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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

zdá se, že letošní Vánoce budou na sněhu… sen každé dětské duše a přiznejme si, že je to i sen každého 
z nás.
Je to připomenutí těch opravdových ladovských Vánoc z vánočních obrázků.
Je to zázrak přírody, kdy najednou vše je zabaleno do pokrývky sněhu.
Nejde to koupit za žádné peníze.
Včera sněžilo, i dnes v noci sněžilo, a to po celé republice. Sníh je od Prahy po Znojmo, až do Karlových Varů. 
To je to, kde jsem byla nebo mám Vaše reference. Věřím, že je sníh i u Vás.
Jsem si jistá, že je to pohlazení pro duši nás všech. A že odmetáme sníh, nevadí. I tak to stojí za to. 

Přeji Vám krásné Vánoce…
Přeji Vám, ať nikdo nejste sami…
Přeji Vám, ať potěšíte nejednu lidskou bytost svou přítomností…
Přeji Vám, ať někdo potěší i Vás…
Přeji Vám hodně smíchu…
Přeji Vám hodně pohádek…
Přeji Vám teplo Vašeho domova…
Přeji Vám, ať zajdete se svíčkou za těmi, kteří už nejsou mezi námi a chybí Vám…
Přeji Vám, ať si najdete chvilku na ohlédnutí za Vašimi letošními úspěchy a také, ať je vidíte, mohou být velké, 
ale i dočista malé. Pochvalte se…
Přeji Vám, ať v každém letošním pomyslném „nezdaru“ vidíte lekci života…
Přeji Vám, ať každý den umíte být ještě lepším člověkem, než jste byli včera…
Přeji Vám, ať máte soucit s těmi, kteří neumí dát lásku nebo jim neustále něco chybí...
Přeji Vám, ať máte kolem sebe inspirativní lidi a ať Vy sami jste inspirací pro své blízké a svoje okolí…

Krásné Vánoce…
S láskou, pokorou a vděčností za Vaši přízeň.
Děkuji Vám.

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

  Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa 

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Na Vánoce vedou všechny cesty domů." 
Marjorie Holmes
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  14. 12. 2022    Finanční zpravodaj č. 16/2022
Finanční zpravodaj obsahuje tyto dokumenty:
1.  Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty 

jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost MF podle daňového řádu).
2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh.   3

  12. 12. 2022    Další novinka v daňovém balíčku – kontrolní hlášení a lhůta 17 dnů ode dne 
dodání výzvy do datové schránky – zákon č. 366/2022 Sb.

Další novinkou, která nám poněkud nenápadně „vplula“ do naší praxe, je situace, kdy podáme kontrolní hlášení a správce 
daně nás vyzve ke změně, doplnění nebo potvrzení podaného kontrolního hlášení. Dosud se toto "upravené" kontrolní 
hlášení podávalo ve lhůtě 5 dnů pracovních od oznámení výzvy. Nově máme stanovenu lhůtu 17 dnů ode dne dodání výzvy 
do datové schránky. Postup je upraven v § 101g ZDPH.

   9. 12. 2022    Finanční zpravodaj č. 15/2022
Ve Finančním zpravodaji je zveřejněn Pokyn č. GFŘ D-58 k promíjení příslušenství daně, který čtenářům vkládáme do přílohy 
aktuality. Tento nový pokyn nabývá účinnosti 1. 2. 2023 a ruší se jím Pokyn č. GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně ze dne 
8. 3. 2021.

    9. 12. 2022    Ukončení provozu Elektronické evidence tržeb a možný dopad na funkčnost 
pokladních zařízení – senátní tisk č. 20 (sněmovní tisk 177)

Finanční správa na svých stránkách věnovaných EET doporučuje poplatníkům, aby se informovali u svého dodavatele, zda 
mohou v souvislosti s vypnutím systému EET nastat problémy s funkčností u jejich pokladních zařízení, a jak mají tyto situace 
řešit. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

    7. 12. 2022    Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 
2023

V příloze aktuality je pro naše čtenáře zveřejněna Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 
1. ledna 2023. Nové úpravy navazují na zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč. Dále se zavádí 3 pásma paušálního 
režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka.

    7. 12. 2022    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 
30. 11. 2022

Zveřejňujeme zápis z Koordinačního výboru ze dne 30. 11. 2022, který obsahuje 2 uzavřené a 1 odložený příspěvek. Viz 
příloha aktuality.

    2. 12. 2022    Daňový balíček 2023 vyšel ve Sbírce zákonů – zákon č. 366/2022 Sb.
Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přináší mj. navýšení limitu pro 
registraci k DPH a rovněž limitu pro využívání paušální daně. Novela rovněž zavádí daň z neočekávaných zisků, tzv. „windfall 
tax“. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10, která nabývají účinnosti dnem 
následujícím po dni jeho vyhlášení a která se týkají registrace k DPH.

    2. 12. 2022    Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství 
na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

V příloze naleznete velmi důležitou Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 - tedy pravidla pro přechodné 
období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství. Upozorňujeme, že přechodná ustanovení nabydou 
účinnosti již 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Účelem této informace je 
poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy. Informaci naleznete v první příloze aktuality a v druhé 
příloze aktuality je vložena tisková zpráva, která tuto informaci provází.

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/financni-zpravodaj-c-16-2022-7338-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/dalsi-novinka-v-danovem-balicku-kontrolni-hlaseni-a-lhuta-17-dnu-ode-dne-dodani-vyzvy-do-datove-schranky-zakon-c-366-2022-sb-7327-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dalsi-novinka-v-danovem-balicku-kontrolni-hlaseni-a-lhuta-17-dnu-ode-dne-dodani-vyzvy-do-datove-schranky-zakon-c-366-2022-sb-7327-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/financni-zpravodaj-c-15-2022-7326-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/ukonceni-provozu-elektronicke-evidence-trzeb-a-mozny-dopad-na-funkcnost-pokladnich-zarizeni-senatni-tisk-c-20-snemovni-tisk-177-7324-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ukonceni-provozu-elektronicke-evidence-trzeb-a-mozny-dopad-na-funkcnost-pokladnich-zarizeni-senatni-tisk-c-20-snemovni-tisk-177-7324-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/informace-k-zakladnim-zmenam-v-institutu-pausalni-dane-s-ucinnosti-od-1-ledna-2023-7320-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-zakladnim-zmenam-v-institutu-pausalni-dane-s-ucinnosti-od-1-ledna-2023-7320-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-30-11-2022-7317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-30-11-2022-7317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-30-11-2022-7317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-balicek-2023-vysel-ve-sbirce-zakonu-zakon-c-366-2022-sb-7311-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-30-11-2022-7317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dph-zvyseni-hodnoty-obratu-pro-vznik-platcovstvi-na-2-000-000-kc-pravni-uprava-ucinna-od-3-12-2022-7307-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dph-zvyseni-hodnoty-obratu-pro-vznik-platcovstvi-na-2-000-000-kc-pravni-uprava-ucinna-od-3-12-2022-7307-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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https://ani-kacku-navic.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=O3n4CWimVAk
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Daň z přidané hodnoty –  
11 dotazů a odpovědí
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

Přinášíme Vám dotazy a dosud nezveřejněné odpovědi z webináře „DPH v otázkách a odpovědích –3. část“ konaného 
23. 6. 2022. Webinářem provázela jako vždy Pěva. Hostem webináře byla a na dotazy sledujících odpovídá ing. Mgr. Olga 
Hochmannová. Záznam webináře je dostupný pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD zde: https://bit.ly/3OUI3Be .

Jana

Formát DIČ EU v Kontrolním hlášení

Dotaz od Evy:

Mám dotaz ohledně Irska. Fakturu máme na „Roční předplatné SW pro 3D modelování“. Naše firma je plátce DPH, Irsko podle 
ověření také, jejich uvedené VAT ID má ale na konci písmenko C. Kontrolní hlášení mi kvůli tomu hlásí nepropustnou chybu. 
Prosím, můžete mi poradit? Jedná se o fakturu z května. 

Odpověď:

U služby, kterou přijímáte od firmy z Irska, je místem plnění tuzemsko podle § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, dále jen „ZDPH“ (čl. 44 směrnice 2006/112/ES) a jste z ní povinni přiznat daň podle § 108 odst. 3 ZDPH. 
DIČ, které popisujete, není v souladu s formátem DIČ EU pro Irsko – mělo by být IE. Pokud se jedná o kontrolní hlášení, prošla 
jsem si znovu Metodickou informaci GFŘ k podávání kontrolního hlášení a pro část A2 je v metodické informaci uvedeno, že 
VAT DIČ osoby neusazené v tuzemsku v kontrolním hlášení uvádíte, pokud osoba neusazená v tuzemsku EU DIČ má. Pokud 
nemá, pak necháte příslušnou kolonku nevyplněnou.

Zaokrouhlení v režimu OSS

Dotaz od Evy B.:

Řešíme zvláštní režim OSS podle § 110a ZDPH. Náš program daň počítá ze zdrojových dokladů a zaokrouhluje se na dvě 
desetinná místa. V rámci státu spotřeby, sazby, typu dodání se daň sečte a pokud je na více desetinných míst, tak zůstane 
pouze na dvě místa (nezaokrouhluje se).
Naříklad:
Vydaná faktura, vystavena odběrateli v Rakousku, DPH 10 %
Základ 94,55
Daň 9,46
Když vystavím přiznání OSS, tak tyto hodnoty do něj vstoupí. Výpočet DPH probíhá podle české legislativy. Ale v aplikaci 
OSS jsou zřejmě nastavené kontroly, které probíhají na základě základu daně. A protože daň je na dvě desetinná místa 
(nezaokrouhluje se), tak podle těchto kontrol by daň měla být 9,45. Při větším množství dokladů může být rozdíl daleko vyšší 
(o několik eur), stalo se nám, že nás stát spotřeby upozornil na tuto propustnou chybu a požadovali nové přiznání OSS.
Aplikace vyhodnotí výpočet daně jako propustnou chybu. Jak byste se k tomuto postavila?

Odpověď:

Podle pravidla stanoveného v § 110ze ZDPH by daň v popsaném případě skutečně měla činit 9,45. Při výpočtu se 
nezaokrouhluje, ale jen se číslo „ořízne“ na 2 desetinná místa. V tomto detailu je tedy Váš program nastaven nesprávně, 
pokud při výpočtu zaokrouhluje. 

1

2

Daň z přidané hodnoty – 11 dotazů a odpovědí
ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://bit.ly/3OUI3Be
https://www.codexisuno.cz/dej?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dej?lang=cs
https://next.codexis.cz/evropska-legislativa/2006112es%253A-smernice-rady-2006112es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-EU28685?hash=match-0&citation=unit-260&citation=unit-261&citation=unit-262#unit-260
https://www.codexisuno.cz/deb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dec?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ded?lang=cs
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Kontrolní hlášení vs. přeplatky ze záloh

Dotaz od Sylvy: 

Jsme dodavatel plynu plátcům DPH. Náš odběratel má na 1 rok platební kalendář s měsíčním rozpisem záloh. Každý 
měsíc dochází k vyúčtování spotřeby plynu u zákazníka. Přeplatek z vyúčtovaného měsíce se odběrateli nevrací (je tak 
ve smlouvě stanoveno) a ihned se převádí do dalšího měsíce jako zaplacená záloha. Např: v 4/2022 (DUZP 30.  4.  2022, 
ale datum vystavení 6. 5. 2022) ) vznikl přeplatek, který nevracíme: -726 CZK (-600 ZD - 126 DPH). Znamená to, že u nás 
– u dodavatele – v kontrolním hlášení 4/2022 bude zápis : -600 CZK - 126 a +600 + 126 (jako přijatá záloha z přeplatku, který 
nevracíme v 4/2022). Nebo si o nevracený přeplatek snížíme ZD až v kontrolním hlášení 5/2022? Nebo je to jedno?

Odpověď:

Do kontrolního hlášení uvádíte údaje o uskutečněném plnění nebo přijaté úplatě, z níž Vám vznikla povinnost přiznat daň 
(viz § 110c ZDPH), stejně jako do daňového přiznání k DPH (viz § 20a a § 108 ZDPH). Pokud při zjištěném přeplatku část 
úplaty nevracíte, není důvod opravovat údaje v daňovém přiznání ani v kontrolním hlášení. Jestliže jednou přijmete zálohu, 
z níž Vám vznikla povinnost přiznat daň, a nevracíte ji, je z hlediska DPH jedno, zda tuto zálohu připíšete odběrateli na úhradu 
zdanitelného dodání uskutečněného za duben nebo květen, to je pouze záležitostí mezi Vámi jako dodavatelem a Vaším 
odběratelem. 

Poskytnutí stejné služby v ČR a na Slovensku

Dotaz od Hanky: 

Mám dotaz ohledně poskytování služeb v oblasti chemického čistění topného systému v průmyslových budovách a bytových 
domech. Odběratel – plátce DPH v ČR obdržel fakturu od dodavatele – plátce DPH v ČR na subdodávku, kde dodavatel fakturuje 
chemické čištění topného systému na území ČR, podle dohody použili ustanovení § 92a odst. 7 ZDPH. Nyní však stejnou službu 
fakturuje na průmyslové budovy na území Slovenska a tuto službu osvobozuje podle svého sdělení ustanovením § 92e ZDPH. 
Odběratel tyto služby dále fakturuje slovenskému plátci DPH podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH. Je jeho postup správný?

Odpověď:

Daňoví poradci bohužel nejsou oprávněni k zatřiďování prací do klasifikace produkce (to je v kompetenci ČSÚ). Mohu Vám 
tedy napsat pouze svůj názor na věc. Pokud je čištění topného systému považováno za opravu topného systému, pak by 
mohlo být zatříděno do kódu 43.22.12 klasifikace produkce CZ-CPA. V takovém případě by tato služba spadala pod RPDP 
podle § 92e ZDPH. Ustanovení § 92a odst. 7 ZDPH, které zmiňujete v dotaze, Vám pouze umožňuje, abyste u plnění, které 
s největší pravděpodobností RPDP podléhá, tento režim k němu společně poskytovatel i příjemce plnění použili. Podle 
ustanovení § 92a odst. 1 ZDPH se tento RPDP použije pouze u zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud by 
se jednalo o službu práce na movité věci poskytnutou osobě povinné k dani usazené na Slovensku, bylo by místem plnění 
Slovensko, a tato služba by tedy byla poskytnuta bez české DPH v režimu reverse-charge. U popsané služby však poněkud 
váhám a nevylučuji, že by se spíše mohlo jednat o službu související s nemovitou věcí, je-li topný systém nedělitelnou částí 
budovy. Pak by místem plnění bylo podle § 10 ZDPH Slovensko.

Jak na CLO v rámci pohybu zboží

Dotaz od Zdeňka: 

Budeme provádět přímý závoz zboží ze Srbska na Slovensko. Doteď se zboží dodávalo do ČR (proclení se provádělo v ČR), na 
JSD odesílatel Srbsko – příjemce ČR.
Fakturace pořizované faktury: Srbsko fakturace na Slovinsko – Slovinsko fakturuje zboží na – Česká republika (zboží – dovoz) 
a dodané na území ČR.
Nově přímý závoz na SK:
Fakturace pořizované faktury: Srbsko fakturace na – Slovinsko fakturuje zboží na – Česká republika (zboží dodané přímo na SK).
Kde proběhne proclení, na území ČR, nebo SK? Pokud na území SK, plyne z toho nějaká povinnost z hlediska registrace DPH 
na Slovensku?
Navrhujeme zboží vézt přes ČR – zde proclít a následně prodat na Slovensko (reverse charge).
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Odpověď:

Postup, který navrhujete, by sice byl možný, ale byl by nepraktický (zboží přes Slovensko do ČR a zpět na Slovensko). Napadá 
mě varianta postupu s využitím třístranného obchodu, pokud by to bylo pro Vás a Vaše obchodní partnery přijatelné. 
Znamenalo by to, že všichni účastníci by museli být registrováni k DPH v členském státě, kde jsou usazeni, slovinská firma 
by dovezené zboží proclila ve Slovinsku a pak by jej dodala v rámci třístranného obchodu (viz § 17 ZDPH). Vaše firma by 
se musela dostat do pozice prostřední osoby, aby jí nevznikla povinnost registrovat se v jiném členském státě. Obchod by 
proběhl tak, že Vaše firma jako prostřední osoba by pořídila zboží ze Slovinska a nechala ho převézt na Slovensko slovenské 
osobě registrované k DPH. Daň by vypořádal až slovenský kupující na Slovensku. 

Povinnost vystavit řádný daňový doklad

Dotaz od Aleny: 

Firma s.r.o. natankovala u pumpy naftu za 15 000 kč včetně DPH. Následně zaplatila kartou a obdržela klasickou účtenku. 
Nemáme tedy úplný daňový doklad pro platbu nad 10 000 Kč. Firma (pumpa) jiný doklad (úplný) vydat odmítá (doklad je z 5. 
5. 2022 a nyní máme červen – říkají, že by to pro ně byl účetní problém). Není to tak, že bychom neměli nárok na odpočet 
DPH, že ne?
Moje řešení: Doklad doplníme našimi údaji (razítkem). V kontrolním hlášení to uvedu v sekci B3, což asi není úplně dobře, ale 
asi nemám jinou možnost. Jak vidíte můj postup? Řešila byste to jinak? 

Odpověď:

Vámi navržený postup není správný, ale chápu, že chcete zvolit pragmatický postup, při kterém se patrně vyhnete výzvě 
k prokazování ze strany správce daně. Nemáte totiž jistotu, že dodavatel nezahrne tržbu z Vámi nakoupeného zboží do úhrnu 
tržeb do oddílu A3 kontrolního hlášení. Z dotazu nevyplývá důvod, pro který firma provozující pumpu odmítá vystavit řádný 
daňový doklad. Svým postupem porušuje ustanovení § 28 a § 30 ZDPH, na což byste ji mohli upozornit. Správně by se mělo 
postupovat tak, že Vám vystaví řádný daňový doklad na částku 15 000 Kč, z kterého uplatníte odpočet daně a v kontrolním 
hlášení jej uvedete do oddílu B2. Dodavatel by měl částku 15 000 Kč uvést do svých uskutečněných plnění do oddílu A2, 
takže by plnění mělo být identifikovatelné u obou plátců. 

Kurzy u faktur v cizích měnách

Dotaz od Jitky: 

Ráda bych se zeptala na použití kurzu u faktur v cizích měnách pro odvod/nárokování DPH. Přebírá se kurz z účetnictví? Nebo 
je nutné pro odvod DPH u faktur v eurech uvést kurz k DUZP? Jde mi o vydané i přijaté faktury. 

Odpověď:

Při přepočtu cizí měny se pro účely DPH postupuje podle § 4 odst. 8 ZDPH. Použijete kurz platný k DUZP, který nemusí být 
stejný jako kurz, který používáte v účetnictví. 

DPH na baru ve fitness centru

Dotaz od Ivany: 

Jakou sazbu DPH bude používat „bar“ ve fitness centru? Prodávají tam míchané energetické drinky, energetické tyčinky, 
limonády, kávu atd. Vedle baru je stolek s židlemi, u baru nejsou barové židličky – u baru zákazníci stojí anebo sedí u stolečku 
anebo si nápoj vezmou ke stroji, na kterém cvičí – ustojí takový provoz 10% sazbu?

Odpověď:

Domnívám se, že v popsaném případě se nejedná o stravovací službu, neboť služby v plnění nepřevažují a neměla by tedy 
být uplatňována sazba 10 %, ale jedná se o prodej potravin a nealkoholických nápojů, který by měl podléhat 15% sazbě DPH. 
Při tomto posuzování vycházím z judikatury SDEU, kde je otázka stravovacích služeb nebo dodání zboží zkoumána v několika 
případech, např. C-231/94 Faaborg a ve spojených věcech C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Bog. V těchto rozsudcích 
SDEU uvedl, že rozhodující je, zda služby celkově převažují nad dodáním potravin. Podle SDEU je dodání potravin stravovací 
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službou, pokud v plnění převažuje komplex služeb jako příprava jídla, obsluha, servírování, poradenské služby, případně 
předvedení pokrmu, současně je jídlo poskytováno v příslušném prostředí, kde jsou s dispozici prostřené stoly, židle, nádobí, 
příbory a kde jsou také poskytovány doplňkové služby jako služby šaten, toalet apod. 

V rozsudku ve spojených věcech C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Bog pak SDEU posuzoval situaci, která je podle 
mého názoru obdobná jako ta, kterou popisujete jako prodej občerstvení ve fitness centru. Jednalo se např. o dodání 
občerstvení z  prodejních stánků a v kinech, kdy u některých prodejních stánků byl pultík ke konzumaci a v kinech byla 
možnost konzumovat občersvení u stolků v předsálí nebo na lavicích v kinosále – zde SDEU konstatoval, že v případě 
dodání občerstvení z prodejního či pojízdného stánku nebo v kinech, jako opečených klobás, hranolků, pop-cornu, chipsů 
apod. se příprava omezuje na jednoduché standardizované úkony, které nepředstavují převažující prvek dotyčného plnění 
a  nemohou samy o sobě dát tomuto plnění charakter poskytování služeb. Případné pulty na stáncích ke konzumaci na 
místě jsou jednoduchá zařízení, bez možnosti posadit se, umožňujících omezenému počtu zákazníků konzumovat na místě 
v otevřeném prostoru. Za těchto podmínek tvoří uvedené prvky pouze vedlejší minimální plnění a nejsou takové povahy, 
aby mohly změnit převládající charakter hlavního plnění, tedy dodání zboží. 

Reverse-charge u finančních služeb

Dotaz od Lady: 

Chtěla bych se zeptat na DPH vyměření (reverse-charge) v případě používání služby Stripe – zpracování online plateb, která 
sídlí v Irsku. Našla jsem protichůdné názory, že vyměřovat, a druhy názor nevyměřovat, protože se jedná o finanční službu 
s nárokem na osvobození. Jedná se o klienty, identifikované osoby používající tuto službu.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že jsem se se službou Stripe dosud osobně nesetkala, musela jsem se poučit u Googlu, kde jsem vyčetla, 
že se jedná o určitou platební bránu, která umožňuje placení a přijímání plateb. Je-li tomu tak, pak se přikláním k názoru, že 
by se mělo jednat o finanční činnost podle § 54 ZDPH, kam jsou zařazeny i platební služby (odst. 1 písm. d) ZDPH). Vzhledem 
k tomu, že § 108 odst. 3 ZDPH ukládá povinnost přiznat daň ze zdanitelných plnění přijatých od osoby neusazené v tuzemsku, 
neměla by z přijetí finančních služeb osvobozených od daně povinnost přiznat daň vznikat.

DPH vs. pojistné plnění

Dotaz od Simony: 

Jsme malá firma, plátci DPH. V roce 2009 jsme koupili ojeté auto od neplátce. Celou dobu je auto v obchodním majetku 
firmy. V roce 2022 jsme měli nehodu, která nebyla způsobena naší vinou. Pojišťovna vyhodnotila nehodu jako totální škodu 
a poskytla plnění ve výši 16 500 Kč. Máme z této částky odvést DPH? 

Odpověď:

Náhrada škody není předmětem daně, tím je jen dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu (s místem plnění v tuzemsku, 
viz § 2 ZDPH). Z náhrady škody Vám tedy nevzniká povinnost přiznat daň.

Reverse-charge u práce s jeřábem v tuzemsku

Dotaz od Ivany: 

Nejsem si jistá, zda je správné použít režim přenesení daňové povinnosti v případě, že autojeřábem provedeme vyzvednutí 
materiálu na střechu budovy. Žádné další stavební práce tam neprovádíme, pouze přesun materiálu „zem – střecha“. Práce 
jeřábem máme zatříděné podle CZ-CPA 43.99.9.

Odpověď:

Podle vysvětlivek ke klasifikaci produkce CZ-CPA do kódu 43.99.9 patří i pronájem jeřábů s obsluhou. Ačkoli nejsem kompetentní 
k zatřiďování do klasifikace produkce, jak uvádím výše, domnívám se, že práce s jeřábem na budově jsou zatříděny do kódu 43, 
takže se na ně při jejich poskytnutí plátci v tuzemsku vztahuje RPDP podle § 92e ZDPH. Doporučuji dohodu s odběratelem na 
použití RPDP, protože pokud jej oba použijete, pak budete chráněni i ustanovením § 92a odst. 7 ZDPH. 
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Účetní na trhu práce 2022
Autor: ing. Pěva Čouková

Děkuji za Devire report, který směřuje pozornost k činnosti, jíž jsem zasvětila celý svůj profesní život. K činnosti, která je mojí 
velkou láskou i posláním.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®

Devire report můžete získat zde: https://www.devire.cz/devire-report-ucetni-na-trhu-prace/

Zamyšlení první – o čem profese účetní je?

Nevidím profesi účetní jako závislou činnost, je to činnost samostatná, nezávislá na řídícím pracovníkovi. Účetnictví musí 
naplňovat věrný obraz každé ekonomické události. Vidím tedy k dnešnímu dni tuto činnost jako živnost, nikoliv zaměstnání. 
Ve větších korporátech to může být zaměstnání, rozumím. Nicméně závislost na pokynech vedení je minimální. Účetnictví 
samo o sobě definuje, kam a co zaúčtovat, a pro variabilnost a pokyny zde není mnoho místa. Zaměřuji se na přípravu 
expertů.

Zamyšlení druhé – automatizace nezbytná

Už minimálně dva roky intenzivně pracujeme jako Účetní Portál na hledání cest k  automatizaci – vyčítání dokladů, 
minimalizování rutinních úkolů. Ukazujeme cesty našich členů Účetního Portálu, kteří to zvládli, úspěšně si rutinu zjednodušili 
a jsou ochotni informace sdílet a inspirovat další. Máme většinu těch, kteří automatizují nebo jsou na této cestě. 

Zde je nezbytné připravit ze strany MF ČR jednotný formát faktur, jednotný formát bankovních výpisů, jednotný formát 
příjemek a výdejek a dalších souvisejících dokladů. Obdobně jako to známe u daňových přiznání. Jako základ. Je nepřijatelné, 
abych hledala, zda DUZP (den uskutečnění zdanitelného plnění) je vpravo nahoře nebo vlevo dole. Tím bude vyčítání dokladů 
výrazně jednodušší.

Zamyšlení třetí – účetní nové doby, organizace

  Součástí účetní třetího tisíciletí je systém činnosti a organizace. Velmi nadčasové mi přijdou úrovně rozdělení činnosti. 
  Na první úrovni jsou ti, co vyčítají doklady a na určené místo je nahrávají, ukládají. Jejich znalosti účetnictví mohou být 

minimální, důležitá je pečlivost (cca 50 % z celkového počtu účtárny).
  Další úrovní je účetní, která kontroluje načtení dokladů a správné zaúčtování. Odbornost na této pozici je žádoucí. Já bych 

doporučila z našich dlouhodobých kurzů Účto academy (cca 40 % z celkového počtu účtárny).
  Třetí úrovní – Účetní expert, daňový poradce, osoba, která umí propojit účetnictví a daně, umí navrhnout a konzultovat 

efektivní řešení pro firmu (cca 10 % z celkového počtu účtárny). 
  Na této pozici vzdělávání určitě doporučuji všechny dlouhodobé vzdělávací kurzy Účetního Portálu. Absolutním základem 

je kurz Daňový specialista (1). Nezbytné jsou další specializované kurzy – Specialista fyzické osoby (2), Specialista právnické 
osoby (3), DPH specialista (4), doporučujeme samozřejmě průběžné vzdělávání.

  Doba, kdy účetní uměla od A do Z všechno, je minulostí, doba, kdy uměla jen sklady, přijaté faktury, pokladnu, také. 
Nastupuje nová doba a nové rozdělení činnosti.

  Podle tohoto modelu jsou všichni nutní, ale nejvyšší požadavky jsou na experty. Na ty se u nás zaměřujeme.

Do zaměstnání získáte první a druhou úroveň, třetí už výjimečně.
Moje první otázky na uchazeče o činnost účetní? Kde se vzděláváte a kdy jste naposled absolvovali vzdělávaní a kde?

Co mne zaujalo z reportu Devire:

  Nepřetěžovat – přemíra práce a hodin navíc je demotivující
  Kontrolovat a zaměřovat se na zpětnou vazbu odvedené činnosti – lidé potřebují ujištění, že svoji práci dělají dobře
  Umožnit home-office, zkrácený úvazek
  Kvalitní finanční ocenění

Účetní na trhu práce 2022
ing. Pěva Čouková
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Co přidávám já

  Volba formy činnosti – OSVČ nebo zaměstnání, pro třetí úroveň jednoznačně OSVČ
  Loajalita, pracovní prostředí, možnost vzdělávat se, empatie a lidskost

Na závěr reportu je uvedený mzdový přehled. Dá se očekávat, že jde o zaměstnání a hrubou mzdu (1). Nicméně v praxi tato 
čísla nezajímají ani jednu stranu. Zaměstnavatele – firmu zajímá, kolik celkově ji daná osoba stojí, tj. i s odvody, u zaměstnanců 
cca + 34 % (2). 

Zaměstnance případně OSVČ zajímá, kolik peněz získávají po zdanění tzv. v čistém (3).

Od toho si mohou odvíjet vlastní potřeby.

Pokud by čísla zde uvedená odpovídala tomu, co v čistém náleží účetní, tedy informaci u mne (3), tak bych souhlasila, že 
kvalitní účetní, mzdová účetní má získat v čistém 40 – 50 tisíc měsíčně. Pokud se budeme bavit o expertovi – hlavní účetní, 
určitě je třeba naplnit požadavek 80 – 110 tisíc Kč v čistém měsíčně.

Nicméně podle mých zkušeností z nové doby, když zvládnete organizaci, pak stačí jeden expert na účtárnu s deseti osobami, 
z toho 5 těch, co doklady pouze vyčítají (připravují) do systému, 4 účetní na nižším rozsahu znalostí a jednoho experta.

Nesmírně děkuji firmě Devire za její pozornost věnovanou účetním. 

Expertů je dnes jako šafránu a těch, kteří nabízejí účetnictví často „z kuchyně“, hodně.

Chcete-li znát, jak se Vaše potencionální účetní vzdělává u nás – ucetni-portal.cz, zeptejte se.

Rádi dáme všem našim členům a nadšencům účta a daní u nás registrovaným podporu tím, že poskytneme informace 
o vzdělávání. Samozřejmě je nutný souhlas.

Máme připravenou řadu testů z oblasti účetnictví a daní, které prověří znalosti Vašich zájemců.

Poznámka Účetního Portálu:  Dostupnost testů garantujeme do konce roku 2022. Testy k online programu Daňový specialista 
2022 naleznete ZDE, testy k online programu Specialista právnické osoby 2022 naleznete ZDE.

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

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

Účetní na trhu práce 2022
ing. Pěva Čouková

https://www.devire.cz/devire-report-ucetni-na-trhu-prace/
https://www.ucetni-portal.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista-2022-20-dnu-143-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/specialista-pravnicke-osoby-2022-12-dnu-168-O.html
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Účetní měsíčník č. 12/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz
Staňte se experty na fyzické osoby!

96
hodin výuky

7 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. ZUZANA RYLOVÁ

Mgr. IVAN ROTA, LL.M., MBA

Mgr. ANEŽKA MALASKOVÁ

ing. ANTONÍN DANĚK

ing. Bc. PETR KAMENÍK

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

14. 3. 2023 – 6. 9. 2023 | NOVINKA

unikátní 12denní online vzdělávací program  
s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

NOVINKA

ucetni-portal.cz/specialista-fyzicke-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 2023 – vyřešené příklady

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

SPECIALISTA 
FYZICKÉ OSOBY  
ONLINE 2023

PO 12 DNECH S NÁMI
UŽ VÁS NIC NEPŘEKVAPÍ

https://www.ucetni-portal.cz/specialista-fyzicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/specialista-fyzicke-osoby/
https://www.youtube.com/watch?v=WaU0mKvhLSk&t=8s
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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 12/2022 | Vydáno 16. 12. 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

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, koeficienty, poslední 
daňové přiznání 2022

1 h 52 m
in

Lenka Zábojová 
Pěva Čouková

15. 12. 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

8. 11. 2022

Střípky z Podnikatelské 
konference 2022

1 h 31 m
in

Libuše Rýznerová
David Ostrý
Pěva Čouková

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

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

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-vybrane-aktualni-problemy-dane-z-prijmu-13-10-2022-19-00-274-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-koeficienty-posledni-danove-priznani-2022-15-12-2022-19-00-281-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
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucto-a-dane-vyber-novinek-dotazy-29-9-2022-19-00-271-V.html

