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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

právě skončila třídenní Podnikatelská konference 2022, neuvěřitelný 8. ročník. Spousta emocí, spousta 
radosti, smíchu, překvapení a taky AHA momentů.

Online spojení je super, ale setkání „naživo“ je nenahraditelné.

Mám velikou radost, že jsme měli otevřené naše pravé i levé křídlo v přednáškové místnosti v Bohuňovicích. 
Poslední dobou to tak nebylo. 

Konečně jsme zase diskutovali v kroužcích mezi sebou nebo s lektory.

A že bylo o čem… V daňovém balíčku 2023 je toho opravdu hodně a docela zásadního. Prostě něco, co tu 
ještě nebylo. Mnohdy přemýšlím, jestli tomu směru rozumím a co k tomu dodat.

Představení nového zákona o účetnictví na konferenci viselo na vlásku a měli jsme i náhradní program. 
Byl veřejně představen doslova pár dnů před začátkem naší největší akce roku. A debatování nad ním 
stálo za to.

Shrnutí všeho nového z daně z příjmů v podání Oty Machaly bylo jako každoročně nepřekonatelné. 
Systematické, srozumitelné a na příkladech.

Samozřejmě byl součástí i den Olgy Hochmannové. DPH je u nás tradičně daní s nejvíce otázkami. A paní 
Olga to zvládla se svým zamyšlením a svojí grácií. Ostatně jako vždy.

Děkuji všem, kteří přijeli k nám do Bohuňovic, i těm, kteří sledovali konferenci online. Děkuji také všem mým 
kolegům, kteří připravovali viditelné i neviditelné zázemí konference a děkuji i týmu mého bratra, který 
připravoval domácí kuchyni a občerstvení.

A ještě jeden postřeh. Lidské bytosti se více sblíží a protnou, když je více času. Taková atmosféra se nedá 
vytvořit na jednodenní akci, ale jen na akci vícedenní.

A o tom je naše lidské bytí, nespěchejme na sebe.

Kdo jste na konferenci nebyli, užijte si záznam. Věřím, že pocítíte atmosféru, kterou jsme prožili. A samozřejmě 
získáte spoustu odborných informací.

Děkuji za radost z těchto tří dnů.

Krásné dny s ranními mrazíky a mlhami…

Podzim je tady.

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

ucetni-portal.cz/mexiko-2023/

https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mexiko-2023/
https://www.ucetni-portal.cz/mexiko-2023/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody." 
Albert Einstein

Články 

strany 29–35

11. 11. 2022Reklama, sponzoring, reprezentace,  
dary a dotace z pohledu daně z příjmů
Autor: ing. Ivan Macháček pro členy Účetního Portálu

strany 5–12

1. 11. 2022
Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část
Autor: ing. Ivana Pilařová

pro členy Účetního Portálu

strany 22–23

2. 11. 2022Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce  
a další změny v návrhu novely ZDPH pro rok 2023
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová pro členy Účetního Portálu

strany 14–21

11. 11. 2022
Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část
Autor: ing. Ivana Pilařová

pro členy Účetního Portálu

strana 25
Jsem v režimu paušální daně a stal jsem se  
identifikovanou osobou. Je to problém?
Autor:  ing. Pěva Čouková DÁRKEM PRO VŠECHNY

4. 11. 2022

strany 26–27

4. 11. 2022
Daň z přidané hodnoty – identifikované osoby – opakujeme
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

pro členy Účetního Portálu

strany 36–37

11. 11. 2022Poslední den doručení do datové schránky  
podle daňového řádu – sobota rovná se pondělí,  
potvrdil Nejvyšší správní soud
Autor: Lenka Beránková

pro členy Účetního Portálu
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   9. 11. 2022    Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2024 – 
v připomínkovém řízení vlády

Materiál se předkládá z důvodu povinnosti České republiky provést implementaci směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 
18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních 
služeb. Účinnost novely je plánována od 1. 1. 2024.

   8. 11. 2022    Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni
Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, 
diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným 
výkyvům kurzu koruny.

   7. 11. 2022    Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva 
miliony. Návrh nyní projedná Senát.

Sledujeme pro Vás návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 zvýší roční limit pro povinnou 
registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro 
vstup do režimu paušální daně. Poslanecká sněmovna návrh ve 3. čtení schválila a nyní jde do Senátu. V příloze aktuality 
naleznete podrobnosti k uvedenému tématu.

   31. 10. 2022    Ministerstvo financí zveřejnilo Návrh nového zákona o účetnictví
Příprava nového zákona o účetnictví dospěla do své závěrečné fáze a Ministerstvo financí předkládá materiál „Návrh zákona 
o účetnictví“. Jedná se návrh zákona, který mimo jiné podstatně mění limity pro povinné ověření účetní závěrky auditorem.

   7. 11. 2022    Vyjádření Komory auditorů k navýšení limitů pro povinný audit v ČR
Návrh nového zákona o účetnictví obsahuje změnu limitů pro povinný audit, a to ve dvou variantách: v první variantě se 
navrhuje, aby povinnému auditu podléhaly pouze velké a střední účetní jednotky, podle druhé varianty povinnému auditu 
mají podléhat i malé účetní jednotky, přičemž stávající limity se mění z 80 na 130 mil. Kč v případě obratu a ze 40 na 65 mil. Kč 
v případě aktiv.
Komora auditorů se neztotožňuje a nesouhlasí ani s jednou z navrhovaných variant. Více informací naleznete v příloze 
aktuality.

    7. 11. 2022    Poslanci v pátek schválili daň z neočekávaných zisků – sněmovní  
tisk 254/2

Tzv. "windfall tax" má platit tři roky, od roku 2023 do 2025. Její sazba činí 60 procent. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat 
prezident. Sněmovní tisk 254/2 a tiskovou zprávu naleznete v příloze aktuality.

    4. 11. 2022    Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového 
oběhu

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 179/2022 (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních.
Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků dopravovaných v režimu volného daňového 
oběhu (dále jen „VDO“) mezi členskými státy EU.

   31. 10. 2022  Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

https://www.ucetni-portal.cz/navrh-novely-zakona-o-dani-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2024-v-pripominkovem-rizeni-vlady-7251-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-novely-zakona-o-dani-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2024-v-pripominkovem-rizeni-vlady-7251-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-novely-zakona-o-dani-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2024-v-pripominkovem-rizeni-vlady-7251-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/bankovni-rada-cnb-ponechala-urokove-sazby-na-stavajici-urovni-7241-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/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-pausalni-dane-vzroste-na-dva-miliony-navrh-nyni-projedna-senat-7242-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-pausalni-dane-vzroste-na-dva-miliony-navrh-nyni-projedna-senat-7242-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/ministerstvo-financi-zverejnilo-navrh-noveho-zakona-o-ucetnictvi-7225-a.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/vyjadreni-komory-auditoru-k-navyseni-limitu-pro-povinny-audit-v-cr-7245-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/poslanci-v-patek-schvalili-dan-z-neocekavanych-zisku-snemovni-tisk-254-2-7244-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poslanci-v-patek-schvalili-dan-z-neocekavanych-zisku-snemovni-tisk-254-2-7244-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/zmeny-v-dopravach-vybranych-vyrobku-v-rezimu-volneho-danoveho-obehu-7239-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-v-dopravach-vybranych-vyrobku-v-rezimu-volneho-danoveho-obehu-7239-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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MÁME NATOČENO!
8. ročník | záznam z 8.–10. 11. 2022

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 první informace k současnému zveřejněnému návrhu. 
   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
ONLINE

NOVÝ ONLINE S PĚVOU

MŮŽETE SE TĚŠIT!

https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 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 – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS –  
§ 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze

ucetni-portal.cz/dph-specialista/

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2022 

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

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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Jsem v režimu paušální daně a stal jsem se 
identifikovanou osobou. Je to problém?
Autor: ing. Pěva Čouková

Pracujete pro společnost, která má sídlo v EU, jste v paušálním režimu podle ZDP a rádi byste za rok 2022 zůstali v režimu 
paušální daně? Například jste partnerem estonské firmy BOLT, která zabezpečuje rozvoz jídla?

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®

Konkrétně platíte poplatky této společnosti, máte tedy službu na příjmu a současně sami poskytujete službu této společnosti. 
Ano, vznikly důvody pro skutečnost, že jste se stali identifikovanou osobou.
Nezoufejte, neznamená to, že jste z režimu paušálního vyloučeni a přestáváte být poplatníkem v paušální dani.

1. Platba poplatku za užívání aplikace – přijetí služby
Jedná se o služby od osoby neusazené v tuzemsku (platba poplatku). Stáváte se identifikovanou osobou a registrujete se 
k DPH ve zjednodušeném režimu podle § 97 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) do 15 dnů.

Vzniká Vám povinnost podávat daňová přiznání v měsících příjmu této služby (jindy ne!). Odvedete DPH jen z této služby, ne 
z Vašich dalších plnění. Nemáte nárok na odpočet této daně. Lhůta pro podání přiznání je podle § 101 ZDPH do 25 dnů po 
skončení kalendářního měsíce, kdy jste službu přijali (například přijetí služby za aplikaci BOLT estonská společnost).

2. Poskytnutí služby
Pokud poskytujete službu podle § 9 odst. 1 ZDPH s místem plnění v jiném členském státě např., přepravujete v ČR pro 
estonskou společnost BOLT jídlo, máte povinnost vyhotovit souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH, opět do 25 dnů po skončení 
kalendářního měsíce. Zde neodvádíte žádnou daň, je to pouze informace, tzv. „práskací povinnost“, a opět máte povinnost 
podávat souhrnné hlášení jen v měsících poskytnutí  služby (jindy ne!). Zde uvádíte počet plnění a hodnotu v Kč.

Jak začnete?
Vyřídíte si datovou schránku – informace zde, poté se zaregistrujete jako identifikovaná osoba k DPH a následně budete 
podávat daňové přiznání (příjem služby) nebo souhrnné hlášení (poskytnutí služby) na příslušném finančním úřadě pomocí 
datové schránky. 

Podle § 101a ZDPH musíte se správcem daně komunikovat elektronicky.

Doporučujeme daňového poradce. 

Závěr
Stále zůstáváte v režimu paušální daně a postavení identifikované osoby Vás z něj nevylučuje.

Nejbližší 
Úterní talk 

s Pěvou  
se koná  

22. 11. 2022. 

Koupit si jej 
můžete  

ZDE.

Jsem v režimu paušální daně a stal jsem se identifikovanou osobou. 
Je to problém?

ing. Pěva Čouková

4. 11. 2022

https://next.codexis.cz/legislativa/2352004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-CR9839_2022_07_01?hash=match-0&citation=unit-6541&citation=unit-6544&citation=unit-6549#unit-6541
https://next.codexis.cz/legislativa/2352004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-CR9839_2022_07_01?hash=match-0&citation=unit-6701&citation=unit-6703&citation=unit-6709&citation=unit-6710&citation=unit-6711&citation=unit-6713&citation=unit-6717&citation=unit-6722&citation=unit-6728&citation=unit-6733&citation=unit-6737&citation=unit-6738&citation=unit-6743#unit-6701
https://next.codexis.cz/legislativa/2352004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-CR9839_2022_07_01?hash=match-0&citation=unit-922&citation=unit-924&citation=unit-929#unit-922
https://next.codexis.cz/legislativa/2352004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-CR9839_2022_07_01?hash=match-0&citation=unit-6880&citation=unit-6881&citation=unit-6884&citation=unit-6886&citation=unit-6888&citation=unit-6891&citation=unit-6895&citation=unit-6901&citation=unit-6904&citation=unit-6905&citation=unit-6906&citation=unit-6912&citation=unit-6919&citation=unit-6925&citation=unit-6929&citation=unit-6934&citation=unit-6939#unit-6880
https://www.datoveschranky.info/podnikatel/podnikajici-fyzicka-osoba-zivnostnik-apod.-
https://next.codexis.cz/legislativa/2352004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-CR9839_2022_07_01?hash=match-0&citation=unit-6752&citation=unit-6754&citation=unit-6764&citation=unit-6765&citation=unit-6766&citation=unit-6771&citation=unit-6785#unit-6752
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-22-11-2022-199-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-22-11-2022-199-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-22-11-2022-199-S.html
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Účetní měsíčník č. 11/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.czIntenzivní příprava na zkoušky daňového poradce i do praxe

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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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.

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 11/2022 | Vydáno 11. 11. 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

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

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

Jak na imunitu v dnešní době?

1 h 53 m
in

Ritta Oprchalová
Pěva Čouková

3. 11. 2022

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Dary z pohledu dárce 
i obdarovaného optikou  
daně z příjmů a DPH

1 h 29 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

19. 10. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

Střípky z Podnikatelské 
konference 2022

1 h 31 m
in

Libuše Rýznerová
David Ostrý
Pěva Čouková

8. 11. 2022

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

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/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-sezona-2022-2023-zacina-dph-dotazy-s-olgou-hochmannovou-22-9-2022-19-00-270-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jak-na-imunitu-v-dnesni-dobe-3-11-2022-19-00-276-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dary-z-pohledu-darce-i-obdarovaneho-optikou-dane-z-prijmu-a-dph-streda-19-10-2022-19-00-275-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2022-8-11-2022-19-00-277-V.html

