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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám naše letos druhé číslo věnované veřejnému sektoru. 
Tentokrát máme zajímavé články spíše z organizačního chodu obce než z oblasti účetnictví a daní. A články stojí 
určitě za to.
Zveřejňování dokumentů a informací na úřední desce u obce je určitě zajímavé opakování. Nicméně i další články 
jsou velmi prospěšné.
Jak jsme na tom s poradenskými zakázkami u obcí za naši účetní a daňovou kancelář? Přiznám se, že zájem o naše 
poradenství u obcí je větší než naše kapacita. Takže je tady prostor pro kolegy daňové poradce.
A pokud bych si mohla dovolit porovnat práci účetní na obci a účetní z podnikatelského sektoru, tak je to pro mne 
velký rozdíl.
Účetní na obci má navíc rozpočtovou skladbu, znalost statistiky PAP, znalost DPH ze zcela jiné stránky než 
podnikatelé. 
Musí znát koeficienty, koeficient poměrný a koeficient krátící. Musí umět vyrovnávat tyto koeficienty na konci 
roku. A co kdyby si obec řekla, že nebude DPH uplatňovat? Může?
Ne, určitě nemůže, protože to nejsou její peníze, je povinna postupovat hospodárně, efektivně a toto si rozhodně 
nemůže dovolit. 
A už vůbec ne u dotací, tam je potřeba nárokovat DPH a až poté čerpat dotaci.
A to jsme nevstoupili do zákona o kontrole a dalších nezbytných zákonů.
Tak jak je to s tím srovnáním?
Určitě doporučuji každému, kdo má rád práci účetní i práci na obci, netřeba se bát. Já na prvním místě doporučuji 
znalost účetnictví, myslím podnikatelského, a začít se učit. Všeho je hodně. Odhaduji intenzivně tři měsíce 
a celkově nejméně jeden rok.
Máme spoustu nápomocného pro všechny, kteří o to budou stát, u nás na Účetním Portálu z této oblasti.
Tak jestli jste účetní a zrovna držíte v ruce poptávku po účetní na obci, možná to píšu právě pro Vás…
Určitě je potřeba dát do toho srdce, ostatně jako do všeho. 
A nesmí chybět trpělivost a také chuť jít do akce.

Krásný duben

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   

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 5–9
Zveřejňování dokumentů a informací na obci 
a úřední deska
Autor: JUDr. Miroslav Kubánek

7. 4. 2022

strana 19–20
Zásady spolupráce mezi městem a investory zajistí 
kvalitní výstavbu na území obce
Autor: Frank Bold advokáti

8. 4. 2022

strany 10–14
Můžou občané nahrávat a přenášet úřední jednání?
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

7. 4. 2022

strany 15–18
Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

8. 4. 2022

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Čas je stále nejlepším kritikem a trpělivost nejlepším učitelem.“
Frédéric Chopin

Články
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Otázky - Účetní výkaznictví státu

Přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí 
konsolidační celky státu naleznete v příloze aktuality.

Veřejné sbírky pořádané obcí nebo krajem

Podle § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách se pro každou sbírku zřizuje zvláštní bankovní účet, na který se převádí hrubý 
výtěžek sbírky. O nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek je právnická osoba povinna účtovat tak, aby 
prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.

Podle § 23 odst. 2 uvedeného zákona může právnická osoba použít část hrubého výtěžku sbírky, maximálně však 5 % 
z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána, na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky.

Z ustanovení zákona o veřejných sbírkách podle našeho právního názoru nevyplývá, že by byly příjmy a výdaje sbírky 
součástí rozpočtu pořadatele veřejné sbírky. Součástí rozpočtu se může stát pouze část hrubého výtěžku sbírky uvedená 
v § 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, kterou použije pořadatel veřejné sbírky na úhradu svých nezbytných výdajů 
spojených s pořádáním veřejné sbírky.

Pokud vložil pořadatel veřejné sbírky (obec, kraj) do vyhlášené sbírky i vlastní rozpočtové prostředky, použije § 6221 a položku 
5229. Výtěžek sbírky a z něj uskutečněné výdaje nejsou součástí rozpočtu pořadatele veřejné sbírky, ale uskutečňují se 
prostřednictvím zvláštního mimorozpočtového bankovního účtu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže obcím i krajům s regenerací 
brownfieldů i energetickou náročností budov. Přijímá předběžné žádosti 
o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy 
a areály a využít je pro podnikatelské účely. Program má také přispět ke snížení energetické náročnosti budov. K dispozici 
bude 500 milionů korun. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Program a předběžnou žádost 
naleznete v příloze.

Podání předběžné žádosti o dotaci je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. 
Více informací je k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/

.

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

29. 3. 2022

29. 3. 2022

23. 3. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/otazky-ucetni-vykaznictvi-statu-6734-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/verejne-sbirky-poradane-obci-nebo-krajem-6735-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov-prijima-predbezne-zadosti-o-podporu-6722-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov-prijima-predbezne-zadosti-o-podporu-6722-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov-prijima-predbezne-zadosti-o-podporu-6722-a.html
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová 

Máte na Vašem obecním webu vyřešenou otázku cookies? Je vůbec nutné cookies lištu mít? U kterých typů cookies je 
zapotřebí získat od uživatele souhlas? Může odmítnutí souhlasu bránit uživateli v pohybu na webových stránkách? 
Pokud v problematice cookies nejste úplně „doma“, pak Vám doporučuji k nastudování článek paní Blanky Hanzelové. Autorka 
v jeho závěru vyzývá: „Zabývejte se cookies lištou hned teď.“ Začít můžete přečtením následujících řádků.

Jana

Úvod

Informovat o cookies (což obecně znamená jakékoliv technologie, které mohou ukládat údaje do zařízení uživatele nebo z něho 
číst informace) od roku 2022 nestačí. Mlčení není předchozí prokazatelný souhlas1. Užívat služby třetích stran s sebou přináší 
výhody a nevýhody a územně samosprávné celky (dále v textu jen „ÚSC“) stále zanedbávají kontrolu nakládání s osobními 
údaji svými smluvními partnery. Jsou to takzvaní zpracovatelé osobních údajů a podle českého zákona č. 110/2019  Sb., 
o zpracování osobních údajů, (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a GDPR právě ÚSC nesou odpovědnost za zpracovávání 
v  celé šíři, ledaže by prokázali hodnověrným způsobem, že učinily opatření, aby k závadnému zpracovávání osobních 
údajů nedocházelo (záznamy o činnosti zpracovávání, vnitřní směrnice, kodex, kontroly dodržování ujednání o mlčenlivosti 
a nakládání se svěřenými osobními údaji přímo v sídle zpracovatele, zápisy o znovu připomenutí povinností zpracovatele, 
apod.). ÚSC si většinou spokojí s písemným závazkem ve smlouvách a ujištěním pověřence, že zpracovávání osobních údajů 
probíhá podle zákona. Nicméně faktická kontrola neprobíhá, a přitom by se měly ÚSC přesvědčit o bezpečnostních opatřeních 
zpracovávání osobních údajů (klíče-hesla-evidence-archivování). A také doplnit smlouvy o odpovědnosti zpracovatele 
a pověřence osobních údajů v případě, že bude zjištěna a prokázána chyba ve zpracovávání údajů fyzických osob včetně 
smluvní pokuty či jiného sankčního nástroje. Vždyť každou smlouvu je třeba co dva roky revidovat z pohledu dostatečnosti 
záruk, že bude plněno podle smlouvy a plněny aktuální povinnosti podle platných právních předpisů. A připomenout 
závazek plnit smluvně převzaté povinnosti znamená projednat se zpracovateli otázku cookies. Jenže to znamená si nejprve 
zamést před vlastním prahem. Cookies jsou analytické nástroje, které měří a sledují chování uživatele. Uživatelé musí vědět, 
co schvalují. Data, informace o pohybu na webových stránkách měst a obcí využívají nejen ÚSC pro své účely (sledování 
návštěvnosti webu, která témata jsou nejvíce atraktivní pro občany a veřejnost, pořádání anket, referend, zajištění rychlé 
informovanosti), ale často firmy, které se analýzou těchto dat zabývají, a tak zpeněžují data o nás. 

Pokud obec užívá prohlížeč Google, pak cookies poskytuje Google Analytics, která sleduje náš pohyb obecní webovou 
stránkou. Pokud obec odkazuje na Youtube, pak se cookies se ukládají nejen pro úpravu obsahu a reklamy a nejen na 
navštíveném webu, ale také na YouTube a také na jiných webech, se kterými je Youtube propojen. Jiní poskytovatelé 
prohlížecích služeb informují alespoň částečně pravdivě: informují o části cookies, které reálně ukládají, a rovnou říkají, že 
data uživatelů posílají i dalším firmám. 

Z výše uvedeného vyplývá jasný závěr: Je třeba, aby ÚSC zlepšily svou praxi v otázce cookies.

1  Získání svobodného, konkrétního a informovaného souhlasu neumožňuje situace, kdy je v prohlížeči „souhlas“ předem automaticky 
nastaven. Navíc podle obecného nařízení je to právě správce, kdo musí být schopen doložit, že mu subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním svých dat. Povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím 
sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně 
vyžádána účastníkem nebo uživatelem. § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, (dále též „ZEK“) vychází 
z evropské směrnice ePrivacy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

1

Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Mgr. Blanka Hanzelová

8. 4. 2022

https://www.codexisuno.cz/czL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/czL?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-2002-58-es-o-zpracovani-osobnich-udaju-a-ochrane-soukromi-v-odvetvi-elektronickych-komunikaci-smernice-o-soukromi-a-elektronickych-komunikacich-147-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-2002-58-es-o-zpracovani-osobnich-udaju-a-ochrane-soukromi-v-odvetvi-elektronickych-komunikaci-smernice-o-soukromi-a-elektronickych-komunikacich-147-w.html
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Krok nula: Jaké cookies váš web využívá?

Analýza webu, tedy zjištění, jaké cookies soubory web územně samosprávného celku používá. Pro ÚSC je důležité mít 
podrobný přehled nejen o funkčních cookies, viz dále, ale zejména o:

 Marketingových cookies –  Souhlas s marketingovými cookies pomůže s lepším cílením reklam a s personalizací 
reklamních sdělení. Využívají se k vyhodnocování marketingu.

  Analytických cookies –  Tento druh cookies slouží například k analýze návštěvností. Pomocí těchto cookies provozovatelé 
webů sbírají data o chování zákazníků a uživatelů.

  Personalizačních cookies –  Tyto cookies pomáhají s přizpůsobením webu pro daného uživatele.

První krok: Potřebujeme cookies lištu?

Pokud na webu používáte cookies nutné např. pro přihlášení nebo uložení nastavení jazyka (funkční cookies a technické 
cookies pro základní webové funkce a zajištění bezpečné komunikace, tedy uložení a čtení cookies v prohlížeči uživatele), 
pak máte z pohledu práva hotovo. Žádná lišta o souhlasu, protože funkční cookies je možné bez souhlasu v podobě cookie 
lišty používat.

Návod: Zvažte, zda přestanete měřit analytikou, která cokoliv ukládá do prohlížečů, nebo analytik opustíte úplně a vystačíte 
si například s daty z Google Search Console.

Pro jistotu se shodněme, že je pro ÚSC důležité rozhodnout se, zda nad rámec funkčních cookies, viz dále, potřebuje:

  Marketingové cookies

  Analytické cookies

  Personalizační cookies

Druhý krok: Souhlas

Pokud používáte cookies: reklamní, analytické nebo personalizační, potřebujete od 1. 1. 2022 získat od uživatele souhlas.

Pravdy o cookies liště

  Cookies lišta se liší od zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR.

  I prostřednictvím technických cookies dochází ke zpracování osobních údajů a jakékoli další zpracování těchto údajů tak 
musí probíhat v souladu s obecným nařízením.

  Vždy je nutné nejprve získat souhlas a teprve následně mohou být cookies uloženy.2

  Ne každý subjekt musí mít na webovkách lištu. Nezajímá vás návštěvnost a chování návštěvníků? Nepotřebujete kód třetí 
strany? Lištu nepotřebujete.

  Pokud potřebujete běžné měření Google Analytics, cookie lištu musíte mít.

  Pokud do webu vkládáte jakýkoliv jiný komponent od třetí strany (YouTube a jiné embedy – vytváření video objektu na 
stránce, Google Tag Manager, chat, Google Fonts…), pak cookie lištu musíte mít.

  Cookies se automaticky neukládají, když bude uživatel ignorovat výzvu a bude pokračovat v prohlížení stránky.

  Dokud tedy uživatel aktivně nesouhlasí se zpracováním, nesmí být měřena žádná uživatelská data. Odmítnutí dát 
souhlas nesmí bránit uživateli v pohybu na webových stránkách.

2  Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům 
uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně 
informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. 

 (§ 89 ZEK – Důvěrnost komunikací)

2

3

4

Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/czL?lang=cs


17

Měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2022 internetového portálu 
www. ucetni-portal.cz

  Pro lepší přehlednost je vhodné informace poskytovat v několika vrstvách, což umožní subjektům údajů rozhodnout se, 
zda si přečtou stručné, nebo podrobnější znění informací. 

  Uživatel, který odmítne ukládání cookies, si může dál web prohlížet bez jakýchkoliv nepříjemností. Tedy při listování 
nesmí lišta znovu a znovu vyžadovat od uživatele akci. 

  Jazykové mutace lišty, když webová stránka je dostupná v jiných jazycích, jsou povinností.

  Použití cookies je časově omezené právě na poskytování dotčené služby – je třeba nastavit správnou dobu uložení 
jednotlivých cookies.

  Nevztahuje se však jen na používání cookies, ale dopadá obecně na jakékoliv technologie, které mohou ukládat údaje do 
zařízení uživatele nebo z něho číst informace. Nejtypičtějším příkladem jsou právě cookies ukládané do zařízení uživatele. 
Další technologie jako jsou web beacony, trackovací pixely nebo web trackery pak využívají například tzv. device 
fingerprint neboli „otisk zařízení“, který do zařízení uživatele neukládá žádná data, ale k identifikaci dochází na základě 
čtení dat jako je operační systém, rozlišení obrazovky, označení prohlížeči či nastavení jazyka ze zařízení uživatele.

  Ideálně by tedy na internetových stránkách měly být snadno dostupné tlačítko či odkaz, pomocí kterých lze souhlas 
odvolat.

  Tlačítko „souhlasím“ by tak např. nemělo být výrazně větší či výrazně barevnější než tlačítko „odmítám“.

  Pokud by tlačítko odmítnutí bylo hůře viditelné nebo identifikovatelné, mohl by jej subjekt údajů přehlédnout a udělený 
souhlas by nebyl považován za svobodný.

  Lištu je třeba aktualizovat.

  Souhlasy logovat – zpětná prokazatelnost. Důležité! Provozovatel webu je povinen vést evidenci všech získaných 
souhlasů i konkrétní podobu každého z nich. Při kontrole může být seznam souhlasů vyžádán k nahlédnutí.

Příklady lišt cookies

a) Jednoduchá lišta: jedno cookies a nedochází k předávání údajů dalším subjektům

Podělíte se s námi o vaše cookies?

Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho 
webu. Analytické cookies používáme k analýze návštěvnosti, personalizační nám pomáhají s přizpůsobením webu a  díky 
marketingovým cookies se vám zobrazí takové reklamy, které vás nebudou otravovat.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení 
personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.

Podrobné nastavení    Více o cookies     Přijmout vše

Po kliknutí na Nastavení se otevře stránka s obsahem:

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si váš pobyt v online prostoru 
užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo nechcete poskytnout. Svoji volbu můžete také kdykoliv změnit.

 Analytické cookies 

 Personalizační cookies 

 Marketingové cookies 

5

Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Mgr. Blanka Hanzelová
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b) Složitější lišta cookies

Ochrana soukromí na našem webu

Prostředí našeho webu vám přizpůsobujeme na míru. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte také s využíváním cookies 
a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. 
Personalizaci a cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v „Nastavení“. Více informací o  ochraně 
soukromí zde.

Rozumím  Nastavení

Následuje informační vrstvení, které překračuje rozsah tohoto článku, ale jistě jej dohledáte na webových stránkách větších 
subjektů.

c) Příklad špatné lišty

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Výhled do blízké budoucnosti 

ÚSC ubude část povinnosti týkající se cookies, protože směrnice ePrivacy bude výhledově nahrazena nařízením ePrivacy 
(sami jistě cítíte důraz ve slově nařízení oproti slovu směrnice), které některé cookies přesune do nastavení prohlížeče3 
a některé statistické cookies nebudou vyžadovat souhlas.

Další možností, jak si splnit povinnosti týkající se cookies, je zaměřit se na server. Serverová analytika je věc, která má 
budoucnost; zeptejte se svého IT specialisty, zda vidí snadné a přímočaré řešení.

Hodně se mi líbí řešení, kdy si souhlas k vložení obsahu vkládaném třetími stranami vyžádáte až při najetí na tento obsah. 
Například až když kliknu na odkaz na video uložené na Youtube, otevře se stránka s cookies a nastavím si úroveň ochrany 
mých cenných údajů, kterou po Youtube vyžaduji dodržet.

Doporučení

Zabývejte se cookies lištou hned teď. A čím zajímavější bude její zpracování, tím více to uživatel ocení (barva, font, obsah 
s nadhledem a kapkou šarmantního vtipu). Jako ÚSC jednající ve veřejném zájmu a řádný hospodář nesmíte hazardovat se 
soukromím uživatelů. Tedy smíte v zásadě cokoliv, bude to však v rozporu se zákonem a svým postupem můžete způsobit 
škodu. Data jsou penězi ocenitelná.

Zdroje:

  Webové stránky ÚOOÚ, zejména

  Cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

  Často kladené otázky ohledně souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty: Často kladené otázky podle 
oblastí zpracování údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

  Zákon 110/2019 Sb v platném znění a obecné nařízení GDPR 

  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích) – § 89 Důvěrnost komunikací

  Novela zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (často jen „ZEK“)

3  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých Pokynech č. 05/2020 k souhlasu připouští možnost získat souhlas prostřednictvím 
nastavení prohlížeče, ovšem za podmínek, že souhlas splňuje požadavky obecného nařízení.

6

7

Cookies lišta (nejen) obcí a měst
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.uoou.cz/cookies-od-zacatku-roku-2022-pouze-se-souhlasem/d-53646
https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ohledne-souhlasu-s-cookies-udeleneho-prostrednictvim-tzv-cookie-listy/ds-6912/archiv=1&p1=2619
https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ohledne-souhlasu-s-cookies-udeleneho-prostrednictvim-tzv-cookie-listy/ds-6912/archiv=1&p1=2619
https://www.codexisuno.cz/czL?lang=cs
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=53651
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®
členka Výkonného výboru KA ČR ®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://specialista-verejnasprava.cz/


Starostové, hlavní účetní...
Seznamte se...
Jsme nadšenci účetnictví a daní a věnujeme se veřejnému sektoru více jak 20 roků. 
Účetní Portál a.s. – ucetni-portal.cz
Chcete být lepší, nejlepší v oboru?
Chcete zkusit něco jiného?
Víte, že neuplatňování DPH v praxi je problém?
Máme pro Vás právě teď tuto mimořádnou nabídku.

MALÁ NABÍDKA »»» KNIHY: TEORIE + PŘÍKLADY
Autor: ing. Pěva Čouková 

Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace 
270 stran | 11 přehledů | 19 pomůcek | s možností stáhnutí e-booku

+
 Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí 
150 stran | 60 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

NEBO

Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace 
182 stran | 51 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

(Z příkladů přidáme tu knihu, která odpovídá typu Vaší účetní jednotky.) 

STŘEDNÍ NABÍDKA »»» ONLINE PROGRAM  
   SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Akreditováno MV ČR jako e-learning

Záznam 10denního vzdělávacího programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020
Lektor: ing. Pěva Čouková

Program specialisty pro veřejnou správu – e-learning

1 |  Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce 
a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-251/2020 

2 |   Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery u obce a příspěvkové organizace, použití 
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel | č. akreditace: AK/PV-252/2020

3 |   Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, 
opravné položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020

4 |   Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby 
a omyly z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020

5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti  
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-255/2020

6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –  
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020

7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima  
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020

8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020
9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 |   Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace:  

AK/PV-260/2020

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VELKÁ NABÍDKA »»» 2 X 6 ONLINE SEMINÁŘŮ
Ihned k dispozici | záznam tzv. navěky 
Natočeno v 1. pololetí 2021 | každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin

 ONLINE BALÍČEK  č. 1 –  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, 
účetní a dańová závěrka, chyby a omyly u majteku 
z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací

 ing. Simona Pacáková 
 ing. Bc. Lenka  Zábojová 

+

ONLINE BALÍČEK  č. 2 –  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, 
církve a další neziskové organizace od A do Z 

ing. Pavel Lampa

Chcete vědět více? Podívejte se sem (https://bit.ly/3dhrz40).

MAXI NABÍDKA »»» MALÁ + STŘEDNÍ + VELKÁ 
   NABÍDKA JEŠTĚ VÝHODNĚJI
Chcete naplnit zákony a vzdělávat se efektivně?

Tato nabídka zahrnuje:

1.    Knihy 

• Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace +
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí NEBO 
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace

2. Online program Specialista pro veřejnou správu

3.  Balíčky online seminářů (2 x 6 online seminářů) 

•  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, účetní a dańová závěrka, 
chyby a omyly u majteku z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací + 

•  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, církve a další neziskové 
organizace od A do Z

»»  NABÍDKA JE DOČASNÁ – NENECHTE SI UJÍT  ««
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE:

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://bit.ly/3dhrz40
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka subjektů  
z veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 39 min

DPH v otázkách a odpovědích s Olgou 
Hochmannovou
ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

17. 3. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

ucetni-portal.cz/videa/

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

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

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-v-otazkach-a-odpovedich-s-olgou-hochmannovou-17-03-2022-19-00-252-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

