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ÚČETNÍHO PORTÁLU

VEŘEJNÁ SPRÁVA
MĚSÍČNÍK

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE
VÍCE UVNITŘ

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám prázdninový měsíčník pro veřejnou správu. 
Přemýšlím, zda jej vůbec čtete takto vytištěný nebo si jej prohlížíte, pokud zaujme, přímo na počítači, tabletu nebo 
snad telefonu.
Doba je rychlá, mnohem rychlejší než kdykoliv předtím.
Sama se přistihuji, že nějaký delší text mám problém trpělivě přečíst. Výjimkou je samozřejmě text, který chci 
prozkoumat, který mě baví, který zaujme.

Stále někam spěcháme, něco nestíháme.
Je z toho kolotoče nějaká cesta ven?
Vytváří se tlak, že bude hůř a ten nás nějakým způsobem ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme. Ať čteme nebo 
nečteme noviny. Ať se díváme nebo nedíváme na televizi…
Je to tak nějak ve vzduchu.
A představa, že máme nějakým způsobem šetřit, určitě není to, co chceme žít…
Dokážeme se dostat do hojnosti, do klidu, do víry, že vše je v pořádku a tak, jak má být?
Určitě ano.
Prázdniny jsou ideální doba. Ano, všichni máme 24 hodin každý den, ne více, ne méně.
Můžeme si určovat priority a uvědomit si, že je třeba konat podle Paretova pravidla. Neznáte? 
Podle pana Pareta pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů.
Co se v klidu zamyslet, kterých 20 % je to v mém případě. Kterých 20 % bych mohl/mohla přinést svojí firmě, svojí 
obci, své rodině?
A když je najdeme, je třeba najít sílu těch zbylých 80 % zredukovat.

Nápady přicházejí z klidu mysli. Každý jsme strůjcem svého štěstí.
Přeji Vám, abyste našli svůj klid, netrápili se něčím, co nikdy nenastane, a zaměřili se na to, co můžete ovlivnit.

Krásné léto…
Odpočiňte si, a to nejen fyzicky, ale i psychicky…

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 11–14

Doručení fikcí do datové schránky  
podle nového rozsudku rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

8. 7. 2022

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Kdo nepěstuje svůj vnitřní svět, nemůže pochopit, jak obrovský vliv na člověka mají jeho vnitřní 
hodnoty. Vnitřní klid a vyrovnaná mysl jsou zdrojem štěstí a dobrého zdraví.“

Dalajláma

Články

strany 6–10
Nakládání s veřejným prostranstvím obce
Autor: JUDr. Miroslav Kubánek

8. 7. 2022

strana 19–20
Dopad sankcí EU vůči Rusku na veřejné zakázky
Autor: Martin Lukáš, Tereza Hošková, Michal Przeczek

10. 6. 2022

strany 22–23

Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech 
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
rozpočtů ÚSC a DSO...
Autor: ing. Monika Holušová

9. 7. 2022

strana 5
DPH – nový postup obcí za služby  
v rámci odpadového hospodářství
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

7. 5. 2022

strany 15–18
Komunikace mezi zadavatelem  
a účastníkem zadávacího řízení
Autor: Mgr. Anna Bednářová

8. 7. 2022
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně 
prospěšných poplatníků (zejména obcí) dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů 

Generální finanční ředitelství vydává informaci o správném postupu při aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, při vyplňování daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob podávaných veřejně 
prospěšnými poplatníky za účelem eliminovat nedostatky v tvrzených údajích. Tuto informaci vkládáme našim čtenářům do 
přílohy aktuality.

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech 
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu...

Vyhlášku č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných 
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí, účinnou ode dne 1. 7. 2022 a aktualizované vzory výkazů po této novele vyhlášky naleznete 
v příloze aktuality.

Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání 
veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení

Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na otázku „Kdo je v postavení poplatníka poplatku za užívání veřejného prostranství 
v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení?“ Odpověď naleznete v příloze aktuality.

Uplatnění zvýšené sazby místního poplatku ze psů

Ministerstvo financí odpovídá na následující dotaz: Poplatník má v držení dva psy, u jednoho z nich mu svědčí osvobození, 
lze v takovém případě uplatnit zvýšenou sazbu poplatku? Odpověď naleznete v aktualitě.

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům 
přicházejícím z Ukrajiny

V souladu s § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, může obecní úřad jako správce poplatku z úřední moci 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek 
– metodika MMR

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost 
zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost 
ovládaná občany Ruska. Posuzovat by měli všechny zakázky včetně stávajících smluv a uplatňování sankcí by měli zajistit i 
vůči subdodavatelům.

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

1. 7. 2022

28. 6. 2022

27. 6. 2022

15. 6. 2022

25. 5. 2022

24. 5. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-podavani-danovych-priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-u-verejne-prospesnych-poplatniku-zejmena-obci-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-6963-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-podavani-danovych-priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-u-verejne-prospesnych-poplatniku-zejmena-obci-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-6963-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-podavani-danovych-priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-u-verejne-prospesnych-poplatniku-zejmena-obci-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-6963-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-novela-vyhlasky-c-5-2014-sb-o-zpusobu-terminech-a-rozsahu-udaju-predkladanych-pro-hodnoceni-plneni-statniho-rozpoctu-6951-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-novela-vyhlasky-c-5-2014-sb-o-zpusobu-terminech-a-rozsahu-udaju-predkladanych-pro-hodnoceni-plneni-statniho-rozpoctu-6951-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poplatnik-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi-v-pripade-zvlastniho-uzivani-verejneho-prostranstvi-pro-umisteni-stavebnich-zarizeni-6950-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poplatnik-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi-v-pripade-zvlastniho-uzivani-verejneho-prostranstvi-pro-umisteni-stavebnich-zarizeni-6950-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-obecni-urady-ve-veci-prominuti-mistnich-poplatku-uprchlikum-prichazejicim-z-ukrajiny-6871-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-obecni-urady-ve-veci-prominuti-mistnich-poplatku-uprchlikum-prichazejicim-z-ukrajiny-6871-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dopad-mezinarodnich-sankci-proti-rusku-a-belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek-metodika-mmr-6866-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dopad-mezinarodnich-sankci-proti-rusku-a-belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek-metodika-mmr-6866-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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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/
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9. 7. 2022

Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu  
údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO...

ing. Monika Holušová

Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. 
o způsobu, termínech a rozsahu  
údajů předkládaných pro hodnocení 
plnění rozpočtů ÚSC a DSO...
Autor: ing. Monika Holušová

Dnem 1. 7. 2022 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných 
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí , dále jen „vyhláška č. 5/2014 Sb.“, (vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., 
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí).

Změny obsažené v novele vyhlášky mají charakter pouze drobných kosmetických úprav. Podstatná změna nastává jen 
v příloze č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb., kde jsou stanoveny nové parametry pro vykazování ÚSC a DSO ve výkazu FIN 2-12 
M, a to příjmy (X.a) a výdaje (X.b) související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu 
(např. migrační krize, pandemie a živelní pohromy) v třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové 
skladbě. Tyto změny mají přímou vazbu na zákon č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Úprava spočívá v nahrazení Části X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, 
dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám finančního výkazu FIN 2-12 M, která byla zrušena s účinností k 1. 1. 2022 
v souvislosti se zrušením Regionálních rad regionů soudržnosti. 

Nová část X. finančního výkazu FIN 2-12 M bude obsahovat příjmy, půjčené peněžní prostředky a výdaje související 
s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu, a to v členění podle jednotlivých akcí 
(mimořádných událostí). Mimořádnou událostí se pak rozumí událost s potencionálně významným dopadem na veřejné 
rozpočty. Vyhlášení akce bude vázáno zejména na vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 
podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, případně na vyhlášení 
stavu nebezpečí podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úpravy jsou s účinností od 1. 7. 2022, tedy vztahují se k výkazům, které budou sestavovány a předávány za jednotlivá období 
od 1. 7. 2022. Finanční výkaz FIN 2-12 M sestavený podle novelizovaného znění vyhlášky č. 5/2014 Sb. bude poprvé sestaven 
a předán za období srpen 2022, tedy do 20. září 2022.

Platnost mimořádné události stanoví okamžik, od kterého budou územní samosprávné celky – kraje, obce, dobrovolné svazky 
obcí a městské části hl. m. Prahy tuto mimořádnou událost u příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů 
v rámci ekonomických informačních systémů sledovat a vykazovat. Již uskutečněné příjmy, přijaté peněžní prostředky 
a výdaje před platností mimořádné události na internetových stránkách Ministerstva financí v daném kalendářním roce 
nebudou zpětně sledovány a vykazovány pod touto mimořádnou událostí.

Aktuálnost tohoto požadavku v současné době souvisí s vyčíslením poskytnuté pomoci Ukrajině, a zejména jejímu 
obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině za územní rozpočty.

První vyhlášenou mimořádnou událostí je – 01 - Pomoc Ukrajině. 

Článek paní Moniky Holušové je určen všem subjektům, které mají za povinnost předkládat finanční výkaz FIN 2-12 M, neboť 
s účinností od 1. 7. 2022 došlo v jeho části X. ke změnám, které je potřeba zohlednit již ve výkazech předkládaných za srpen 
2022.
Změny vyplývají z novely vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.

Jana

https://www.codexisuno.cz/d5z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5z?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-160-2022-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5-2014-sb-o-zpusobu-terminech-a-rozsahu-udaju-predkladanych-pro-hodnoceni-plneni-statniho-rozpoctu-2907-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-160-2022-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5-2014-sb-o-zpusobu-terminech-a-rozsahu-udaju-predkladanych-pro-hodnoceni-plneni-statniho-rozpoctu-2907-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-160-2022-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5-2014-sb-o-zpusobu-terminech-a-rozsahu-udaju-predkladanych-pro-hodnoceni-plneni-statniho-rozpoctu-2907-x.html
https://www.codexisuno.cz/d5A?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5B?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5B?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-484-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-218-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2721-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-484-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-218-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2721-x.html
https://www.codexisuno.cz/d5D?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5F?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d5E?lang=cs
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FIN 2-12 M 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k .......... 
(v Kč na dvě desetinná místa)

...

X.a  Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo 
celorepublikového významu 

Mimořádná 
událost

Paragraf Položka, nebo 
položka zvýšení 

financování

Nástroj Prostorová 
jednotka

Výsledek od 
počátku roku

a b c d e 03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu  

Mimořádná 
událost

Paragraf Položka Nástroj Prostorová 
jednotka

Výsledek od 
počátku roku

a b c d e 03

...

V rámci aktualizace rozvrhu pro rok 2022 bude číselník „zdroj a nástroj“ nebo „záznamová jednotka“ rozšířen o tyto 
kódy:

100  Bez rozlišení ZJ – Pomoc Ukrajině

124  Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

125  Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

126  Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

127  Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

128  Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

129  Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

135  Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

136  Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu  
údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO...

ing. Monika Holušová



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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ucetni-portal.cz/videa/eshop

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 06 min

DPH v otázkách a odpovědích – 3. část

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

23. 6. 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.

1 h 49 min

Otázky a odpovědi k problematice DPH

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

21. 4. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

2 h 02 min

Otázky a odpovědi k problematice DPH –  
pokračování
ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

3. 5. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

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-dph-v-otazkach-a-odpovedich-3-cast-23-06-2022-19-00-267-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-21-04-2022-19-00-258-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-pokracovani-utery-03-05-2022-19-00-260-V.html

