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ÚVODNÍ SLOVO

VIDÍTE PŘÍLEŽITOST V KAŽDÉ PŘEKÁŽCE? 

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

znáte situaci, kdy si myslíte, že tady máte vyřešeno, že tato situace je v pořádku a že vše je 
v pohodě?

A pak pochopíte, že to tak nebude. Osud (karma, vesmír) Vám pošle do cesty, že to bude jinak. 
Dříve jsem si říkávala, když bylo něco v pohodě: „Kéž by to takto vydrželo…“ Velmi často krátce 
po vyslovení mého přání vznikla potíž. Přestala jsem to říkat, ale do života mi to chodí stejně, asi 
jako většině z nás.

Je zvláštní, ano obvykle byly signály, že řešení není stoprocentní, ale nechtěli jsme to vidět, 
nechtěli jsme to slyšet, nechtěli jsme o tom mluvit. Ostatně, co je stoprocentní? Naučili jsme se 
udělat ústupek, kompromis… Je to běžná součást života.

Život je cesta, je třeba výzvy přijmout, vidět v nich příležitost, i když se nám to v daný okamžik 
nelíbí a je to komplikace. 

Zrovna včera se jedna překážka objevila a večer mi přistál jakoby náhodou od Renaty Angelo, 
skvělé koučky, na Facebooku citát. Určitě pro mne, ale určitě nejen pro mne. Tak Vám jej posílám.

Vyšší vědomí vždy ví více než my. Znáte ten pocit, kdy se otočíte roky zpět a vzpomenete si na 
situaci, kdy jste něco řešili. Něco tehdy nepřekonatelného. A když se po letech otočíme zpět, 
rozumíme, proč to takto bylo pro nás to nejlepší. Jen jsme to tehdy nevěděli. Pokora k životu, ke 
všemu, co se děje. 

To je i jedna z metod NLP – neurolingvistické programování. Uděláte krok vpřed, pomyslně pět let 
dopředu ve Vašem životě, a otočíte se. Díváte se na svůj současný problém z perspektivy za pět 
let. Obvykle jasně cítíte, že je to pryč, bez emocí, vyřešené, správně zapadnuté do sledu událostí. 

Přeji Vám, abyste vždy pochopili co nejrychleji, že každá překážka je novou příležitostí…

Bylo by prima si to alespoň uvědomit. Cesta k řešení jistě přijde a klid v duši také… je třeba malinko 
vyčkat, prožít to… To je život… často se nám to nelíbí, velmi často to bolí…

Ostatně, kdyby bylo vše jednoduché, pohodové a sluníčkové, možná by nás to ani tolik nebavilo.

P.

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

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

Citát: 
„Pesimista vidí překážku v každé příležitosti.
Optimista vidí příležitost v každé překážce.“

Winston Churchill

Články

strany 7–8
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sp. zn. 8 Afs 58/2019 - 48
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Autor: Ing. Ivo Šesták
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Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strany 16–21Konsolidace – 2. část
Autor: Ing. Daniel Horad

strany 5–6Řetězení daňových ztrát. Víme, co to je?
Autor: Ing. Pěva Čouková

strana 23
„Regulator“ 
15. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

8 – PŘÍSPĚVEK „25 000 Kč“ ANEB KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ                 Aktualizace: 2. 6. 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.
Zákon č. 262/2020 Sb., ze dne 27. 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.

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME              Aktualizace: 4. 6. 2020

6 – EET – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME      Aktualizace: 2. 6. 2020

Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu. EET odloženo do konce roku 2020, a to pro všechny. Vyhlášeno 2. 6. 2020

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME    Aktualizace: 29. 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

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.

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.

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.

2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME  Aktualizace: 19. 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. 

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.

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

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/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-eet-prubezne-aktualizujeme-5258-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-pojistne-osvc-socialni-prubezne-aktualizujeme-5256-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-pojistne-osvc-zdravotni-prubezne-aktualizujeme-5257-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-osetrovne-osvc-prubezne-aktualizujeme-5260-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-karantena-5282-a.html
http://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Posečkání daňové povinnosti
Autor: Ing. Ivo Šesták

Cílem správy daní je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Po vyměření daňové povinnosti mohou 
vzniknout dvě situace:
1. Daňová povinnost je uhrazena.
2.  Daňová povinnost nebyla daňovým subjektem zaplacena, vznikne nedoplatek (vyměřená daň není uhrazena v den 

splatnosti).
Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „daňový řád“) tak nastane situace, kdy správce daně má povinnost vymáhat 
nedoplatek daňovou exekucí, nebo zabezpečit jeho vymožení prostřednictvím soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit 
v insolvenčním řízení, další možností je přihlášení do veřejné dražby. Předmětem tohoto článku nejsou tyto uvedené situace.
Pokud daňový subjekt není schopen ze zákonných důvodů zaplatit vyměřenou daňovou povinnost, má možnost požádat 
správce daně o posečkání této daňové povinnosti nebo její rozložení na splátky. Posečkání je upraveno v § 156 až 157 
daňového řádu a je vázáno na podmínky zde uvedené. K aplikaci posečkání vydalo 8. 4. 2015 Generální finanční ředitelství 
metodický pokyn1 a následně i Informaci Generálního finančního ředitelství k posečkání daně (informační leták v sekci 
Informace pro veřejnost2). 
Důvody posečkání, které jsou uvedeny v § 156 odst. 1 daňového řádu, jsou zejména sociálního nebo ekonomického rázu. 
Správce daně má právo povolit na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední posečkání úhrady daně, popřípadě 
rozložení její úhrady na splátky (dále jen „posečkání“) v těchto případech:
a) neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
b) ohrožení výživy daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
c)  neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl 

pravděpodobně nižší, než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Ad a)  Vážnou újmu lze spatřovat například ve hrozící ztrátě bydlení, omezení zdravotní péče nebo sociálních služeb, ve ztrátě 
zakázek u podnikajících osob.

Ad b)  Ohroženou výživou je míněno, že by v důsledku uhrazení daňového nedoplatku nebyl schopen daňový subjekt 
uspokojit své životní potřeby.

Ad c)  Jedná se o specifický zákonný důvod, který by vyžadoval komplexní finanční analýzu v podané žádosti o posečkání.
Ad d)  U tohoto zákonného důvodu nemá daňový subjekt dostatek peněžních prostředků k zaplacení a není schopen si tyto 

peníze obstarat jinak (např. prodejem majetku nebo půjčkou).
Ad e)  Je projednávána žádost o prominutí daně.
Výše zmíněné důvody, které daňový subjekt uvede v žádosti o posečkání, musí správci daně doložit například těmito 
náležitostmi: stavem pokladny, aktuální rozvahou, výkazem zisků a ztrát, výpisy z bankovních účtů, stavem pohledávek 
a závazků, výší mzdových nákladů a počtem zaměstnanců, výpisy z karty majetku k zajištění pohledávky, přehledem příjmů 
včetně sociálních dávek, přehledem výdajů, dalšími skutečnostmi, kterými doloží tvrzené důvody v podané žádosti.
Pokud podá daňový subjekt žádost o posečkání daně u místně příslušného správce daně, musí správce daně o žádosti 
rozhodnout do 30 dní od data podání.3 Jelikož žádost o posečkání nemá žádný závazný vzor, musí obsahovat obecné 
náležitosti podání dle daňového řádu4  a současně důvod podání žádosti o posečkání. Dále důkazy, které podporují (dokládají) 
tyto důvody uvedené v žádosti, návrh výše splátek, jejich termíny, popřípadě dobu posečkání.

1 Metodický pokyn k posečkání č.j. 11 213/15/7100-40126-011550 ze dne 8. 4. 2015
2 https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
3 § 156 odst. 2 daňového řádu
4 § 70 odst. 3 daňového řádu

Ve kterých případech má správce daně právo povolit posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky? Co musí žádost 
o posečkání obsahovat? Čím se dokládají důvody uvedené v žádosti? A jak je to v případě vyhovění žádosti s úrokem 
z prodlení? Odpovědi naleznete v článku pana ing. Ivo Šestáka. 
Jana

Posečkání daňové povinnosti
Ing. Ivo Šesták

https://www.codexisuno.cz/9nA
https://www.codexisuno.cz/9nB
https://www.codexisuno.cz/9nB
https://www.codexisuno.cz/9nD
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-poseckani-dane-802-x.html
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.codexisuno.cz/9nG
https://www.codexisuno.cz/9nH
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1647.mp3
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Podaná žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč za každou daň5 jednotlivě. Správní poplatek je možno uhradit 
v hotovosti na pokladně u správce daně, bankovním převodem nebo vylepením kolkové známky na žádost.
Není-li správní poplatek zaplacen, vydá správce daně výzvu k zaplacení správního poplatku. Nedojde-li k uhrazení správního 
poplatku ani v náhradní lhůtě, pak je řízení zastaveno.
Správce daně při rozhodování o žádosti není vázán návrhem daňového subjektu, může změnit stanovenou dobu posečkání 
nebo uložit další podmínky, na které je rozhodnutí o posečkání vázáno. Jedná se například o zajištění nedoplatku zástavním 
právem6 na majetek daňového subjektu, uhrazení všech plateb v termínu splatnosti anebo převedení případných budoucích 
přeplatků na posečkaný nedoplatek do doby než bude uhrazen.
Posečkání nesmí být povoleno na dobu delší než je lhůta pro placení daně7, což je 6 let.
V případě, že je žádosti vyhověno a správce daně vydá rozhodnutí o posečkání, po dobu posečkání neběží daňovému 
subjektu úrok z prodlení, ale úrok z posečkané částky ve výši 7 % repo sazby ČNB platné první den příslušného kalendářního 
pololetí8. Po skončení posečkání vydá správce daně platební výměr na úrok z posečkání, který je splatný do 30 dnů ode 
dne doručení platebního výměru. Je-li úrok z posečkání nižší než 100 Kč, pak se nepředepisuje. Ve specifických případech 
nevzniká úrok z prodlení, a to tehdy, když nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného důvodu9:
- první 4 dny následující po dni splatnosti10,
- ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti11,
- u nedoplatku na příslušenství daně12.
Pokud nebudou splněny podmínky stanovené správcem daně v rozhodnutí o posečkání, posečkání pozbývá účinnosti dnem 
jeho nedodržení. Daňový subjekt je o tom zpraven rozhodnutím správce daně. Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti 
také zahájením likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku.13

Daňový řád institutem posečkání umožňuje při obtížných životních situacích odložit zaplacení daňových povinností správci daně.

Poznámka:
V souvislosti s koronavirem informovala 16. 3. 2020 Finanční a Celní správa veřejnost o opatřeních, které v této souvislosti 
přijala a které naleznete na jejich stránkách www.financnisprava.cz a ve Finančním zpravodaji 4/2020. Mimo jiná opatření 
mohou daňoví poplatníci od pondělí 16. března 2020 odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně. V případě 
žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

5  položka 1 bodu 1 písm. d) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6 § 170 daňového řádu
7 § 156 odst. 5 a § 160 odst. 1 daňového řádu
8 § 157 odst.3 daňového řádu
9 § 157 odst. 6 daňového řádu
10 § 252 odst. 2 daňového řádu
11 § 253 odst. 2 daňového řádu
12 § 253 odst. 3 daňového řádu
13 § 157 odst. 5 daňového řádu

ZNÁTE NAŠE PŘEHLEDY? 
www.ucetni-portal.cz/prehledy/

...
PRO ČLENY ÚČETNÍHO PORTÁLU OD BALÍČKU GOLD  |  VYBRANÉ PŘEHLEDY JSOU I PRO STUDENTY

NOVĚ  
USPOŘÁDÁNO

PROVAZUJEME 
NA PŘÍKLADY

Posečkání daňové povinnosti
Ing. Ivo Šesták

https://www.financnisprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-1903-x.html
https://www.codexisuno.cz/9nI
https://www.codexisuno.cz/9nK
https://www.codexisuno.cz/9nL
https://www.codexisuno.cz/9nM
https://www.codexisuno.cz/9nN
https://www.codexisuno.cz/9nO
https://www.codexisuno.cz/9nP
https://www.codexisuno.cz/9nQ
https://www.codexisuno.cz/9nQ
https://www.codexisuno.cz/9nR
https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
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JEDINÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MORAVĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA OFFLINE
>> 8. 6. – 10. 7. 2020 / Bohuňovice <<

danovy-specialista.eu

POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE! 7. ROČNÍK

Vyzkoušejte si znalostní test, který je průřezem znalostí z daňových zákonů. 20 otázek. 

Moje vyhodnocení počtu bodů:

>>  18 a více jednička ......gratuluji – jste skvělí

>>  16–17 dvojka ...............slušný výkon – můžete být v klidu

>>  pod 15 trojka  ..............průměr – chcete být průměrní?

>>  pod 10 čtyřka ..............nevyhovující – uff… Vzdělávat se je třeba.

Jedno vzdělávání je tady a začíná v pondělí – ještě stíháte...

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®

CHCI SI ZKUSIT TEST

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

ONLINE

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

Proč si koupit online?
 �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�
účetnictví

Ivan, 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!

KURZ NAŽIVO JE V BĚHU  
A ONLINE KURZ PRŮBĚŽNĚ  

DOPLŇUJEME

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

Pod pokličkou úspěšných 
daňových a účetních kanceláří – 
Daňový specialista 
Ing. Pěva Čouková
a hosté

28. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 54 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD#10 Mimořádné vysílání s Pěvou – 

Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

19. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 43 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

Společenská smlouva, stanovy 
a zakladatelská listina - co musíte 
vědět o těchto dokumentech 
Mgr. Jan Šafránek
Ing. Pěva Čouková

21. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 48 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

WEBINÁŘ

2 h 01 m
in

7. 5. 2020

ZDARMA

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

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

13. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

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

12. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 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/webinar-pod-poklickou-uspesnych-danovych-a-ucetnich-kancelari-danovy-specialista-28-05-2020-19-00-182-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-10-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-19-05-2020-19-00-181-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spolecenska-smlouva-stanovy-a-zakladatelska-listina-co-musite-vedet-o-techto-dokumentech-host-mgr-jan-safranek-21-05-2020-19-00-173-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-8-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-07-05-2020-19-00-178-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-9-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-13-05-2020-19-00-180-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-test-na-danovou-uznatelnost-uroku-s-ivanou-12-05-2020-19-00-179-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-test-na-danovou-uznatelnost-uroku-s-ivanou-12-05-2020-19-00-179-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

