Vážení učitelé,
zasíláme Vám nové číslo Zpravodaje, které obsahuje informace o připravovaných učebnicích na
školní rok 2020/2021 a doplňuje tak objednávkový list učebnic, který posíláme současně s tímto
Zpravodajem.
Na úvod Zpravodaje je zařazena rubrika UKÁZKY Z NOVÝCH UČEBNIC, která obsahuje jednak
vybrané nově zpracované kapitoly z druhého dílu učebnice a jednak souhrnný příklad na stanovení dílčích základů daně z příjmů fyzických osob z nově připravované publikace „Pracovní sešit
k učebnici DANĚ I“.
V další části Zpravodaje je připravena tradiční rubrika NOVINKY V PŘEDPISECH, ve které jsou uvedeny nejpodstatnější DAŇOVÉ A JINÉ ÚLEVY související s koronavirem. Obsahují například informace o úlevách v oblasti daně z příjmů a pojistného, které se týkají jak OSVČ, tak zaměstnavatelů.
Tento materiál byl zpracován dle právního stavu ke dni 15. 5. 2020 a samozřejmě je třeba sledovat
další legislativní vývoj.
V rubrice CO VÁS ZAJÍMÁ jsme zařadili článek o webové aplikaci MODERNÍ VÝUKA, která slouží jako
doplněk k výkladovým učebnicím ÚČETNICTVÍ 1. a 2. díl. Vzhledem k tomu, že v této aplikaci připravujeme od nového školního roku řadu změn, rádi bychom Vás s nimi nyní seznámili, abyste věděli,
co všechno lze v rámci tohoto programu využívat. Mimo jiné je ke všem kapitolám druhého dílu
učebnice do MODERNÍ VÝUKY nově zařazena soutěžní hra RISKUJ, pomocí které můžete se studenty
procvičovat učivo zábavnou formou.
Na závěr Zpravodaje jsou uvedeny vzdělávací akce, které pro Vás ve druhém pololetí letošního
roku připravujeme. Jednak jsou to JEDNODENNÍ SEMINÁŘE S AKREDITACÍ MŠMT, a to na různá
účetní a daňová témata, které budeme nově pořádat nejen v Praze, ale i v dalších místech ČR.
A samozřejmě pro Vás připravujeme také již tradiční dvoudenní ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SEMINÁŘ
PRO VYUČUJÍCÍ, který se uskuteční v první polovině prosince v Praze.
Stejně jako u minulých čísel patří poděkování za pomoc při lektorování jednotlivých částí Ing.
Vladislavu Kličkovi a Ing. Josefu Podrazkému.
Věřím, že i tentokrát najdete ve Zpravodaji informace, které Vás zaujmou a budete je moci využít
v rámci výuky účetnictví.
Přeji Vám klidný a pohodový zbytek školního roku a hlavně hezké prožití prázdnin .

Ve Znojmě 15. 5. 2020						

za vzdělávací středisko

									

Pavel Štohl
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INFORMACE O UČEBNICÍCH
A DALŠÍCH AKTIVITÁCH PRO VYUČUJÍCÍ
na školní rok 2020/2021
I. VÝKLADOVÉ UČEBNICE
Všechny výkladové učebnice (ale samozřejmě také Sbírky příkladů a Souvislý účetní příklad) byly
pro školní rok 2020/2021 aktualizovány ve vazbě na změny v účetních a daňových předpisech dle
právního stavu k 1. 1. 2020.
Z věcných změn, které jsou v příslušných kapitolách učebnic zaznamenány, se jedná například
o změny ve mzdové oblasti, kde v návaznosti na proplácení náhrady mzdy za nemoc již od prvního
dne se snížily odvody pojistného zaměstnavatele na sociální zabezpečení. Další oblastí, kde došlo
k úpravě ve zpracování učiva je část týkající se finančního leasingu, neboť zde od 1. 1. 2020 došlo
ke změnám v uplatňování DPH.
Od následujícího školního roku dochází k větší provázanosti výkladových učebnic na webovou
aplikaci Moderní výuka, kdy jsou k jednotlivým tematickým celkům doplněny například testové
otázky, případové studie apod. Více o této provázanosti je uvedeno na stránkách 13 – 15 tohoto
Zpravodaje.
Školy, které si objednají výkladové učebnice přímo od vzdělávacího střediska (alespoň v počtu
15 kusů), získají zdarma přístup k moderní výuce. Počet přidělených licencí pro studenty je
závislý na počtu odebraných výkladových učebnic.
Dále bychom chtěli upozornit na nově připravované PRACOVNÍ SEŠITY K DANÍM I, II. První díl pracovního sešitu je zaměřen na přímé daně (DPFO, DPPO) a druhý díl na nepřímé daně
(zejména DPH). Pracovní sešity obsahují v první polovině publikace zadání příkladů a ve druhé
polovině jejich řešení. Kromě výpočtových příkladů obsahují pracovní sešity také testové otázky na
procvičení teorie. Pro lepší představu způsobu zpracování tohoto učebního textu je na
následujících stránkách uvedena ukázka souvislého příkladu na daň z příjmů fyzických osob.

II. UČITELSKÉ PUBLIKACE
Všechny učitelské publikace (VÝSLEDKY ÚLOH k učebnicím 1., 2. a 3. díl, UČITELSKÉ SBÍRKY
k 1. a 2. dílu a ŘEŠENÍ K SOUVISLÉMU ÚČETNÍMU PŘÍKLADU s účetními doklady) budou školám
stejně jako v loňském roce dodávány na konci srpna, resp. začátkem září, a to současně se
studentskými učebnicemi.
UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s přerušením výuky v důsledku koronaviru a nejasností, od kdy studenti opět
nastoupí do škol, jsme se rozhodli, že učebnice letos nebudeme dodávat na školy ve druhé
polovině června, jak bylo zvykem v minulých letech, ale až poslední týden v srpnu, resp.
začátkem září.
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III. PROGRAM TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ
V programu „Testy účetních znalostí“ jsme pro nový školní rok více než dvojnásobně rozšířili
databázi otázek v jednotlivých modulech (z dosavadních 390 na současných 800). Pro školní rok
2020/2021 jsou v programu tyto moduly:
Základy účetnictví (učebnice 1. díl)
Finanční účetnictví (učebnice 2. díl)
Finanční účetnictví - účetní závěrka (učebnice 3. díl)
Účetní a daňová specifika s.r.o.
Daňová evidence
Daně z příjmů
Daň z přidané hodnoty

250 otázek
250 otázek
50 otázek
40 otázek
50 otázek
100 otázek
60 otázek

Vyučující mohou při využívání tohoto programu buď využít již vytvořené sady testů podle
jednotlivých tematických celků nebo si mohou z databáze vytvořit vlastní testy.
Cena programu Testy účetních znalostí je 2 280 Kč (včetně DPH)
Cena upgrade programu pro školy, které již mají program z minulých let zakoupený, je
890 Kč (vč. DPH).
Poznámka: Upgrade je možné použít pouze pro programy, které byly zakoupené v letech 2017
až 2019.
Pokud tento program jste dosud nevyužívali a máte zájem si ho nejprve zdarma vyzkoušet, je pro
vás připravena demoverze programu, kterou lze spustit po registraci (není třeba instalace na váš
počítač).

IV. E-LEARNINGOVÉ KURZY ÚČETNICTVÍ
S tímto produktem jste měli možnost podrobně se seznámit v předcházejících měsících, neboť
jsme v době přerušení výuky nabídli tento e-learningový produkt (jak pro Základy podvojného
účetnictví, tak pro Finanční účetnictví) školám zdarma.
Tyto e-learningové kurzy jsou vhodné zejména pro studenty, kteří se účetnictví musí učit sami
doma pouze podle studijních materiálů nebo jako doplněk pro studenty dálkové formy, příp.
účastníky rekvalifikačních kurzů. Některé části e-learningu lze využít i ke zvýšení atraktivity také
v rámci výuky na školách, například hraná videa nebo přednášky vyučujícího doplněné o dotazy
a odpovědi na nejčastější otázky.
Pro nový školní rok jsme v rámci Finančního účetnictví doplnili jednotlivé kapitoly o závěrečný
test, který vždy obsahuje 15 testových otázek z teorie a 15 účetních případů na zaúčtování.
Výsledek každého tohoto testu se uloží do profilu studenta a po úspěšném absolvování určitého
počtu testů lze vydat certifikát.
Školy, které si v příslušném školním roce nakoupí pro studenty výkladové učebnice přes vzdělávací
středisko (alespoň 15 kusů), mají zvýhodněnou cenu, a to 2 999 Kč pro 20 licencí (pro srovnání
běžná cena pro jednoho uživatele činí 2 299 Kč.
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UKÁZKY Z NOVÝCH UČEBNIC
UČEBNICE ÚČETNICTVÍ 2020 – 2. DÍL
Z obsahu:
5 Zúčtovací vztahy
5.1 Charakteristika zúčtovacích vztahů
5.2 Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
5.3 Pohledávky a závazky v cizí měně
5.4 Směnky
5.5 Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
5.6 Pohledávky a závazky ke společníkům
5.7 Zúčtování daní a dotací
5.8 Neuhrazené pohledávky v účetnictví
5.2.1.2 Účtování přijatých záloh u PLÁTCE DPH
(v níže uvedeném zpracování je text doplněn o výklad, jak některé účetní softwary účtují o daňovém dokladu k přijaté
platbě - viz poznámka)
PŘÍKLAD
12. 4. Přijetí platby (zálohy) na prodej zboží – výpis z BÚ
20. 4. Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu:
cena bez daně
DPH 21 %
10. 5. Faktura vystavená odběrateli za prodej zboží:
celková cena zboží
300 000 Kč + 63 000 Kč =
přijatá platba (tj. vyúčtování zálohy)
– 100 000 Kč – 21 000 Kč =
zbývá k úhradě
Řešení:
12. 4. Přijetí platby (zálohy)
20. 4. Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu
10. 5. Faktura vystavená odběrateli:
cena dodávky celkem bez daně
DPH z dodávky
odečet přijaté zálohy (bez daně)
odečet DPH ze zálohy

121 000 Kč
21 000 Kč
300 000 Kč
63 000 Kč
-100 000 Kč
- 21 000 Kč

121 000 Kč
100 000 Kč
21 000 Kč
363 000 Kč
– 121 000 Kč
242 000 Kč
MD    Dal
221 324
324 343
  311
  311
  311
  311

604
343
324
343

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se nejedná o daň na výstupu, ale o snížení daňové povinnosti, je vhodné zúčtování zálohy
(včetně DPH) zaúčtovat na stejné strany účtů, ale s mínusem.
Účetní programy, které zúčtují DPH ze zálohy v rámci již zaúčtovaného dokladu o úhradě (výpis z BÚ), využívají
zpravidla výše uvedené řešení.
Některé účetní programy ale účtují o DPH ze zálohy na základě samostatného dokladu a v takovém případě
účtují zpravidla i o základu daně. Účetní řešení pak může vypadat takto:
1. Přijetí platby (zálohy)		
121 000 Kč
221
324.1
2. Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu - cena bez daně
100 000 Kč
324.1 324.2
- DPH 21 %
21 000 Kč
324.1 343
3. Faktura vystavená odběrateli - cena dodávky celkem bez daně
300 000 Kč
311
604
- DPH 21 %		
63 000 Kč
311
343
vyúčtování zálohy - cena bez daně		
- 100 000 Kč
311
324.2
- DPH 21 % 		
- 21 000 Kč
311
343
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5.5.1.1 Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti
(k dosavadnímu výkladu byl nově doplněn PŘÍKLAD, který  na konkrétních výpočtech názorně ukazuje nejdůležitější
rozdíly mezi náhradou mzdy a dávkami nemocenského pojištění)
V prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí ze svých prostředků
zaměstnancům náhradu mzdy. Poskytuje se pouze za pracovní dny. Tato náhrada mzdy se nezdaňuje a ani
se z ní neodvádí pojistné. Je splatná spolu se mzdou za příslušné období.
Teprve od 15. kalendářního dne zaměstnanci náleží dávky nemocenského pojištění, které vyplácí příslušná
správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž jí byl příslušný doklad
pro nárok na výplatu dávky doručen. Poskytují se za kalendářní dny. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho
účet, příp. se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou.
PŘÍKLAD
Zaměstnanec Petr Kostka má sjednanou měsíční hrubou mzdu ve výši 42 000 Kč. V srpnu 2020 (21 pracovních
dnů) odpracoval první 3 dny (3. - 5. 8.), od 6. 8. byl až do konce měsíce nemocný, tj. 26 kalendářních dnů.
Za prvních 14 kalendářních dnů (tj. 10 pracovních dnů) mu náhradu mzdy bude vyplácet zaměstnavatel.
Od 15. dne nemoci (tj. za 12 kalendářních dnů) mu přísluší dávky NP od správy sociálního zabezpečení.
Poznámka:
Mechanismus výpočtu náhrady mzdy za pracovní neschopnost a dávek nemocenského pojištění je poměrně
složitý, proto i když částky uvedené v řešení vychází ze mzdových podmínek tohoto zaměstnance, považujte
je pouze za orientační.

Řešení:
Hrubá mzda za odpracovanou dobu
  6 000 Kč  ... (42 000 / 21) * 3
Čistá mzda
  5 340 Kč  ... 6 000 - 270 (ZP) - 390 (SP)
PS: Daň ze mzdy bude nulová, protože zaměstnanec uplatňuje slevu na poplatníka
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost
11 500 Kč  
Dávky nemocenského pojištění
  8 328 Kč  
Rekapitulace:
Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele částku 16 840 Kč (5 340 + 11 500), od správy sociálního zabezpečení
8 328 Kč.
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PRACOVNÍ SEŠIT PRO DANĚ I.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 				

ZADÁNÍ

Podnikatel Marek Sochor má živnostenské oprávnění na vedení účetnictví a dále vykonává činnost daňového poradce (je zapsán v Komoře daňových poradců).
Ve zdaňovacím období 2020 eviduje následující příjmy a výdaje:
Označení Druh příjmu

Kč

P/001

Příjem za vedení účetnictví a daňové evidence

480 000

P/002

Úroky z vkladů na běžném účtu pro podnikání

500

P/003

Připsané úroky na sporožirovém účtu

200

P/004

Náhrada škody za havarované soukromé auto (nezahrnuté v obchodním majetku)

P/005

Příjatá odměna z dohody o provedení práce (nepodepsal Prohlášení)

P/006

Přijaté podíly na zisku (po zdanění) od společnosti VSH, s.r.o.

P/007

Příjem z daňového poradenství

P/008

Přijaté úroky z poskytnuté zápůjčky

50 000

P/009

Přijato nájemné za pronájem chaty

60 000

P/010

Příjem z prodeje automobilu Š Octavia, který byl pořízen v roce 2015 a nikdy
nebyl u podnikatele zahrnutý v obchodním majetku

P/011

Příjmy z prodeje ovoce

120 000
8 500
40 000
850 000

250 000
25 000

Označení Druh výdaje

Kč

V/001

Zaplaceno za nákup notebooku

25 000

V/002

Zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

36 000

V/003

Pořízení osobního auta Peugeot

V/004

Splátka firemního provozního úvěru

V/005

Úroky z provozního úvěru

V/006

Režijní výdaje spojené se samostatnou výdělečnou činností

V/007

Zaplacena daň z příjmů fyzických osob za poplatníka za rok 2019

V/008

Zaplacena silniční daň

V/009

Zaplacen členský příspěvek Komoře daňových poradců

V/010

Zaplacen členský příspěvek Hospodářské komoře Znojmo

V/011

Uhrazen doplatek pojistného na zdravotní a sociální pojištění

22 000

V/012

Zaplaceno za zimní pneumatiky do automobilu Peugeot

18 000

V/013

Výdaje spojené s pronájmem chalupy

19 000

V/014

Poskytnutý peněžní dar vysoké škole se sídlem na vybavení posluchárny

40 000

600 000
20 000
8 000
700 000
25 000
5 000
12 000
4 000

Další údaje:
Ve výdajích samostatné výdělečné činnosti nejsou zahrnuty odpisy osobního automobilu Peugeot. Auto je
zahrnuto v obchodním majetku a podnikatel je používá ke služebním i soukromým jízdám. Podle knihy jízd
najezdil 60 % služebně a zbytek byly soukromé jízdy. Bude uplatňovat zrychlený odpis.
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Úkoly:
1. Určete, které příjmy jsou osvobozeny od daně
2. Určete, které příjmy jsou zdaněny srážkovou daní
3. Vypočítejte dílčí základy daně poplatníka, tj. § 7 až § 10 ZDP

Příjmy osvobozené od daně (§ 4 ZDP)

Kč

Příjmy zdaňované srážkovou daní u zdroje (§ 36 ZDP)

Kč

Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP)
Označení

Příjmy

Označení

Výdaje

Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP)
Označení

Příjmy

Označení

Výdaje

Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP)
Označení

Příjmy

Označení

Výdaje

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP)
Označení

Příjmy

Označení
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Výdaje

ZMĚNY V PŘEDPISECH
Nejvýznamnější daňové a jiné úlevy
v souvislosti s COVID-19
V souvislosti s koronavirem bylo rozhodnuto o řadě daňových a jiných opatření, a to za účelem
zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty.
Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 4 a 5 /2020, v pokynu GFŘ-44, v zákonu č. 134/2020, 136/2020, 137/2020 a 159/2020 Sb.

1. Daň z příjmů
1.1 Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019
Lhůta pro podání přiznání se neprodlužuje, ale promíjí se pokuta za opožděné daňové
tvrzení (pozdní podání přiznání) k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob
za podmínky, že k podání přiznání dojde do 1. 7. 2020 včetně.
Poznámka: Uvedená úleva se nevztahuje na poplatníky s hospodářským rokem a dále na poplatníky s prodlouženou lhůtou pro podání přiznání (audit, přiznání podává daňový poradce), kde platí
termín pro podání 1. 7. 2020.
U poplatníků – viz bod 1 se promíjí úrok z prodlení za pozdní úhradu daně (doplatku daně) příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za podmínky, že k doplacení daně dojde
do 1. 7. 2020 včetně.
Není třeba o prominutí žádat a není nutné dokládat souvislost pozdního podání či pozdní úhrady
daně s nouzovým stavem.
UPOZORNĚNÍ: Je důležité si však uvědomit, že při podání přiznání po 1. 7. 2020, resp. při doplacení daně po 1. 7. 2020, se sankce uplatní, a to za období od 1. 4. 2020! V takovém případě bude
muset poplatník uhradit úrok z prodlení, který činí cca 15 % p.a.
Poznámka: Jako den zaplacení daně je chápán termín, kdy jsou peníze připsány na účet finančního
úřadu, nikoli den, kdy je odeslána platba z účtu nebo formou úhrady složenkou na poště.
Má-li poplatník přeplatek na dani a podá přiznání až po 1. 4. 2020, vrátí správce daně přeplatek
do 30 dnů od data skutečného podání přiznání.

1.2 Zálohy na daň z příjmů, vyúčtování daně
Všechny právnické i fyzické osoby, které mají povinnost hradit první pololetní nebo druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou ke dni 15. 6. 2020, jsou zproštěny povinnosti tuto zálohu
platit.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bez nutnosti prokazování souvislosti s nouzovým
stavem) se týká také podání vyúčtování srážkové daně (tzv. „žluté“) za rok 2019, pro jehož podání
za rok 2019 platí lhůta 1. 4. 2020. Pokud bude vyúčtování podáno do 1. 7. 2020, bude automaticky
prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně.
Na vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti (tzv. „růžové“) se prominutí pokuty
za opožděné tvrzení daně nevztahuje.
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1.3 Možný zpětný odpočet daňové ztráty
V době psaní tohoto článku je v projednávání vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, který
má obsahovat možnost zpětného odpočtu daňové ztráty. Pokud za rok 2020 bude poplatníkovi
vyměřena daňová ztráta, bude ji možné zpětně uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok
2019 a 2018 a požádat o vrácení přeplatku na dani.

1.4 Dopady některých úlev na daň z příjmů fyzických osob
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje v roce 2020 příjem z dotace v rámci dotačního
programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Ošetřovné“ pro OSVČ. Neuvádí se v přiznání k dani
z příjmů fyzických osob.
Kompenzační bonus není zdanitelným příjmem OSVČ. Neuvádí se v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2. Kompenzační bonus (tj. 25 000 Kč pro OSVČ)
Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ (např. živnostník, samostatný zemědělec, autor, tlumočník, lékař, daňový poradce apod.), která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vlastním
jménem, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud na ni lze rozdělovat příjmy a výdaje z této činnosti.

2.1 Podmínky pro získání kompenzačního bonusu
1. Vykonávaná činnost nebo spolupráce je činností hlavní. Vykonávaná činnost nebo spolupráce
může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání, ze kterého vzniká účast na nemocenském pojištění (například pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti
při odměně 3 000 Kč a vyšší).
Podmínky tedy splňují například také:
- OSVČ pobírající invalidní nebo starobní důchod,
- OSVČ do 26 let věku (například studenti, kteří vykonávají OSVČ jako vedlejší činnost)
- OSVČ s rodičovským příspěvkem,
- OSVČ, které pracují na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč,
- OSVČ, které pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3 000 Kč.
2. OSVČ byla aktivní k 12. 3. 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena
kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní podnikání). Kompenzační bonus se však vyplácí za ty kalendářní dny, kdy žadatel neměl pozastavenou živnost a neměl podporu v nezaměstnanosti.
3. Subjekt kompenzačního bonusu nemohl samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části
vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (uzavření či
omezení činnosti provozovny, karantény, péče o dítě, omezení poptávky nebo dodávek).

2.2 Bonusová období
Prvním bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 30. 4. 2020, celková částka za plný počet dnů je
25 000 Kč (500 Kč za každý kalendářní den bonusového období). Kompenzační bonus se vyplácí
za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.
Druhým bonusovým obdobím je období od 1. 5. do 8. 6. 2020.
Poznámka: Případné třetí bonusové období 9. 6. - 31. 8. 2020 může stanovit vláda svým nařízením, ale pouze
na dny trvání krizových opatření.
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2.3 Podání žádosti
Žádosti lze podat e-mailem (elektronická kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním
podpisem), poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace EPO,
na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.
Dále je možnost požádat o kompenzační bonus u OSVČ, které se na malý úvazek věnují pedagogické činnosti (např. fyzioterapeuty, specialisty IT či výkonné umělce).
Žádost o kompenzační bonus se podává samostatně za jednotlivá bonusová období. V případě,
že bude podána jedna žádost týkající se dvou bonusových období, posoudí se jako dvě žádosti
obsažené v jednom podání. Druhá a další žádost o kompenzační bonus se považuje za změnu
žádosti první.
Splnění podmínek dokládá žadatel čestným prohlášením v žádosti s uvedením bankovního účtu,
na který má být kompenzační bonus uhrazen. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději
do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020), jinak nárok zaniká.
Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové
kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kompenzační
bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního
bonusu a částky nově zjištěné. Penále (20 % z doměřené částky) se nevyměří.

3. Změny zdravotního pojištění pro OSVČ
Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění umožňuje všem OSVČ
u všech zdravotních pojišťoven podat přehled za rok 2019 do 3. 8. 2020. Doplatek pojistného bez
penále je splatný do 8 dnů od data podání přehledu, nejpozději do 11. 8. 2020.
Má-li OSVČ povinnost platit měsíční zálohu 2 352 Kč a nižší, nemusí platit zálohy
za měsíce březen až srpen 2020. Zálohy jsou prominuty. Pokud již za březen zálohu OSVČ zaplatila
(většinou ano), považuje se březnová úhrada za zálohu na září 2020. V praxi to bude znamenat
neplatit zálohy v průběhu měsíců duben až září 2020 při obvyklém placení záloh pozadu za předchozí kalendářní měsíc.
OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale
budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však nemusí nic odvádět na účet pojišťovny. Částku, kterou by
OSVČ za březen až srpen 2020 zaplatily nad výši minimálních záloh, mohou doplatit až po podání
přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.
Částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, tedy není
prominuta, ale pouze je její platba odložena až po podání přehledu za rok 2020. Rozdíl mezi výší
dosud odváděné zálohy a výší minimálního pojistného však OSVČ může uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhne nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném
v roce 2021.
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4. Změny sociálního pojištění pro OSVČ
OSVČ, která podává přiznání k dani z příjmů ve standardním termínu, musí přehled podle platné
právní úpravy podat do 4. 5. 2020. Česká správa sociálního zabezpečení uvádí v informacích zveřejněných na webových stránkách možné prodloužení termínu pro podání přehledu za rok 2019
na 3. 8. 2020. Ke stejnému datu ČSSZ připouští bez sankce doplatit i pojistné za rok 2019. Dá se
předpokládat, že odklad do 3. 8. 2020 bude všeobecně akceptován.
Za měsíce březen až srpen 2020 se nemusí platit zálohy bez dalších podmínek,
resp. zálohy se zcela promíjí. Protože záloha na březen 2020 měla být a většinou byla zaplacena
do 20. 3. 2020, započte se zaplacená záloha na březen 2020 na září 2020. Ve svém důsledku se
tedy nemusí OSVČ platit zálohy v měsících duben až září 2020.
Při vyúčtování pojistného v přehledu za rok 2020 se při výpočtu pojistného odečte mimo uhrazených záloh za ostatní měsíce roku 2020 za každý měsíc březen až srpen 2020 částka ve výši
minimálního pojistného. Pro osoby s vedlejší činností (důchodci, zaměstnanci, nezaopatřené děti
apod.) to znamená, že se pojistné sníží za každý uvedený měsíc o 1 018 Kč, u OSVČ s hlavní činností o 2 544 Kč.

5. Platby pojistného za zaměstnance
Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních
plateb nebude vymáháno penále. Penále, které je příslušenstvím pojistného za období od začátku
března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 nepoužije.

6. Daň z přidané hodnoty
Za období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 se promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení,
a to bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem. Prominutí se ale vztahuje jen na případ,
kdy před podáním kontrolního hlášení není plátce vyzván k jeho podání.
Nepromíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k DPH a úroky z prodlení za pozdní úhradu DPH.
Plátce má i nadále možnost individuálně požádat buď o posečkání daně, včetně úhrady daně
ve splátkách, nebo o prominutí úroků z prodlení. Pokud bude jedna z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně.
Promíjí se DPH v případě poskytnutí daru (např. zdravotnický materiál, občerstvení apod.)
 poskytovatelům zdravotních služeb (FO nebo PO, která má toto oprávnění),
 základním složkám integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba,
policie ČR),
 Armádě České republiky,
 zařízením sociálních služeb (např. stacionáře, domovy pro seniory, azylové domy, noclehárny, intervenční centra, zařízení následné péče apod.),
 ať už ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby.
Může se jednat i o dary poskytnuté jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.
Poznámka: Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně
poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období
nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2.
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7. Změny v oblasti elektronické evidence tržeb
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, tj. od 12. 3. 2020, došlo k následujícím úpravám v oblasti evidence tržeb:
- subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb
s výjimkou zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak,
aby předešel jejich zneužití, a to do dne ukončení nouzového stavu,
- subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční
povinnost a povinnosti umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode den ukončení nouzového stavu.
Vláda dále schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny
vlny odložila do konce roku 2020. To znamená, že jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln
(velkoobchod, maloobchod, stravování, ubytování), tak subjekty, které měly původně začít evidovat tržby dne 1. 5. 2020, začnou evidovat své tržby až 1. 1. 2021.

8. Daň z nabytí nemovitých věcí
Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
za podmínky, že přiznání mělo být podáno ve lhůtě 31. 3. až 31. 7. 2020, pokud bude podáno
do 31. 8. 2020. Plošné se promíjí úrok z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud bude daň
uhrazena do 31. 8. 2020.

9. Daň silniční
U daně silniční se promíjí daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdní úhradou záloh na daň splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností
nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než do dne 15. 10. 2020
a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do 15. 10. 2020 uhradí.

10. Vládní návrh zákona týkající se podpory „rodinných“ s.r.o.
V současné době je projednáván také vládní návrh zákona týkající se podpory „rodinných“ s.r.o.
Vláda navrhuje pro tyto společnosti jednorázový příspěvek 500 Kč denně, a to za období od 12. 3.
do 8.6. 2020.
V případě schválení tohoto návrhu zákona bude příspěvek určen pro společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků,
kteří ovšem musejí být v přímém příbuzenském vztahu. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být
žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném
období čerpat státní podprou zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.
Aby společnost s r.o. na příspěvek vyplácený za období od 12.3. do 8.6. dosáhla, musela existovat
před 12. 3. 2020. Celkem by mělo jít o podporu ve výši 44 500 Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvku
je minimální obrat, a to ve výši 180 000 Kč ročně, což je zhruba 15 000 Kč měsíčně. Příspěvek by
měla stejně jako u OSVČ vyplácet Finanční správa a forma žádosti bude stejná jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
WEBOVÁ APLIKACE MODERNÍ VÝUKA
Od nového školního roku dojde k výrazným změnám ve webové aplikaci MODERNÍ VÝUKA. Naším
cílem je neustále doplňovat relevantní obsah ale zároveň také zpřehledňovat celkové uspořádání
tak, aby se studentům i vyučujícím s aplikací co nejpříjemněji pracovalo. Nové uspořádání bude
daleko více korespondovat s tištěnými učebnicemi účetnictví, ve kterých také budou nově upraveny a zkonkretizovány odkazy mířící do MODERNÍ VÝUKY.
Jako příklad uvádíme provázanost kapitoly Zásoby z UČEBNICE ÚČETNICTVÍ 2. DÍL a souvisejícího oddílu MODERNÍ VÝUKY.
1. ÚLOHY Z UČEBNICE
Všechny úlohy z učebnice lze řešit on-line způsobem v aplikaci MODERNÍ VÝUKA. Výhodou
tohoto způsobu je, že student okamžitě vidí, zda zaúčtoval daný účetní případ správně, resp.
v případě chybného účtovacího předpisu vidí okamžitě správné řešení.
V učebnicích je u každé úlohy uvedena ikona MODERNÍ VÝUKY, která studenty upozorňuje
na možnost řešení on-line způsobem.
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2. PŘÍPADOVÁ STUDIE
V každé kapitole je uvedena alespoň jedna případová studie, kdy studenti mohou řešit příklad
různými způsoby a na základě toho potom lze provést rozbory jednotlivých řešení.
U zásob je případová studie na Tvorbu a zúčtování opravných položek. Vzhledem k tomu, že ne
všechny účetní jednotky v praxi využívají institut opravných položek a přitom účtování o nich
může mít významný dopad jednak na výši aktiv vykazovaných v rozvaze a jinak na výši účetního
výsledku hospodaření, je tato úloha řešena ve dvou variantách:
a) bez využití opravných položek
b) s využitím opravných položek

3. TESTOVÉ OTÁZKY Z TEORIE
Na konci každé kapitoly jsou v MODERNÍ VÝUCE testové otázky, které mohou sloužit k zopakování teorie příslušného tematického celku. Kromě toho jsou na shrnutí učiva, stejně jako
v učebnici, zařazena tvrzení a student má určit, zda jsou pravdivá či nikoliv.
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SOUTĚŽNÍ HRA RISKUJ
NOVĚ SOUČÁSTÍ MODERNÍ VÝUKY
Do naší webové aplikace MODERNÍ VÝUKA (moderni-vyuka.svse.cz) připravujeme soutěžní hru
RISKUJ, kterou již mnozí z vás znáte ze soutěže ÚČETNÍ TÝM.
Cílem hry je jednak zatraktivnění a odlehčení výuky účetnictví a jednak také prověření získaných
znalostí zábavnou formou.
Soutěž je připravena pro čtyři týmy o libovolném počtu členů, kteří se mezi sebou mohou domlouvat na správných odpovědích. Mluvčí každého týmu postupně vybírá ze sady otázek, které
jsou bodově ohodnoceny od 100 do 500 bodů dle obtížnosti. Soutěž má pět kol, ale pokud ji z časových důvodů nebude možné absolvovat celou, je možné ji ukončit po kterémkoli kole. V okně
aplikace s jednotlivými otázkami je stále zobrazena tabulka s aktuálním skóre i pořadím jednotlivých týmů.
Ke každé otázce jsou nabídnuty tři varianty odpovědi - a), b), c), z nichž je pouze jedna správně.
Po přečtení celé otázky spustí vyučující časový odpočet 30 vteřin a pokud tým prostřednictvím
svého mluvčího odpoví správně, připočítávají se mu do tabulky body v hodnotě vybrané otázky.
Pokud odpoví špatně, body se odpočítávají, pokud v časovém limitu neodpoví nebo nechce
odpovědět, zůstává jeho konto nezměněno.
Aby hra RISKUJ dostála svému názvu, může si každý z týmů jednou za hru zvolit tzv. žolíka, čímž se
bodový zisk za danou otázku dvojnásobí, a to i v případě špatné odpovědi a odpočtu bodů. Žolíka
si tým vyžádá ještě před výběrem otázky a vyučující ho na úvodní obrazovce označí.
Vyučující se může před započetím hry rozhodnout jak pro variantu se žolíkem, tak bez něho.
V tom případě se s týmy dohodne, že se žolík nebude používat.

Pokud budete potřebovat s čímkoli ohledně MODERNÍ VÝUKY pomoci nebo poradit, obracejte se
na paní Nechvátalovou na e-mail nechvatalova@stohl-znojmo.cz.
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PŘIPRAVUJEME
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SEMINÁŘE PRO VYUČUJÍCÍ
S AKREDITACÍ MŠMT

1. Jednodenní odborné semináře ve vybraných městech ČR
Na období listopad 2020 - březen 2021 připravujeme jednodenní odborné semináře pro vyučujícící
středních škol a veřejnost, které se budou nově konat nejenom v Praze, ale také na dalších místech
ČR, aby zájemci o tato školení to měli co nejblíže k místu, kde působí. V současné době jednáme
o konání seminářů v těchto městech: Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha, Plzeň, Hradec Králové.
Jedná se o tyto odborné semináře:
- Daň z příjmů fyzických osob
- Daň z příjmů právnických osob
- Daňová evidence
- Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným
- Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd s využitím e-learningu
- Mzdy a zaměstnanci
Poznámka: Vzdělávací středisko podalo na MŠMT žádost o akreditaci výše uvedených seminářů,
která bude projednána do konce srpna.

2. Dvoudenní seminář v Praze (prosinec, hotel Krystal)
Jedná se o již tradiční „předvánoční“ seminář v Praze, kdy první den bude zaměřen na vybrané
příklady účtování v rámci jednotlivých účtových tříd a druhý den na novinky v účetnictví a daních
pro rok 2021. Tento seminář má platnou akreditaci MŠMT již z minulých let.
Stejně jako v minulých letech bude tento dvoudenní seminář bezplatný pro vyučující škol, které se
staly členy Klubu vydavatelství ŠTOHL (při daném odběru učebnic pro studenty přímo od vzdělávacího střediska). Bližší podmínky jsou uvedeny v přiloženém katalogu učebnic.

Bližší informace o těchto seminářích budou zveřejněny nejpozději začátkem září na webu vzdělávacío střediska (www.stohl-znojmo.cz) a samozřejmě budou také uvedeny v záříjovém Zpravodaji.
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