleznete na Účetním Portálu ZDE nebo na 
webových stránkách Finanční správy. 

Článek byl zveřejněn na webu bnt.eu – Právní novinky.

2
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Kryptoměny a daně – stručný přehled z pohledu právnických i fyzických osob
ing. Lenka Zachardová
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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

Odkazy na důležité dokumenty ke kryptoměnám na Účetním Portálu

  Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)
  Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn – bitcoiny, kryptoměny
 Je k obchodování s tzv. převodními tokeny nebo k jejich směně vyžadováno oprávnění ČNB?
  Metodický pokyn č. 2 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí určený povinným osobám o přístupu povinných 

osob k digitálním měnám
 Je k obchodování s bitcoiny nebo k jejich směně potřebné povolení ČNB?
 Judikát SDEU C-264/14 - tento a řadu dalších judikátů naleznete na Účetním Portálu v záložce Judikatura ZDE

Kryptoměny a daně – stručný přehled z pohledu právnických i fyzických osob
ing. Lenka Zachardová

https://1url.cz/kKF71
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-danovemu-posouzeni-transakci-s-kryptomenami-napr-bitcoin-2847-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-ministerstva-financi-k-uctovani-a-vykazovani-digitalnich-men-bitcoiny-kryptomeny-1625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/je-k-obchodovani-s-tzv-prevodnimi-tokeny-nebo-k-jejich-smene-vyzadovano-opravneni-cnb-2880-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-c-2-financniho-analytickeho-utvaru-ministerstva-financi-urceny-povinnym-osobam-o-pristupu-povinnych-osob-k-digitalnim-menam-2879-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-c-2-financniho-analytickeho-utvaru-ministerstva-financi-urceny-povinnym-osobam-o-pristupu-povinnych-osob-k-digitalnim-menam-2879-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/je-k-obchodovani-s-bitcoiny-nebo-k-jejich-smene-potrebne-povoleni-cnb-2881-x.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5348131
https://www.ucetni-portal.cz/judikatura/
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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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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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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

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.

Účetnictví s Pěvou

Pěva Čouková

12. 5. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

cc
a 1 h 30 m

in

Otázky a odpovědi  
k problematice DPH – pokračování

2 h 02 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

3. 5. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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-chyby-a-omyly-v-dppo-utery-12-04-2022-19-00-257-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-pevou-12-05-2022-19-00-261-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-pokracovani-utery-03-05-2022-19-00-260-V.html

