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ÚVODNÍ SLOVO

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

začaly prázdniny 2020, určitě nezvyklé prázdniny po období, kdy nebyla 
škola. Přestože jsou děti už od března doma a mají vlastně prázdniny, se 
rodiče určitě zaradovali, že končí on-line úkoly a suplování učitelských 
výkonů. Přiznám se, že jsem rodiče, hlavně maminky, obdivovala. Nebylo to 
zrovna snadné období, ani standardní.

A u nás?

Mezi závěrkami dokončujeme audity a nonstop pokračují naši specialisté. 
Stále běží celoroční ÚČTO-ACADEMY 2020, ukončený je Mzdový specialista 
2020 a příští pátek 10. 7. 2020 končí Daňový specialista 2020. Takový „mazec“ 
tady u nás ještě nebyl. Odměnou pro nás jsou Vaše poptávky po ONLINEch. 
Vidíte přínos online světa a jeho výhody… Máme radost… 

Nicméně se moc těšíme, že vzdělávací programy brzy skončí a je tu pro celý 
tým vidina odpočinku. Přespříští týden začínají naše portálové prázdniny. 
Ještě poslední předprázdninový webinář s Jirkou Klímou 9. 7. 2020 a dodělat 
poslední přiznání. 

Přeji Vám krásný odpočinek po letošním půlroku. Byl jiný a nebude se 
opakovat. Všem nám přinesl hluboký vhled do všeho, do práce, do vztahů 
i do vlastního nitra.

Najděte svůj klid, neztraťte každodenní důvod se smát a také radost 
z maličkostí…

P.

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

https://ucto-academy.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://danovy-specialista.eu/
https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát: 
„Jen ta práce je plodná, která je radostná. 
Jen ta práce je radostná, která je dobrovolná.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Články

strany 17–18
„Nová“ novela daňového řádu
Autor: Mgr. Barbora Bubeníčková

strany 24–27
Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 2. část
Autor: JUDr. Irena Fleischmanová

strana 36
„Competitor“  – 16. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strany 15–16
Zrušení předkupního práva k podílu na nemovitosti účinné  
k 1. 7. 2020 a další změny
Autor: JUDr. Jaroslav Denemark

strany 19–23
Daňové řešení prodeje cenných papírů
Autor: Ing. Ivan Macháček

strana 37
„Refer to st“  – 17. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strana 29
Valná hromada online – podmínky konání virtuální valné hromady v době 
koronaviru i jindy a související rizika
Autor: Mgr. Lola Floriánová

strany 30–35
Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 2. část
Autor: Ing. Otakar Machala

strana 13
Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových 
společností a družstev po velké novele ZOK
Autor: Mgr. Lola Floriánová

strana 28
Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací  
nyní a ve světle novely ZOK
Autor: Mgr. Lola Floriánová

strany 6–12
Konsolidace – 3. část
Autor: Ing. Daniel Horad
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Zákoník práce a daňový řád ve Sbírce zákonů

Dne 26.6.2020 vyšlo ve Sbírce zákonů:
Zákon č. 283/2020 Sb. ze dne 11. června 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony
Zákon č. 285/2020 Sb. ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další související zákony

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Výzva k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Zájemci o tuto podporu se nyní 
mohou s Výzvou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, 
a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola 

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR 
ze dne 17. 6. 2020

Přinášíme Vám aktuální informace z jednání koordinačního výboru a KDPČR ze dne 17.6.2020

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez 
sankce podat až do 18. srpna. Opatření se nevztahuje na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola 

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

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 

8 –  PŘÍSPĚVEK „25 000 Kč“ ANEB KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ 
A SPOLEČNÍKY S.R.O.

Zákon 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

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

             27. 6. 2020

             25. 6. 2020

             24. 6. 2020

            18. 6. 2020

Aktualizace: 15. 6. 2020

Aktualizace: 15. 6. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/zakonik-prace-a-danovy-rad-ve-sbirce-zakonu-5505-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyzva-k-programu-covid-najemne-5502-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-17-6-2020-5501-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-17-6-2020-5501-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-se-posouvaji-5493-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-prispevek-25-000-kc-aneb-kompenzacni-bonus-pro-osvc-a-spolecniky-s-r-o-5286-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-prispevek-25-000-kc-aneb-kompenzacni-bonus-pro-osvc-a-spolecniky-s-r-o-5286-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/


5

Účetní měsíčník č. 7/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2020.cz

ZNÁTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI? 
Ukázka z testu ZDP – 002 Obecně – Daň z příjmů právnických osob od Ing. Ivany Pilařové: 

8.	 	Poplatník	vykázal	základ	daně	z	příjmů	před	uplatněním	sponzorských	darů	ve	výši	
500	000	Kč.	Který	z	uvedených	darů	nemůže	od	základu	daně	odečíst:

a) peněžní plnění Základní škole v Plzni ve výši 1 000 Kč 
b) peněžní plnění politické straně ve výši 2 000 Kč 
c) peněžní plnění sportovnímu klubu v Brně ve výši 10 000 Kč 
d) nepeněžní plnění – zásoby balené pitné vody Českému červenému kříži ve skladové ceně 20 000 Kč

9.	 	Spojenou	osobou	podle	§	23	odst.	7	zákona	vůči	akciové	společnosti	není:

a) člen její dozorčí rady 
b) člen jejího představenstva 
c) ovládající osoba 
d) jiná právnická osoba s podílem na hlasovacích právech 30 %

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 

2020

Z	testů	vybíráme:

UCE  – 003 Zásoby (Ing. Pěva Čouková)
ZOK  – 004 Právo obchodních společností (Mgr. Jan Šafránek)
NOZ – 002 Občanský zákoník – závazkové právo (JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.)
ZDP  – 101 Fyzické osoby – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti (Ing. Milan Lošťák)
ZDP  – 001 Zákon o daních z příjmů – Bezúplatné příjmy (Ing. Ivana Pilařová)
ZDP  – 003 Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání (Ing. Otakar Machala)
DŘ  – 001 Daňový řád (Ing. Ivo Šesták)
DNV – 002 Osvobození u pozemků 1 (Ing. Jana Procházková)
DSP  – 001 Daň spotřební (plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková)
DS  – 001 Daň silniční (Bc. Martin Mikuš)

NOVINKA

2. R
OČNÍK

46 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

https://testy2020.cz/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME.

veškeré materiály

MP3

(můžete 
poslouchat 

kdekoliv)

KDEKOLIV / KDYKOLIV

video

(můžete 
zastavovat, 
můžete se 

vracet zpět)

76 % NATOČENO 59 % ZVEŘEJNĚNO

https://danovy-specialista.eu/
https://danovy-specialista.eu/
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Nový návrh novely daňového řádu byl dne 28. dubna 2020 předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 841 spolu 
s návrhem, nechť je Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas již v rámci prvního čtení. Tak se dne 27. května 2020 stalo. 
Senát jej (pod číslem senátního tisku 269) schválil dne 11. června 2020, zbývá podpis prezidenta ČR.

V tomto článku srovnáme, pro názornost, onu původní novelu daňového řádu (sněmovní tisk č. 580 ve znění v průběhu 
legislativního procesu přijatých pozměňovacích návrhů) a novou verzi novely daňového řádu (sněmovní tisk č. 841, 
aktuálně před podpisem prezidenta ČR, dále jen „daňový řád“).

Stěžejní změny – v nové verzi oproti původní novele – zejména:   

  již není posunutí lhůty pro konkludentní vyměření o +15 dnů (tj. neprodlužuje se lhůta pro vracení nadměrných 
odpočtů z 30 na 45 dnů); 

  s čímž souvisí zvýšení minimálního limitu pro zálohu na daňový odpočet na 50 000 Kč (v původní novele limit 
10 000 Kč); 

 bylo vypuštěno původní výslovné vyloučení „vykusování“ úroků z prodlení; 
 vrací se toleranční lhůta, po kterou nevzniká úrok z prodlení, byť ve změněné délce 3 dnů;
 vrací se zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně na dvojnásobek po dobu, kdy je vedeno exekuční řízení;
 nově textováno promíjení pokut za opožděné tvrzení daně. 

Co do výčtu paragrafů se změny oproti původní verzi novely týkají těchto ustanovení: § 80, § 87, § 88, § 90, § 140, § 144, 
§ 155b, § 174a, § 252, § 254 a nově navržený § 259aa daňového řádu, zavádějící prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně.

  § 80 daňového řádu – původní novela navrhovala zjemnit stávající nutnost uvědomit předem osoby, které se účastní 
úkonu, o němž je správcem daně pořizován zvukový či obrazový záznam, na situace, kdy to povaha a okolnosti úkonu 
umožnují. V nové novele jde o návrat k původnímu, dnes platnému znění. 

  § 87 daňového řádu – začlenění nového odstavce 3 do tohoto ustanovení, který souvisí s během lhůty pro stanovení daně. 
Jelikož daňovou kontrolu bude možno zahájit doručením oznámení o jejím zahájení, doplňuje se, že pokud správce daně 
nezačne provádět faktickou daňovou kontrolu bez zbytečného odkladu po tomto zahájení, účinek zahájení takové daňové 
kontroly na běh lhůty pro stanovení daně nastane až dnem, kdy dojde k započetí faktické kontroly (zjišťování, prověřování).

  § 88 daňového řádu – v původním návrhu odstavce 3 je v případě, že má být výsledek kontrolního zjištění sdělován 
daňovému subjektu při jednání, stanovena daňovému subjektu lhůta k vyjádření pouze tehdy, pokud o to požádá 
(o možnosti požádat musel být poučen). Lhůta tedy měla být daňovému subjektu poskytnuta na požádání. Nově je 
textace otočena, a to tak, že lhůta k vyjádření se daňovému subjektu vždy stanoví, ledaže ten prohlásí, že stanovení lhůty 
nepožaduje.

  § 90 daňového řádu – v původním návrhu byl do odstavce 3 včleněn text týkající se poskytnutí lhůty k podání návrhu na 
pokračování dokazování a návrhu na provedení dalších důkazních prostředků, pokud nedošlo k odstranění pochybností 
a výsledek tohoto postupu je sdělován daňovému subjektu při jednání, obdobně jako u sdělení výsledku kontrolního 
zjištění. Tento text byl nově vypuštěn, daňovému subjektu tak vždy zůstává patnáctidenní lhůta.

  § 140 daňového řádu – jde o zásadní změnu, nedochází k původně navrhovanému a politicky třaskavému prodloužení 
lhůty pro konkludentní vyměření o 15 dnů, a tedy pro vrácení nadměrného odpočtu z dnešních 30 na 45 dnů; stávající 
text daňového řádu v tomto ohledu zůstává nezměněn.

  § 144 daňového řádu – obdoba § 140, pouze s tím rozdílem, že § 144 se týká dodatečného platebního výměru, zatímco 
§ 140 platebního výměru.

„Nová“ novela daňového řádu
Autor: Mgr. Barbora Bubeníčková

Přinášíme Vám další informace o novele daňového řádu. Původní návrh, jak jsme Vás již informovali, přijat nebyl. Takřka 
obratem však byl Ministerstvem financí zpracován návrh nový, jehož podstatou je původní návrh upravený tak, že zohledňuje 
zásadní připomínky k jeho obsahu, vznesené jak v průběhu legislativního procesu opozicí, tak diskutované odbornou 
veřejností.
Barbora Bubeníčková

„Nová“ novela daňového řádu
Mgr. Barbora Bubeníčková

https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1667.mp3
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  § 155b daňového řádu – v původním návrhu byla v tomto ustanovení patrná snaha o motivaci k elektronické komunikaci 
se správcem daně, jelikož v případě podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku elektronicky měl správce daně tento 
vrátit do 15 dnů, namísto do 30 dnů. V nové verzi novely již tato zkrácená lhůta pro elektronicky podané žádosti není. 

  § 174a daňového řádu – v nové verzi novely nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud by výše jednotlivé 
zálohy nedosáhla částky 50 000 Kč (v původní verzi pouze 10 000 Kč); souvislost s neprodloužením lhůty o 15 dnů viz 
§ 140 a § 144.

  § 252 daňového řádu – v původní verzi novely byla vypuštěna dosavadní liberační lhůta 4 pracovních dnů po splatnosti, 
kdy daňovému subjektu nevzniká povinnost hradit úrok z prodlení, úrok z prodlení tak měl vznikat již od prvního dne 
prodlení. Novou verzí se do daňového řádu navrhuje liberační lhůtu vrátit, nově ovšem pouze třídenní. Stávající právní 
úprava tak počítá s benevolencí 4 pracovních dnů, původní novela jakoukoli benevolenci rušila, nová verze zavádí 
benevolenci zpět, avšak v délce 3 dnů (nikoli pracovních) po splatnosti. Dlužno však dodat, že se již původní novelou 
zvýšil limit pro vznik povinnosti takový úrok hradit, a to ze stávajících 200 Kč na 1 000 Kč (resp. lépe řečeno z 201 Kč na 
1 001 Kč, když povinnost jej hradit vznikne, přesáhne-li částku 1 000 Kč). Zejména u nižších částek tak bude toleranční 
bezúročné období mnohem delší.                                                  

 Z odstavce 4 tohoto ustanovení se v nové verzi novely vypouští vyloučení tzv. vykusování úroků.

  § 254 daňového řádu – původní novelou byla zrušena dosavadní dvojnásobná výše úroku hrazeného správcem daně 
daňovému subjektu v případě, že na daňovém subjektu bylo vymáháno neoprávněně. Nově se do § 254 (znovu)začleňuje, 
že výše úroku z nesprávně stanovené daně se zvyšuje na dvojnásobek po dobu, kdy je vedeno exekuční řízení.

  § 259aa daňového řádu – jedná se o rozšíření možnosti individuálního prominutí další sankce, a to pokuty za opožděné 
tvrzení daně.

Účinnosti má „nová“ novela daňového řádu i souvisejících zákonů dle návrhu nabýt dne 1. 1. 2021. Před nabytím její 
účinnosti se k tomuto tématu společně vrátíme.

NOVINKA             

ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop

ONLINE SEMINÁŘE
  6 SEMINÁŘŮ S 5 LEKTORY

  IHNED K DISPOZICI
1. Ing. Mgr. Olga Hochmannová ..Novinky DPH 2020 – podrobně
2. Marek Reinoha  ........................... Smluvní ujednání ve smlouvách 

v zahraničním obchodě se zbožím 
v roce 2020 a jejich vliv na uplatňování 
DPH a celních předpisů při provádění 
zahraničního obchodu se zbožím

3. Ing. Jiří Klíma ...............................Hmotný majetek v daních a účetnictví
4. Ing. Ivana Pilařová ......................Novinky v účetnictví a daních
5. Ing. Ivana Pilařová ...................... Chyby a omyly v přiznání právnických 

osob aneb daňové a nedaňové náklady
6. Ing. Pěva Čouková .....................Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

„Nová“ novela daňového řádu
Mgr. Barbora Bubeníčková

https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-841-0-ceka-se-na-podpis-prezidenta-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Alice Šrámková FCCA, Ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

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

ZÁZNAMY Z PRVNÍCH DNŮ KURZU JIŽ ZVEŘEJNĚNY!

53 % NATOČENO 13 % ZVEŘEJNĚNO

Den Datum Lektor a téma Den Datum Lektor a téma

1. 26. 2. 2020

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. 30. 9. 2020 Ing. Alice Šrámková FCCA – Deriváty, cenné 
papíry z pohledu aktiv i pasiv

2. 27. 2. 2020 Ing. Pěva Čouková – Dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek 10. 1. 10. 2020 Ing. Alice Šrámková FCCA – Vykazování 

výnosů, odložená daň, cash flow

3. 22. 4. 2020 Ing. Pěva Čouková – Pohledávky, opravné 
položky, odpisy pohledávek, insolvence 11. 26. 10. 2020 Ing. Pěva Čouková – Inventarizace krok za 

krokem, podstatné skutečnosti k účetnictví

4. 23. 4. 2020 Ing. Pěva Čouková – Cizí měna v účetnictví 
– kurzové rozdíly 12. 27. 10. 2020 Ing. Pěva Čouková – Účetní závěrka, výkazy, 

příloha

5. 26. 5. 2020 Ing. Pěva Čouková – Zásoby, banka, pokladna 13. 23. 11. 2020 Ing. Libor Vašek, Ph.D. – IFRS – vybrané oblasti 
a hlavní rozdíly vůči českým předpisům

6. 27. 5. 2020 Ing. Pěva Čouková – Rezervy, opravné 
položky k veškerému majetku 14. 24. 11. 2020 Ing. Libor Vašek, Ph.D. – Konsolidace, co by 

Vám nemělo uniknout

7. 29. 6. 2020 Ing. Pěva Čouková – Vlastní kapitál 15. 25. 11. 2020 Ing. Pěva Čouková – Přeměny

8. 30. 6. 2020 Ing. Pěva Čouková – Operace s obchodním 
závodem 15. 25. 11. 2020 Závěrečný test

https://ucto-academy.cz/


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

19. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 43 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Spotřební daň – můžu se bez ní 
obejít?

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Ing. Pěva Čouková

18. 6. 2020

WEBINÁŘ

1 h 23 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

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

Novinky poslední doby, které je 
třeba znát 

24. 6. 2020

WEBINÁŘ

1 h 36 m
in

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

Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pěva Čouková

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

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-10-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-19-05-2020-19-00-181-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spotrebni-dan-muzu-se-bez-ni-obejit-18-06-2020-19-00-185-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/webinar-pod-poklickou-uspesnych-danovych-a-ucetnich-kancelari-danovy-specialista-28-05-2020-19-00-182-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-posledni-doby-ktere-je-treba-znat-24-06-2020-19-00-186-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/videa/

