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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

dnes to bude o překročení komfortní zóny, o důvěře k týmu a upozadění vlastní nenahraditelnosti.
Ráda se obklopuji lidmi, kteří mě inspirují. Utkvěl mi velmi přístup blízké osoby Lilie, která měla 
letos na jaře důležitou konferenci a odjela pryč mimo republiku. Jsem si říkala, „tý jo, to je hustý“, 
místo, aby to tady všechno hlídala, tak si kamsi odjede a komentuje to z dáli. Přitahovalo mě to.

Letošní rok máme novou reklamní agenturu (asi sedmou), jejich přístup se mi líbí, byť jsem je 
neviděla a zatím ani vidět nechci. Přijdou mi jiní svým zájmem o Vás, o nás, o mne. Nerada bych 
přechválila, ale i jejich reporty jsou rozhodně zajímavé. A zajímavá byla i jejich inspirace pro mne – 
komentovat denně celých 18 dnů Daňového specialisty 2021.

Moje reakce – teď v červnu? To nedám! Kde vezmu čas? Ne, rozhodně ne…

A najednou se mi to propojilo. Jdu do toho, je to super výzva… ještě nikdy jsem si to nedopřála, 
propojím se s názory kolegů, ucítím náročnost na vlastní kůži a možná budu vidět vše jinak do 
budoucna. Ano, už teď vidím… ☺

Priorita je jasná a jasné je i to, že jdu do toho a navíc odjedu. Dám tomu zelenou… v práci by mě 
stále někdo potřeboval a takto budu mít jistotu, že se věnuji hlavně vytyčenému cíli.

Je tu krásně… moře, teplo, lidé na mě koukají zvláštně, někteří mě oslovují, co dělám a proč…

Hard working… častý projev…

Součástí tohoto příběhu bylo a je také uznání důvěry v můj tým, že naši největší akci roku zvládnou, 
že přišel čas jim důvěřovat naplno. Jsou moc šikovní a propojení navzájem, vím... Ale přece – 
NEBUDU TAM…

S díky za nápad odjet, s díky za vše, co mne už teď jako inspirace napadá, s díky za možnost psát 
denně reporty ke specialistovi a vymýšlet 21 otázek k tématu Vás všechny zdravím a předávám 
energii moře a slunce.

Děkuji moc všem nejbližším kolegům, které mám kolem sebe a kteří mi dávají znát, že si moji 
důvěru zaslouží…

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 ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

P.S.

Možná, že jdu do „modré zóny“ po letech snažení a sedění v „zóně zelené“. To 
je filozofie od Rogera Hamiltona – Dynamika bohatství. O tom třeba někdy 
příště, když budete chtít.

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

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

Citát:

„Pokud děláte něco, co vám připadá jako těžká práce, pak určitě děláte to, co nemáte.“
Roger Hamilton

 
Články

strany 34–35
17. 5. 2021

Hranice (ne)mravnosti výše úroků z prodlení
Autor: JUDr. Ondřej Drachovský

strana 30
9. 6. 2021Pravidla a omezení k vzájemnému předkupnímu právu vlastníků 

staveb a vlastníků pozemků pod těmito stavbami
Autor: Mgr. Jakub Kasl

strany 12–25
26. 5. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky  

a mírně pokročilé – 10. část – Kontrolní hlášení
Autor: ing. Ivana Pilařová

strany 31–33
28. 5. 2021

Máte skutečného majitele? A mohla bych ho vidět?
Autor:  Eva Dvořáková 

strany 6–11
5. 6. 2021

Stravenky versus stravenkový paušál
Autor: ing. Ivan Macháček

strany 27–29
14. 6. 2021

Mimořádný karanténní příspěvek 370 Kč
Autor: ing. Pěva Čouková

strana 37
10. 6. 2021

„Supervisory board“ – 90. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
   15. 6. 2021    Upozorňujeme, že žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za 

třetí bonusové období je nutno podat do 1. 7. 2021 
Nejpozději dne 1. 7.2021 je nutno podat žádost o kompenzační bonus za třetí bonusové období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021.

   14. 6. 2021    MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady 
Od 28. června do 13. září budou moci podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti 
se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu 
lze žádosti podávat do 19. července. Aktuální 1. výzvu jsme představili v aktualitě 6. 4. 2021. Výzvu 2 naleznete v příloze. 

   11. 6. 2021    Dopady pro uživatele MOSS od 1. 7. 2021 
Navazujeme na aktualitu z 21. 4. 2021, kde byl představen režim jednoho správního místa One Stop Shop (OSS). Včera jsme 
uvedli, jak provést registraci, a dnes tyto informace doplníme o dopady pro uživatele MOSS od 1. 7. 2021, které naleznete 
v příloze.

   10. 6. 2021    One Stop Shop (OSS) registrace – režim bude zaveden 1. 7. 2021 
Jste prodejce zboží na dálku (přes e-shop) zákazníkům do EU, poskytovatel služeb zákazníkům v EU nebo provozovatel 
elektronického rozhraní (digitální platforma)?
Zvláštní režim jednoho správního místa bude zaveden od 1. 7. 2021, registrovat se můžete už nyní. Návod, jak na to, naleznete 
v příloze. Dodavatel, který se registruje do režimu OSS, odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv 
se jedná o přeshraniční plnění v EU.

     9. 6. 2021    1. července 2021 ve firmách přestává platit povinnost testování 
zaměstnanců 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zrušení všech mimořádných opatření týkajících se povinného testování s účinností 
ode dne 1. července 2021.
Údaj o ukončení testování je uveden v příloze nebo zde – viz platnost opatření. V příloze další aktuality naleznete seznam 
všech mimořádných opatření týkajících se testování, které se ruší k datu 1. 7. 2021.

     7. 6. 2021    Celní správa ČR informuje o změnách týkajících se podmínek 
přeshraničního převozu peněžní hotovosti 

Od 3. června 2021 je Česká republika vázána Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní 
hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Hlavním cílem těchto kontrol je zamezit praní špinavých peněz a financování 
terorismu.

     7. 6. 2021    Zápis z Koordinačního výboru ze dne 19. 5. 2021 
Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 19. 5. 2021, který obsahuje 7 uzavřených příspěvků:
575/24.03.21 Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů, 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové 
souvislosti, 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí, 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti, 
579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních, 580/19.05.21 
Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání, 
582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů, 
583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucích jednoduché účetnictví

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

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozornujeme-ze-zadost-o-poskytnuti-kompenzacniho-bonusu-za-treti-bonusove-obdobi-je-nutno-podat-do-1-7-2021-6048-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozornujeme-ze-zadost-o-poskytnuti-kompenzacniho-bonusu-za-treti-bonusove-obdobi-je-nutno-podat-do-1-7-2021-6048-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/program-covid-nepokryte-naklady-5879-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/vyzva-2-k-programu-covid-nepokryte-naklady_11296.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dopady-pro-uzivatele-moss-od-1-7-2021-6041-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/one-stop-shop-oss-5915-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/dopady-pro-uzivatele-moss-od-1-7-2021_11287.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/one-stop-shop-oss-registrace-rezim-bude-zaveden-1-7-2021-6037-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/one-stop-shop-jak-vyplnit-registraci_11282.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-cervence-2021-ve-firmach-prestava-platit-povinnost-testovani-zamestnancu-6034-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-cervence-2021-ve-firmach-prestava-platit-povinnost-testovani-zamestnancu-6034-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach_11279.pdf
https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach
https://www.ucetni-portal.cz/zruseni-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-tykajicich-se-testovani-k-datu-1-7-2021-6035-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/celni-sprava-cr-informuje-o-zmenach-tykajicich-se-podminek-preshranicniho-prevozu-penezni-hotovosti-6029-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/celni-sprava-cr-informuje-o-zmenach-tykajicich-se-podminek-preshranicniho-prevozu-penezni-hotovosti-6029-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2018-1672-ze-dne-23-rijna-2018-o-kontrolach-penezni-hotovosti-vstupujici-do-unie-nebo-ji-opoustejici-a-o-zruseni-narizeni-es-c-1889-2005-131-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2018-1672-ze-dne-23-rijna-2018-o-kontrolach-penezni-hotovosti-vstupujici-do-unie-nebo-ji-opoustejici-a-o-zruseni-narizeni-es-c-1889-2005-131-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-koordinacniho-vyboru-ze-dne-19-5-2021-6028-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpo-zverejnilo-druhou-vyzvu-z-programu-covid-nepokryte-naklady-6042-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

26. 5. 2021 – 26. 6. 2021 | 8. ROČNÍK

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

12
lektorů

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Daň z příjmů – vyřešené 

příklady 2021. Pokud chcete knihu fyzicky, 
máte ji automaticky za poloviční cenu

danovy-specialista.eu

Podívejte se na ukázku 
1. den – 1. část

Daň z přidané hodnoty – teorie

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie (středa 26. 5. – čtvrtek 27. 5. 2021)
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady (pátek 28. 5. 2021)

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů (středa 2. 6. – čtvrtek 3. 6. 2021)

6. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň (pátek 4. 6. 2021)
7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (sobota 5. 6. 2021)
8. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon (čtvrtek 10. 6. 2021) 
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád – obecně (pátek 11. 6. 2021)

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní (sobota 12. 6. 2021)
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe (středa 16. 6. – čtvrtek 17. 6. 2021)

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň (pátek 18. 6. 2021 – dopoledne)
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady (pátek 18. 6. 2021 – odpoledne)
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí (sobota 19. 6. 2021)

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (úterý 22. 6. – středa 23. 6. 2021, 
                     pátek 25. 6. – sobota 26. 6. 2021)

NOVINKA

https://danovy-specialista.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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5. 6. 2021

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček

Stravenky versus stravenkový paušál 
Autor: ing. Ivan Macháček

Umíte si spočítat, co je pro zaměstnavatele a zaměstnance nejvýhodnější z oblasti příspěvků na stravování? Víte, zda se 
dají jednotlivé možnosti kombinovat třeba se stravným na pracovních cestách? Ať jsou Vaše odpovědi na tyto otázky ano, 
či ne, určitě bude skvělé si tyto znalosti zopakovat, prohloubit nebo i naučit z článku ing. Ivana Macháčka, který obsahuje 
i 12 praktických příkladů.
Ivan Rota 

Úvod

Podle ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) je zaměstnavatel povinen 
umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na 
pracovní cestu. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost zajistit stravování svých zaměstnanců, má jen povinnost umožnit 
zaměstnancům stravování. S tím souvisí i skutečnost, že poskytování stravenek zaměstnancům (nepeněžní příspěvek na 
stravování) nebo poskytování stravenkového paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) je fakultativním plněním 
zaměstnavatele, které vyplývá z jeho vlastního rozhodnutí. V pravomoci zaměstnavatele je rovněž řešení otázky, zda 
zaměstnancům poskytne nepeněžní příspěvek, nebo peněžitý příspěvek na stravování.

Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu 
zaměstnavatele. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování 
a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, 
organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti nejsou upraveny pro 
určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. V extrémní situaci může zaměstnavatel krýt veškeré výdaje 
spojené se zajištěním závodního stravování.

K nejčastějším formám stravování zaměstnanců patřilo dosud poskytování stravenek zaměstnavatelem. Výše 
nominální hodnoty stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci není nijak omezena, vždy záleží na rozhodnutí 
zaměstnavatele. Rovněž tak není zákonem stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude tato stravenka 
poskytována zaměstnancům. Může dojít i k situaci, že stravenka je zaměstnancům poskytována zcela bezplatně. 
Poskytnutou stravenku může zaměstnanec použít nejen k zakoupení hlavního jídla (obědu) ve veřejném stravovacím zařízení, 
ale velmi často zaměstnanec libovolně dle svého uvážení stravenkou platí nákup v prodejnách potravin, supermarketech 
apod., tedy všude tam, kde se dá stravenkou platit za příslušný nákup. 

S účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, (dále jen 
„zákon č. 609/2020 Sb.“) zavedl další formu podpory stravování zaměstnanců, a to peněžitý příspěvek na stravování, 
tzv. stravenkový paušál. V roce 2021 tak mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné 
stravování ve třech formách:

  zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení,
  zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (zahrnujeme sem i poskytování stravenek)
  a poskytování peněžitého příspěvku na stravování.

V následujícím textu se budeme s využitím příkladů zabývat porovnáním dvou forem podpory stravování zaměstnanců, a to 
poskytování stravenek jako nepeněžního plnění zaměstnavatele a poskytování peněžitého příspěvku formou stravenkového 
paušálu zaměstnancům z hlediska daně z příjmů.

1

https://www.codexisuno.cz/ba4?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-609-2020-sb-ze-dne-22-prosince-2020-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony-2296-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-609-2020-sb-ze-dne-22-prosince-2020-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony-2296-x.html
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Stravenky a stravenkový paušál z pohledu zaměstnance

Rozhodování o způsobu použití poskytnuté stravenky a poskytnutého stravenkového paušálu jakožto peněžitého 
příspěvku zaměstnavatele zohledněného ve mzdě zaměstnance je výlučně na zaměstnanci. 
Na základě § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) ve znění zákona č. 609/2020 Sb. jsou 
od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny:

  hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 
pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Na osvobození od daně z příjmů 
u zaměstnance nemá vliv výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování, 
a rovněž tak výše poskytnutého nepeněžního plnění zaměstnavatele, a to ani v tom případě, když zaměstnavatel poskytuje 
svým zaměstnancům stravování zdarma. V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky, a to buď 
za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatně, pak na straně zaměstnanců je 
nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti v plné výši; 

  peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku 
práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem (§ 109 
odst. 3 ZP) při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Limit stravného je upraven v § 176 odst. 1 písm. a) ZP a v každoročně 
vydávané vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad. Pro rok 2021 činí na základě vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad, horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 108 Kč, takže horní limit peněžitého příspěvku 
poskytnutého zaměstnanci na jeho stravování osvobozený od daně z příjmů činí 108 Kč x 0,70 = 75,60 Kč. Do výše 
uvedeného limitu je zaměstnavatelem poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance osvobozen od daně 
z příjmů, a nepodléhá tak ani zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Část peněžitého příspěvku nad výše uvedený limit 
příspěvku na stravování se u zaměstnance zdaní jako příjem ze závislé činnosti a rovněž podléhá odvodu pojistného na 
zdravotní a sociální pojištění.

Stravenky a stravenkový paušál z pohledu zaměstnavatele

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo v souvislosti se zavedením peněžitého příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců 
k dílčí úpravě ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, které se zabývá daňově uznatelnými výdaji (náklady) 
zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Za daňově uznatelné se považují výdaje (náklady) vynaložené na:

  provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin;
  nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění 

až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice 
stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, přičemž se 
u zaměstnavatele za zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů považuje i poskytování stravenek;

  nebo na peněžitý příspěvek na stravování – daňově uznatelným je celá výše poskytnutého peněžitého příspěvku 
zaměstnavatelem zaměstnanci na jeho stravování. 

Příspěvek na stravování (nepeněžní i peněžitý – stravenkový paušál) lze na straně zaměstnavatele uplatnit jako daňově 
uznatelný výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 
Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu 
s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle § 88 odst. 4 ZP, bude delší než 
11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné 
podle § 176 odst. 1 písm. a) ZP. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve 
vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.
Pokud se zaměstnanec nezúčastní pracovní směny anebo odpracuje pouze její část kratší tří hodin (z titulu dovolené, pracovní 
neschopnosti, poskytnutí neplaceného volna apod.), nemá nárok na daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na stravování.
Na daňově uznatelný příspěvek není nárok ani v případě, že zaměstnanec konal pracovní cestu v délce trvání od 5 hodin 
v příslušném kalendářním dni, tj. v případě, že zaměstnanci přísluší stravné.
Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem na stravování důchodcům – bývalým zaměstnancům nebo zaměstnancům čerpajícím 
řádnou dovolenou nelze považovat za daňově uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele. 

2

3

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/ba5?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-609-2020-sb-ze-dne-22-prosince-2020-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony-2296-x.html
https://www.codexisuno.cz/ba6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba8?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-609-2020-sb-ze-dne-22-prosince-2020-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony-2296-x.html
https://www.codexisuno.cz/ba9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/baa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ba7?lang=cs
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Směnou se podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec 
povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

Pracovní doba je definována v § 78 odst. 1 písm. a) ZP jako doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 
zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 

Pokud chce zaměstnavatel poskytnout daňově účinný příspěvek na stravování i zaměstnancům, kteří u něho pracují 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je třeba, aby příslušná dohoda obsahovala ujednání 
o  stanovené pracovní době. Je totiž nutné ošetřit, že daňově účinný příspěvek bude poskytnut zaměstnavatelem jen 
v případě směny, kdy přítomnost v práci bude alespoň 3 hodiny. Pokud ale není dohodnuta pracovní doba, nemohou být 
daňově účinné příspěvky na stravování zaměstnancům pracujícím na základě takové dohody poskytovány. Ke sjednání 
rozvržení směn a rozvržení pracovní doby u dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti nalezneme více 
v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2020 sp. zn. 21 Cdo 1840/2020.

V bodu 18 Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že při zajištění stravování prostřednictvím stravenek 
nebo elektronických karet se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu. 

Příklad č. 1 – Peněžitý příspěvek na stravování 70 Kč 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci na jeho stravování peněžitý příspěvek ve výši 70 Kč na jednu směnu.

Maximální částka peněžitého příspěvku, která je osvobozená od daně z příjmů ze závislé činnosti, činí v roce 2021 
částku 75,60 Kč. Vzhledem k tomu, že poskytnutý peněžitý příspěvek zaměstnanci na jeho stravování je nižší než 
maximální možná výše příspěvku, je poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování u zaměstnance plně osvobozen 
od daně z příjmů ze závislé činnosti a nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojistného. Plná výše peněžitého 
příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem bude u zaměstnavatele jeho daňově uznatelným výdajem (nákladem), 
pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.

Příklad č. 2 – Peněžitý příspěvek na stravování 125 Kč

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci na jeho stravování peněžitý příspěvek ve výši 125 Kč na jednu směnu.

Maximální částka peněžitého příspěvku, která je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, činí 
v roce 2021 částku 75,60 Kč. Ke zdanění přichází v úvahu částka 125 Kč - 75,60 Kč = 49,40 Kč. Částka 49,40 Kč x počet 
směn odpracovaných v příslušném měsíci bude zdaněna u zaměstnance jako příjem ze závislé činnosti a současně 
tato částka podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Plná výše peněžitého příspěvku poskytnutého 
zaměstnavatelem (125 Kč na jednu směnu) bude u zaměstnavatele jeho daňově uznatelným výdajem (nákladem), pokud 
přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Daňovým výdajem zaměstnavatele 
bude v  příslušném měsíci dále platba zákonného pojistného na sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z částky  
49,40 Kč x počet směn.

Příklad č. 3 – Variantní výše hodnoty stravenek

Zaměstnavatel poskytuje v roce 2021 svým zaměstnancům bezplatně stravenky s vyznačenou nominální 
hodnotou:

 varianta A – 100 Kč
 varianta B – 150 Kč

U zaměstnance se bude jednat v obou variantách o nepeněžní plnění, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně 
osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.

Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) 
bod 4 ZDP:

  ve variantě A může zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, tj. 55 Kč 
(55 % z částky 100 Kč), zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky 45 Kč bude daňově neuznatelná 
(může být však hrazena ze sociálního fondu zaměstnavatele tvořeného ze zisku, popř. je nedaňovým nákladem 
zaměstnavatele),

  ve variantě B nemůže zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, protože 
tato částka 82,50 Kč (55 % z částky 150 Kč) převyšuje stanovený horní limit 70 % stravného; zaměstnavatel může 
do daňových nákladů uplatnit pouze částku 75,60 Kč (limit 70 % z částky 108 Kč) a zbývající hodnota bezplatně 
poskytnuté stravenky 74,40 Kč bude daňově neuznatelná.

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/bab?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bac?lang=cs
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FE6EB371AB409C5BC1258627001B8C37?openDocument&Highlight=0,
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/bad?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bae?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bae?lang=cs
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Příklad č. 4 – Stravenkový paušál a návštěva lékaře
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenkový paušál. Zaměstnanec má stanovenou 8hodinovou 
směnu. V příslušném měsíci je zaměstnanec dvakrát v rámci směny 4 hodiny u lékaře. 
U zaměstnance je osvobozen peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na 
stravování za jednu směnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným 
platem, při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Při splnění výše uvedené limitující podmínky má zaměstnanec v den, 
kdy ze stanovené 8hodinové směny je 4 hodiny u lékaře a 4 hodiny je přítomen na pracovišti, rovněž nárok na peněžitý 
příspěvek na stravování osvobozený od daně z příjmů. 
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP může zaměstnavatel příspěvek na stravování uplatnit jako daňový 
výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. V našem případě je tato 
podmínka splněna.

Příklad č. 5 – Peněžitý příspěvek na stravování zaměstnancům se zkrácenou pracovní dobou
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, přičemž tento peněžitý příspěvek 
poskytuje i zaměstnancům pracujícím na zkrácený pracovní úvazek. 
Z § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP vyplývá podmínka pro daňovou uznatelnost peněžitého (ale i nepeněžního) příspěvku na 
stravování u zaměstnavatele, že je poskytován zaměstnancům, jejichž přítomnost v práci během stanovené směny trvá 3 
hodiny a více. V opačném případě je příspěvek poskytnutý na stravování zaměstnanců u zaměstnavatele daňově neuznatelný.

Příklad č. 6 – Peněžitý příspěvek na stravování při pracovní směně delší než 11 hodin
Zaměstnavatel zaměstnává několik zaměstnanců s pracovní směnou trvající 12 hodin. V roce 2021 hodlá 
zaměstnavatel poskytovat všem zaměstnancům stravenkový paušál ve výši 75 Kč na jednu směnu 
a zaměstnancům s pracovní směnou delší než 11 hodin stravenkový paušál dvojnásobný, tedy 150 Kč.
Pokud bude v roce 2021 poskytován zaměstnancům s pracovní směnou trvající 12 hodin (pracovní doba rozvržena 
nerovnoměrně) peněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenkový paušál), jedná se o jednu směnu 
a ve smyslu znění § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně osvobozena částka peněžitého příspěvku ve výši 75,60 Kč, a to  
i v případě, že bude zaměstnanci poskytnuta dvojnásobná výše stravenkového paušálu než při pracovní směně trvající 
8 hodin. Naproti tomu u zaměstnavatele lze podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP uplatnit do daňových výdajů příspěvek 
(nepeněžní i peněžitý) na další jídlo, pokud délka směny zaměstnance je delší než 11 hodin. Řešení pro náš případ je 
následující:

Příspěvek 
zaměstnavatele 

na stravování

Zaměstnanec – 
osvobozeno od daně v Kč

Zaměstnanec – 
zdanitelný příjem v Kč

Zaměstnavatel –  
daňový výdaj v Kč

Stravenka 2 x 75 = 150 0 2 x 55 % z 75 = 82,50

Stravenkový paušál 75,60 2 x 75 - 75,60 = 74,40 2 x 75 = 150

Při poskytnutí stravenkového paušálu si zaměstnavatel dále uplatní jako daňový výdaj zákonné sociální a zdravotní 
pojištění 33,80 % z částky 74,40 Kč.

Příklad č. 7 – Porovnání daňového řešení stravenky a stravenkového paušálu
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 110 Kč, 
přičemž přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny:

Příspěvek 
zaměstnavatele 

na stravování

Zaměstnanec – 
osvobozeno od daně v Kč

Zaměstnanec – 
zdanitelný příjem v Kč

Zaměstnavatel –  
daňový výdaj v Kč

Stravenka 110 0 55 % z 110 = 60,50

Stravenkový paušál 75,60 34,40 110

Při poskytnutí stravenkového paušálu si zaměstnavatel dále uplatní jako daňový výdaj zákonné sociální a zdravotní 
pojištění 33,80 % z částky 34,40 Kč.

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/bae?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bae?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bad?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bae?lang=cs


10

Účetní měsíčník č. 06/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Příklad č. 8 – Porovnání daňového řešení stravenky a stravenkového paušálu
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 160 Kč, 
přičemž přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny:

Příspěvek 
zaměstnavatele 

na stravování

Zaměstnanec – 
osvobozeno od daně v Kč

Zaměstnanec – 
zdanitelný příjem v Kč

Zaměstnavatel –  
daňový výdaj v Kč

Stravenka 160 0 70 % z 108 =75,60

Stravenkový paušál 75,60 84,40 160

Při poskytnutí stravenkového paušálu si zaměstnavatel dále uplatní jako daňový výdaj zákonné sociální a zdravotní 
pojištění 33,80 % z částky 84,40 Kč.

Příklad č. 9 – Variantní doba přítomnosti zaměstnance v průběhu směny
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 130 Kč 
s různým počtem hodin přítomnosti zaměstnance během stanovené směny. 

Příspěvek 
zaměstnavatele na 

stravování

Počet hodin 
přítomnosti na 

směně

Zaměstnanec – 
osvobozeno od 

daně v Kč

Zaměstnanec –
zdanitelný příjem 

v Kč

Zaměstnavatel – 
daňový výdaj v Kč

Stravenka 2 130 0 0

Stravenkový paušál 2 75,60 54,40 0

Stravenka 5 130 0 75,60

Stravenkový paušál 5 75,60 54,40 130

Stravenka 12 130 + 130 0 75,60 + 75,60

Stravenkový paušál 12 75,60 54,40 + 130 130 + 130

Ze zdanitelného příjmu zaměstnance se odvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daňově uznatelným výdajem 
zaměstnavatele je zákonné sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z výše zdanitelného příjmu zaměstnance.

Závěr k daňovému řešení nepeněžního a peněžitého příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnancům na 
jejich stravování:

1.  V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky, je nepeněžní příspěvek na stravování u zaměstnance 
osvobozen v plné výši od daně z příjmů a výdaje na poskytnuté stravenky jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele do 
výše 55 % ceny jídla za jednu směnu, maximálně do 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 
stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem.

2.  V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, je výše peněžitého příspěvku u za-
městnance osvobozena od daně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, ale u zaměst-
navatele je daňovým výdajem hodnota poskytnutého peněžitého příspěvku bez omezení (obdoba mzdového nákladu).

3.  Pro daňovou uznatelnost poskytnutého nepeněžního nebo peněžitého příspěvku (stravenka nebo stravenkový paušál) 
zaměstnanci zaměstnavatelem platí podmínka přítomnosti zaměstnance v práci během směny alespoň 3 hodiny.

Příspěvek zaměstnavatele na stravování a stravné

Daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na stravování (nepeněžní nebo peněžitý) nelze uplatnit za zaměstnance, 
kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zákoníku práce. Daňově uznatelný souběh stravného a příspěvku 

4

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček
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na stravování není možný, neboť by došlo k duplicitě daňových výdajů. Pokud by přesto zaměstnavatel poskytoval při 
pracovní cestě vedle stravného i příspěvek na stravování, musel by ho poskytnout jako výdaj daňově neúčinný.

Pokud by se zaměstnanec vzdal svého zákonného práva na poskytnutí stravného při pracovní cestě v rámci vyúčtování 
pracovní cesty po jejím uskutečnění, nezakládá mu tato skutečnost nárok na přiznání daňově uznatelného příspěvku 
zaměstnavatele na stravování, protože na stravenku nebo na stravenkový paušál nevzniká zaměstnanci žádný právní nárok, 
neboť podle zákoníku práce jde nikoliv o povinnost zaměstnavatele zajistit stravování zaměstnanců, ale pouze o povinnost 
umožnit zaměstnanci stravování. Poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnavatelem je tedy jeho fakultativním plněním. 
Naproti tomu nárok na stravné při pracovní cestě delší než 5 hodin je zákonným nárokem zaměstnance. V daném případě by 
se obligatorní plnění nahrazovalo fakultativním. Zaměstnanec se rovněž nemůže vzdát stravného před zahájením pracovní 
cesty, protože by šlo o neplatné právní jednání – za toto se považuje také jednání, kterým se zaměstnanec předem vzdává 
svých práv.

Pokud je zaměstnanec vyslán v průběhu směny na pracovní cestu, je důležité, zda v průběhu směny uplyne doba rozhodná 
pro vznik nároku na stravné, tzn. zda pracovní cesta v průběhu směny trvala alespoň 5 hodin. Řešení vazby příspěvku na 
stravování a stravného při pracovní cestě zaměstnance si ukážeme na několika modifikovaných situacích.

Příklad č. 10 – Stravné a daňově neuznatelný příspěvek na stravování

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 6 hodin do 14.30 hodin uskuteční pracovní cestu s nástupem 
na pracovní cestu v 9.25 hodin. 

Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po pěti hodinách pracovní cesty, tj. ve 14.25 hodin, tedy 
v  průběhu jeho směny. Zaměstnanci tedy nelze poskytnout daňově účinný příspěvek na stravování, i když splnil 
podmínku přítomnosti v práci v průběhu stanovené směny aspoň tři hodiny.

Příklad č. 11 – Stravné a daňově uznatelný příspěvek na stravování

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7 hodin do 15.30 hodin uskuteční pracovní cestu s nástupem 
na pracovní cestu ve 13 hodin.

Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po pěti hodinách pracovní cesty, tj. v 18 hodin, tedy mimo 
průběh jeho směny. Zaměstnanci lze poskytnout daňově účinný příspěvek na stravování. Je splněna podmínka, že 
přítomnost zaměstnance v práci v průběhu stanovené směny trvala aspoň tři hodiny.

Příklad č. 12 – Stravné a daňově uznatelný příspěvek na stravování

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7 hodin do 15.30 hodin uskuteční pracovní cestu od 11 hodin 
do 16.45 hodin.

Zaměstnanci vzniká nárok na stravné, protože pracovní cesta trvala v kalendářním dni více než pět hodin. Nárok na 
stravné však vznikl až po skončení směny, proto lze zaměstnanci poskytnout daňově účinný příspěvek na stravování. Je 
splněna podmínka, že přítomnost zaměstnance v práci v průběhu stanovené směny trvala aspoň tři hodiny.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

 Stravenkový paušál | ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková | 4. 3. 2021
 Stravovací paušál a pružná pracovní doba | ing. Růžena Klímová | 4. 5. 2021
 Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech | ing. Růžena Klímová | 10. 3. 2021

  NAŠE PŘÍKLADY 

 Příspěvek na stravování 2021 | ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková | 4. 3. 2021

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Stravenky versus stravenkový paušál 
ing. Ivan Macháček

https://www.ucetni-portal.cz/stravenkovy-pausal-1835-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/stravovaci-pausal-a-pruzna-pracovni-doba-1862-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/nepenezni-a-penezni-prispevek-na-stravovani-v-souvislostech-1828-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-stravovani-2021-2332-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
http://codexisuno.cz/3D9
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

ing. Mgr. Olga Hochmannová

 VELKÁ NOVELA ZDPH K 1. 7. 2021 VČETNĚ NOVINEK A AKTUALIT, OSS, IOSS (31. 5. 2021)
 DPH NA TRŽBY POSLEDNÍHO OBDOBÍ – CHYBY A PROBLÉMY (13. 1. 2021)
 MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ K DPH (4. 11. 2020)

Marek Reinoha

 ŠESTKA S MARKEM REINOHOU – CLO A DPH 
 (BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ)

ing. Dagmar Fitříková

 UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2021 – 1. DEN
 UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2021 – 2. DEN

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).
Webináři provází Pěva Čouková.

WEBINÁŘ: DPH S PANÍ OLGOU V OTÁZKÁCH (1. 4. 2021)

Host: ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH S DÁŠOU FITŘÍKOVOU (4. 2. 2021)

Host: ing. Dagmar Fitříková

WEBINÁŘ: DOPADY BREXITU DO CELNÍCH PŘEDPISŮ A INTRASTATU (28. 1. 2021)

Host: Marek Reinoha

WEBINÁŘ: KONEC ROKU A DPH (21. 1. 2021)

Host: ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH – SLUŽBY K NEMOVITOSTI, MÍSTO PLNĚNÍ A DALŠÍ (5. 11. 2020)

Host: ing. Jiří Klíma

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH

  Od 1. 4. 2021 je možné se registrovat do nového režimu jednoho správního místa  
ing. Mgr. Olga Hochmannová | 7. 4. 2021

  Prominutí DPH z pořízení vybraného zboží a z jeho dovozu ze třetí země – FZ 18/2021 a MI GFŘ 
ing. Mgr. Olga Hochmannová | 7. 4. 2021

 Testování na covid-19 jako zdravotní služba osvobozená od daně | ing. Mgr. Olga Hochmannová | 7. 4. 2021
  Informace GFŘ ke změně sazby DPH u zpracování komunálního odpadu  

ing. Mgr. Olga Hochmannová | 2. 3. 2021
  Dotaz – Český plátce DPH nakupuje zboží v Německu a vyváží do Spojeného království 

Marek Reinoha | 16. 2. 2021

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 10. část
Kontrolní hlášení 

ing. Ivana Pilařová

https://www.ucetni-portal.cz/velka-novela-zdph-k-1-7-2021-vcetne-novinek-a-aktualit-155-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-na-trzby-posledni-obdobi-chyby-a-problemy-balicek-c-4-27-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-k-dph-33-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-markem-reinohou-clo-a-dph-98-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-dasou-fitrikovou-ctvrtek-04-02-2021-19-00-212-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-konec-roku-a-dph-ctvrtek-21-01-2021-19-00-209-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-k-nemovitosti-misto-plneni-a-dalsi-05-11-2020-19-00-201-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-1-4-2021-je-mozne-se-registrovat-do-noveho-rezimu-jednoho-spravniho-mista-1873-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-dph-z-porizeni-vybraneho-zbozi-a-z-jeho-dovozu-ze-treti-zeme-fz-18-2021-a-mi-gfr-1866-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/testovani-na-covid-19-jako-zdravotni-sluzba-osvobozena-od-dane-1853-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-ke-zmene-sazby-dph-u-zpracovani-komunalniho-odpadu-1823-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/2-uplatnovani-dph-v-roce-2021-118-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-uplatnovani-dph-v-roce-2021-117-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (7. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (8. 9. 2021)

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

Podívejte se na ukázku 
6. den – 1. část

Plnění osvobozená  
od daně bez nároku na odpočet

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Komentář k DPH 

s příklady 2021.  
Pokud chcete knihu fyzicky, máte 
ji automaticky za poloviční cenu.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE
Mimořádný karanténní příspěvek 370 Kč

ing. Pěva Čouková

Mimořádný karanténní příspěvek 370 Kč
Autor: Ing. Pěva Čouková

Účtování karanténního příspěvku je nezbytné vyhodnotit z pohledu ekonomického obsahu.
O co jde?
Je potřeba poskytnout příspěvek lidem, kteří jsou v karanténě. Zaměstnavatel se zde stává jakýmsi zprostředkovatelem 
průtoku peněz, taková průtoková dotace. Poskytne lidem a je stanoveno, kde získá peníze na výplatu. Je to snížení odvodů 
příslušné správě sociálního zabezpečení.
Skutečnou podstatou zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě je (1) vyplatit 
peníze potřebným, (2) poskytnout peníze zaměstnavateli tím, že poníží povinné odvody.
Nemá to nic společného s náklady firmy – zaměstnavatele, nákladem by se staly až případné sankce, které uvádím v článku.
Účtování, které navyšuje účet 521 – Mzdové náklady (MD) a ponižuje účet 524 – Sociální pojištění (Dal), nepovažuji za správné 
a nezobrazuje ekonomickou podstatu transakce. Máte-li takto, doporučuji opravit, a to přesto, že tento způsob naleznete na 
stránkách finanční správy pro veřejný sektor (https://1url.cz/oKHfi).
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 ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

V souladu se zákonem č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, (dále jen „zákon 
č. 121/2021 Sb.”) přísluší zaměstnancům při splnění zákonných podmínek mimořádný příspěvek při nařízené karanténě.

Příspěvek zaměstnancům vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. 

Zaměstnanci, kterému z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, přísluší mimořádný příspěvek. Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa 
nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, 
příspěvek ve výši 370 Kč. 

Pokud součet příspěvku a náhrady mzdy přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, 
příspěvek se o tento rozdíl sníží. 

Účetní operace
Částka 

v Kč
MD Dal

Výplatní listina zaměstnanců za březen 2021

1. Hrubá mzda dvou zaměstnanců, z toho náhrady mzdy za dobu karantény 5 226 Kč 92 000 521 331

2.
Zdravotní pojištění včetně náhrady mzdy
13,5 % z 92 000 Kč / 3

4 140 331 336/Z

3.
Sociální pojištění včetně náhrady mzdy 
6,5 % z 92 000 Kč

5 980 331 336/S

4. Daň ze mzdy 6 276 331 342/D

5. Karanténní příspěvek pro Pepu Nováka 3 483 395 331

6.
Zdravotní pojištění
(13,5 % z 92 000 Kč) - 4 140 Kč

8 280 524/Z 336/Z

7.
Sociální pojištění
24,8 % z 92 000 Kč

22 816 524/S 336/S

14. 6. 2021

https://1url.cz/oKHfi
https://www.codexisuno.cz/bdl?lang=cs
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Účetní operace
Částka 

v Kč
MD Dal

Výplatní listina zaměstnanců za březen 2021

8. 
Snížení odvodů sociálního pojištění o karanténní příspěvek 
10 kalendářních dnů (10 * 370 = 3 700 Kč) – více viz výpočet dále

3 483 336/S 395

9.
Případné nedodržení podmínek a povinnost uhradit odečet – např. pozdní odečet pojistného, 
případně pozdní vyplacení příspěvku (podle § 6 odst. 2, 3 zákona č. 121/2021 Sb.)

3 483 545
336
379

10. Případný předpis náhrady škody za zaměstnancem, který zavinil chybu 3 483 333 648

Karantenní příspěvek na pana Pepu Nováka

Zaměstnanci je nařízena karanténa na 14 dní od 22. 3. 2021 do 4. 4. 2021. Zaměstnanec má pravidelně rozvrženou pracovní dobu od 
pondělí do pátku 8 hodin denně. Jeho průměrný hodinový výdělek pro 1. čtvrtletí 2021 činí 151,20 Kč a průměrný hodinový výdělek 
pro 2. čtvrtletí 2021 činí 140,50 Kč. 

Za měsíc březen 2021 zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za 8 pracovních dnů (celkem 5 226 Kč) a karanténní příspěvek za 
10 kalendářních dnů (10 x 370 = 3 700 Kč). Protože však součet náhrady mzdy a příspěvku (8 926 Kč) přesahuje 90 % průměrného 
výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin (8 709,12 Kč), příspěvek se o 216,88 Kč sníží a za březen 2021 bude činit 3 483,12 Kč, 
po zaokrouhlení 3 483 Kč. Tento příspěvek bude zaměstnanci zúčtován do března 2021 „zálohově“, celková výše příspěvku za celou 
dobru karantény (izolace) může být zjištěna až po skončení karantény (izolace) nebo po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů trvání 
karantény (izolace) v dubnu 2021. 
Za měsíc duben 2021 bude zaměstnanci zúčtována zbývající část příspěvku za celou dobu karantény (izolace). Zaměstnavatel stanoví 
náhradu mzdy, která v dubnu 2021 zaměstnanci přísluší za 1 pracovní den – čtvrtek 1. 4. 2021 a 1 svátek – pátek 2. 4. 2021 (celkem 
1 214 Kč) a 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin (2 023,20 Kč). Částku 90 % průměrného výdělku za 
březen 2021 (8 709,12 Kč) a částku 90 % průměrného výdělku za duben 2021 (2 023,20 Kč) sečte a celková částka za březen a duben 
2021 tedy činí 10 732,32 Kč. Od této částky zaměstnavatel odečte celkovou náhradu mzdy, která zaměstnanci přísluší za březen 
a duben 2021 (5 226 Kč + 1 214 Kč = 6 440 Kč) a karanténní příspěvek zúčtovaný do března 2021 (3 483 Kč). Výsledná částka 809,32 Kč, 
po zaokrouhlení 809 Kč, je karanténním příspěvkem, který bude zaměstnanci zúčtován do dubna 2021.
Celkový příspěvek za celou dobu karantény bude činit 4 292 Kč (3 483 Kč + 809 Kč).
Inspirace: ČSSZ – Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. Izolačka), jeho výše odečet od pojistného, příklad č. 7

Příspěvek  propočty Kč Text

1. 8 dnů x 8 hodin x 151,20 9 676,80 Průměrný výdělek

2. 9 976,80 x 90 % 8 709,12 Redukce 90 %

3. 8 709,12 x 60 % = zaokrouhleno 5 226,00
60 %. § 192 odst. 2 ZP = 

náhrada

4.
Mimořádný karantenní příspěvek
10 x 370 Kč 

3 700,00 Maximální příspěvek

5. 
Součet mimořádného karanténního příspěvku a náhrady mzdy 
3 700 Kč + 5 226 Kč

8 926,00
Nárok zaměstnanece 

před porovnáním

6.
Porovnání s 90 % průměrného výdělku, tj. ř. 2
8 926 - 8 709,12 = 216,88

- 216,88
Snížení mimořádného 

karanténního příspěvku

7. 
Mimořádný příspěvek – izolačka
3 700 - 216,88 = zaokrouhleno – zálohově

3 483,00
Příspěvek – izolačka za 

březen

8. 2 dnů x 8 hodin x 140,50 2 248,00 Průměrný výdělek

9. 2 248 x 90 % 2 023,20 Redukce 90 %

10. 2 023,20 x 60 % = zaokrouhleno 1 214,00
60 %. § 192 odst. 2 ZP = 

náhrada

11.
Mimořádný karantenní příspěvek
14 x 370 Kč 

5 180,00 Maximální příspěvek

bř
ez

en
du

be
n

https://www.codexisuno.cz/bdm?lang=cs
https://www.cssz.cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho
https://www.codexisuno.cz/bdn?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bdn?lang=cs
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VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 
ÚČETNICTVÍ PRO 
PODNIKATELE
ing. Pěva Čouková

S mnoha novými příklady, včetně příkladů na Covidové 
podpory, včetně nových příkladů na kurzové rozdíly, likvidace, 
zásoby a další. Aktualizované na změny roku 2021.

Publikace si můžete  
zakoupit na  

www.ucetni-portal.cz/eshop/.

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 
DAŇ Z PŘÍJMŮ

ing. Zuzana Rylová, ing. Matěj Nešleha,  
Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA, ing. Eva Nedorostková , 

 ing. Ivana Pilařová, ing. Pěva Čouková, 

+ E-BOOK

+ E-BOOK

ZÍSKALI JSTE E-BOOK JAKO DÁREK K ONLINE PROGRAMU?
VÍTE, ŽE PAK MÁTE FYZICKOU KNIHU AUTOMATICKY ZA POLOVIČNÍ CENU?

Příspěvek  propočty Kč Text

12. 
Součet 90 % náhrady mzdy za březen (2) a duben (9) =  
8 709,12 + 2 023,20

10 732,32
Maximální čřásttka za 

celou karanténu

13.
Limit 90 % náhrady mzdy mínus náhrady za březen (3) a duben (10) 
mínus příspěvek za březen vyplacený zálohově (7) = 
10 732,32 - 5 226,00 - 1 214,00 - 3 483 = 809,32 zaokrouhleno

809,00
Příspěvek – izolačka za 

duben

x 14. Příspěvek za březen 3 483,00 Kč a duben 809,00 Kč 4 292,00
Celkový příspěvek za 

dobu karantény

Účetní otázka:
Je příspěvek nákladem účetní jednotky?
Není, nemá nic společného s činností firmy.
Případným nákladem by byla pokuta za chybu provedenou v rámci vyplácení příspěvku.
Podle ČÚS 019 – Náklady a výnosy bod 3.1.3. platí, že 
Pokud ve vyúčtováních za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které 
nepatří do nákladů účetní jednotky:
a)  zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování nároky, které mají pracovníci, popřípadě jiné účetní jednotky uhradit, 

částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty účtové třídy 3,
b)   nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování, zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně 

přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží náklady v účtové třídě 5.

du
be

n

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-pridane-hodnoty-s-priklady-2021-141-b.html
https://www.codexisuno.cz/bdG?lang=cs
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VYBÍRÁME PRO VÁS 
ONLINE SEMINÁŘE

Účetní závěrka 
a daňové přiznání 
právnických osob

záznam z 19. 5. 2021

ing. Ivana Pilařová
ing. Pěva Čouková 

Čas konání online seminářů: 9.00 - cca 14.00 hodin
Záznam tzv. "navždy".

Naprosto výjimečný ONLINE seminář se dvěma lektorkami účetnictví a daní 
Ivanou Pilařovou a Pěvou Čoukovou, dvěma Daňařkami roku 2020

Každý z nás již uzavřel účetnictví nějakého klienta za rok 2020, mnozí z nás ještě uzavíráme.  
Je prima získat jistotu, že některé skutečnosti jsou prostě nějak a já vím proč.

Názorů se objevuje opravdu hodně na některé problémy, na některé  naopak nejsou názory 
žádné. Mnozí již víte, že bude nutné loňskou závěrku opravit.

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

Koncovým příjemcem se pak rozumí každá osoba (myšleno fyzická i právnická, skutečným majitelem ale může být pouze 
koncový příjemce – fyzická osoba), která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo 
likvidačním zůstatku větší než 25 % a tento podíl na prospěchu dále nepředává. Při zjišťování koncového příjemce nestačí 
zkoumat pouze bezprostřední společníky či akcionáře společnosti, ale jsou-li tito právnické osoby, je třeba pátrat i po 
osobách, které mají podíl na prospěchu těchto společníků a tyto posčítat, zda nedávají dohromady více jak 25 % podílu na 
prospěch.

Za osobu s koncovým vlivem je považována každá fyzická osoba, která je ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tzn. takovou osobou, která může přímo nebo 
nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v obchodní korporaci. V případě společnosti, která spadá do koncernu, to tedy vždy 
bude řídící osoba. Zpravidla sem také spadne většinový společník. Vodítkem pro určení osoby s koncovým vlivem budou 
pro obchodní korporace kromě pravidel stanovených v zákoně o evidenci skutečných majitelů také domněnky ovládání 
stanovené zákonem o obchodních korporacích. Nový zákon také stanoví, že má-li fyzická osoba přímý nebo nepřímý podíl 
na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %, ukazuje to na to, že se 
jedná o osobu s koncovým vlivem (a tedy skutečného majitele). 

Máte skutečného majitele? A mohla bych ho vidět?
Eva Dvořáková

https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.codexisuno.cz/baS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/baS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/baQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/baS?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/


DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021 
ONLINE

10. DEN — DAŇOVÝ ŘÁD — VYMÁHÁNÍ, PLACENÍ DANÍ S ING. BARBOROU BORTLÍKOVOU

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

danovy-specialista.eu

Tento 10. den Daňového specialisty 2021 byl plný pravidel 
kolem počítání, začátku a konce lhůt. Téma bylo daňový řád –
vymáhání, placení daní s paní Mgr. Barborou Bortlíkovou. Ob-
sahem bylo také samotné placení, pozdní placení a neplacení 
daní. Samozřejmě i navazující exekuce. Znám exekuce přes 
mzdovou problematiku a byla jsem překvapená excelentními 
znalostmi paní lektorky v problematice těchto exekucí, a to 
nejen těch mzdových… Přeji Vám, ať máte vždy včas zaplaceno 
a užijte si i druhý den s daňovým řádem a naší paní ředitelkou. 
Byla skvělá…
Moje výzva, odpovězte si na 21 otázek. Pokud víte 11 a více 
odpovědí na otázky jste v chvályhodném průměru. Jestli víte 
méně, jsme tu pro Vás a je třeba být lepší – moje doporučení.
Umíte odpovědět na základní daňové otázky?

1.  Nemáte právě peníze na zaplacení daně z objektivních důvodů, je vhodné požádat o posečkání daně? Dokonce do 16. 8. 2021 se 
promíjí správní poplatek 400 Kč? Je to tak?

2.  Co je hlavní výhodou žádosti o posečkání daně a proč je důležité se posečkání věnovat, když objektivně nemáte na úhradu? Je to 
snížení úroku z prodlení?

3. Mohu použít námitku, když správce daně při placení daní nekoná, jak by měl?
4. Může správce daně stanovit zálohy jinak, případně povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat?
5.  Podáte přiznání k DPH s výsledkem nadměrný odpočet 200 tis. Kč a finanční úřad prověřuje v rámci odstranění pochybností 

pouze jeho část daně - např. jednu přijatou fakturu s nárokem na odpočet 100 tis. Kč. Bude Vám na daňový účet u správce daně 
předepsána částka 100 tis. Kč a ta bude do 15 dnů od předepsání vrácena?

6.  Kdy začíná běžet lhůta stanovená podle dní dle daňového řádu? Je to dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti 
určující počátek běhu lhůty?

7.  Kdy končí lhůta, když připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek? Je posledním dnem lhůty nejblíže následující 
pracovní den?

8. Kdy se daň prekluduje? Je to po šesti letech ode dne splatnosti daně, není-li učiněn žádný úkon mající vliv na běh lhůty?
9. Lhůta pro placení daně neběží po dobu daňové exekuce srážkami ze mzdy?
10. Staví posečkání úhrady daně podle nového § 157a daňového řádu běh lhůty?
11. Jaká je maximální délka lhůty pro placení daně od jejího počátku? Je to 10 let?
12.  Jaká je maximální délka lhůty pro placení daně od jejího počátku, je-li daň zajištěna zástavním právem zapsaným do veřejného 

registru např. katastru nemovitostí? Je to 20 let?
13. Lze uplatnit proti exekučnímu příkazu opravné prostředky - mohu se odvolat?
14. Pokud převyšují peněžní prostředky získané daňovou exekucí částku vymáhaných nedoplatků, vrátí správce daně bez žádosti do 15 dnů?
15. Jsou pohledávky výživného přednostní pohledávkou?
16. Víme, co je to náhradní výživné? Lze požádat stát o náhradní výživné?
17.  Jsem vdaná, manželovi vznikl za trvání našeho manželství daňový nedoplatek, může dojít k vymáhání této pohledávky daňovou 

exekucí přikázáním pohledávky z mého účtu u peněžního ústavu?
18. Podléhá daňový bonus výkonu rozhodnutí?
19. Podléhají cestovní náhrady výkonu rozhodnutí exekučním srážkám podle OSŘ?
20. Může správce daně realizovat dražbu věci movité nebo nemovité elektronicky?
21. Je nejnižší dražební podání v rámci prodeje věci movité stanoveno vždy ve výši 1/3 zjištěné ceny?

RÉSUMÉ — 10. DEN Z POHLEDU PĚVY

https://danovy-specialista.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=ju0ya34T-zo
https://www.youtube.com/watch?v=ju0ya34T-zo
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

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

Kurzové rozdíly 
s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 30 m
in

Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

18. 3. 202118. 3. 2021

DPH s paní Olgou v otázkách

WEBINÁŘ

1 h 46 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

1. 4. 2021

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 06/2021
Vydáno: 18. 6. 2021 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Ostatní příjmy – § 10 ZDP  
s ing. Zuzanou Rylovou

WEBINÁŘ

1 h 36 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

2. 6. 2021

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD  O účetnictví a připravovaných 

změnách s předsedou KCÚ 
Liborem Vaškem

WEBINÁŘ

1 h 37 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

27. 5. 2021

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Ukončujeme činnost 
a likvidujeme společnost 
s Ivanou Pilařovou

WEBINÁŘ

1 h 18 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

18. 5. 2021

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD Účetnictví a Účetní Portál 

s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

Pěva Čouková

13. 5. 2021

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-kurzove-rozdi-ly-s-pe-vou-ctvrtek-18-03-2021-19-00-215-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ostatni-prijmy-10-zdp-s-ing-zuzanou-rylovou-streda-2-6-2021-19-00-227-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-o-ucetnictvi-a-pripravovanych-zmenach-s-predsedou-kcu-liborem-vaskem-ctvrtek-27-5-2021-19-00-226-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ukoncujeme-cinnost-a-likvidujeme-spolecnost-s-ivanou-pilarovou-utery-18-05-2021-20-00-225-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-a-ucetni-portal-s-pevou-ctvrtek-13-05-2021-19-00-224-V.html

