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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

polovina října je čas, kdy přicházejí první mrazíky… Ať je čekáme nebo nečekáme. 
A kytičkám, které máme na zahradě nebo na balkoně, končí jejich letní krása. 

Je to čas, kdy se mísí polední příjemné teplo s nekompromisním chladem v noci. Přichází 
čas podzimních večerů.

Sklízíme, co jsme zaseli. Určitě je to čas na rekapitulaci toho, co se podařilo, co chceme, aby 
tu s námi bylo dál, a také čas na propuštění toho, co nám neslouží.

Když děláme věci stále stejně, nemůžeme očekávat jiné výsledky. Každý den má 24 hodin 
a my se každodenně rozhodujeme, čemu a komu svůj čas věnujeme.

Je to o prioritách, kde by určitě měl být i čas pro nás samotné. Čas pro naši regeneraci, 
pohodu, zdraví, spokojenost. Protože když my sami nesvítíme, nemůžeme rozsvítit ty 
kolem.

Mnoho z nás přemýšlí, co bude Vaší aktivitou dál. Co má smysl? Co má hodnotu pro druhé? 
Mám na mysli „plán B“. Mysleli jsme si, že pojedeme stále svůj „plán A“, ale ukazuje se, že to 
bude něco jiného nebo někdo jiný.

Většina z nás nemá ráda změny. Myslím, že je to přirozené, nicméně změna je život a jediná 
jistota.

Přeji Vám, abyste si promysleli s předstihem, čemu dáte zelenou v roce 2023 a čemu 
přestanete dávat energii. 

Energii naplno… čemu dáme energii, to poroste. A naše mysl má neskutečnou sílu. Čemu 
uvěříme, to se stane. O čem pochybujeme, odejde velmi často z našeho života…

Posílám hodně energie do této doby a věřte, že i já a můj tým neustále hledáme, kde je 
naše největší podpora pro lidi a naše síla.

S vděčností za Vaši přízeň 

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 ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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Těšíme se na Vás a jedeme i „NAŽIVO“ »»» 8. 11. 2022 – 10. 11. 2022 | 8. ročník

Tradičně u nás získáváte záznam – tzv. "navždy" s bodíky v programu, a to u obou forem účasti. Máme dvě formy:

1 |  PREZENČNÍ + ZÁZNAM (omezený počet míst) »»» získáte doprovodný program na dva večery

2 | ONLINE + ZÁZNAM

NA CO SE LETOS MŮŽETE TĚŠIT?
1. DEN – Účetnictví s ing. Pěvou Čoukovou (8. 11. 2022)

1. Vnitřní směrnice
    Projdeme si, co vše je třeba upravit v účetnictví každé účetní jednotky – zaměřeno na podnikatele, budeme se inspirovat 

úpravami i z jiných vyhlášek. 
    Budeme řešit jen vhodné a nezbytné, žádné citace z právních předpisů. Získáte vzor roku 2022–2023.    

2.  Připravujeme se na novelu zákona o účetnictví
    Co je jisté, co je výhled, jak to asi bude – přineseme Vám informace, které přinesou osvětu a vhled do plánovaných změn 

v oblasti účetnictví, které budou od roku 2024. 
   Co je jisté, že nemůže být jinak, je nutné respektovat a převzít do účetní úpravy v rámci našeho členství v EU.

3.  Aktuální dotazy a odpovědi

2. DEN – Daň z přidané hodnoty s ing. Mgr. Olgou Hochmannovou (9. 11. 2022) 
1. Probereme všechny novely zákona – schválené, připravované – bude limit obratu 2 mil Kč od 1. 1. 2023?
   psp č. 158 – osvobození elektřiny, plynu od DPH
   psp č. 184 – osvobození elektřiny, plynu, pohonných hmot od DPH
   psp č. 254 – změna limitu obratu DPH a s tím související úpravy včetně úprav pro kontrolní hlášení    

2.  Z Vašich dotazů a přání – opakujeme
    Obchod se zeměmi EU – reverse charge | Obchod se 3. zeměmi – reverse charge | Třístranný obchod | Daňové doklady přes 

více zdaňovacích období

3. Aktuality, diskuse

3. DEN – Daň z příjmů aktuálně s ing. Otakarem Machalou, QUD (10. 11. 2022)
1.  Příjmy z prodeje nemovitých věcí 
2.  Paušální daň v roce 2022, 2023 včetně nejčastějších chyb u paušální daně 

3.  Základní pravidla zdaňování příjmů z kryptoměn 

4.  Rozlišování druhů příjmů – samostatná činnost, nájem, ostatní příjmy u fyzických osob 

5.  Elektromobily v daních z příjmů 

6.  Vybrané daňové a nedaňové výdaje
7.  Připravovaná aktualizace Pokynu GFŘ D–22 

8.  Odpisování hmotného a nehmotného majetku 

9.  Odčitatelné položky 

10. Datové schránky u fyzických osob 
11. Mimořádné odpuštění daňových dluhů v roce 2023
12. Naše diskuse

PODNIKATELSKÁ 
KONFERENCE 2022
ŽIVÉ & ONLINE SETKÁNÍ

https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/


4

Účetní měsíčník č. 10/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

strany 32–33

14. 10. 2022(Ne)vymahatelnost veřejnoprávních sankcí za neuvedení 
údajů o skutečném majiteli obchodní korporace v praxi
Autor: Mgr. Milan Kučera, Mgr. Petr Šilhán pro členy Účetního Portálu

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty." 
Dalajláma

Články 

strany 8–14

5. 10. 2022
Zdravotní benefity z hlediska daně z příjmů
Autor: ing. Ivan Macháček 

pro členy Účetního Portálu

strany 27–30

13. 10. 2022Velká novela zákona č. 37/2021 Sb.,  
o evidenci skutečných majitelů
Autor: Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA pro členy Účetního Portálu

 Příklady

strany 24–25
Příklad POD Třída 5–6 – 006  
Úrok z prodlení – sankce za pozdní platby daní 
Autor:  ing. Pěva Čouková pro členy Účetního Portálu

strany 15–16

14. 10. 2022
Novela zákona o spotřebních daních zákonem č. 286/2022 Sb.
Autor: plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková

pro členy Účetního Portálu

strany 17–23

14. 10. 2022
Změny REPO SAZBY v daňových souvislostech
Autor:  ing. Jiří Vychopeň 

pro členy Účetního Portálu

strana 6
Paušální daň se rozšiřuje na větší počet  
podnikatelů – je i pro vás?
Autor: ing. Pěva Čouková

14. 10. 2022

DÁRKEM PRO VŠECHNY
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  12. 10. 2022    Ministerstvo financí představilo parametry mimořádné daně 
z neočekávaných zisků

Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023–2025) pro mimořádně ziskové společnosti 
z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Windfall tax bude fungovat jako 
60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce 
a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018–2021) navýšeným o 20 %. Více podrobností vkládáme do přílohy 

aktuality. 

   6. 10. 2022    Jak je to s novými navrhovanými paušálními pásmy od roku 2023? Bude 
výhodné jít do paušálního režimu v porovnání s paušálními výdaji?

Porovnávali jsme zatím OSVČ paušální daň s paušálními výdaji 40 %. A výsledek? Čím více se přibližujete hraniční částce 
pásma (1 000 tis. Kč, 1 500 tis. Kč, 2 000 tis. Kč), tím více je výhodné.
A samotná výhodnost v číslech? Kde je nejvíc úspory? Hodně zjednodušeně:
- 1. pásmo – 112 tisíc Kč
- 2. pásmo – 104 tisíc Kč
- 3. pásmo – 93 tisíc Kč
A to není vůbec málo. Pokud neuplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované dítě, doporučuji.

Aktualitu připravila Pěva

   6. 10. 2022    Jak je to s limitem 2 miliony Kč pro DPH? Bude, nebude?
Věříme, že bude a má zajímavá přechodná ustanovení. Momentálně čekáme na dokončení 2. čtení v Poslanecké sněmovně. 
Vládní návrh zákona včetně důvodové zprávy naleznete v příloze aktuality.
Co je ale hodně důležité? Víme, co je obrat pro DPH?

Aktualitu připravila Pěva

Více info v úterním Talku s Pěvou.

   3. 10. 2022    Daňově uznatelné nebo neuznatelné – připravuje se nový pokyn k ZDP
A bude opět změna… Po sedmi letech můžeme čekat nový pokyn k ZDP (aktuálně D-22).
Pokyn je už dnes velmi rozsáhlý, řeší a vysvětluje to, co se do ZDP nedostalo nebo na první dobrou nepochopíme. Pokyn je 
takovými vysvětlivkami.
Vyjde ve Finančním zpravodaji, věříme, že brzy. Bude nutné jej nastudovat, zejména vše nové a také všechny změny. 
Samozřejmě, pokud chceme být v obraze. A my určitě chceme.
První podrobné informace od nás: Kolega Ota Machala pro Vás připravuje informace k novému pokynu, konkrétně ve třetím 
dni naší Podnikatelské konference 2022.

Aktualitu připravila Pěva

    3. 10. 2022    Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o spotřebních daních
Upozorňujeme na novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákonem č. 286/2022 Sb., kterou se stanoví nové 
sazby spotřební daně.

    29. 9. 2022    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 14. 9. 2022

Zveřejňujeme zápis z Koordinačního výboru ze dne 14. 9. 2022, který obsahuje 1 uzavřený a 2 odložené příspěvky.

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

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-financi-predstavilo-parametry-mimoradne-dane-z-neocekavanych-zisku-7185-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-financi-predstavilo-parametry-mimoradne-dane-z-neocekavanych-zisku-7185-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jak-je-to-s-novymi-navrhovanymi-pausalnimi-pasmy-od-roku-2023-bude-vyhodne-jit-do-pausalniho-rezimu-v-porovnani-s-pausalnimi-vydaji-7182-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jak-je-to-s-novymi-navrhovanymi-pausalnimi-pasmy-od-roku-2023-bude-vyhodne-jit-do-pausalniho-rezimu-v-porovnani-s-pausalnimi-vydaji-7182-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-4-10-2022-194-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-uznatelne-nebo-neuznatelne-pripravuje-se-novy-pokyn-k-zdp-7168-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference-2022-3-den-problematika-zdp-aktualne-172-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference-2022-3-den-problematika-zdp-aktualne-172-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-novela-zakona-o-spotrebnich-danich-7164-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-14-9-2022-7151-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-14-9-2022-7151-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Paušální daň se rozšiřuje na větší počet  
podnikatelů – je i pro vás?
Autor: ing. Pěva Čouková

Rok 2022 2023
Připraveno v legislativním procesu pro rok 

2023 – sněmovní tisk 254/0

Pásma 1. pásmo 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

Záloha poplatníka 
v paušálním 

režimu CELKEM
1 + 2 + 3 5 994 Kč 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč

Záloha – zdravotní 
pojištění 

1

2 627 Kč 2 722 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč

minimální zdravotní pojištění OSVČ
pojistné z pevně určeného ročního vyměřovacího 

základu podle § 3a/5 zákona č. 592/1992 Sb.

Záloha – sociální 
pojištění

2

3 267 Kč 3 386 Kč 7 446 Kč 11 388 Kč

minimální sociální pojištění OSVČ hlavní * 1,15
pojistné z pevně určeného měsíčního vyměřovacího 

základu podle § 14/3 zákona č. 589/1992 Sb.

Záloha – daň 
z příjmů

3
100 Kč 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč

§ 38lk/7 ZDP § 38lk/7 ZDP

Rozdělení do pásem pro rok 2023 v návaznosti na možnost paušálů – připraveno v legislativním procesu - sněmovní tisk 254/0

Příjmy ročně/
výdajový paušál

80 % 60 % 40 %

do 1 000 000 Kč
1. pásmo 1. pásmo 1. pásmo

bez ohledu na zařazení do % skupiny

do 1 500 000 Kč
1. pásmo 1. pásmo 2. pásmo

min 75 % příjmů s výdaji 80 % nebo výdaji 60 % bez ohledu na zařazení do % skupiny

do 2 000 000 Kč

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

min. 75 % příjmů  
s výdaji 80 %

min. 75 % příjmů s výdaji 80 % 
nebo výdaji 60 %

bez ohledu na zařazení  
do % skupiny

Paušální daň se rozšiřuje na větší počet podnikatelů – je i pro vás?
ing. Pěva Čouková

V legislativním procesu je výrazné rozšíření novinky roku 2022 – paušální daně. Je zde nezbytné zamyšlení nad tím, zda já 
nebo můj klient naplňujeme podmínky, nebo ne. 
Jestli je výhodná? Za mne určitě ano. Představuje úspory vyšší až o více jak 100 tisíc Kč oproti dlouhodobě známým paušálním 
výdajům. Zdanění spolu s pojistným vychází velmi nízké, pokud se přibližujete limitním částkám. Rozhodování bude muset 
být rychlé. Do 10. 1. 2023. 
A spolu s rozšířením paušální daně až do výše příjmů 2 miliony Kč jde zvýšení limitu pro DPH na stejnou částku z původního 
milionu. 
Pokud chcete více, sledujte moje novinky Úterní talk s Pěvou.
Co na to státní rozpočet? Kdo ví?

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®

14. 10. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-254-0-projednavani-navrzeno-na-porad-41-schuze-od-11-rijna-2022-2878-x.html
https://www.codexisuno.cz/diU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/diV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/diT?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-souvisejici-zakony-snemovni-tisk-254-0-projednavani-navrzeno-na-porad-41-schuze-od-11-rijna-2022-2878-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-balicek-202-S.html
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ZNÁTE NAŠE PŘEHLEDY?
ucetni-portal.cz/prehledy/  |  SOUČÁST BALÍČKU GOLD

K tématu paušální daně doporučujeme:  

 Úterní talk s Pěvou (záznam z 4. 10. 2022)

 Co jsme řešili?

 1.  Máme novou průměrnou mzdu pro rok 2023. Víme, co se od ní odvozuje a k čemu je důležitá?

 2.  Nová výše paušální daně pro rok 2023 je na světě. 

 3. Jak je to s limitem 2 miliony Kč pro DPH? Bude, nebude?

 4.   Jak je to s novými paušálními pásmy? Bude výhodné jít do paušálního režimu v porovnání s paušálními výdaji? 
  Porovnávali jsme zatím OSVČ paušální daň s paušálními výdaji 40 %. 

 5. Přesun z odpisové skupiny do odpisové skupiny – Umíme? Musíme? Čeho se týká?

 Úterní talk s Pěvou (18. 10. 2022 od 9 do 10:30 hod) 

 Připravujeme, můžete se těšit! Záznam tzv. "navždy.

 3. den Podnikatelské konference 2022 (10. 11. 2022) s ing. Otakarem Machalou, QUD

 Připravujeme pro Vás přehled „Paušální daň 2022 a odhad na rok 2023“

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-4-10-2022-194-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-18-10-2022-195-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference-2022-3-den-problematika-zdp-aktualne-172-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-18-10-2022-195-S.html
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160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně, 
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

PRÁVĚ NATOČENO | IHNED K DISPOZICI | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Online záznam s možností pokládání dotazů zpětně – záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI  
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

»

DAŇOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

» dárek: e-book Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

Naše 
zlato

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
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Účetní měsíčník č. 10/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz
Intenzivní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

PRÁVĚ NATOČENO | IHNED K DISPOZICI

unikátní vzdělávací program s příklady

NOVINKA

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »
Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

»  dárek: e-book Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

Poslední webinář s Pěvou před 
prázdninami

1 h 52 m
in

Pěva Čouková

30. 6. 2022

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 10/2022 | Vydáno 14. 10. 2022 v Bohuňovicích. 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Infolinka: +420 730 585 423 | +420 731 604 979 
E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

Pod pokličkou – účetní kancelář, 
online svět klientů, zkoušky 
daňových poradců a členství  
ALL IN s Janou Matouškovou

1 h 35 m
in

Jana Matoušková
Pěva Čouková
16. 6. 2022

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

Účto a daně - výběr novinek  
& dotazy s Pěvou

1 h 34 m
in

Pěva Čouková

29. 9. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

Vybrané aktuální problémy daně 
z příjmů s Otou Machalou

1 h 45 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

13. 10. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DPH v otázkách a odpovědích -  
3. část

2 h 06 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

23. 6. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

Sezóna 2022/2023 začíná – DPH 
dotazy s Olgou Hochmannovou

1 h 48 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

22. 9. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
https://www.ucetni-portal.cz/posledni-webinar-s-pevou-pred-prazdninami-30-06-2022-19-00-268-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-pod-poklickou-ucetni-kancelar-online-svet-klientu-zkousky-danovych-poradcu-a-clenstvi-all-in-s-janou-matouskovou-16-06-2022-19-00-266-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucto-a-dane-vyber-novinek-dotazy-29-9-2022-19-00-271-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vybrane-aktualni-problemy-dane-z-prijmu-13-10-2022-19-00-274-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-v-otazkach-a-odpovedich-3-cast-23-06-2022-19-00-267-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-sezona-2022-2023-zacina-dph-dotazy-s-olgou-hochmannovou-22-9-2022-19-00-270-V.html

