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VŠIMLI JSTE SI, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME 
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https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

roušky, ano, nenosím roušky. Jen naprosto minimálně, když musím do obchodu, kde chci a vyžadují je. 
Kde se nákupu mohu vzdát a chtějí roušku, tam nejdu.
Nakupuji na Rohlíku (www.rohlik.cz). Jezdí k nám na vesnici a jsem za to vděčná.
Chodím hodně do přírody a sázím na moji životní kartu – na imunitu.
Návrat k přírodě, imunita a jóga k tomu, to jsou momentálně moje zbraně.

Přírodu až tak moc nestíhám, protože jsem teď makala víc, než je v normě, ale už to napravuji ☺.  
Těším se.
Jógu si nechci nechat vzít, jako jsem to dělala dříve. Tady se zlepšuji, takže zatím super, mohlo by to být 
více než 1x týdně, ale vše postupně. Dvakrát týdně by bylo určitě prima.

A imunita, tady se cítím silná… jsem v péči TARANI (www.tarani.cz).
Co dělám konkrétně?
• Denně napařování nad solí MÁTA-ROZMARÝNA… skvělé na pleť, imunitu i moje průdušky.
• Denně byliny TARANI z Himalájí… jsem v síle…
• Denně olejování a mazání produkty TARANI… jsem voňavá…
• 3 x do týdne koupel v solích TARANI… užívám si, posiluji hořčík v těle a nejen to…

Přiznám se časové náročné. Ale kolik stojí moje zdraví? – Říkám si poprvé.
Přiznám se finančně náročné. Ale kolik stojí moje zdraví? – Říkám si podruhé.

Je více alternativních metod péče o imunitu, určitě si nějakou vyberte. Já miluji produkty a masáže 
TARANI. Přišel čas pro nás všechny starat se o svoje zdraví.

Ani jsem netušila, jak je to v tuto dobu důležité, takže s láskou sdílím. Je to jen pro ty, kteří jsou na 
příjmu, tedy naladěni. Pro ty, kteří momentálně nejsou na příjmu, nepíšu. Respektuji, že každý máme 
svoji cestu.

A samozřejmě si také dejte záležet na tom, co jíte… Je to jako s kytičkou, jak ji poléváte, tak poroste…

Pokud Vás potěšilo povídání o mojí cestě, zvu Vás na mimořádný webinář 22. 10. 2020 s majitelkou 
TARANI, paní Rittou. Vstup volný pro všechny, začínáme v 19 hodin.

Náš osud je v našich rukou…
Náš život si ovlivňujeme sami…
Nestačí sport, je nezbytné získat duševní rovnováhu…

S láskou 

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

Bohužel mi nečekaně odešel další kamarád, velký sportovec, tenista od mládí. Díky za 
všechnu inspiraci, Ivošku, díky za všechny společně strávené chvíle. Bylo s Tebou vždy fajn, 
hodně smíchu a pohody.
Nestihla jsem s Tebou oběd, na který jsi mne opakovaně zval. Mrzí mě to… 

Tak prosím, jděte na oběd se všemi, kteří Vás zvou. Je to důležité a jsou situace, které nelze 
vrátit. A ještě pamatujte, že jediné, co po nás zůstane, je to, jak se s námi ostatní cítili…

https://www.pevacoukova.cz/
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strana 30
Digitální daň – kdy ji lze očekávat  
a jak bude vypadat její správa
Autor: Mgr. Karel Kotrba

3. 9. 2020

strany 27–29
Zadávání veřejných zakázek  
v době pandemie
Autor: Mgr. Anna Bednářová

7. 9. 2020

strana 26
Jak se může zkomplikovat spor o placení provize za nově  
přivedeného zákazníka
Autor: Vendula Doležalová

11. 9. 2020

strany 15–25
Novela daňového řádu 2021
Autor: Mgr. Barbora Bortlíková

14. 9. 2020

strana 14
Odstoupení člena orgánu obchodní korporace  
z funkce v nevhodnou dobu
Autor: Jan Mandík

17. 9. 2020

strany 5–8
Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část
Autor: Ing. Otakar Machala QUD

24. 9. 2020

strana 33
„Debtor“ – 55. lekce angličtiny 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

24. 9. 2020

strana 32
„Creditor“ – 54. lekce angličtiny 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

17. 9. 2020

strana 13
Uznání dluhu v příznivějším hávu,  
aneb jak jsme uspěli u Ústavního soudu
Autor: Vendula Doležalová

25. 9. 2020

strany 9–12
Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část
Autor: Ing. Otakar Machala QUD

29. 9. 2020

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát: 
„Jestli někdy přijde den, kdy nebudeme moci být spolu, udrž mě ve svém srdci. Zůstanu tam navždy.“

Alan Alexander Milne

Články 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin začne platit na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické 
situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti 
České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020, a to na dobu 30 dnů.

Aktualitu pro Váš připravila Petra.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vyšlo ve sbírce zákonů

 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem.
Tedy daň již neplatí ti, kdo provedli zápis na katastru nemovitostí v prosinci 2019 nebo později.

Aktualitu pro Váš připravila Petra.

Děkuji pánové za briefing v SENÁTU – jsem na vás pyšná 
POVINNÝ POSLECH PRO VŠECHNY

Vážení kolegové daňoví poradci i další vystupující, DĚKUJI VÁM. Děkuji senátorovi Tomáši Goláňovi za organizaci tohoto 
veřejného slyšení. Děkuji za tuto zvláštní noc, kdy jsem poslouchala Tiskový briefing k 22. veřejnému slyšení Senátu: Kontrolní 
postupy finanční správy.
...

P.
Pěva Čouková

Nové Finanční zpravodaje

Další nové Finanční zpravodaje obsahují Sdělení ke Smlouvám o zamezení dvojího zdanění:

Finanční zpravodaj č. 11/2020 mezi Českou republikou a Maltou
Finanční zpravodaj č. 12/2020 mezi Českou republikou a Irskem
Finanční zpravodaj č. 13/2020 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Finanční zpravodaj č. 14/2020 mezi Českou republikou a Kanadou
Finanční zpravodaj č. 15/2020 mezi Českou republikou a Austrálií

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2020 ze dne 8. 9. 2020 byl vydán nový
- dodatek č. 5 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a
- pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 až 5

Aktualitu pro Váš připravila Petra.

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

             1. 10. 2020

             1. 10. 2020

             25. 9. 2020

             15. 9. 2020

             2. 9. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-opatreni-co-aktualne-plati-5539-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-vyslo-ve-sbirce-zakonu-5538-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dekuji-panove-za-briefing-v-senatu-jsem-na-vas-pysna-povinny-poslech-pro-vsechny-5537-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dekuji-panove-za-briefing-v-senatu-jsem-na-vas-pysna-povinny-poslech-pro-vsechny-5537-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pronajem-obecnich-bytu-a-nebytovych-prostor-neni-podnikatelskou-cinnosti-5535-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nove-financni-zpravodaje-5532-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
https://www.ucetni-portal.cz/zakonik-prace-a-danovy-rad-ve-sbirce-zakonu-5505-a.html
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Úvod

Péče o zaměstnance stále představuje jeden z pilířů fungujících výrobních, obchodních i poradenských společností. Kromě 
základní odměny ve formě mzdy za vykonanou práci se zaměstnavatelé snaží svým zaměstnancům poskytnout rovněž různé 
výhody a benefity mimo klasickou mzdu. Benefit představuje výhodu poskytovanou zaměstnanci, která není odměnou za 
vykonanou práci, ale samozřejmě souvisí s uzavřeným pracovně-právním poměrem.
V případě dosažení určité výše mezd pak podle zkušeností z praxe mezilidské vztahy, celková atmosféra na pracovišti a mimomzdové 
výhody a benefity mnohdy představují rozhodující kritérium spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců a tím i výkonnosti celé firmy. 
Realizace benefitů je aplikací sociálního programu zaměstnavatele. Jedním z hlavních zdrojů pro poskytování výhod 
a benefitů zaměstnancům je především u středních a větších podnikatelských subjektů právě sociální fond. 

Právní úprava sociálního fondu

V případě zaměstnavatelů – podnikatelských subjektů se tvorba a čerpání sociálního fondu řídí právními předpisy podle 
právní povahy konkrétní účetní jednotky. Jedná se především o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (ZOK) a na 
něj navazující společenskou smlouvu, zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Právnické osoby dále podmínky 
tvorby a čerpání sociálního fondu upravují rovněž stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze a v případě 
akciové společnosti i rozhodnutím představenstva.
Je třeba říci, že v souladu s liberální doktrínou podnikání v ČR jsou možnosti jednotlivých subjektů v této oblasti velmi široké 
a závislé na jejich rozhodnutí, případně na jednání se zaměstnanci či jejich zástupci (např. odbory).
Stát se přesto svými nástroji snaží některé typy benefitů podporovat a jiné naopak omezovat. V demokratických poměrech 
patří mezi tyto nástroje především nástroje daňové. Daňový režim plnění ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců, 
příp. jiných osob, a zejména u některých typů poplatníků i daňový režim tvorby tohoto fondu, specifikuje zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ či „zákon o daních z příjmů“).
Jak si ukážeme později, ZDP se v některých ustanoveních přímo či nepřímo odvolává na ustanovení vyhlášky ministerstva 
financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, (dále jen „vyhláška o FKSP“), která navíc od roku 2020 byla po 
dlouhé době významnějším způsobem novelizována. Z tohoto důvodu je třeba, aby tuto vyhlášku znali i daňoví poplatníci 
typu podnikatelských subjektů.

Vyhláška o FKSP

Vyhláškou o FKSP se přímo řídí pouze některé typy právnických osob. Konkrétně se jedná o organizační složky státu (dříve 
označované jako rozpočtové organizace), státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními 
samosprávnými celky. Důležité je, že od roku 2020 patří mezi tyto subjekty i státní podniky, které mají svým způsobem 
rovněž charakter podnikatelského subjektu.
Vzhledem k zaměření článku se vyhláškou o FKSP budeme zabývat pouze z pohledu podnikatelských subjektů včetně 
státních podniků.
Výši tvorby fondu určuje pro státní podniky ustanovení § 2 odst. 2 až 4 vyhlášky o FKSP. Fond je tak tvořen (naplňován) 
především základním přídělem ze zisku ve výši 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny 

1

2

3

Sociální fond a jeho použití  
u podnikatelských subjektů – 1. část
Autor: Ing. Otakar Machala QUD

Problematika benefitů a s tím spojený sociální fond je dnes prakticky samozřejmostí ve většině firem. Víte však, kdo  může 
o sociálním fondu účtovat a kdo nemůže? Účtování tvorby fondu obvykle ze zisku účetní jednotky je jednoduchá záležitost. 
Víte však, jak správně zaúčtovat čerpání vyplaceného benefitu? Například poskytnuté rekreace? Je názor jednotný? 
Jednoznačně se kloním k 1. způsobu účtování a ten považuji za správný. 
P.
Pěva Čouková, zakladatelka a    Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

24. 9. 2020

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část
Ing. Otakar Machala QUD

https://www.codexisuno.cz/9Rb
https://www.codexisuno.cz/9Rc
https://www.codexisuno.cz/9Rc
https://www.codexisuno.cz/9Rc
https://www.codexisuno.cz/9Rd
https://www.codexisuno.cz/9Rd
https://www.codexisuno.cz/9Rd
https://www.codexisuno.cz/9Rd
https://www.codexisuno.cz/9Re
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za pracovní pohotovost1. Příjmy fondu tvoří rovněž náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku 
pořízenému z fondu a peněžní a jiné dary (bezúplatná plnění) určené do tohoto fondu.

Fond může být rovněž doplňován dalšími příděly ze zisku. Zde je třeba ovšem uvést, že podnikatelský charakter státního 
podniku může vést k tomu, že konečný příděl do fondu může být i nižší, než je výše uvedeno. To nastane zejména za situace 
vykázání ztráty a nedostatečné výše rezervního fondu2.

Vyhláška o FKSP v dalších ustanoveních především upravuje hospodaření s fondem, tj. jeho používání. 

Z věcného hlediska lze využití fondu rozdělit do dvou skupin:
a) trvalé poskytnutí plnění
b) dočasné poskytnutí plnění

Do první skupiny patří různé příspěvky, výpomoci, dary a jiné úhrady, které mají za následek trvalé snížení výše fondu. Do 
druhé skupiny potom patří zejména zápůjčky na stanovené účely, kdy dochází pouze k dočasnému poskytnutí daného 
plnění a výše fondu se v důsledku toho prakticky nemění.

Podrobnějšímu vymezení jednotlivých typů plnění ze sociálního fondu se budeme věnovat později, a to ve vazbě na daňové 
posouzení těchto plnění z pohledu daní z příjmů. Bude přitom zohledněna i úprava variant plnění podle vyhlášky o FKSP.

Sociální fond – účtování

Z odborného pohledu představuje účtování o tvorbě a použití sociálního fondu velmi zajímavou oblast. V praxi zatím nejsou 
účetní postupy v této oblasti zcela sjednoceny a bude tedy třeba nejen vhodné postupy účtování popsat, ale také je náležitě 
zdůvodnit.

4.1 Tvorba fondu
Sociální fond je u většiny podnikatelských subjektů tvořen, jak bylo výše uvedeno, na podkladě schválených dokumentů, ale 
nejčastěji na základě rozhodnutí valné hromady.

Pro sociální fond jsme v popisu účetních postupů zvolili syntetický účet 423 – Statutární fondy nebo 427 – Ostatní fondy 
(samozřejmě v našem případě vždy s označením Sociální fond), které jsou pro tyto účely nejčastěji používané. Pokud je příděl 
do tohoto fondu upraven například statutárními dokumenty účetní jednotky, upřednostňuje se využití statutárních fondů, 
jinak jde obvykle o tzv. ostatní fondy.

Tvorba sociálního fondu probíhá nejčastěji takto:
  tvorba ze zisku minulých let („převedených výsledků hospodaření“): MD 428/D 423, 427,
 tvorba z disponibilního zisku: MD 431/D 423, 427,
 tvorba z kapitálových fondů: MD 412, 413/D 423, 427.

Typický příklad účtování tvorby sociálního fondu z disponibilního zisku (výsledku hospodaření po zdanění) je zřejmý z níže 
uvedeného rozdělení výsledku hospodaření mezi fondy a dividendy (podíly na zisku) s ponecháním části zisku ve společnosti 
na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Příklad č. 1 – Tvorba sociálního fondu

 Text Účet PS MD D KS

1. Výsledek hospodaření 431 10 000 000  10 000 000 0

2. Rezervní fond 421 0 2 000 000  2 000 000

3. Sociální fond 423 0 1 500 000  1 500 000

4. Dividendy 364 0 3 000 000  3 000 000

5. Nerozdělený zisk min. let 428 0 3 500 000  3 500 000

CELKEM  10 000 000   10 000 000

V rozvaze se sociální fond vykazuje v souladu s ustanovením § 15 PVZÚ3 v pasivech v položce A.III. Fondy ze zisku.

1  Z pohledu zákona o daních z příjmů představuje tvorba fondu u státního podniku, stejně jako tvorba rezervních a ostatních účelových 
fondů, nedaňový výdaj podle § 25 odst. 1 písm. l) zákona. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zr) tohoto zákona, podle kterého je část výdajů 
na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb výdajem daňovým, se na státní podniky nevztahuje. 

2 Blíže viz zákon č. 77/1997 Sb., o státní podniku, ve znění pozdějších předpisů.
3  Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

4

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část
Ing. Otakar Machala QUD

https://www.codexisuno.cz/9Ri
https://www.codexisuno.cz/9Ri
https://www.codexisuno.cz/9Rk
https://www.codexisuno.cz/9Rc
https://www.codexisuno.cz/9Rf
https://www.codexisuno.cz/9Rg
https://www.codexisuno.cz/9Rh
https://www.codexisuno.cz/9Rl
https://www.codexisuno.cz/9Rl
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4.2 Čerpání fondu
 V praxi se lze setkat s více způsoby účtování čerpání fondu. V první řadě je třeba zdůraznit, že jinak bude vykazováno čerpání 
fondu v případě trvalého poskytnutí plnění typu daru či příspěvku, a jinak v případě dočasného poskytnutí plnění, které 
bude příjemcem následně vráceno.

4.2.1 Trvalé plnění
V praxi se lze v případě trvalého plnění setkat s více způsoby účtování takového čerpání fondu. V první řadě je třeba 
zdůraznit, že při tomto čerpání fondu dochází účetně v konečném důsledku ke snížení hodnoty sociálního fondu, což ale 
bývá zachyceno dvěma různými účetními postupy s rozdílným dopadem do účetních výkazů. 

Rozdíl mezi nimi bude dokumentován na příkladu čerpání sociálního fondu na poskytnutí příspěvku na rekreaci formou 
úhrady faktury od cestovní kanceláře deseti zaměstnancům, každému ve výši 20 000 Kč. 

Jeden z postupů účtování spočívá v přímém snížení účtu sociálního fondu:

Příklad č. 2 – Čerpání sociálního fondu – příspěvěk na rekreaci
Varianta A

Text Kč MD D

1. Poskytnutí příspěvku na rekreaci 200 000 423, 427 379

Varianta B
V druhém případě se příspěvek v účetnictví zachycuje jako sociální náklady v účtové skupině 52 s tím, že vzniklá 
„ztráta“ v rámci výsledku hospodaření je v následujícím období tímto fondem kryta. Poskytnutí příspěvků na rekreaci ze 
sociálního fondu pak bude v účetnictví zachyceno takto:

Text Kč MD D

1. Poskytnutí příspěvku na rekreaci 200 000 528 379

2. Krytí ztráty ze sociálního fondu 200 000 423, 427 431

Ačkoliv jsou v současné době používány oba způsoby účtování a hovoří o nich i stále platná Interpretace Národní účetní rady 
I - 8 - Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku, z dopadů účetních postupů do účetních výkazů je zřejmé, že 
v případě přímého snížení účtu sociálního fondu dochází ke vzniku nesrovnatelných výkazů, především výkazu zisku a ztráty 
a z nich vycházejících finančních ukazatelů, při srovnání účetních výkazů u účetních jednotek využívajících pro účtování 
poskytování benefitů výsledkové účty (náklady) a u účetních jednotek, které tyto benefity poskytují přímo ze sociálního 
fondu. Druhá skupina pak ve srovnání s první vykazuje lepší výsledky hospodaření bez reálného základu.

Z uvedeného důvodu je vhodnější při vzniku nákladů krytých fondem výhradně účtování výsledkové, prioritně v rámci 
osobních nákladů při dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů tak, aby se vzniklé náklady ve výsledku 
hospodaření projevily. U účetních jednotek tvořících jako zdroj pro financování těchto nákladů sociální fond bude vzniklá 
„ztráta“ v rámci výsledku hospodaření v následujícím období tímto fondem kryta. U těch, kteří sociální fond netvoří, budou 
tyto náklady snižovat nejen hodnotu výsledku hospodaření po zdanění, ale snižovat i disponibilní zisk k rozdělení či zvyšovat 
účetní ztrátu k úhradě.

Není-li část finančních prostředků vztahujících se k běžnému účetnímu období vyúčtována, je vhodné účtovat dle charakteru 
o účetní rezervě, případně dohadné položce pasivní.

4.2.2 Dočasné plnění
V případě dočasného využití prostředků sociálního fondu, tj. např. při poskytnutí zápůjčky zaměstnancům na stanovené 
účely, k definitivnímu čerpání fondu nedochází. Na druhou stranu je třeba v účetnictví sledovat i výši dočasných plnění 
z fondu tak, aby nedošlo k poskytnutí vyšší hodnoty plnění, např. celkové výše zápůjček, nad sumu stanovenou rozhodnutím 
valné hromady či ve statutárních dokumentech.

Jako vhodný a průkazný způsob účtování se pro tyto případy jeví zachycení poskytnutí zápůjčky nejen v aktivech, kde 
se projeví úbytkem peněžních prostředků a vznikem pohledávky z titulu zápůjčky za zaměstnancem, ale i v pasivech na 
účtu sociálního fondu, např. s využitím analytické evidence „423.1, 427.1 – Sociální fond – poskytnuté zápůjčky“ v rámci 
syntetického účtu „423, 427 – Sociální fond“.

Výše pohledávek z titulu zápůjček by měla odpovídat výši analytického účtu Sociální fond – poskytnuté zápůjčky. 

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část
Ing. Otakar Machala QUD

https://www.ucetni-portal.cz/socialni-fond-a-uctovani-o-fondech-tvorenych-ze-zisku-11-n.html
https://www.ucetni-portal.cz/socialni-fond-a-uctovani-o-fondech-tvorenych-ze-zisku-11-n.html
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Příklad č. 3 – Poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu
Pro příklad účtování předpokládejme situaci, kdy na počátku účetního období byla celková výše sociálního fondu 
určeného výhradně k poskytování bezúročných zápůjček zaměstnancům 1 000 000 Kč a výše poskytnutých zápůjček 
200 000 Kč.

 V průběhu období došlo k poskytnutí zápůjček ve výši 650 000 Kč a k vrácení zápůjček ve výši 100 000 Kč.

Text Účet PS MD D KS

1. Běžný účet 221 2 000 000 100 000 650 000 1 450 000

2. Pohledávky za zaměstnanci-zápůjčky 335 200 000 650 000 100 000 750 000

3. SF – poskytnuté zápůjčky – analytika 423.1 200 000 650 000 100 000 750 000

4. SF – nevyčerpané zápůjčky – analytika 423.2 800 000 100 000 650 000 250 000

5. Sociální fond 423 1 000 000   1 000 000

CELKEM  3 200 000   3 200 000

Při správném účtování bude na konci účetního období z účetnictví zřejmé, že z celkové sumy 1 000 000 Kč v sociálním 
fondu určené na poskytování zápůjček je vyčerpáno 750 000 Kč a k poskytnutí lze využít zbývající částku ve výši 
250 000 Kč.

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část
Ing. Otakar Machala QUD

ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop

ONLINE SEMINÁŘE

VŠIMLI JSTE SI, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE? 

BALÍČEK Č. 1

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Novinky DPH 2020 – podrobně Ing. Mgr. Olga Hochmannová 15. 4.2020

2.
Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním 
obchodě se zbožím v roce 2020 a jejich vliv na 
uplatňování DPH a celních předpisů

Marek Reinoha 21. 4.2020

3. Hmotný majetek v daních a účetnictví Ing. Jiří Klíma 29. 4.2020

4. Novinky v účetnictví a daních Ing. Ivana Pilařová 06. 5.2020

5. Chyby a omyly v přiznání právnických osob 
aneb daňové a nedaňové náklady Ing. Ivana Pilařová 13. 5.2020

6. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví Ing. Pěva Čouková 20. 5.2020

BALÍČEK Č. 2

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Řádky daňového přiznání Ing. Jiří Klíma 26. 8. 2020

2. Daňové novinky 2020–2021 Ing. Ivana Pilařová 31. 8. 2020

3. Transformace základu daně Ing. Ivana Pilařová 1. 9. 2020

4. Pohledávky, závazky a jejich problémy 
z pohledu ZDP i DPH Ing. Jiří Klíma 23. 9. 2020

5. DPH – novely 2020, 2021 Ing. Mgr. Olga Hochmannová 29. 9. 2020

PŘIPRAVUJEME 6. Novela daňového řádu Ing. Tomáš Hajdušek 10. 11. 2020

BALÍČEK Č. 3 – MZDOVÝ

BALÍČEK Č. 4

PŘIPRAVUJEME 1. DPH na tržby poslední období – chyby a 
problémy Ing. Mgr. Olga Hochmannová 13. 1. 2021

PŘIPRAVUJEME 2. Řádky přiznání daně z příjmů právnických osob Ing. Ivana Pilařová 10. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME 3. Roční zúčtování daně Ing. Milan Lošťák 15. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME 4. Přiznání fyzické osoby – chyby a omyly Ing. Jiří Klíma 5. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 5. Přiznání právnické osoby – chyby a omyly Ing. Jiří Klíma 18. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 6. Novinky 1Q/2021 Ing. Ivana Pilařová 24. 3. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
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Sociální fond a jeho použití  
u podnikatelských subjektů – 2. část
Autor: Ing. Otakar Machala QUD

Čerpání fondu – pohled daní z příjmů

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) je rovněž třeba rozlišovat plnění dočasná a plnění 
trvalá. Vzhledem k tomu, že u dočasných plnění na straně zaměstnavatele vlastně žádný výdaj či náklad nevzniká (vzniká 
pouze pohledávka za zaměstnancem, kterému bylo dočasné plnění poskytnuto), mohou být z tohoto hlediska předmětem 
zkoumání pouze plnění trvalá. Naopak z pohledu příjemce (zaměstnance včetně rodinných příslušníků) může příjem 
vzniknout i v případě plnění dočasných (např. časová cena peněz v případě bezúročné zápůjčky).
Při zohlednění výše uvedeného tak můžeme z pohledu ZDP rozlišovat tyto kombinace: 

Daňový 
typ

Zaměstnavatel – 
náklad

Zaměstnanec – příjem 
Daňový 

typ
Zaměstnavatel – náklad Zaměstnanec – příjem 

1. Daňový – § 24 Nezdanitelný – § 6/9 3. Daňový – § 24 Zdanitelný – § 6

2. Nedaňový – § 25 Nezdanitelný – § 6/9 4. Nedaňový – § 25 Zdanitelný – § 6

Vzhledem k tomu, že příjmy, které vstupují do dílčího základu daně podle § 6 ZDP (zdanitelné), zároveň vstupují i do 
vyměřovacího základu (základu pojistného) na povinné odvody hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance a srážené 
zaměstnancům, lze z ekonomického pohledu říci, že „daňová výhodnost“ jednotlivých skupin plnění klesá shora dolů. 
Ekonomicky ideální kombinací je kombinace Daňový náklad – Nezdanitelný příjem (daňový typ 1.), a naopak nejméně 
výhodná je kombinace Nedaňový náklad – Zdanitelný příjem (daňový typ 4.). 

Vybrané případy čerpání fondu 

Pro daňový pohled na vybrané případy a účely čerpání sociálního fondu budeme vycházet z vymezení účelů použití fondu 
stanoveného v § 4 až 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, (dále jen „vyhláška o FKSP“).
Z FKSP tak podle § 4 vyhlášky o FKSP mohou být hrazeny např. náklady na provoz mateřské školy podle školského 
zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině, kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních 
a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu, 
státních podniků a příspěvkových organizací, a na provoz autobusu, a to v rozsahu, v jakém jsou využívány pro potřeby 
zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků, dále náklady na vybavení ke 
zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení 
pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům.
Podle § 9 vyhlášky o FKSP lze rovněž přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, 
tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce i na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není 
odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné 
způsobilosti zaměstnance.
Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti 
podle § 10 vyhlášky o FKSP z fondu hradit i pobytové náklady zaměstnanců a rodinných příslušníků jiných tuzemských 
a zahraničních právnických a fyzických osob.
Nově lze hradit rovněž příspěvky na vitamínové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, 
v oblasti zdravotní péče dále příspěvky na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální 

5

6

28. 9. 2020

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část
Ing. Otakar Machala QUD

Další část článku zabývajícího se problematikou sociálního fondu u zaměstnavatelů podnikatelského typu je zaměřena na 
daňové souvislosti spojené s čerpáním fondu ve prospěch zaměstnanců a popisuje na praktických příkladech dopady na daň 
z příjmů jednotlivých plnění z pohledu zaměstnavatele i jeho zaměstnanců. 
Jsem si jista, že znáte náš přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem – benefity, který zobrazuje 18 typů benefitů 
s  daňovými dopady pro zaměstnance i zaměstnavatele. A kdoví, zda budeme mít v  roce 2021 nový benefit peněžité 
„stravenkovné“? Zatím je v legislativním procesu. Sledujeme pro Vás.
P.
Pěva Čouková, zakladatelka a    Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

https://www.codexisuno.cz/9T0
https://www.codexisuno.cz/9T0
https://www.codexisuno.cz/9T5
https://www.codexisuno.cz/9T6
https://www.codexisuno.cz/9T7
https://www.codexisuno.cz/9T8
https://www.codexisuno.cz/9T9
https://www.codexisuno.cz/9Ta
https://www.ucetni-portal.cz/4-plneni-poskytovana-zamestnavatelem-benefity-14-G.html
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hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče a očkování 
proti infekčním onemocněním. Uvedená plnění lze poskytnout za podmínky, že nejsou ani částečně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.
Z fondu lze zaměstnancům přispívat rovněž na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve 
kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy a na náklady za použití mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, (dále jen „školský zákon") a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině, přičemž v tomto případě neplatí 
podmínka plné úhrady ze strany zaměstnavatele.

V ustanovení § 5 vyhlášky o FKSP se uvádí jako další možný účel čerpání FKSP pořízení hmotného majetku, který slouží 
kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. 

V rámci uvedených typů použití fondu patří do nejvýhodnějšího daňového typu, tedy daňového typu 1. výdaje na:
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť,
  pořízení ochranných nápojů v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci,
   pracovně lékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu stanoveném příslušnými právními 

předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou,
 lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
 provoz vlastních vzdělávacích zařízení a
  spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a rekvalifikací zaměstnanců 

podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V ostatních případech jde o daňový typ 2., kdy daňová neuznatelnost vzniklých výdajů vyplývá z ustanovení § 25 odst. 1 
písm. h) ZDP, resp. § 25 odst. 1 písm. k) ZDP.  

Od roku 2020 lze podle § 4a vyhlášky o FKSP zaměstnancům přispívat i na náklady za použití mateřské školy podle školského 
zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. 
Podle převládajících názorů umožňuje ZDP v případě uvedeného příspěvku z daňového pohledu dvě varianty.

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část
Ing. Otakar Machala QUD

NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME NOVÁ VIDEA – 

POVÍDÁNÍ NAD KOORDINAČNÍMI VÝBORY S PĚVOU
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU S KOMOROU DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR ZE DNE 9. 9. 2020

NEPŘEHLÉDNĚTE

Daňové aspekty 
uhlíkových kreditů – 
uzavřeno s rozporem

Prodej nemovitosti 
včetně stávajících 
nájmů jako pozbytí 
obchodního závodu 
– aplikace § 13 odst. 9 
písm. a) ZDPH - uzavře-
no bez rozporu9/20 – příspěvek 565/09.09.20

9/20 – příspěvek 563/18.03.20 

9/20 – příspěvek 567/09.09.20

9/20 – kompletní zápis

9/20 – příspěvek 564/09.09.20

Obchodní majetek 
fyzické osoby 
uplatňující paušální 
výdaje a daňové 
důsledky, které z toho 
vyplývají – uzavřeno 
bez rozporu

Oprávnění 
zaměstnavatele 
uchovávat kopie 
písemností pro účely 
zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů – 
uzavřeno bez rozporu

Naleznete na Účetním 
Portálu zde.

563/18.03.20 
564/09.09.20
565/09.09.20 
567/09.09.20

https://www.codexisuno.cz/9Tf
https://www.codexisuno.cz/9Tf
https://www.codexisuno.cz/9Tb
https://www.codexisuno.cz/9Tc
https://www.codexisuno.cz/9Tc
https://www.codexisuno.cz/9Th
https://www.codexisuno.cz/9Tg
https://www.codexisuno.cz/9Td
https://www.codexisuno.cz/9Td
https://www.codexisuno.cz/9Te
https://www.codexisuno.cz/9Ti
https://www.codexisuno.cz/9Tf
https://www.codexisuno.cz/9Tf
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
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Zaměstnavatel může náklady na příspěvek na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních 
zaměstnanců uplatnit jako daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. zs) bod 2. ZDP, ale v takovém případě nenaplní podmínky 
pro osvobození příspěvku od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. d) bod 2. ZDP a musí tento příjem 
zahrnout do základu daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance a do vyměřovacího základu pojistného) na sociální 
a zdravotní pojištění (daňový typ 3.).
Druhou možností je aplikace § 25 odst. 1 písm. h) bod 2. ZDP, tj. vyloučení příspěvku z daňových výdajů za současného 
osvobození tohoto příjmu od daně z příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance (daňový typ 2.). Se zohledněním 
nákladů na sociální a zdravotní pojištění je ekonomicky výhodnější tato druhá varianta. 

Vyhláška v současné době umožňuje rovněž přispívat zaměstnancům na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání. Podle 
§ 5a vyhlášky o FKSP lze ovšem přispět na tuto dopravu pouze pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou 
hromadnou dopravu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Pokud jde o příspěvek zaměstnancům na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, 
převažují názory, že z pohledu zdanění na straně zaměstnance nelze tento příspěvek podřadit pod žádné z ustanovení § 6 
odst. 9 ZDP (příp. § 4 nebo 4a ZDP), která vymezují osvobozené příjmy. Tento příspěvek tak bude na straně zaměstnanců 
podléhat dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vstupovat do vyměřovacího základu na sociální a zdravotní 
pojištění. Na druhou stranu platí, že u zaměstnavatelů, kteří hradí tento příspěvek ze svých nákladů, může jít o daňový výdaj 
podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP.  Půjde tedy o daňový typ 3.

Poskytnutí rekreace zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v nepeněžní formě podle § 8 vyhlášky o FKSP je na straně 
zaměstnanců osvobozeno od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. V případě poskytnutí rekreace či zájezdu je u zaměstnance 
z hodnoty nepeněžního plnění od daně z příjmů v úhrnu osvobozena nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Plněním 
přitom může být i plnění poskytnuté rodinným příslušníkům.
Toto použití tak může představovat částečně daňový typ 2. a částečně (nad limit 20 000 Kč) potom nejméně výhodný daňový typ 4.

Příklad č. 4 – Nepeněžní příspěvek na rekreaci
Zaměstnanec obdržel od zaměstnavatele příspěvek na zahraniční rekreaci, kam odjel s manželkou a třemi dětmi. 
Příspěvek činil 28 000 Kč. Zaměstnavatel hradil příspěvek přímo cestovní kanceláři.
V daném případě tak bude z celkové výše příspěvku 28 000 Kč osvobozena částka 20 000 Kč (daňový typ 2.). Příspěvek 
nad tento limit, tj. 8 000 Kč, bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti a souvisejícím odvodům (daňový typ 4.).

Velmi častým benefitem poskytovaným zaměstnancům jsou příspěvky na stravování. Vyhláška o FKSP umožňuje v § 7 
přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, 
příspěvkové organizaci a státním podniku.

Jedná se o daňově poměrně výhodný benefit, neboť náklady zaměstnavatele do limitu daňových výdajů podle § 24 odst. 2 
písm. j) bod 4. ZDP jsou daňovým výdajem a představují daňový typ 1., příspěvek nad uvedený limit je nedaňovým výdajem 
podle § 25 odst. 1 písm. j) ZDP. Hodnota stravování příspěvkem uhrazená bez ohledu na jeho výši představuje na straně 
zaměstnance příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP a příspěvek nad limit tak 
stále představuje druhý nejvýhodnější daňový typ 2.  
Do skupiny daňového typu 1., tedy do příspěvků, které lze zaměstnavatelům z daňového pohledu jednoznačně doporučit, 
patří rovněž příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění. Vyhláška o FKSP 
umožňuje podle § 12 a § 12a z fondu přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření až 100 % 
částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. V případě soukromého životního pojištění potom nejvýše 50 % 
částky pojistného, kterou se zaměstnanec zavázal hradit. 
V případě jejich úhrady přímo z nákladů zaměstnavatele se na jeho straně jedná o výdaje na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP a na straně zaměstnanců se přitom jedná o příjmy osvobozené od daně z příjmů 
ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP.
Vyhláška o FKSP umožňuje poskytovat zaměstnancům rovněž bezúplatná plnění (dary). Zejména v případě podnikatelských 
subjektů je třeba věnovat daňovému posouzení eventuálních darů poskytnutých zaměstnancům zvýšenou pozornost. 
Z daňového pohledu je důležité, že ustanovení § 14 vyhlášky o FKSP umožňuje poskytování věcných a peněžních darů 
z fondu pouze v těchto případech:

  za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných 
mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,

  při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do 
pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů; do pracovních výročí nelze 
zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,

  při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
 při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část
Ing. Otakar Machala QUD

https://www.codexisuno.cz/9Tj
https://www.codexisuno.cz/9Tk
https://www.codexisuno.cz/9Tl
https://www.codexisuno.cz/9Tm
https://www.codexisuno.cz/9Tn
https://www.codexisuno.cz/9To
https://www.codexisuno.cz/9To
https://www.codexisuno.cz/9Tp
https://www.codexisuno.cz/9Tq
https://www.codexisuno.cz/9Tr
https://www.codexisuno.cz/9Ts
https://www.codexisuno.cz/9Tt
https://www.codexisuno.cz/9Tu
https://www.codexisuno.cz/9Tv
https://www.codexisuno.cz/9Tv
https://www.codexisuno.cz/9Tw
https://www.codexisuno.cz/9Tz
https://www.codexisuno.cz/9TF
https://www.codexisuno.cz/9TF
https://www.codexisuno.cz/9Tv
https://www.codexisuno.cz/9TA
https://www.codexisuno.cz/9TG
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Vyhláška rovněž umožňuje poskytnout dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní 
pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru 
a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům. V těchto případech ovšem 
nejde o příjem podle § 6 ZDP, nýbrž o ostatní příjmy podle § 10 ZDP. 
Celková výše darů přitom může činit nejvýše 15 % celkového přídělu do fondu.
Z pohledu daně z příjmů představují bezúplatná plnění v podobě darů z pohledu zaměstnavatele (dárce) bez výjimky 
nedaňový výdaj podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Z pohledu zaměstnance (obdarovaného) potom obecně platí, že předmětem 
daně z příjmů jsou podle § 3 odst. 2 ZDP příjmy peněžní i nepeněžní dosažené i směnou, a tedy i tzv. bezúplatná plnění. 
Bezúplatná plnění poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci tak podle § 6 odst. 1 a 3 ZDP představují na straně zaměstnance 
příjem ze závislé činnosti. 
Osvobození některých příjmů v podobě daru od zaměstnavatele upravuje § 6 odst. 9 písm. g) ZDP. Na základě tohoto 
ustanovení je osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z FKSP a u zaměstnavatelů, na které 
se vyhláška o FKSP nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze 
sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance.
Zde je právě důležitá znalost vyhlášky o FKSP, neboť v případě darů poskytnutých za obdobných podmínek se jedná o daňový 
typ 2., kdežto v případě darů, které ve vyhlášce vymezeny nejsou, jde o nejméně výhodný daňový typ 4.

Příklad č. 5 – Nepeněžní plnění – dar
Zaměstnavatel poskytl ze sociálního fondu svým zaměstnancům v daném zdaňovacím období tyto dary:
Pan Petr obdržel dárkový balíček v hodnotě 1 500 Kč při příležitosti svých 60. narozenin, paní Blanka obdržela stejný 
balíček k 15. výročí trvání pracovního poměru, paní Dana dostala sadu broušeného skla v hodnotě 2 500 Kč při příležitosti 
prvního přiznání starobního důchodu a paní Zuzana při stejné příležitosti obdržela peněžní částku 1 000 Kč.
Z daňového pohledu budou na straně zaměstnavatele náklady na veškeré poskytnuté dary v celkové částce výši 6 500 Kč 
představovat nedaňový výdaj podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.
V případě pana Petra je hodnota daru (bezúplatného příjmu) ve výši 1 500 Kč od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena.
Hodnota daru (bezúplatného příjmu) ve stejné výši u paní Blanky osvobozena není a vstupuje do základu daně z příjmů 
ze závislé činnosti v měsíci, ve kterém k bezúplatnému plnění došlo, neboť pracovní výročí 15 let trvání pracovního 
poměru není titulem uvedeným v § 14 vyhlášky o FKSP.
Z hodnoty daru předaného paní Daně podléhá zdanění částka 500 Kč, tj. částka přesahující limit 2 000 Kč, a v případě 
paní Zuzany příjem ve výši 1 000 Kč nelze osvobodit, neboť se jedná o peněžní formu plnění. Tento příjem tak bude 
součástí jejího zdanitelného příjmu ze závislé činnosti v měsíci, ve kterém k bezúplatnému plnění došlo. 

Můžete se těšit na pokračování – článek Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 3. část (závěr).

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část
Ing. Otakar Machala QUD

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 2020

46 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2020.cz

PODÍVEJTE SE NA POZVÁNKY K TESTŮM OD NAŠICH UŽIVATELŮ

Ukázka z testu ZDP – 002 Obecně – Daň z příjmů právnických osob od Ing. Ivany Pilařové: 
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 %

2. ROČNÍK

ZNÁTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

https://www.codexisuno.cz/9TE
https://www.codexisuno.cz/9TH
https://www.codexisuno.cz/9Tx
https://www.codexisuno.cz/9Ty
https://www.codexisuno.cz/9TC
https://www.codexisuno.cz/9TD
https://www.codexisuno.cz/9TB
https://www.codexisuno.cz/9TI
https://www.codexisuno.cz/9TI
https://www.codexisuno.cz/9Tx
https://www.codexisuno.cz/9TG
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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.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

PRŮBĚŽNĚ PROBÍHÁ CELÝ ROK

67 % NATOČENO PRŮBĚŽNĚ NAPLŇUJEME

Den Datum Lektor a téma Den Datum Lektor a téma

1.
26. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

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

9.
30. 9. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
27. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
1. 10. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
22. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

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

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12. 27. 10. 2020
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow

5.
26. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

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

JIŽ PROBĚHLO

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

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15. 25. 11. 2020
Ing. Pěva Čouková
Přeměny

8.
30. 6. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

15. 25. 11. 2020 Závěrečný test
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

ukázka
• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

 1. DEN   -   Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 2. DEN  -  Ing. Mgr. Olga Hochmannová –Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 3. DEN   - Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady
 4. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 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. Věra Engelmannová – Daň z nabytí nemovitých věcí
 8. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob
 9. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – příklad
 10. DEN  - Mgr. Barbora Bubeníčková – Daňový řád – vymáhání
 11. DEN  - Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí
 12. DEN  - JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně
 13. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 14. DEN  - Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
 14. DEN  - Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
 15. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 16. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 17. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví

137
hodin výuky

17
dnů

12
špičkových lektorů

Podívejte se na reference od absolventů 
Daňového specialisty a úspěšných 

absolventů zkoušek na daňového poradce.
Další reference naleznete na stránkách.

https://danovy-specialista.eu/
https://danovy-specialista.eu/
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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 Pod pokličkou úspěšných 

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

28. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 54 m
in

Novinky poslední doby, které je 
třeba znát 

24. 6. 2020

WEBINÁŘ

1 h 36 m
in

Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLDDPH služby z jiných  

členských států 

9. 7. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

Novinky s Pěvou – září 2020

24. 9. 2020

WEBINÁŘ

1 h 39 m
in

Ing. Pěva Čouková

ZDARMA 
PRO VŠECHNYDPH – Dodání zboží do EU 

1. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 25 m
in

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZDARMA 
PRO VŠECHNY

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-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-dph-sluzby-z-jinych-clenskych-statu-09-07-2020-19-00-188-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-zari-2020-24-09-2020-19-00-190-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html

