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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

mám za sebou víkend s profesními kolegyněmi. Byly jsme tentokrát u mě doma. Už nás přešla doba, 
kdy jsme hledaly víkendové pobyty se sportem a měly představu, že musíme být v krásném prostředí 
obskakovány personálem.

Začaly jsme „rotovat“ po svých domovech…

Naše tradice podzimního setkávání trvá cca 10 roků a máme si stále co říct. Stále méně a méně sdílíme 
pracovní starosti a povídání se přeneslo do roviny rodinné, a ještě více životní, osobní.

Je to o sdílení našich životních příběhů bez posuzování.

Jídlo si připravujeme samy, vyměňujeme si recepty a tipy na domácnost, cvičení a obyčejné lidské žití.

Nebyla tam žádná rivalita a bylo to velmi příjemné.

Bonusem pro mne bylo, že jsem před příjezdem doma dodělala mnoho věcí, které jsem neměla chuť 
dosud řešit. Jako malování, dokončení různých koutů zahrady, oprava drobných instalatérských defektů. 
A rodina mi pomáhala i řemeslníci kolem mne mi vyhověli.

Prostě byla tady inspirace dlouho neřešené dodělat.

Je prima, že jsme stále v plném počtu a ve zdraví, i když vždy někdo nedorazí.

Je to síla a jsem za toto pracovní přátelství vděčná.

Pozvala jsem moji lektorku jógy k sobě domů a ta nemohla uvěřit, že jsme z různých koutů republiky.

Zdravím tedy obyčejné lidské přátelství, podporu a toleranci v pravou chvíli.

Díky, holky, bylo to skvělé…

Máte také svoje skupiny přátel z různých zájmů a oblastí?

Krásné podzimní dny.

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

 » 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:

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš."
Albert Einstein
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

     8. 9. 2021    Finanční úřad vymáhal po prodeji bytu daň neoprávněně i za další 
roky od původního vlastníka – ombudsman pomohl zrušit exekuci 

Na začátku bylo zdánlivě malé opomenutí. Stěžovatel po prodeji bytu neoznámil finančnímu úřadu, že již v jeho územním 
obvodu nevlastní žádné nemovitosti. Spoléhal, že stačí, když se k dani přihlásí nový vlastník. Úřad přitom několik let vyměřoval 
daň oběma.

     6. 9. 2021    Nová pravidla daňové transparentnosti pro digitální platformy 
Do meziresortního připomínkového řízení míří balíček novel zákonů na posílení mezinárodní spolupráce při potírání 
daňových úniků. Právě boj proti daňovým únikům dlouhodobě patří mezi klíčové priority Ministerstva financí.

     3. 9. 2021    Online budou moci zájemci založit obchodní společnost a provádět 
také další úkony ohledně fungování firem 

Od 1. 9. 2021 je účinné nařízení vlády č. 317/2021 Sb., o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu. Notáři budou 
moci využívat místo osobní účasti videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře nahradí elektronická 
podoba. Notáři také budou ověřovat pravost elektronických podpisů. Zakládání obchodních společností bude možné on-
line. Distančním způsobem lidé zařídí i další úkony při fungování firem.

     1. 9. 2021    Přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a 
smluv o zamezení dvojího zdanění  

Upozorňujeme na Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího 
zdanění zveřejněný na webových stránkách MFČR – více v příloze.

    31. 8. 2021    Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (realitní kancelář)  
Dnes pokračujeme a opět zveřejňujeme další závěr z kontroly Finančního analytického úřadu. Finanční analytický úřad 
zveřejňuje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), výrokovou část jednotlivých rozhodnutí o přestupku 
podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a AML zákona. Rozhodnutí jsou zveřejněna po dobu 5 let od okamžiku, kdy se 
stala pravomocnými.

    30. 8. 2021    Cenový věstník č. 13/2021  
Upozorňujeme na cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného 
spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek.

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/financni-urad-vymahal-po-prodeji-bytu-dan-neopravnene-i-za-dalsi-roky-od-puvodniho-vlastnika-ombudsman-pomohl-zrusit-exekuci-6242-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-urad-vymahal-po-prodeji-bytu-dan-neopravnene-i-za-dalsi-roky-od-puvodniho-vlastnika-ombudsman-pomohl-zrusit-exekuci-6242-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nova-pravidla-danove-transparentnosti-pro-digitalni-platformy-6236-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-budou-moci-zajemci-zalozit-obchodni-spolecnost-a-provadet-take-dalsi-ukony-ohledne-fungovani-firem-6233-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-budou-moci-zajemci-zalozit-obchodni-spolecnost-a-provadet-take-dalsi-ukony-ohledne-fungovani-firem-6233-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-pokynu-a-sdeleni-v-oblasti-mezinarodnich-danovych-vztahu-a-smluv-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-6226-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-pokynu-a-sdeleni-v-oblasti-mezinarodnich-danovych-vztahu-a-smluv-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-6226-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zaver-z-kontrol-financniho-analytickeho-uradu-realitni-kancelar-6224-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cenovy-vestnik-c-13-2021-6220-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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27. 8. 2021

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
Fyzické osoby
Autor: ing. Jiří Vychopeň

Obchodní majetek je „daňový pojem“, definovaný rozdílně pro účely daně z příjmů a pro účely DPH. První část článku pana 
Jiřího Vychopně je zaměřena na obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a obsahuje 12 praktických 
příkladů. Víte například, jak se bude daňově lišit příjem z prodeje automobilu zahrnutého v obchodním majetku a příjem 
z prodeje automobilu vyřazeného z obchodního majetku do osobního užívání? 
Jana

Úvod

Pojem „obchodní majetek“ je od roku 2014 používán pouze pro daňové účely, přičemž jde o speciální daňový konstrukt, 
který je definován rozdílně: 

  pro účely daně z příjmů v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a
  pro účely daně z přidané hodnoty v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZDPH“). 

Do konce roku 2013 byl pojem „obchodní majetek“ používán i v obchodním zákoníku, ve kterém se obchodním majetkem 
rozuměl

  u podnikatele, který je fyzickou osobou, majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který 
patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání,

  u podnikatele, který je právnickou osobou, veškerý jeho majetek.

Od 1. 1. 2014 byl obchodní zákoník v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zrušen a od té doby se již v oblasti 
soukromého práva pojem „obchodní majetek“ nepoužívá. Od uvedeného data je v § 495 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, stanoveno, že 

  majetek tvoří souhrn všeho, co osobě patří, a
  jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Podle § 4 odst. 4 ZDP se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníka, 
o  které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. V Pokynu GFŘ D-22 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále jen „Pokyn GFŘ D-22“) je k § 4 odst. 4 ZDP uvedeno, že „majetkem 
zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 ZDP účtuje nebo ho eviduje v daňové 
evidenci“.

Při vedení účetnictví postupuje poplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP podle účetních předpisů. 

Daňovou evidencí se pro daný účel rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů, která podle  
§ 7b odst. 1 ZDP obsahuje údaje o

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,

b) majetku a dluzích.

Podle Pokynu GFŘ D-22 se pronajímaný majetek evidovaný podle § 9 odst. 6 ZDP nepovažuje za obchodní majetek ve 
smyslu § 4 odst. 4 ZDP (v § 9 odst. 6 ZDP je stanoveno pro případ, kdy poplatník s příjmy z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP 
o pronajímaném majetku účtuje, přestože k tomu není podle účetních předpisů povinen, že movitý i nemovitý majetek, 
o kterém se účtuje, se nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmů fyzických osob).

V § 4 odst. 4 ZDP je dále stanoveno, že dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, 
kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

1

2

https://www.codexisuno.cz/bu6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu9?lang=cs
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.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/bua?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bua?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bue?lang=cs
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/buc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bud?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu9?lang=cs
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Příklad č. 1 – Vyřazení osobního auta z obchodního majetku do osobního užívání

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si v roce 2017 pořídil pro své podnikání osobní automobil a od 1. 9. 2017 jej vede 
v daňové evidenci podle § 7b ZDP jako hmotný majetek na příslušné inventární kartě. Z této skutečnosti vyplývá, že od 
uvedeného data je osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku poplatníka pro účely daně z příjmů. V měsíci říjnu 
2021 se poplatník rozhodne osobní automobil vyřadit ze svého obchodního majetku, jelikož jej hodlá dále používat 
pouze pro svou osobní potřebu. Za tím účelem poplatník ukončí dnem 31. 10. 2021 vedení automobilu v daňové 
evidenci, a to záznamem o vyřazení automobilu z obchodního majetku na inventární kartu, kde uvede jako důvod 
převedení automobilu do osobního užívání. Od 1. 11. 2021 již automobil nebude zahrnutý v obchodním majetku 
poplatníka. Pokud po tomto datu podnikatel použije automobil pro podnikatelské účely, bude si moci jako prokazatelně 
vynaložený daňový výdaj na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku 
podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. ZDP uplatnit pouze náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. 

Podle Pokynu GFŘ D-22 se za příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP považují mimo jiné i příjmy z nájmu majetku 
vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z veškerého nakládání s majetkem vloženým do obchodního 
majetku poplatníka, včetně příjmů z prodeje cenných papírů. To znamená, že příjem z prodeje majetku zahrnutého do 
obchodního majetku poplatníka se zdaňuje jako příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a tento příjem podléhá 
i sociálnímu a zdravotnímu pojištění osob samostatně výdělečně činných. Příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním 
majetku poplatníka se podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZDP považují pro účely tohoto zákona také za příjmy ze 
samostatné činnosti.

Příklad č. 2 – Prodej osobního auta po jeho vyřazení z obchodního majetku

Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP prodá v říjnu 2021 osobní automobil, který má od roku 2018 
zahrnutý v obchodním majetku a vede jej v daňové evidenci podle § 7b ZDP. Pokud bude automobil v okamžiku jeho 
prodeje veden v daňové evidenci poplatníka, bude příjem z prodeje automobilu uveden v daňové evidenci jako příjem 
ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a jako daňový výdaj poplatník uplatní zůstatkovou cenu tohoto hmotného 
majetku při jeho vyřazení z obchodního majetku. 

Pokud by však v daném případě poplatník ukončil vedení automobilu v daňové evidenci před datem jeho prodeje 
záznamem na inventární kartě o jeho vyřazení z obchodního majetku do osobního užívání, nebude se příjem z prodeje 
tohoto automobilu považovat za příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a v přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2021 poplatník uvede příjem z prodeje automobilu jako příjem podle § 10 ZDP. Podle § 10 odst. 5 ZDP je 
při prodeji hmotného majetku odpisovaného podle § 26 a násl. ZDP, který byl zahrnut do obchodního majetku pro 
výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo sloužil k nájmu, výdajem zůstatková cena podle § 29 
odst. 2 ZDP. (tj. rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 
až § 32 ZDP z tohoto majetku, a to i tehdy, když poplatník zahrnul do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů pouze 
poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP nebo uplatňoval v některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem 
z dosažených příjmů).

Příklad č. 3 – Pronajímání nemovité věci po jejím vyřazení z obchodního majetku

Podnikatel vede pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovou evidenci podle § 7b ZDP. V obchodním majetku pro 
účely daně z příjmů má mimo jiné i nemovitou věc, kterou pronajímá jinému podnikateli. Příjmy z tohoto nájmu uvádí 
v daňové evidenci jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a do daňových výdajů zahrnuje 
i daňové odpisy pronajímané nemovité věci.  
V případě, že podnikatel nemovitou věc vyřadí z obchodního majetku a bude ji dál pronajímat jinému podnikateli, 
nebude se již jednat o příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, ale o příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. Podnikatel 
v takovém případě může u pronajímané nemovité věci pokračovat v daňovém odpisování, popř. může u příjmů z nájmu 
nemovité věci uplatňovat výdaje v procentní výši podle § 9 odst. 4 ZDP, tj. ve výši 30 % z dosažených příjmů (po dobu 
uplatňování výdajů v procentní výši z dosažených příjmů se podle ustanovení § 26 odst. 8 ZDP vedou odpisy pouze 
evidenčně s tím, že odpisování nelze přerušit).

U poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, který namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatňuje výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 ZDP, lze majetek zařadit do obchodního majetku 
jen tehdy, pokud poplatník vede účetnictví. 

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň
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https://www.codexisuno.cz/buq?lang=cs
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Příklad č. 4 – Uplatňování výdajů v procentní výši u poplatníka vedoucího účetnictví

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který jako podnikatel provozuje zemědělskou výrobu, vede účetnictví, ale 
pro účely daně z příjmů uplatňuje namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
výdaje v procentní výši z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP. V majetku, o kterém poplatník účtuje (pro účely 
daně z příjmů se jedná o obchodní majetek), má poplatník zahrnutý i zemědělský stroj, který pronajímá jinému 
zemědělskému podnikateli. Bude-li poplatník i ve zdaňovacím období roku 2021 uplatňovat u příjmů ze samostatné 
činnosti podle § 7 ZDP výdaje v procentní výši z dosažených příjmů, uplatní  

  u příjmů ze zemědělské výroby výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 
1 600 000 Kč,

  u příjmů z pronájmu zemědělského stroje výdaje ve výši 30 % z dosažených příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje 
do částky 600 000 Kč.

Zahrnutím hmotného majetku do obchodního majetku získává poplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP 
možnost uplatňovat u tohoto hmotného majetku jako výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů daňové odpisy ze vstupní ceny stanovené podle § 29 ZDP. 

Pro stanovení vstupní ceny hmotného majetku jsou v § 29 odst. 1 písm. a) a b) ZDP obsažena některá specifická pravidla, 
např.:

  u nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně nebo vyrobil ve vlastní režii 
v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena podle  
§ 29 odst. 1 písm. d) ZDP;

  u nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně nebo vyrobil ve vlastní režii v době 
kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku, se pořizovací cena úplatně pořízeného nemovitého majetku 
nebo vlastní náklady na pořízení nemovitého majetku zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na jeho opravy 
a technické zhodnocení; 

  u movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 1 rok před vložením 
do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena podle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP (to neplatí pro 
majetek nabytý formou finančního leasingu).

Poznámka:
Podle § 28 odst. 6 ZDP platí, že při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se 
do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého 
je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.

Podle Pokynu GFŘ D-22 si poplatník stanoví poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP podle vhodně zvoleného kritéria (např. 
využívaná plocha, počet ujetých km, poměr výkonů a služeb).

U majetku zahrnutého do obchodního majetku může poplatník uplatňovat pro účely daně z příjmů také výdaje na opravy 
a udržování, výdaje na spotřebované pohonné hmoty u silničních motorových vozidel, výdaje na pojištění apod. 

Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 4. ZDP lze uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů výdaje na dopravu 
silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka, a to v prokázané výši a ve výši náhrady 
výdajů za spotřebované pohonné hmoty u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty 
nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla.

Obdobně jako v případě odpisů je třeba i ostatní výdaje vynaložené při používání vozidla zahrnutého v obchodním majetku 
poplatníka krátit podle vhodného kritéria, pokud je vozidlo používáno jak k podnikání, tak pro osobní potřebu poplatníka. 
V případě, že se podnikatel rozhodne uplatnit paušální výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a vozidlo používá 
částečně i k osobní potřebě, je třeba výdaje krátit podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.

Poznámka:
Podle Pokynu GFŘ D-22 se při využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka, jak pro služební, 
tak i pro soukromé účely zaměstnanců, a u kterého proto nemůže být uplatněn paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 
písm. zt) ZDP, neuplatňuje režim poměrné výše výdajů (např. podle § 28 odst. 6 ZDP), neboť tento režim není uplatňován ani pro 
poměrnou výši pořizovací ceny motorového vozidla zahrnované podle § 6 odst. 6 ZDP do základu daně zaměstnance (společníka), 
která rovněž není závislá na skutečném fyzickém opotřebení, resp. na počtu ujetých kilometrů. Přitom výdaje za pohonné hmoty 
jsou daňovým výdajem pouze při použití vozidla pro služební účely.

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň
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Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. ZDP lze při použití vlastního silničního motorového vozidlo nezahrnutého do 
obchodního majetku poplatníka uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

a)  výdaje ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance 
odměňovaného platem, a 

b) náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. 

Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny pohonných hmot stanovené pro účely 
poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich 
nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, a to 
maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance odměňovaného platem.

V Pokynu GFŘ D-22 je k tomu stanoveno, že pro daný účel vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl 
prokázat. V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Dále poplatník 
vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých kilometrů k 1. lednu (případně k datu 
zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti 
nebo ukončení používání vozidla).

Příklad č. 5 – Použití vlastního osobního auta nezahrnutého do obchodního majetku

Poplatník použil v rámci svého podnikání k pracovní cestě v roce 2021 vlastní osobní auto, které pořídil koupí a nikdy 
jej neměl zahrnuto v obchodním majetku. Podle evidence jízd při této pracovní cestě poplatník ujel celkem 500 km, 
doklady o nákupu pohonných hmot nemá. Podle údajů o spotřebě pohonných hmot v technickém průkazu vozidla 
činí průměrná spotřeba 7,5 litrů benzínu BA-95 na 100 km. Pro rok 2021 platí podle vyhlášky MPSV 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, sazba základní náhrady pro osobní auta ve výši 
4,40 Kč/1 km a průměrná cena benzínu BA-95 ve výši 27,80 Kč/litr. 
Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. ZDP se z uvedených údajů vypočte částka daňově uznatelných výdajů na dopravu 
ve výši 3 242,50 Kč [tj. (500 × 4,40] + (7,5 × 500 / 100 × 27,80)].

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň

JEN DO 19. 9. 2021 — JEŠTĚ STÍHÁTE! — NENECHTE SI UJÍT

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Vyberte si z našich balíčků:

PIDI BALÍČEK
MALÝ BALÍČEK
VELKÝ BALÍČEK
TURBO BALÍČEK
+
možnost zakoupení e-booku "E-COMMERCE – 
NOVELA DPH 2021 – UNIJNÍ REŽIM OSS"  
od ing. Pavlíny Žukovské za 70 % původní ceny

Podívejte se na naši  
mimořádnou nabídku k DPH zde:
ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-dph/

Vyzkoušejte si naše testy k DPH:

1. TEST 
20 OTÁZEK

3. TEST 
20 OTÁZEK

2. TEST 
20 OTÁZEK
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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
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https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-dph/
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/18/1b7mtieb8h/
https://www.youtube.com/watch?v=PCyJ4i4g9fw&t=1s
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/20/chpqx4axo7/
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/19/jddkkq0x1e/
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V případě použití vlastního silničního motorového vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, 
ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, lze uplatnit pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované 
pohonné hmoty.

Poznámka:
Podle Pokynu GFŘ D-22 se vlastním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v 
obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, rozumí vozidlo téhož poplatníka (např. podnikatel vozidlo vyřadil z obchodního 
majetku a toto vozidlo používá nadále pro vlastní potřebu a zčásti pro podnikání).

V § 24 odst. 4 ZDP je stanoveno, že úplata u finančního leasingu je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů podle § 24 odst. 1 ZDP, pokud po ukončení finančního leasingu je předmět finančního leasingu zahrnut do 
obchodního majetku (podmínku zahrnutí předmětu finančního leasingu do obchodního majetku ale nelze splnit v případě, 
kdy uživatelem je poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k ukončení 
finančního leasingu, uplatňuje výdaje v procentní výši z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, pokud tento poplatník 
nevede účetnictví).

Podle Pokynu GFŘ D-22 k § 4 odst. 4 ZDP se zahrnutím nemovité věci do obchodního majetku poplatníka rozumí zahrnutí 
celé nemovité věci a u podílového spoluvlastnictví nemovité věci zahrnutí její části ve výši spoluvlastnického podílu. 
Přitom není rozhodující, zda vložená nemovitá věc je zčásti nebo celá používána pro samostatnou činnost.

Příklad č. 6 – Zahrnutí rodinného domu do obchodního majetku poplatníka

Zubní lékař provozuje v části svého rodinného domu zubní ordinaci s čekárnou pro pacienty. Tato část představuje 
35 % z celkové podlahové plochy rodinného domu. Lékař se může rozhodnout, že zahrne do obchodního majetku 
celý rodinný dům, nikoliv jen část využívanou pro provozování zubní ordinace. V případě zahrnutí rodinného 
domu do obchodního majetku bude podle § 28 odst. 6 ZDP moci uplatňovat pouze poměrnou část odpisů, a to 
ve výši 35 %.

Zahrnutím nemovité nebo movité věci do obchodního majetku poplatník často přichází o možnost osvobození od daně 
z příjmů při pozdějším prodeji tohoto majetku, neboť podle příslušných ustanovení § 4 odst. 1 ZDP se osvobození od daně 
při prodeji nemovitých a movitých věcí nevztahuje na příjmy z prodeje věcí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 
majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, pokud k prodeji věci dojde před uplynutím 
stanoveného počtu let (zpravidla pěti) od jejího vyřazení z obchodního majetku.

Příklad č. 7 – Prodej osobního auta do 5 let po jeho vyřazení z obchodního majetku

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si v roce 2013 pořídil osobní automobil a jelikož jej využíval výhradně pro 
své podnikání, zařadil jej do svého obchodního majetku (tj. uvedl jej v daňové evidenci podle § 7b ZPD a uplatňoval 
u něj daňové odpisy a další výdaje). Od 1. 1. 2017 poplatník přestal tento osobní automobil používat pro podnikání, 
a proto jej k uvedenému datu vyřadil z obchodního majetku (tj. přestal jej vést v daňové evidenci podle § 7b ZDP). 
V  červnu 2021 poplatník osobní automobil prodal. Na příjem z tohoto prodeje se nevztahuje osvobození od daně 
podle § 4 odst. 1 ZDP, neboť k prodeji osobního automobilu došlo před uplynutím 5 let od jeho vyřazení z obchodního 
majetku poplatníka. Příjem z prodeje osobního automobilu proto uvede poplatník v přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2021, a to jako příjem podle § 10 ZDP.
Pokud by poplatník s prodejem osobního automobilu počkal např. do února 2022, pak by se už na příjem z prodeje 
osobního automobilu (v tomto případě po uplynutí 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku) vztahovalo osvobození 
od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. c) bodu 3. ZDP.

Podle § 7 odst. 9 ZDP platí, že jde-li o věc ve společném jmění manželů, která je využívána pro činnost, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti, jedním z manželů nebo oběma manžely, vkládá tuto věc do obchodního majetku jeden 
z manželů. V případě, že věc vloženou do obchodního majetku jednoho z manželů využívá pro činnost, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti, i druhý z manželů, lze podle uvedeného ustanovení daňové odpisy a další výdaje (náklady) 
související s touto věcí, které připadají na část věci využívané pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 
oběma manžely, rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti, ze které plyne příjem ze 
samostatné činnosti. 

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň

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/buz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buA?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buq?lang=cs
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/bum?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bue?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bue?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buC?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buD?lang=cs
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Příklad č. 8 – Budova ve společném jmění manželů využívaná oběma manželi k podnikání

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitou věc (budovu), která je vložena do obchodního majetku 
u manžela. Budovu využívají manželé následovně:

  50 % manžel pro své podnikání,
  20 % manželka pro své podnikání,
  30 % oba manželé k bydlení.

Daňové odpisy budovy a další výdaje (opravy a udržování, pojištění), které lze uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, se mezi manžele rozdělí tak, že 50 % odpisů a dalších 
výdajů si uplatní manžel a 20 % odpisů a dalších výdajů si uplatní manželka. Zbývajících 30 % odpisů a dalších výdajů 
nelze uplatnit u žádného z manželů, jelikož tato část výdajů připadá na užívání pro osobní potřebu manželů.

V praxi může nastat i takový případ, kdy jeden z manželů vloží do svého obchodního majetku hmotný majetek, který byl dříve 
zahrnut v obchodním majetku druhého manžela a byl jím daňově odpisován. Podle § 30 odst. 10 písm. j) ZDP v takovém 
případě manžel, který má nyní hmotný majetek v obchodním majetku, pokračuje v jeho odpisování ze vstupní ceny, ze které 
dříve tento hmotný majetek odpisoval druhý z manželů, a to při zachování stejného způsobu odpisování (to ale neplatí 
u majetku nabytého koupí od druhého z manželů).

Možnost pokračování v původně započatém odpisování se podle § 30 odst. 10 písm. k) ZDP týká také poplatníka, který 
odpisoval hmotný majetek před ukončením činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (při ukončení činnosti, ze 
které plyne příjem ze samostatné činnosti, zaniká obchodní majetek poplatníka daně z příjmů fyzických osob), a podle dalšího 
ustanovení § 30 odst. 10 ZDP pokračuje obdobně v odpisování i poplatník, který je fyzickou osobou, u jím pronajímaného 
hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku nebo v případě zařazení jím pronajímaného hmotného majetku do 
obchodního majetku.

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň

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?

https://www.codexisuno.cz/buE?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buF?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buG?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop
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Příklad č. 9 – Nájem budovy po vyřazení z obchodního majetku

Do 31. 12. 2020 vedl poplatník daně z příjmů fyzických osob budovu v daňové evidenci, tj.měl tuto budovu zahrnutou 
v obchodním majetku a uplatňoval u ní daňové odpisy zrychleným způsobem podle § 32 ZDP. Od 1. 1. 2021 
poplatník budovu vyřadil z obchodního majetku a od uvedeného data ji pronajímá. Ve zdaňovacím období roku 2021 
a v následujících zdaňovacích obdobích, kdy bude poplatník zdaňovat příjmy z pronájmu budovy podle § 9 ZDP, bude 
poplatník pokračovat v odpisování budovy zrychleným způsobem. 

Podle § 7 odst. 9 ZDP dále platí, že příjmy z prodeje nemovité nebo movité věci ve společném jmění manželů jsou zdaňovány 
u toho z manželů, který měl takovou věc zahrnutou v obchodním majetku. Pokud k prodeji nemovité nebo movité věci 
dochází po jejím vyřazení z obchodního majetku, jsou příjmy z tohoto prodeje zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 ZDP. 

Jedná-li se však o příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo z převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů, 
které byly zahrnuty u některého z manželů v obchodním majetku, podle ustanovení § 10 odst. 2 ZDP se tyto příjmy zdaňují 
u toho z manželů, který měl tento majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku. Také v ustanovení § 7 odst. 9 ZDP je 
uvedeno, že příjmy z prodeje nemovitosti nebo movité věci ve společném jmění manželů se zdaňují u toho z manželů, který 
měl takovou nemovitost nebo movitou věc zahrnutou v obchodním majetku.

Příklad č. 10 – Prodej budovy ve společném jmění manželů po vyřazení z obchodního majetku manželky

Do 31. 12. 2020 byla nemovitá věc (budova) ve společném jmění manželů zahrnuta v obchodním majetku manželky, 
přičemž část budovy využíval pro své podnikání také manžel. Odpisy budovy a další výdaje si manželé pro účely daně 
z příjmů uplatňovali každý v poměrné výši podle ustanovení § 7 odst. 9 ZDP. K 1. 1. 2021 manželka budovu vyřadila 
z obchodního majetku a v červnu 2021 manželé tuto nemovitou věc prodali. Příjem z tohoto prodeje nemovité věci 
bude uveden jako příjem podle § 10 ZDP v přiznání k dani z příjmů fyzických osob manželky za rok 2021, přičemž jako 
výdaje na dosažení tohoto příjmu může manželka uplatnit zůstatkovou cenu budovy při jejím vyřazení z obchodního 
majetku.

U příjmů plynoucích z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů, které byly zahrnuty 
v obchodním majetku zemřelého manžela (manželky), které plynou pozůstalému manželovi (manželce), se podle ustanovení 
§ 10 odst. 2 ZDP nepřihlíží k době uvedené v § 4 ZDP vztahující se k majetku nebo právu zahrnutým v obchodním majetku. 
To znamená, že splnění stanovených podmínek pro osvobození od daně se v tomto případě posuzuje pouze u pozůstalého 
manžela (manželky), a to bez ohledu na to, zda a jak tyto podmínky splňoval zemřelý manžel (manželka).

Příklad č. 11 – Prodej auta po smrti manžela, který měl auto zahrnuto v obchodním majetku

Manželé měli od roku 2017 ve společném jmění osobní automobil, který byl u manžela – podnikatele zahrnut do 
obchodního majetku. V březnu 2021 manžel zemřel a v září 2021 manželka osobní automobil prodá. Příjem z prodeje 
automobilu bude v tomto případě osvobozen od daně z příjmů, neboť u manželky budou podmínky pro osvobození 
příjmu z prodeje automobilu stanovené v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP splněny (od nabytí automobilu uplynul více než 
jeden rok a ke skutečnosti, že automobil byl zahrnutý do obchodního majetku manžela, se v tomto případě u manželky 
nepřihlíží).

Mnozí poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP používají pro tuto činnost svůj majetek bez toho, že by 
tento majetek vedli v účetnictví nebo v daňové evidenci. V takovém případě se nejedná o obchodní majetek poplatníka.  
Podle § 25 odst. 1 písm. u) ZDP platí, že výdaje vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku 
sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který poplatník daně z příjmů fyzických osob nezařadí 
do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 ZDP, nelze pro daňové účely uznat za výdaje (náklady) na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. 

Příklad č. 12 – Používání nemovitých věcí nezahrnutých v obchodním majetku k podnikání

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP, používá k podnikání část 
rodinného domu, pozemek a osobní automobil. V daňové evidenci však vede jen osobní automobil. Pro účely daně 
z příjmů je v obchodním majetku poplatníka pouze tento osobní automobil. Rodinný dům a pozemek nejsou v tomto 
případě zahrnuty v obchodním majetku poplatníka a poplatník u tohoto majetku nemůže pro účely daně z příjmů 
uplatňovat žádné výdaje na opravy, údržbu nebo technické zhodnocení.

Obchodní majetek v příkladech – 1. část
ing. Jiří Vychopeň

https://www.codexisuno.cz/buH?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buK?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bua?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/buM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bu9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bue?lang=cs
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

ZÁZNAM IHNED K DISPOZICI | 8. ROČNÍK

VÝBORNÁ 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

ucetni-portal.cz/danovy-specialista-online-2021/

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
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů

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

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ

NOVINKA

Celý Daňový specialista 2021 je připravený způsobem                           ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista-online-2021/
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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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

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

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie 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)
možnost navrhování témat do diskuze a hlasování o nich

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.

DPH 

SPECIALISTA 

BĚŽÍ

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné 
skutečnosti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/
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Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?

18. 3. 2021

DPH s paní Olgou v otázkách

1 h 46 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

1. 4. 2021

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 09/2021
Vydáno: 17. 9. 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

Daňový specialista 2021 končí 
– „dojmy a pojmy“… – daňový 
poradce zkoušky

1 h 42 m
in

Pavlína Žukovská, Ester Benešová
Pěva Čouková

24. 6. 2021

O účetnictví a připravovaných 
změnách s předsedou KCÚ 
Liborem Vaškem

1 h 37 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

27. 5. 2021

Ukončujeme činnost 
a likvidujeme společnost 
s Ivanou Pilařovou

1 h 18 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

18. 5. 2021

Účetnictví a Účetní Portál 
s Pěvou

Pěva Čouková

13. 5. 2021

Ostatní příjmy – § 10 ZDP  
s ing. Zuzanou Rylovou

1 h 36 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

2. 6. 2021

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD
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ZAČÍNÁME 23. 9. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-danovy-specialista-2021-konci-dojmy-a-pojmy-danovy-poradce-zkousky-24-6-2021-19-00-228-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-ukoncujeme-cinnost-a-likvidujeme-spolecnost-s-ivanou-pilarovou-utery-18-05-2021-20-00-225-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-ucetnictvi-a-ucetni-portal-s-pevou-ctvrtek-13-05-2021-19-00-224-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

