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Vážení učitelé,

zasíláme Vám nové číslo Zpravodaje, které obsahuje informace o novinkách v připravovaných 
učebnicích na školní rok 2021/2022 a doplňuje tak objednávkový list učebnic, který posíláme 
současně s tímto Zpravodajem. 

Na úvod Zpravodaje jsou zařazeny informace o změnách v UČEBNICÍCH  a novinkách v podpoře 
výkladových učebnic prostřednictvím  webových aplikací  „Moderní výuka“ a „E-learning“.

V další části Zpravodaje jsou uvedeny semináře, resp. webináře, které pro Vás připravujeme 
ve druhém pololetí letošního roku. Jsou to zejména JEDNODENNÍ SEMINÁŘE S AKREDITA-
CÍ MŠMT na vybraná účetní a daňová témata. Po zkušenostech z letošního roku jsme se rozhodli, 
že semináře se  budou streamovat a pokud někdo z Vás se nebude moci školení zúčastnit osobně, 
bude mít možnost v dalších dnech si přednášku zpětně poslechnout. Samozřejmě pro Vás také 
připravujeme již tradiční dvoudenní ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SEMINÁŘ pro vyučující, který se 
uskuteční začátkem prosince v Praze.

Uprostřed Zpravodaje je zařazena tradiční rubrika UKÁZKY Z NOVÝCH UČEBNIC, kde je 
představena nová učebnice ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, která je celoba-
revná s množstvím ilustračních fotografií. Vzhledem k tomu, že ve Zpravodaji je omezený prostor 
na větší představení této učebnice, bude Vám v první polovině června zaslána na Vaše mailové 
adresy rozsáhlejší ukázka ve formátu PDF (pokud Vám ukázka nedorazí a máte o ni zájem, pro-
sím kontaktujte paní Nechvátalovou na mailu nechvatalova@stohl-znojmo.cz). Navíc na každou 
školu bude ve druhé polovině června bezplatně zaslán jeden výtisk této knihy. V této souvislosti 
jsme Vás chtěli požádat o zpřístupnění zaslaného výtisku také ostatním vyučujícím ekonomických 
předmětů na vaší škole. 

Závěrečná část Zpravodaje je věnována E-LEARNINGU, kde jsou podrobněji vysvětleny apli-
kace e-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ a e-learning DAŇOVÁ EVIDENCE. Jejich cílem je 
zatraktivnit výuku účetnictví a ve větší míře studenty aktivně zapojit do samotného procesu výuky. 

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 30. 5. 2021       za vzdělávací středisko

                   Pavel Štohl
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INFORMACE O UČEBNICÍCH  
A DALŠÍCH AKTIVITÁCH PRO ŠKOLY

 I. VÝKLADOVÉ UČEBNICE

Všechny výkladové učenice (ale samozřejmě také Sbírky příkladů a Souvislý účetní příklad) byly pro škol-
ní rok 2021/2022 aktualizovány ve vazbě na změny v účetních a daňových předpisech dle právního stavu 
k 1. 1. 2021. 

Vzhledem k tomu, že změny zejména v zákoně o daních z příjmů jsou od roku 2021 největší za poslední 
roky, musela se úprava učiva samozřejmě také výrazně promítnout do celé řady kapitol. Jedná se například 
o tyto změny:

- v kapitole Dlouhodobý majetek bylo učivo upraveno v důsledku změny ocenění hmotného majetku 
v ZDP (ze 40 000 Kč na 80 000 Kč), dále v části odpisování HM byl výkladový text doplněn o možnost 
uplatnění mimořádných odpisů

- v kapitole Ceniny bylo učivo rozšířeno o možnost peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování 
zaměstnance (tzv. stravenkový paušál)

- v kapitole Mzdy a zaměstnanci nastaly změny ve výpočtu daně ze mzdy, protože byla zrušena superhru-
bá mzda, dále došlo ke zvýšení slevy na poplatníka pro rok 2021 na 27 840 Kč apod.

- v kapitole Podnikání fyzických osob byla vložena část týkající se paušální daně pro drobné podnikatele

Kromě změn v důsledku rozsáhlé novely zákonů došlo také k některým úpravám v učebnicích na základě 
vašich požadavků. 

Největší změny se týkají učebnice 1. díl, kde došlo k přesunu kapitoly týkající se účtové osnovy, účet-
ních zápisů a účetních knih ze závěru učebnice před kapitolu Základy podvojného účetnictví (tj. účtování 
jednotlivých agend). 

Dále v kapitole „Základy účtování jednotlivých agend“ byl do učebnice u většiny úloh nově zařazen také 
formulář účetního deníku, který umožňuje provádět účetní zápisy úsporněji a rychleji oproti účtování 
na účtech hlavní knihy. Samozřejmě však zůstala zachována dosavadní možnost účtování na téčka (tzv. 
šibenice). Je tedy na vyučujících a studentech, který způsob účtování jim bude lépe vyhovovat. 

II. UČITELSKÉ PUBLIKACE
Všechny učitelské publikace (výsledky úloh, učitelské sbírky, řešení k souvislému účetnímu pří-
kladu) 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 nebudeme dodávat na školy ve druhé polovině 
června, ale až poslední týden v srpnu, resp. začátkem září. 
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PODPORA UČEBNIC ÚČETNICTVÍ  
prostřednictvím webových aplikací

V letošním školním roce došlo k výraznějšímu propojení našich výkladových učebnic účetnictví 
s webovými aplikacemi, a to zejména MODERNÍ VÝUKY. V posledních měsících jsme navíc 
rozšířili možnosti využití E-LEARNINGU jako doplňující online podporu k učebnicím. Cílem 
těchto změn je maximálně propojit využití obou webových aplikací tak, aby se studentům i vyu-
čujícím s nimi co nejlépe pracovalo. 

V následujícím textu bychom Vás proto rádi podrobněji seznámili s aktuálním stavem 
a s předpokládaným vývojem pro nadcházející školní rok.

MODERNÍ VÝUKA
- přístup zdarma k Moderní výuce mají školy, které si v příslušném školním roce objednaly celkem alespoň 

15 ks výkladových učebnic (1., 2., 3. díl).

Pro příští školní rok budou posíleny části zaměřené na procvičování učiva on-line způsobem. 
Kromě  stávajících možností (online řešení úloh z učebnice, testových otázek, tvrzení na prav-
divost odpovědí) bude v Moderní výuce nově zařazena možnost on-line způsobem odpovídat 
také na KONTROLNÍ OTÁZKY, které jsou uvedeny na konci jednotlivých kapitol obou dílů 
učebnice. Kromě možnosti zkontrolovat svoje odpovědi může student také využít nápovědu (tla-
čítko „i“), kde je zdůvodněna správná odpověď. 

Do Moderní výuky k prvnímu dílu učebnice bude nově zařazena soutěžní hra RISKUJ, která 
byla dosud pouze ke druhému dílu učebnice. 

Naopak od nového školního roku budou v Moderní výuce vypuštěny ty části, které obsahovaly 
příklady a úlohy mimo zadání výkladových učebnic. Tyto příklady a cvičení budou přesunuty 
do e-learningu.

E-LEARNING
- jedná se o placenou webovou aplikaci, kde však nabízíme školám při odběru alespoň 20 ks výkladových 

učebnic (1., 2. díl a Základy účetnictví + daňová evidence) zvýhodněné studentské licence (již od 40 Kč 
za 1 studentskou licenci na 12 měsíců). Více o finančních podmínkách naleznete ve druhé části Zpravodaje.

E-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (vhodný zejména pro učebnici Účetnictví 1. díl, resp. 
pro novou učebnici Základy účetnictví a daňová evidence) byl nově doplněn moduly zaměřené 
na DAŇOVOU EVIDENCI. 

Abyste si mohli sami vyzkoušet možnosti e-learningu, rozhodli jsme se všem zájemcům zdarma 
na tři měsíce (od poloviny června do poloviny září) zpřístupnit vybrané kapitoly e-learningu (kon-
krétně se jedná o daňovou evidenci a ze základů účetnictví potom o kapitolu Náklady a výnosy). 

E-learning FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  (vhodný zejména pro využití k učebnici Účetnictví 
2. díl) se v současné době připravuje. Vzhledem k tomu, že bychom rádi znali Vaše názory, bude 
Vám v září jedna kapitola opět zpřístupněna zdarma, a to na jeden měsíc. 

Způsob využití e-learningu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Vám představíme v rámci podzimního 
jednodenního účetního semináře (příp. webináře), a samozřejmě také na pražském dvoudenním 
semináři. Předpokládaný termín zprovoznění je 1. 1. 2022. 
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AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE  
ÚČETNICTVÍ A DANÍ PRO VYUČUJÍCÍ

1. JEDNODENNÍ ODBORNÉ SEMINářE S AKREDITACÍ MŠMT

Na období září až prosinec 2021 připravujeme jednodenní účetní a daňové semináře pro vyučující 
středních škol. Na základě zkušeností a zejména kladných ohlasů z posledních dvou webinářů 
(v březnu a květnu), kdy se školení nahrávalo a účastníci měli možnost přednášku zhlédnout v ná-
sledujících dnech, resp. týdnech, jsme se rozhodli pro pořádání seminářů ve druhém pololetí 2021 
následovně:
1) Semináře, na kterých budou přednášet lektoři Josef Podrazký a Pavel Štohl, se budou konat 

ve Znojmě, a zároveň se budou streamovat. Zájemci se mohou rozhodnout, zda se zúčastní 
prezenčně nebo on-line.

2) Semináře, na kterých budou přednášet ostatní lektoři, se budou konat v Praze a to v prezenční 
formě. Zda se budou i tato školení streamovat se dozvíte při zahájení přihlašování.

Znojmo, říjen 2021 – Účtování v různých právních formách  
(se zaměřením na specifika s.r.o. a fyzických osob)

Lektoři: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl

Praha, listopad 2021 – Základy DPH (určeno pro začátečníky a mírně pokročilé)
Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce 

2. DVOUDENNÍ SEMINář V PRAzE (2. – 3. prosince 2021, hotel Krystal)

Jedná se o již tradiční seminář v Praze, kdy první den bude zaměřen na účtování jednotlivých 
účtových tříd s využitím e-learningu. Druhý den bude obsahovat novinky v účetnictví a daní pro 
rok 2022. 
Stejně jako v minulých letech je tento dvoudenní seminář bezplatný pro vyučující škol, které se 
staly členy Klubu vydavatelství ŠTOHL (při daném odběru učebnic pro studenty přímo od vzdě-
lávacího střediska). Bližší podmínky jsou uvedeny v přiloženém katalogu. 
Také tento seminář má akreditaci MŠMT.
Bližší informace o těchto seminářích budou zveřejněny nejpozději začátkem září na webu 
vzdělávacího střediska (www.stohl-znojmo.cz).
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Ukázka z připravované učebnice  
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
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E-LEARNING

E-learning záKLADY ÚČETNICTVÍ

E-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ je rozdělen do 6 modulů, které jsou vzájemně propojeny, 
ale je možné využívat také jenom některé. Proto je e-learning nabízen v těchto verzích:

- verze MINI (moduly A, B)

- verze STANDARD (moduly A, B a k tomu lze dle vlastního výběru přidat buď moduly C, 
D nebo moduly E, F

- verze KOMPLET (všech šest modulů)

Základem celého e-learningu jsou moduly A, B, které obsahují video přednášku Ing. Pav-
la Štohla (v jejímž průběhu přednášející také odpovídá na dotazy účastníků na části, kte-
ré jsou náročnější nebo na témata, která účastníky nejvíce zajímají) a související výkladový 
text. Díky tomu účastník e-learningového kurzu získá základní znalosti z příslušné kapitoly.  
E-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ obsahuje celkem 10 kapitol, a to od vysvětlení základních 
pojmů, účtování na rozvahových a výsledkových účtech až po účtování jednotlivých agend (krát-
kodobý finanční majetek, zásoby, DHM, mzdy apod.).
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Moduly C, D jsou zaměřeny na procvičování učiva, ve kterém je řešení jednotlivých úloh okamži-
tě vyhodnoceno, tzn. student ihned vidí, zda zvolil správné řešení, resp. v případě chybného řešení 
uvidí správnou odpověď. 

Modul C obsahuje úlohy, které studenti řeší zábavnou formou - na jednotlivé otázky odpovídají až 
po shlédnutí hraného videa s Radimem. 

Modul D obsahuje účtování účetních případů, kdy účastník má zaúčtovat jednotlivé účetní přípa-
dy na stranu MD a Dal. V souvislosti se zaúčtováním jsou zde ukázány dopady daného účetního 
případu do rozvahy a výsledovky. Pokud by si student nebyl s některým řešením (zaúčtováním) 
zcela jistý, má možnost podívat se na správné řešení s komentářem lektora, který zdůvodňuje po-
stup řešení. 

Moduly E, F obsahují jednak testování znalostí a jednak seznam účetních souvztažností. 

Modul E slouží ke kontrole znalostí při účtování jednotlivých agend. Obsahuje úlohy na zaúčtování 
účetních případů. U těchto „účtovacích“ úloh si student může v parametrech nastavit, zda chce 
účtovat na „téčka“ nebo do deníku (tj. přímo do sloupců MD / Dal). Každá úloha obsahuje kromě 
účtování také rozvahu a výsledovku sestavené po zaúčtování účetních případů. Student si zde 
může zkontrolovat „svoje“ konečné zůstatky na účtech se správnými výsledky a v případě, že 
jeho údaje nesouhlasí s počítačovou sestavou, má ještě možnost prohlédnout si pohyby (přírůstky 
a úbytky) na jednotlivých účtech a zjistit tak, kde udělal chybu.

Modul F obsahuje seznam účetních souvztažností k jednotlivým agendám, tj. účtování finančního 
majetku, zásob, dlouhodobého majetku, nákladů a výnosů apod. U každé souvztažnosti je uveden 
nejen správný účtovací předpis, ale také zdůvodnění, proč je zaúčtováno příslušnému účtu na stranu 
MD, resp. na stranu Dal.  Tento modul je vhodné využít zejména na shrnutí učiva příslušné agendy.

E-learning DAŇOVá EVIDENCE

E-learning Daňová evidence obsahuje také 6 dílčích modulů, který je nabízen opět ve verzích 
MINI, STANDARD a KOMPLET.

Moduly A, B obsahují video přednášku Ing. Pavla Štohla a související výkladový text. Kromě zá-
kladního učiva zaměřeného zejména na charakteristiku daňové evidence, zapisování do peněžního 
deníku apod., jsou zde zařazeny i výklady (přednáška + textové podpory) rozšiřující problematiky 
z praxe (například cestovní náhrady podnikatelů, vybrané daňové výdaje apod.). 

Celkem je zde obsaženo 10 přednášek (s textovými oporami) v celkovém rozsahu více než jedna 
hodina. Jedná se o tyto přednášky:

- charakteristika daňové evidence
- zapisování do peněžního deníku u neplátce DPH
- příjmy a výdaje, které jsou s vlivem na základ daně, resp. bez vlivu na základ daně
- kdy se poplatník, který vede DE, musí stát plátcem DPH
- zapisování do peněžního deníku a evidence DPH u plátce daně
- osobní spotřeba podnikatele
- cestovní náhrady podnikatelů
- stravné při tuzemských a zahraničních služebních cestách
- reklamní předměty
- ostatní vybrané daňové a nedaňové výdaje 
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Moduly C, D obsahují webovou aplikaci, díky které účastníci mají možnost zapisovat doklady 
do peněžního deníku zábavnou formou. Účastník již při označení dokladu má zpětnou vazbu, zda 
vybral správný doklad a také při jeho zaznamenání do knih (peněžní deník, evidence DPH) je jeho 
postup okamžitě zkontrolován programem, tj. při správném zapsání je příslušné pole označeno ze-
leně, při chybném červeně. Samozřejmostí je automatické provádění součtů (v pokladně, na účtu, 
při výpočtu základu daně, resp. evidence DPH na vstupu a výstupu), které ušetří spoustu času. 

Modul C je určen pro neplátce DPH, doklady jsou zaznamenávány do peněžního deníku.

Modul D je určen pro plátce DPH, tzn. doklady jsou zaznamenávány jednak do peněžního deníku 
a jednak do evidence DPH.

 

Moduly E, F obsahují testování znalostí.

Modul E obsahuje ověřování znalostí jednak formou testových otázek a dále formou úloh, kdy 
student musí označit, zda se doklad zapisuje v peněžním deníku jako příjem nebo výdej (příp. ur-
čit, že se doklad do deníku nezapisuje) a dále, rozhodnout, zda se jedná o platbu s vlivem na zisk 
nebo bez vlivu na zisk. 
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Modul F obsahuje úlohy na zapisování do peněžního deníku, příp. i evidence DPH. Tyto úlohy 
jsou v členění pro neplátce DPH a plátce DPH.

V obou dvou testovacích modulech (E i F) student zjistí hodnocení až po vyplnění celého testu, 
na rozdíl od procvičovacích modulů C a D, kdy má možnost zkontrolovat své odpovědi již prů-
běžně. 

Při vyhodnocení testů si student může zkontrolovat, zda odpovídal správně, resp. v čem dělal chy-
by a jaká měla být v takovém případě správná odpověď. V rámci vyhodnocení je vyčíslena také 
úspěšnost testu v procentech. Test se studentovi uloží a může se kdykoliv k němu vrátit.

Ceník e-learningu
základy účetnictví Daňová evidence Účetnictví + DE

MINI    800 Kč 400 Kč 1 000 Kč
STANDARD 1 200 Kč 600 Kč 1 500 Kč
KOMPLET 1 600 Kč 800 Kč 2 000 Kč

 

Zvýhodněné cenové podmínky pro střední školy

Pro střední školy jsou stanoveny zvýhodněné studentské licence, a to za podmínky, že škola si 
objedná pro nový školní rok (2021/2022) alespoň 20 ks výkladových  učebnic (učebnice ÚČET-
NICTVÍ 1. díl pro střední školy a veřejnost nebo Základy účetnictví a daňová evidence 2021).

Ceny studentských licencí e-learningu (verze KOMPLET) jsou stanoveny takto:
- Základy účetnictví    80 Kč / 1 studentská licence + 1 zdarma pro vyučujícího
- Daňová evidence      40 Kč / 1 studentská licence + 1 zdarma pro vyučujícího
- Základy účetnictví + DE 100 Kč / 1 studentská licence + 1 zdarma pro vyučujícího

Licence platí vždy na 12 měsíců, tj.  pokud bude e-learning zakoupen na začátku školního roku, 
potom je platnost od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

Poznámka: 
V případě zájmu o e-learning pro výuku je možná jak varianta, že cenu uhradí škola, tak varianta, 
že ji uhradí student, a to v rámci nákupu učebnice. V obou případech vzniká nárok na zvýhodněné 
cenové podmínky. 

UPOZORNĚNÍ

Studentské licence jsou stanoveny pro verzi KOMPLET, tzn. není možné je využít pro verze MINI 
nebo STANDARD
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