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ÚVODNÍ SLOVO

VDĚČNOST

Hezký den milé kolegyně, vážení kolegové,

je to neuvěřitelné, ale posíláme Vám poslední číslo účetního měsíčníku letošního roku. Byl to rok jiný 
než všechny předchozí. 
Byl plný emocí, které odrážely kombinaci síly a strachu v nás.
Mohli jsme být oporou pro druhé, mohli jsme se bát. Mohlo být oboje v jednom…
Dnes je svátek svaté Barbory a mnozí stejně jako já máte zvyk, že chodíme na „Barborku“. Trháme 
větvě třešní a dáváme je do vázy. Měly by vykvést do Štědrého dne… A stará pověra říká, že pokud 
větvička vykvete na Štědrý den svobodné slečně, do roka a do dne se provdá.
Miluji tradice, i když už dávno nejsem svobodná…
Celý týden jsem plná emocí z Black Friday. Jediné výstižné slovo je VDĚČNOST. Ano, pociťuji velkou 
vděčnost za Vaše objednávky. Předčili jste veškerá moje – naše očekávání.
Děkuji Vám z celého srdce. Je to pro mne velká odměna, velký dárek letošního roku. Je to velký příliv 
energie pro nás všechny a závazek nezklamat.
Jak už jsem říkala na posledním webináři, více jak desetiletá cesta Účetního Portálu nebyla vymetená 
dálnice… někdy to byl průchod trnitým lesem… Máme v jídelně jedno z mých kréd, že se opravdu 
nikdy, nikdy, nikdy nevzdávám, ale přesto jsem i já letos v červnu zapochybovala, zda je vše v pořádku. 
Zda nemám svůj žebřík opřený o špatný strom…
Děkuji všem, kteří mě na dálku podporovali… Cítila jsem to…
Děkuji všem, kteří mi nezištně pomáhali.
Upřímně, těch na blízko mnoho nebylo…
Vzpomínka patří určitě kamarádovi Petrovi, který letos odešel ze světa lidí. Stál při mně v začátcích 
projektu a mnoho roků mi pomáhal.
Děkuji také všem lektorům, většinou mým přátelům a kamarádům, kterým posílám velké požehnání. 
Bez nich bychom tu nebyli.
Děkuji i všem, kteří se mnou spolupracovali, ať jakoukoli cestou.
Někdy stačí dobré slovo, stačí říct: „To zvládneš, vše je v pořádku“. V danou chvíli to má cenu zlata.
Poděkování patří i Renatě Angelo, která se se mnou náhodou spojila v červnu letošního roku, když mi 
bylo náhodou úplně nejhůř… a dala mi světlo. Vím, že náhody neexistují. A metoda 22/11 zafungovala.
Krásný adventní čas.
S velkou vděčností za Vaši přízeň, kterou stále cítím…

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 ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 10–12
Změny DPH od 1. 1. 2021
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

30. 11. 2020

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát: 
„Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.“
„Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.“

Alexander Severus, římský císař

Články

strany 5–9

2. 12. 2020
Osvobození bezúplatných příjmů od daně  
z příjmů fyzických osob
Autor: Ing. Ivan Macháček

strany 19–22

26. 11. 2020
Osvobození od daně při dodání zboží  
do jiného členského státu od 1. 9. 2020
Autor: Ing. Martin Bortlík

strany 23–27

20. 11. 2020
Implementační novela zákona o daních z příjmů  
zákonem č. 343/2020 Sb.
Autor: Ing. Ivana Pilařová

strany 13–18

18. 11. 2020
Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží  
v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie
Autor: Ing. Martin Bortlík

strana 29

19. 11. 2020

„Expense“ – 62. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strana 30

28. 11. 2020

„Operating“ – 63. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

7 –  CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI „ANTIVIRUS„ – PRŮBĚŽNĚ 
AKTUALIZUJEME

Současný stav k 2. 12. 2020  – TATO FORMA PODPORY běží celou dobu od vyhlášení nouzového stavu a stále se posouvá doba 
platnosti – aktuálně programy podpory PRODLOUŽENY do konce roku 2020.

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

8 – KOMPENZAČNÍ BONUS - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Současný stav k 2. 12. 2020  – Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením 
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

"Vylité pivo" bude trvale osvobozeno od daně

Pivovary budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Poslanci schválili ve stavu 
legislativní nouze novelu zákona o spotřebních daních, která trvale pivovarům umožňuje vracet nespotřebované pivo určené 
k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové 
krizi do konce letošního roku.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Česko přešlo včera do třetího stupně PES

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přešla Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. Na dalším postupu 
v rozvolňování epidemických opatření se shodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

INFORMACE k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování 
a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu 
v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu

Generální finanční ředitelství v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), a to na 
rozsudky NSS č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 a č. j. 2 Afs 388/2019-70 ze dne 18. června 2020 týkající se tzv. 
„řetězení daňových ztrát“ a na rozsudky NSS č. j. 9 Afs 81/2020-40 ze dne 2. července 2020 a č. j. 4 Afs 101/2020-41 ze dne 
17. července 2020 vztahující se k posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu vydává tuto informaci z důvodu 
zvýšení právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Nové Finanční zpravodaje

Ministerstvo financí vydalo nové Finanční zpravodaje o zamezení dvojího zdanění mezi : Českou republikou a Slovenskou 
Federativní Republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska / Českou republikou a Finskou republikou / 
Českou republikou a Francouzkou republikou / Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

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

             4. 12. 2020

             4. 12. 2020

             2. 12. 2020

             2. 12. 2020

             2. 12. 2020

             1. 12. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-kompenzacni-bonus-prubezne-aktualizujeme-5582-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-dane-5608-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cesko-prejde-do-tretiho-stupne-pes-ve-ctvrtek-5610-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pronajem-obecnich-bytu-a-nebytovych-prostor-neni-podnikatelskou-cinnosti-5535-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-urceni-lhuty-pro-stanoveni-dane-prekluzivni-lhuty-pri-vykazovani-a-uplatnovani-danove-ztraty-a-posuzovani-behu-teto-lhuty-a-zmeny-jejiho-behu-v-navaznosti-na-rozsudky-nejvyssiho-spravniho-soudu-5611-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-urceni-lhuty-pro-stanoveni-dane-prekluzivni-lhuty-pri-vykazovani-a-uplatnovani-danove-ztraty-a-posuzovani-behu-teto-lhuty-a-zmeny-jejiho-behu-v-navaznosti-na-rozsudky-nejvyssiho-spravniho-soudu-5611-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-urceni-lhuty-pro-stanoveni-dane-prekluzivni-lhuty-pri-vykazovani-a-uplatnovani-danove-ztraty-a-posuzovani-behu-teto-lhuty-a-zmeny-jejiho-behu-v-navaznosti-na-rozsudky-nejvyssiho-spravniho-soudu-5611-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nove-financni-zpravodaje-5606-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Příklad č. 6 – Bezúročná zápůjčka od kamaráda
Podnikatel si bezúročně zapůjčí peněžní prostředky ve výši 800 000 Kč od svého kamaráda A a dále 900 000 Kč 
od kamaráda B. Tyto prostředky použije na rozvoj svého podnikání.
V daném případě bude postupováno podle § 4a písm. m) bod 4 ZDP. Vzhledem k tomu, že majetkový prospěch ve formě 
odpuštěného úroku z bezúročné zápůjčky při obvyklé úrokové míře 4–5% nepřevýší u zápůjčky od kamaráda A ani kamaráda 
B částku 100 000 Kč za zdaňovací období, bude se jednat o osvobození vzniklého majetkového prospěchu u podnikatele. 

Příklad č. 7 – Bezúročná zápůjčka od společnosti s r.o.
Společnost s r.o. zapůjčí v lednu 2021 synovi svého jediného společníka na dobu 3 let částku 1 500 000 Kč 
na základě uzavřené bezúročné smlouvy o zápůjčce. Tuto částku použije dotyčný k řešení své finanční situace 
v rámci svého podnikání.
Podle znění § 4a písm. m) bod 4 ZDP je od daně z příjmů osvobozen u vydlužitele při bezúročné zápůjčce příjem 
z majetkového prospěchu od téhož poplatníka nepřesahující ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Fyzická osoba 
si musí spočítat vzniklý majetkový prospěch za rok 2021 z titulu „odpuštěného“ úroku. Předpokládejme, že bude fyzická 
osoba počítat s obvyklým úrokem v bance z úvěru ve výši 5 %, takže vzniklý majetkový prospěch za rok 2021 dosáhne 
výše 75 000 Kč a je od daně z příjmů osvobozen z titulu nepřekročení limitu 100 000 Kč.

Pokud by však při daňové kontrole u poplatníka správce daně zjistil, že obvyklý úrok v bance činil v příslušném 
zdaňovacím období a při výši poskytnutých peněžních prostředků 7 % p.a., doměřil by poplatníkovi majetkový 
prospěch ve výši 105 000 Kč ke zdanění včetně příslušných sankcí. Proto je velmi důležité, aby si vydlužitel správně 
stanovil úrokovou míru pro posouzení vzniklého majetkového prospěchu z titulu „odpuštěného“ úroku u bezúročné 
zápůjčky od jiné osoby než je uvedena v § 4a písm. m) bod 1 a bod 2 ZDP.

 Poznámka:

  Při poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnavatelem zaměstnanci se nepostupuje podle znění § 4a písm. m) ZDP, ale řešení 
bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci jeho zaměstnavatelem vyplývá z § 6 odst. 9 písm. v) ZDP. Zde se stanoví, že 
od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě 
majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Majetkový 
prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje 
podle § 6 odst. 3 ZDP a zahrnuje se do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy 
za měsíc prosinec.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O PROBLEMATICE ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA online, VII. ročník

Ing. Zuzana Rylová Ph.D. zde pro Vás má z oblasti fyzických osob – velmi podrobně v rozsahu 16 vyučovacích hodin:
 4. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 17. 6. 2020)
 5. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 18. 6. 2020)

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice fyzických osob je na Účetním Portále mnoho článků. Vybírám:

Ing. Ivan Macháček 
 Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých a movitých věcí

  Tichý společník a daň z příjmů

Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob
Ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/agu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/agu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/agu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/agu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/agv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/agw?lang=cs
https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-od-dane-z-prijmu-z-prodeje-nemovitych-a-movitych-veci-1745-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/tichy-spolecnik-a-dan-z-prijmu-1736-c.html
https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
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 Společnost (dříve sdružení) a daň z příjmů fyzických osob
 Daňové řešení zaměstnaneckých akcií a opcí
 Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.
 Daňové řešení podílových fondů
 Daňové řešení prodeje cenných papírů
 Zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku dle § 9 ZDP, nabytého zděděním nebo darem
 Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 1. část
 Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 2. část

Ing. Eva Sedláková 
  Zdanění příjmů jednatele společnosti s ručením omezeným
  Příjmy z prodeje nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů fyzických osob
 Pohledávky z hlediska daně z příjmů fyzických osob
 Změna způsobu uplatňování daňových výdajů
  Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů
  Přerušení podnikatelské činnosti
 Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16 příklady
  Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci
  Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: CHYBY A OMYLY V PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Host: Ing. Jiří Klíma
26. 3. 2020

A mnoho přehledů a pomůcek od účetního Portálu…

Máme další videosemináře…webináře…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

   VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME BALÍČEK ŠESTI ONLINE SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH  
NA PROBLEMATIKU FYZICKÝCH OSOB? 

Balíček č. 5 se skládá z těchto online seminářů:

1. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené – Ing. Jiří Klíma (16. 11. 2020)

2. Bezúplatné příjmy, závislá činnost – Ing. Jiří Klíma (30. 11. 2020) 

3. Příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku – Ing. Jiří Klíma  (7. 12. 2020)

4. Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové přiznání FO – Ing. Jiří Klíma (5. 1. 2021)

5. Paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, daňové odepisování nově – Ing. Otakar Machala QUD (11. 2. 2021)

6. Připravujeme

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

DAŇ Z PŘÍJMŮ 2020 – VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY

NOVINKA roku 2020

Zde naleznete 19 příkladů na problematiku fyzických osob

Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob
Ing. Ivan Macháček

https://www.ucetni-portal.cz/spolecnost-drive-sdruzeni-a-dan-z-prijmu-fyzickych-osob-1699-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-zamestnaneckych-akcii-a-opci-1689-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/nove-uplatneni-odpoctu-danove-ztraty-podle-zakona-c-299-2020-sb-1685-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-podilovych-fondu-1681-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-prodeje-cennych-papiru-1662-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-hmotneho-majetku-dle-9-zdp-nabyteho-zdedenim-nebo-darem-1642-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-fyzicke-osoby-dle-9-zdp-1-cast-1598-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-fyzicke-osoby-dle-9-zdp-2-cast-1602-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdane-ni-pr-i-jmu-jednatele-spolec-nosti-s-ruc-eni-m-omezeny-m-1527-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prijmy-z-prodeje-nemovitych-veci-z-hlediska-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-1488-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pohledavky-z-hlediska-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-1449-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-zpusobu-uplatnovani-danovych-vydaju-1342-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/ukonceni-podnikani-z-hlediska-dane-z-prijmu-1341-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/preruseni-podnikatelske-cinnosti-1340-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/ukonceni-spolecnosti-sdruzeni-fyzickych-osob-s-16ti-priklady-1338-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prechod-z-vedeni-ucetnictvi-na-danovou-evidenci-1326-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pr-echod-z-dan-ove-evidence-na-vedeni-u-c-etnictvi-1324-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-chyby-a-omyly-v-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-host-ing-jiri-klima-26-03-2020-160-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-5-problematika-fyzickych-osob-set-6-online-seminaru-41-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-prijmy-ktere-nejsou-predmetem-dane-a-prijmy-od-dane-osvobozene-42-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-bezuplatne-prijmy-zavisla-cinnost-43-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-prijmy-z-podnikani-prijmy-z-kapitaloveho-majetku-balicek-c-5-44-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-prijmy-z-najmu-ostatni-prijmy-danove-priznani-fo-balicek-c-5-45-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-pausalni-dan-zpetne-uplatneni-danove-ztraty-danove-odepisovani-nove-balicek-c-5-53-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2020-vyresene-priklady-132-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-chyby-a-omyly-v-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-host-ing-jiri-klima-26-03-2020-160-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-5-problematika-fyzickych-osob-set-6-online-seminaru-41-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2020-vyresene-priklady-132-b.html
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Úvod

V r. 2020 vstoupilo v účinnost několik novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), naposledy to bylo k 1. 9. 2020, na základě zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Další rozsáhlá novela ZDPH na r. 2021 je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 867, 
návrh obsahuje zejména změny v zasílání zboží (nově „dodání zboží na dálku“), obsahuje nový institut „dodání zboží 
usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní“ a rozšiřuje použití zvláštního režimu jednoho správního místa. Je opět 
připraven na základě novel směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a prováděcího nařízení 
Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty. Některé (zejména administrativní) povinnosti budou opět upraveny přímo nařízením Rady č. 2019/2026. Také se 
předpokládá, že k novým pravidlům budou opět připraveny vysvětlivky Evropské komise. 

Původní termín účinnosti byl stanoven na 1. 1. 2021, avšak s ohledem na skutečnost, že většina členských států EU byla 
již od jara 2020 postižena pandemií koronaviru, byla lhůta pro implementaci unijních změn posunuta Evropskou komisí 
a Parlamentem EU na 1. 7. 2021. 

V ČR však bylo přijato i několik dalších změn ZDPH, které vstoupí v účinnost již k 1. 1. 2021. Jedná se o následující změny:

Novela daňového řádu

K 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (dále jen „DŘ“ a „novela DŘ“). Novelou DŘ se jednak mění a doplňuje DŘ samotný a dále 
se mění i ZDPH.

V oblasti DPH přinesla novela DŘ především změnu pravidel pro vracení nadměrného odpočtu.

Touto novelou DŘ bylo do DŘ vloženo ustanovení § 174a, které stanoví zálohu na daňový odpočet. Zálohou na daňový 
odpočet bude ta část nadměrného odpočtu nárokovaného plátcem daně v podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně 
nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly. Tuto zálohu správce daně předepíše 
(„bez zbytečného odkladu“) do evidence daní a pokud předepsáním daňové zálohy vznikne vratitelný přeplatek, správce 
daně jej vrátí plátci bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání této zálohy do evidence daní. Tato záloha bude následně 
vypořádána podle § 174b novely DŘ poté, co správce po prověření stanoví rozhodnutím daň za dotčené období. 

Provázanost mezi DŘ a ZDPH zajistí nově vložený § 105a ZDPH Záloha na nadměrný odpočet, který ve věci vracení 
nadměrného odpočtu odkazuje na postup podle DŘ. 

U dosavadního § 105 ZDPH, který dosud stanoví pravidla pro vracení nadměrného odpočtu, bude touto novelou DŘ změněn 
obsah, neboť novelizovaný § 105 ZDPH bude obsahovat pouze pravidlo pro přeplatek skupiny. Tím bude ze ZDPH zcela 
vypuštěno ustanovení o lhůtě a pravidlech pro vracení nadměrného odpočtu. Nově jsou totiž tato pravidla obsažena v § 155b 
DŘ Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku.  

Pravidla jsou obdobná, jako byla dosud stanovena v ZDPH, věcnou změnou oproti dosavadním pravidlům je zejména 
skutečnost, že vratitelný přeplatek se vrací, pokud dosahuje částku alespoň výše 200 Kč (dosud se vracel přeplatek vyšší než 
100 Kč). Pokud přeplatek částku 200 Kč nedosahuje, nově se bude počítat lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po 
dosažení této částky (§ 155b odst. 2 novely DŘ). 

Výše uvedenou novelou DŘ je do DŘ dále vloženo ustanovení § 254a Úrok z daňového odpočtu, z něhož vyplývá povinnost 
správce daně zaplatit plátci úrok z prodlení, pokud je nadměrný odpočet vrácen po uplynutí doby 4 měsíců od posledního 
dne lhůty pro podání daňového tvrzení, případně ode dne podání, pokud by bylo podáno po lhůtě.

1

2

Změny DPH od 1. 1. 2021
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

30. 11. 2020

Změny DPH od 1. 1. 2021
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.codexisuno.cz/afK?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/poslanecky-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-a-dalsi-zakony-snemovni-tisk-867-0-povinnosti-implementace-podle-novely-evropske-smernice-a-narizeni-byla-evropskou-komisi-posunuta-na-1-7-2021-2091-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-smernice-rady-2006-112-es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-126-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-283-2020-sb-ze-dne-11-cervna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2050-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-283-2020-sb-ze-dne-11-cervna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-280-2009-sb-danovy-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2050-x.html
https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afW?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afX?lang=cs
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Změny ZDPH v novele DŘ 

Novelou DŘ bylo také provedeno několik změn ZDPH. Kromě výše uvedeného § 105a ZDPH se zálohou na nadměrný odpočet 
a § 105 ZDPH s novým textem o přeplatku skupiny se touto novelou mění i § 101a ZDPH, který stanoví elektronickou formu 
podání k DPH. Od 1. 1. 2021 se povinnost elektronického podání k DPH bude týkat nejen plátců, ale i identifikovaných osob.

Dále se doplňuje § 101g ZDPH, který se týká kontrolního hlášení a způsobů komunikace mezi správcem daně a plátcem 
ohledně kontrolního hlášení. Do § 101g ZDPH bude opět doplněno, že správce daně může plátci, kterému není doručováno 
prostřednictvím datové schránky, doručovat výzvu související s kontrolním hlášením na elektronickou adresu uvedenou 
plátcem.

Změna podle zákona č. 80/2019 Sb. 

Zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, a kterým se změnil ZDPH již v r. 
2019, byla do § 56a ZDPH přijata změna pravidel pro zdaňování nájmu nemovitých věcí s účinností k 1. 1. 2021. 

Obecně bude platit jako dosud, že nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkami stanovenými v § 56a odst. 1 ZDPH 
(např. krátkodobý nájem nemovité věci nebo nájem prostor a míst k parkování vozidel ad). Plátce se i nadále může rozhodnout, 
že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely jejich ekonomické činnosti uplatní daň (§ 56a odst. 3 ZDPH). Od 1. 1. 2021 
je však omezena možnost dobrovolného uplatnění daně u nájmu nemovitých věcí vyjmenovaných v odst. 3 (stavby 
rodinného domu, obytného prostoru a dalších). Nájmy těchto nemovitých věcí musí být tedy od r. 2021 osvobozeny od daně 
(bez nároku na odpočet daně). Výklad tohoto nového ustanovení je v současné době předmětem diskuzí. 

Pokud plátce některou z vyjmenovaných nemovitých věcí pořídil v nedávné době a uplatnil si při pořízení odpočet daně 
(např. pokud bytový dům pronajal jako celek jinému plátci s daní na výstupu) a od r. 2021 nebude na pronájem nadále 
uplatňovat daň, bude od r. 2021 povinen provést úpravu odpočtu daně podle § 78 ad. ZDPH. 

Přes dosavadní spory ohledně správného výkladu novelizovaného ustanovení § 56a ZDPH lze uvést, že ke změně nedojde při 
pronájmu samotných bytových jednotek (obytných prostorů) nebo rodinných domů občanům, neplátcům DPH – u tohoto 
nájmu i nadále platí povinnost osvobození od daně. Stejně tak nedojde ke změně ani při pronájmu samotných nebytových 
prostor osobám povinným k dani pro jejich ekonomickou činnost. Pokud budou plátci, bude se pronajímatel moci rozhodnout 
pro zdaňování v souladu s § 56a odst. 3 ZDPH. Pokud nebudou plátci, není možné daň na pronájem uplatnit.

TAK JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání. 
Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.
Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…
Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  Metodická informace GFŘ k novele ZDPH od 1. 9. 2020
  Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území 

Evropské unie
 Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020
  Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky o přepravě zboží do jiného členského státu
  Novela ZDPH a dalších zákonů ve Sbírce
  Další služby zařazeny do 10% sazby DPH podle zákona č. 299/2020 Sb.
  Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2

3

4

Změny DPH od 1. 1. 2021
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.codexisuno.cz/afL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/afZ?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-80-2019-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony-1754-x.html
https://www.codexisuno.cz/ag3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ag3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ag4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ag5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ag3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ag4?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicka-informace-gfr-k-novele-zdph-od-1-9-2020-1752-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dodani-a-porizeni-zbozi-s-pouzitim-premisteni-zbozi-v-rezimu-skladu-call-off-stock-uvnitr-uzemi-evropske-unie-1756-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dodani-a-porizeni-zbozi-s-pouzitim-premisteni-zbozi-v-rezimu-skladu-call-off-stock-uvnitr-uzemi-evropske-unie-1756-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-od-dane-pri-dodani-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-od-1-9-2020-1759-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyklad-evropske-komise-pripousti-i-jine-dukazni-prostredky-o-preprave-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-novela-zdph-1735-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zdph-a-dalsich-zakonu-ve-sbirce-1704-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/dalsi-sluzby-zarazeny-do-10-sazby-dph-podle-zakona-c-299-2020-sb-1679-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-dph-a-spravniho-poplatku-v-souvislosti-se-sirenim-viru-sars-cov-2-1636-c.html
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  Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
  Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 – Metodická informace GFŘ
  Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice
  V EU vstoupila v účinnost nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu 

a pro dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU (call-off stock)
  Pozor na nová pravidla v obchodování se zbožím v EU od 1. 1. 2020 dle nařízení Rady 2018/1912

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DPH – STŘEDA 14. 10. 2020
Host: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH - DODÁNÍ ZBOŽÍ DO EU – 01. 10. 2020
Host: Ing. Jiří Klíma

   A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE 
S OLGOU HOCHMANNOVOU. MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

  DPH NA TRŽBY POSLEDNÍ OBDOBÍ - CHYBY A PROBLÉMY – PŘIPRAVUJEME NA 13. 1. 2021
  MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ K DPH
  DPH NOVELY 2020, 2021

   VÍTE, ŽE NA PODNIKATELSKÉ KONFERENCI BYL JEDEN DEN VĚNOVÁN DPH?

  Podnikatelská konference 2020 ONLINE – 3. DEN – Problematika ZDPH (Olga Hochmannová)

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.
Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. 
Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou  
verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ 
NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Změny DPH od 1. 1. 2021
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-sazeb-dph-od-1-5-2020-metodicka-informace-gfr-1603-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pozor-na-nova-pravidla-v-obchodovani-se-zbozim-v-eu-od-1-1-2020-dle-narizeni-rady-2018-1912-1543-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-streda-14-10-2020-19-00-198-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-na-trzby-posledni-obdobi-chyby-a-problemy-balicek-c-4-27-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-k-dph-33-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dph-novely-2020-2021-14-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dph-novely-2020-2021-14-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference-2020-online-3-den-problematika-zdph-50-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://www.ucetni-portal.cz/rozhodnuti-mf-o-prominuti-prislusenstvi-dane-a-spravniho-poplatku-z-duvodu-mimoradne-udalosti-1604-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-sprava-zareagovala-na-zpozdeni-novely-zdph-a-upozornila-na-moznost-prime-ucinnosti-smernice-1567-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/v-eu-vstoupila-v-ucinnost-nova-pravidla-dph-pro-prokazovani-prepravy-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-a-pro-dodani-zbozi-v-rezimu-skladu-uvnitr-eu-call-off-stock-1546-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://www.ucetni-portal.cz/predpisy-eu/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Stále je však pro plátce zachována možnost prokázat dodání zboží do jiného členského státu jinými důkazními prostředky. 
Toto právo vyplývá i z již zmíněných vysvětlivek Evropské komise. 
K důkazům o přepravě a přiřazení přepravy v případě řetězových dodávek, které jsou nedílnou součástí „quick fixes“,  
se budeme věnovat podrobněji v některém z následujících článků. Změny v oblasti přemístění zboží do jiného členského 
státu jak v režimu skladu, tak i režimu standardním, byly podrobně vysvětleny v článku Dodání a pořízení zboží s použitím 
přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie.

Závěr

Obdobně jako doposud bude plátce daně, který dodává zboží do jiného členského státu, před uplatněním osvobození 
od daně muset ověřit status svého zákazníka jakožto osoby registrované k dani v jiném členském státě (v systému 
VIES), a dodání zboží uvést v souhrnném hlášení. Z tohoto hlediska nenastává pro dodavatele (plátce daně) žádná 
změna.
Rozdílné však mohou být následky nekonání. Nesplnění těchto povinností může vést k zamítnutí osvobození  
od daně ze strany správce daně.

4

ONLINE NOVINKOVÉ 
SEMINÁŘE S PĚVOU

»  5 on-line odpoledních seminářů v rozsahu minimálně  
2 x 1,5hodiny

»  se záznamem tzv. „na věky“
»  s podporou Pěvy a zdrojováním
»  s možností pokládat mi dotazy
»   bude-li potřeba, budu dělat pošťáka a zjistím  

odpovědi následně

Zorientujeme se ve světě současných COVIDOVÝCH informací
Zjistíme, co platí a co neplatí v současné době
Zjistíme, co platí a co neplatí ve světě daní a účta
Povíme si, jak se v informacích vyznat
Rozmotáme si,  co platí a co je jen příslib, něco, co možná takto nikdy nebude
Určitě také, co se chystá
Novinky z koordinačních výborů
Novinky z judikátů

04.11. 2020 – 06.01.2021

www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html

Osvobození od daně při dodání zboží  
do jiného členského státu od 1. 9. 2020

Ing. Martin Bortlík

https://www.ucetni-portal.cz/dodani-a-porizeni-zbozi-s-pouzitim-premisteni-zbozi-v-rezimu-skladu-call-off-stock-uvnitr-uzemi-evropske-unie-1756-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dodani-a-porizeni-zbozi-s-pouzitim-premisteni-zbozi-v-rezimu-skladu-call-off-stock-uvnitr-uzemi-evropske-unie-1756-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html
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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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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 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 Jiří Klíma 29. 4.2020

4. Novinky v účetnictví a daních Ivana Pilařová 6. 5.2020

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

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

BALÍČEK Č. 2

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

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

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

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

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

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

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

BALÍČEK Č. 3 – MZDOVÝ

BALÍČEK Č. 4

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

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

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

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

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

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

BALÍČEK Č. 5

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy 
od daně osvobozené Jiří Klíma 16. 11. 2020

2. Bezúplatné příjmy, závislá činnost Jiří Klíma 30. 11. 2020

PŘIPRAVUJEME 3. Příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového 
majetku Jiří Klíma 7. 12. 2020

PŘIPRAVUJEME 4. Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové 
přiznání FO Jiří Klíma 5. 1. 2021

PŘIPRAVUJEME 5. Paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, 
daňové odepisování nově Otakar Machala 11. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME 6. Daňové přiznání FO Bc. Blanka Marková 18. 2. 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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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 <<

PRŮBĚŽNĚ PROBÍHÁ CELÝ ROK

87 % 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.
23. 11. 2020
JIŽ PROBĚHLO

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

4.
23. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
24. 11. 2020
JIŽ PROBĚHLO

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

5.
26. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
25. 11. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
27. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému 
majetku

14. 14. 12. 2020
Ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné 
skutečnosti k účetnictví

7.
29. 6. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15. 15. 12. 2020
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

30. 6. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/


Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Imunita, zdraví a cesta životem

3. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Ritta Oprchalová
Pěva Čouková

DÁRKEM 
PRO VŠECHNYDPH – Služby k nemovitosti, 

místo plnění a další

5. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 52 m
in

Jirka Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Aktuální problémy DPH

14. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD DPH – Dodání zboží do EU 

1. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 25 m
in

Jirka Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Novinky s Pěvou – listopad 2020

26. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 54 m
in

Pěva Čouková 
Dáša Neumannová

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD Střípky z podnikatelské 

konference 2020

12. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 49 m
in

Ota Machala
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-imunita-zdravi-a-cesta-z-ivotem-utery-3-11-2020-19-00-199-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-k-nemovitosti-misto-plneni-a-dalsi-05-11-2020-19-00-201-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-streda-14-10-2020-19-00-198-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-listopad-2020-ctvrtek-26-11-2020-19-00-204-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2020-12-11-2020-19-00-202-V.html

