Vážení učitelé,
vítáme Vás u nového čísla Zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat nejen o připravovaných
novinkách v učebnicích účetnictví, ale také o aktivitách, které vzdělávací středisko připravuje v tomto
školním roce. Jedná se zejména o semináře, které budeme pořádat pro vyučující a na které jsme získali
akreditaci MŠMT.
Ve Zpravodaji jsme pro Vás již tradičně připravili rubriku LEGISLATIVNÍ NOVINKY V DAŇOVÝCH
ZÁKONECH. Jedná se o přehled změn v Zákoně o daních z příjmů, z nichž některé začaly platit již
v průběhu roku 2017 a jiné mají vstoupit v účinnost od 1. 1. 2018.
Do rubriky CO VÁS ZAJÍMÁ jsme zařadili článek „DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘI PLNĚNÍ ZE
SVĚŘENSKÉHO FONDU“, neboť se jedná o poměrně novou problematiku, která není ještě příliš
známá. Dále je v této rubrice uveden článek „Elektronická evidence tržeb“, protože většiny podnikatelů
se tento zákon bude dotýkat od roku 2018.
Pro studenty jsou tradičně připraveny soutěže. Jednak je to již 3. ročník soutěže ÚČETNÍ TÝM, jehož
základní kola se budou konat ve Znojmě a v Praze v průběhu prosince a finálové kolo potom v polovině
ledna 2018 v Praze. Dále na leden 2018 připravujeme již 12. ročník celostátní soutěže v účetnictví MD
DAL.
Stejně jako v minulých číslech patří poděkování za pomoc při zpracování jednotlivých částí Zpravodaje
Ing. Vladislavu Kličkovi a Ing. Josefu Podrazkému.
Věříme, že i tentokrát najdete ve Zpravodaji informace, které Vás zaujmou a těšíme se na setkání s Vámi
na některé z akcí pořádaných vzdělávacím střediskem a SVŠE Znojmo.

Ve Znojmě 17. 10. 2018 				

za vzdělávací středisko a SVŠE Znojmo
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Pavel Štohl

INFORMACE O UČEBNICÍCH
I. VÝKLADOVÉ UČEBNICE
Všechny výkladové učebnice (včetně Sbírek příkladů a Souvislého účetního příkladu) byly pro školní
rok 2017/2018 aktualizovány ve vazbě na změny v účetních a daňových předpisech dle právního stavu
k 1. 1. 2017.
Došlo také k některým obsahovým změnám v učebnicích, o kterých jste byli na jaře letošního roku
informováni. Jedná se zejména o přesun kapitoly „Účetní závěrka“ z druhého dílu do třetího dílu
učebnice. Tato kapitola byla navíc výrazně rozšířena a výklad byl upraven tak, aby studenti uměli
nejenom vyplňovat účetní výkazy, ale aby jim také rozuměli. Vzhledem k těmto podstatným úpravám
jsme se rozhodli, že na prosincovém školení pro vyučující bude převážná část druhého dne věnována
právě problematice účetní uzávěrky a závěrky, kdy bude dostatek prostoru věnován právě novým
příkladům z učebnice.
Vzhledem k přesunu účetní závěrky do třetího dílu učebnice bylo nutné obsah třetího dílu upravit, aby
rozsah učebnice byl přiměřený. Byl proto vypuštěn závěrečný souvislý účetní příklad OTEC A SYN.
Pokud však vyučující budou chtít tento příklad se studenty řešit, mají možnost si jeho aktualizované
zadání nechat zaslat mailem zdarma (objednat lze na mailu info@stohl-znojmo.cz).

II. UČITELSKÉ PUBLIKACE
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
rozesílány v první polovině prosince 2017.

III. UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, KTERÉ
PŘIPRAVUJEME NA 1. ČTVRTLETÍ 2018
MATURITNÍ OKRUHY z účetnictví 2018
Publikace „Maturitní okruhy“ bude stejně jako v minulých letech aktualizována a k distribuci bude
připravena v únoru 2018. Bude obsahovat zpracování 25 maturitních okruhů dle právního stavu
k 1. 1. 2018. Témata jednotlivých maturitních okruhů budou stejná jako v letošním roce.
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ – pracovní sešit
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – pracovní sešit
Jedná se o pracovní sešity, které nebyly v letošním roce aktualizovány (tzn. byly k dispozici pouze pracovní
sešity z roku 2016), proto v průběhu 1. čtvrtletí 2018 budou oba dva pracovní sešity aktualizovány dle
právního stavu k 1. 1. 2018.
Pracovní sešity obsahují řešené příklady, tj. v první části sešitu jsou uvedena pouze zadání, do kterých
musí studenti vyplňovat chybějící údaje, ve druhé části jsou pak tyto úlohy vyřešeny.
Poznámka:
Publikace jsou sice určeny pro studenty ekonomických vysokých škol, ale mohou být také vhodným doplňkem
k výkladovým učebnicím Účetnictví, pokud si studenti chtějí sami procvičit účtování příkladů a zkontrolovat
jejich řešení.
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DANĚ 2018
Publikace obsahuje výklad a příklady ve znění předpisů platných od 1. 1. 2018 a zahrnuje části Daň
z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob a Daň z přidané hodnoty. Publikace bude
připravena k distribuci v únoru 2018.
Dosud v této publikaci nebyly k úlohám uvedeny výsledky. Vzhledem k častým žádostem jsme se
rozhodli výsledky úloh zveřejnit v průběhu března na webu stohl-znojmo.cz.

IV. PROGRAM TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ
V prvním pololetí 2017 jsme aktualizovali otázky k jednotlivým modulům (Základy účetnictví, Finanční
účetnictví, Daňová evidence, Účetní a daňová specifika s.r.o. a Daně).
Školy, které vlastní některou z dřívějších verzí programu „Testy účetních znalostí“ a mají zájem o tento
aktualizovaný soubor otázek (a ještě si jej v letošním roce neobjednali), mají možnost tuto objednávku
provést za cenu 490 Kč vč. DPH.
V prvním čtvrtletí 2018 bude program TESTY rozšířen, a to o příklady na účtování u modulů ZÁKLADY
ÚČETNICTVÍ a FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Cena tohoto rozšířeného programu TESTY bude 1 980 Kč
(vč. DPH).
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E-LEARNING VE VÝUCE ÚČETNICTVÍ
Jak jsme Vás již informovali v minulém Zpravodaji, připravili jsme e-learningovou výuku účetnictví.
Jedná se o atraktivní multimediální výklad, který lze doporučit zejména zájemcům, kteří se účetnictví
učí sami podle učebnic a případně studentům jako doplněk k výuce účetnictví na středních a vysokých
školách. E-learning je moderní způsob výuky, který díky kombinací výkladových textů, interaktivních
a multimediálních prvků nejen zábavný, ale i efektivní.
Jedná se o první modul s názvem ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, na který bude postupně navazovat druhý
modul s názvem POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ.
Každá kapitola e-learningu obsahuje tyto moduly:


výkladový text



videopřednášku – aby posluchači udrželi pozornost po celou dobu přednášky, je výklad učiva
„přerušován“ dotazy a odpověďmi účastníků, a to na situace, se kterými se účetní v praxi mohou setkávat.
Aby přednášky byly co nejsrozumitelnější a nejúčinnější, jsou doplněny také prezentacemi, kdy
mluvené slovo je doplňováno podstatnými a shrnujícími texty.



procvičovací testy, a to jak na teoretické otázky, tak na zaúčtování účetních operací.

Vybrané kapitoly navíc obsahuji videobonusy, tj. hraná videa, která znázorňují účetní problémy a jejich
řešení u konkrétního podnikatele.
Abyste se mohli s jednotlivými kapitolami e-learningu podrobně seznámit, rozhodli jsme se, že
na období od 1. 11. do 31. 12. 2017 Vám tento kurz umožníme využívat zdarma. Pokud budete mít o tuto
bezplatnou nabídku zájem, je třeba se zaregistrovat a zadat PROMOCODE: UCITEL2017.
V případě, že by se Vám tento způsob výuky líbil a chtěli byste ho pro své studenty využívat i v dalším
období, bude možné produkt zakoupit (bližší informace Vám v případě zájmu budou sděleny
p. Nechvátalovou).
Poznámka:
Způsob využití e-learningu je samozřejmě závislý na řadě faktorů. Přesto uvádíme alespoň některé
možnosti – studenti mohou pomocí videopřednášek a výkladových textů některou problematiku sami nastudovat nebo si zopakovat učivo, jehož zvládnutí jim dělá určité problémy, dále využít testování znalostí
pomocí on-line testů apod.
Orientačně uvádíme ceník pro rok 2018 (platnost verze je do 31. 12. 2018). Cena bude závislá na počtu
osob, které budou e-learning využívat:


zakoupení licence pro 1 osobu 		

…

cena 2 299 Kč (vč. DPH)



zakoupení licence pro 2 – 25 osob		

…

cena 3 499 Kč (vč. DPH)



zakoupení licence pro 26 – 50 osob		

….

cena 5 499 Kč (vč. DPH)



zakoupení licence pro 51 – 100 osob		

….

cena 7 499 Kč (vč. DPH)
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SEMINÁŘE PRO VYUČUJÍCÍ S AKREDITACÍ MŠMT
Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo
připravuje ve školním roce 2017/2018 pro vyučující obchodních akademií a středních odborných škol
s výukou účetnictví semináře, které jsou akreditovány MŠMT.

I. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Obsah semináře:
a) Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd
b) Účetní uzávěrka a závěrka
Rozsah semináře: 12 vyučovacích hodin
Lektoři: Ing. Pavel Štohl, Ing. Josef Podrazký
Termín a místo konání: 4. a 5. 12. 2017, Praha, hotel Krystal
Poznámka: Tento dvoudenní seminář se uskuteční v prosinci v Praze – podrobné informace o semináři jsou
uvedeny v závěru Zpravodaje.

II. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Obsah semináře:
- Mezinárodní účetní standardy versus české předpisy
- Oceňování a vykazování jednotlivých druhů aktiv a pasiv dle mezinárodních předpisů
- Východiska sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních předpisů
- Účetní závěrka dle mezinárodních předpisů a její uspořádání
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Lektor: Ing. Eva Sládková, auditor
Termín a místo konání: březen 2018 (konkrétní termín bude upřesněn), Praha, Hybernská

III. DANĚ Z PŘÍJMŮ VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN
Obsah semináře:
- Daň z příjmů fyzických osob
- Daň z příjmů právnických osob
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Lektoři: Ing. Petr Kout, Ing. Zuzana Rylová
Termín a místo konání: březen 2018 (konkrétní termín bude upřesněn), Praha, Hybernská
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LEGISLATIVNÍ NOVINKY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH
Od roku 2018 nabude účinnosti řada změn v oblasti daně z příjmů. A některé dokonce ještě
v podzimním období. Které to jsou a od jakého data se využijí?

Novela zákona o daních z příjmů
Novela zákona o daních z příjmů (tzv. daňový balíček – 170/2017 Sb.) přináší změny, z nichž některé
platí již v roce 2017, zejména vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, ale většina
z nich začne platit na základě přechodných ustanovení až od roku 2018.
Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě
Daňový balíček přináší vyšší daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti.
Na druhé dítě jde o měsíční částku 1617 korun a na třetí a každé další dítě o měsíční částku 2017 korun.
Zaměstnanci využili vyšší částky již počínaje měsícem červencem, kdy novela zákona o daních
z příjmů nabyla účinnosti. Při ročním zúčtování za rok 2017 nebo v daňovém přiznání se uplatní nová
výše daňového zvýhodnění za celý rok 2017. Roční výše daňového zvýhodnění na jedno dítě činí stále
13 404 korun, na druhé dítě se zvýšila na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 204 korun.
V případě dětí s průkazem ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek. Maximální daňový
bonus se přitom nemění. Jedná se o částku 5 025 korun měsíčně a 60 300 korun ročně.
Vlivem zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 na 11 000 korun musí měsíční zdanitelné příjmy
zaměstnance pro uplatnění měsíčního daňového bonusu činit alespoň 5 500 korun. Ročně se jedná
o příjmy alespoň ve výši 66 000 korun. V daňovém přiznání za rok 2017 se do tohoto limitu započítají
příjmy zdaňované podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů.
Úprava životního a penzijního připojištění včetně prokázání nároku
S účinností od roku 2017 se zvýšil limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvku
zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní
pojištění nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 na 50 000 korun (ZDP § 6 odst. 9 písm. p). Limit
se počítá u každého z případných více zaměstnavatelů samostatně.
Obdobně došlo ke zvýšení nezdanitelné části základu daně z dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc (ZDP
§ 15 odst. 5), a to u:
• penzijního připojištění se státním příspěvkem, příp. doplňkového penzijního spoření,
• životního pojištění.
Současně se mění metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků
zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření.
Nově navržený algoritmus umožní odečíst ty části měsíčních příspěvků, jež v jednotlivých měsících
kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek
(jedná se o částku 1000 Kč). Nezdanitelnou část základu daně lze uplatnit v ročním zúčtování daně
i v daňovém přiznání.
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Změny v darování krve
Na základě novely ZDP 254/2017 Sb. se zvyšují odčitatelné položky od základu daně spojené
s darováním krve.
Pro rok 2017 se ocenění hodnoty jednoho bezplatného odběru krve nebo jejích složek zvyšuje ze
současných 2 000 Kč na 3 000 Kč. Samozřejmě pouze u poplatníka, kterému nebyla poskytnuta finanční
úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické
zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Daňový
odpočet není nijak omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným
způsobem. Avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku
ve výši 15 % ze základu daně.
Další daňovou výhodou je ocenění hodnoty odběru orgánu od žijícího dárce částkou 20 000 korun.
Poprvé v roce 2017 bude možné od základu daně odečíst hodnotu jednoho bezplatného odběru
krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem). Pro
daňové účely se takový odběr ocení částkou 20 000 Kč. Daňovou výhodu spojenou s dárcovstvím kostní
dřeně bude možné uplatnit ne při vstupu do registru dárců kostní dřeně, jak se původně navrhovalo, ale
při samotném darování krvetvorných buněk. A to za každý odběr těchto buněk. Novinky se týkají odběrů
krve nebo jejích složek či kostní dřeně uskutečněných po 1. lednu 2017.
Nové benefity pro zaměstnance
Novela ZDP mění i problematiku zaměstnaneckých benefitů. Jedná se například o:
- Nákup zdravotnických prostředků i mimo zdravotnická zařízení
(dle ZDP § 6, odst. 9, písm. d)

Rozšiřuje se možnost poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.
Od daně z příjmů fyzických osob jsou tak osvobozena nepeněžní plnění na zdravotnické prostředky,
a to ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného
charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský
předpis.
I v roce 2017 je možné využít nepeněžní příspěvek na zdravotnické prostředky, ovšem musí se jednat
o zdravotnické prostředky pořízené ve zdravotnických zařízeních (především v lékárnách). Od roku
2018 nebude důležité, kde k pořízení zdravotnického prostředku dojde, zda ve zdravotnickém zařízení
či nikoli. Rozhodující bude, že jde o zdravotnický prostředek na lékařský předpis (např. dioptrické
brýle či čočky pořízené v optice, ortopedická obuv pořízená ve specializované prodejně atd.).
- Nepeněžní příspěvek na knihy

Do zákona o daních z příjmů byla doplněna možnost příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových
knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Což bude jistě přínosné pro
všechny zaměstnance, zejména rodiče či prarodiče malých dětí např. před vánočními svátky.
Musí se však jednat o příspěvek nepeněžní. Tedy např. v podobě otevřeného účtu v určitém finančním
limitu k vlastnímu výběru v knihkupectví apod. Zaměstnanec si nemůže knihu sám koupit a přinést
doklad k proplacení (nejednalo by se o nepeněžní plnění).
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Změny v daňově účinných a neúčinných nákladech
V § 24 a 25 dochází k některým dílčím změnám, jedná se zejména o tyto úpravy:
Daň z nabytí nemovité věci – dle § 24, odst. 2, písm. ch) zákona o daních z příjmů se daň z nabytí
nemovité věci nestává daňově účinným nákladem, ale tato daň se stává součástí ocenění nabývaného
majetku. Nejedná se o věcnou změnu, ale pouze o „ujištění“ poplatníků, neboť zahrnutí daně z nabytí
nemovité věci do jejího ocenění v případě, kdy poplatníkem této daně je nabyvatel, vyplývá z účetních
předpisů.
Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem - stávající úprava dělí silniční motorová vozidla
ve vztahu k daňové účinnosti spotřeby pohonných hmot, do dvou skupin:
a) vozidla, které poplatník vlastní, nebo je jejich nájemcem na základě nájemní smlouvy nebo
na základě smlouvy o finančním leasingu. U těchto vozidel je spotřeba pohonných hmot uznávána v prokázané výši,
b) vozidla vypůjčená (vč. tzv., zajišťovací výpůjčky), tj. sjednávaná často v souvislosti s financováním vozidla na úvěr. U této skupiny vozidel byla skutečná spotřeba limitována předepsanou
spotřebou podle technického průkazu.
Nová úprava (§ 24, odst. 2, písm. k) bod 1 a 3 ZDP) rozšiřuje okruh případů, kdy lze jako daňový výdaj
uplatnit skutečně prokázané výdaje na PHM i o vozidla užívaná na základě smlouvy o výpůjčce.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘI PLNĚNÍ ZE SVĚŘENSKÉHO FONDU
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o změně v ZDP, kdy bylo do zákona doplněno, že mateřskou
společností obchodní korporace se rozumí také svěřenský fond, pokud v jejím obchodním majetku
je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10 % podíl na základním kapitálu jiné obchodní
korporace.
Z této změny vyplývá, že od roku 2018 dochází k následující změně - příjmy z podílu na zisku
vyplácené z kapitálové obchodní korporace svěřenskému fondu budou při splnění výše uvedených
podmínek od daně osvobozeny (obdobně jako u obchodních společností). Jedná se tedy o systémový
krok, neboť dvojí zdanění svěřenských fondů je dosud znevýhodňovalo oproti společnostem, které
srážkovou daň platily pouze jednou, a to při vyplácení zisku akcionářům nebo společníkům ve firmě.
Vzhledem k tomu, že svěřenské fondy jsou stále pro většinu z nás z hlediska pravidel zdaňování poměrně
neznámou, rozhodli jsme se v tomto článku uvést podrobnější informace o svěřenských fondech
a daňových souvislostech plnění ze svěřenského fondu.
Obecné informace o svěřenských fondech
Svěřenský fond (dále i jen fond) je od 1. 1. 2014 novým institutem určeným pro privátní správu majetku.
Je to zjednodušeně soubor majetku vyčleněný ke zvláštnímu účelu, spravovaný jmenovanou osobou
(správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo fond vytváří
(zakladatel), není ani vlastnictvím správce ani osoby, které má být z fondu plněno, státá se tedy majetkem
„anonymním“. Správce jedná vlastním jménem na účet fondu. Úkolem správce je vykonávat správu
spravovaného majetku, tj. měnit jeho podstatu, rozmnožovat ji a investovat.
Fond tedy představuje možnost vyčlenit část majetku zakladatele a svěřit ji fondu za účelem, který je
stanoven ve statutu fondu. Zakladatel svěřenského fondu určí správce fondu, který musí o vyčleněný
majetek pečovat, ale nárok na prospěch z vyčleněného majetku má pouze určený obmyšlený, který
pobírá užitky, příjmy či jiné plody fondu podle konkrétních podmínek fondu uvedených ve statutu.
Plnění ze svěřenského fondu a s tím související daňové povinnosti obmyšleného
Nárok na prospěch z vyčleněného majetku do svěřenského fondu má určený obmyšlený podle konkrétních
podmínek fondu. Nicméně s majetkem fondu nemůže žádným způsobem nakládat. Obmyšlenému
vznikne při naplnění podmínek určených statutem právo na plnění z fondu. Plnění obmyšlenému
z fondu obecně podléhá dani z příjmů (fyzických i právnických osob). Daňové povinnosti se odvíjí
od toho, zda obmyšlený je fyzická nebo právnická osob a dále od druhu plnění.
Plnění obmyšlenému musí být poskytnuto v souladu se statutem a rozlišuje se, zda se vyplácí plnění ze
zisku svěřenského fondu, který svou činností vyprodukoval nebo z majetku fondu.
Oba typy plnění mají odlišný daňový režim:
- podíly na zisku podléhají srážkové dani a jsou příjmem dle § 8 ZDP,
- podíly na majetku jsou považovány za příjem podle § 10 ZDP.
Poznámka
V zákoně je uvedeno, že podíly na zisku mají přednost před podíly na majetku, tzn. že při plnění z fondu
se nejprve provádí plnění ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.
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PŘÍKLAD
V roce 2015 vyčlenil pan Opatrný do svěřenského fondu 100 000 Kč. Svěřenskému správci se podařilo zhodnotit vyčleněné prostředky do roku 2017 na 500 000 Kč. Ve statutu fondu je uvedeno, že obmyšlený, syn pana Opatrného Bohumil, má právo na plnění z fondu v roce 2017, kdy dosáhne plnoletosti.
Řešení:
Výplaty z fondu budou považovány u pana Bohumila za plnění ze zisku fondu až do doby, kdy bude
majetek fondu roven 100 000 Kč. Poté bude výplata panu Jaromírovi považována za plnění z majetku
fondu.
Plnění majetku ze svěřenského fondu fyzické osobě
Pokud je obmyšleným fyzická osoba, příjem z fondu podléhá dani z příjmů fyzických osob. Příjem
obmyšleného z fondu může být od daně osvobozen, pokud se jedná o majetek, který byl do fondu
vyčleněn osobou v příbuzenském vztahu s obmyšleným nebo osobu, která s obmyšleným žila
ve společné domácnosti (jedná se o obdobu osvobození v případě dědení a v případě daru mezi
příbuznými nebo blízkými osobami) .
Osvobození od DPFO se vztahuje také na situaci, kdy bude zakladatel a obmyšlený stejná osoba. Tedy
situace, kdy zakladatel vyčlení svůj majetek do fondu a po určitém čase ho získá zpět jako obmyšlený.
V této situaci dochází pouze k obnově vlastnictví majetku u zakladatele, přičemž zakladatel nemá
z transakce žádný prospěch.
Poznámka:
Příjem z majetku fondu podle výše zmíněného je chápán jako příjem pouze z majetku, který byl do majetku fondu vyčleněn zakladatelem nebo třetí osobou. Pokud tedy bude fond vykazovat určitou výši
zisku, přičemž z tohoto zisku pořídí majetek do fondu, plnění obmyšlenému z tohoto majetku nebude
osvobozené od daně z příjmů.
Plnění majetku ze svěřenského fondu právnické osobě
Pokud je obmyšleným právnická osoba, plnění z fondu podléhá dani z příjmů právnických osob.
Za určitých okolností může být tento příjem od DPPO osvobozen, například bezúplatný příjem
obmyšleného z majetku, který byl do fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo osvobození
v případě dědictví.
Plnění ze zisku svěřenského fondu
Plnění obmyšlenému ze zisku fondu podléhá stejnému daňovému režimu jak u fyzických, tak
u právnických osob – bude vždy zdaněno srážkovou daní ve výši 15 %. Jedná se o stejný způsob
zdanění, který se aplikuje u výplaty podílu na zisku obchodních korporací, tj. povinnost zdanit srážkovou
daní a odvést ji má svěřenský fond jako plátce daně.
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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Systém elektronické evidence tržeb funguje v ČR od loňského roku, a proto jsme se v jednom z minulých
čísel Zpravodaje již tomuto tématu věnovali. Vzhledem k tomu, že dosud se EET dotkla pouze 11 %
podnikatelů a zbývajících téměř 90 % aktivních podnikatelů se dotkne teprve v roce 2018, vracíme se
ještě jednou k tomuto tématu, a to mj. se zaměřením na případné možné výjimky pro drobné podnikatele.
První fáze elektronické evidence tržeb odstartovala v České republice 1. prosince 2016. Týká se
provozovatelů ubytovacích a restauračních služeb. Tato první vlna nezasáhla stánkaře, neboť podle
rozhodnutí ministerstva financí se stánkový prodej občerstvení nepočítá mezi stravovací služby, ale
o dodání zboží. Pokud tedy provozovatel nabízí možnost prodeje s sebou (například zmrzlina v kornoutu,
párek v rohlíku apod.), má povinnost začít evidovat tržby až v březnu 2018. Druhá vlna se pak týkala
maloobchodu a velkoobchodu a vstoupila v platnost 1. března 2017.
První a druhá vlna se dotkla celkem 155 000 podnikatelů. Jestliže budeme vycházet z údajů České
správy sociálního zabezpečení, tak v roce 2017 bylo v ČR 980 000 samostatně výdělečných osob, kteří
aktivně podnikali a dále 440 000 podnikajících právnických osob. To znamená, že celkem se EET
v prvních dvou vlnách týkala cca 11 % všech aktivních podnikatelů. Odhaduje se, že přibližně polovina
z těchto podnikatelů už nějaké řešení měla (registrační pokladna apod.), potom se podstatná změna
týkala ve skutečnosti přibližně 80 000 podnikatelů, kteří si museli pořídit software a zařízení s tím
související.
Kterých podnikatelů se EET dotkne v roce 2018
Třetí fáze má být spuštěna 1. března 2018 a má se týkat například poskytovatelů občerstvení bez zázemí
(tzv. stánkařů), dále farmářských trhů, lékařů, právníků, účetních, autoservisů apod. V červnu 2018 je
potom naplánována poslední fáze EET, do které mají být zahrnuti i řemeslníci a některé osobní služby.
Celkem se dotkne asi 1 250 000 podnikatelů.
EET a drobní podnikatelé
Co se týká velkých podniků, obchodních řetězců apod.,je třeba říct, že jsou natolik účetně a elektronicky
provázané, že u nich tento způsob krácení příjmů nepřipadá vůbec v úvahu. Velcí podnikatele mohou
navíc optimalizovat daně jiným způsobem. V konečném důsledku je tedy EET zaměřena zejména na
malé podnikatele. A objevují se poměrně často názory, že EET by nemusela být povinná pro ty nejmenší
podnikatele do určitého obratu nebo pro podnikatele s určitým předmětem činnosti apod.
V posledních týdnech se objevují návrhy na výjimky pro registraci EET. Například ministerstvo
financí zvažuje ulevit podnikatelům, kteří budou podléhat paušální dani a kteří budou mít roční obrat
například do 250 000 Kč. Ale tady je třeba si uvědomit, že podnikatelé s ročními tržbami do 250 000 Kč
v naprosté většině daň z příjmů vůbec neplatí, a to vzhledem k daňovým slevám. To znamená, že vyjmutí
podnikatelů z EET v případě paušální daně, by v konečném důsledku mělo pro tyto podnikatele větší
odvodové zatížení než dosud.
Dalším návrhem, který se objevil v minulých dnech, je vyjmutí z EET pro určité skupiny profesí,
například pro praktické lékaře, farmářské trhy apod. V tomto případě by byla zřejmě klíčová otázka,
podle jakého kritéria by se vybíraly profese, které nebudou podléhat EET. Například pokud by byli
vyjmuti praktičtí lékaři, proč ne stomatologové, když farmářské trhy, proč ne vinaři apod.
Osobně se přikláním k názoru Asociace malých a středních podniků a živnostníků, která doporučuje,
aby drobní živnostníci (například s ročním obratem do půl milionu korun) byli vyjmuti z elektronické
evidence tržeb. Argumentuje tím, že tato skupina dělá denní tržby v řádu několika tisíc korun, a tak
výrazněji nemůže nenarušit konkurenční prostředí. Navíc tato skupina se netýká plátců DPH, kteří mají
povinnost se zaregistrovat až od jednoho milionu.
Jako příklad bychom si v tomto případě mohli vzít zkušenosti ze zahraničí. Například v Rakousku je
roční limit pro povinnou registraci tržeb od 15 000 EUR (cca 430 000 Kč), navíc není zde online
evidence, ale pouze registrační pokladny.
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SVŠE Znojmo pořádá v rámci mezinárodní vědecké konference seminář ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, na které vystoupí mj. náměstkyně ministra financí JUDr. Alena Schillerová, prezident
Asociace malých a středních podniků a živnostníků a rakouský zástupce spolkového ministra financí.
Na programu bude současná situace EET v Česku, její porovnání s Rakouskem a diskuse o případných
změnách v zákoně o EET.
Odpoledne bude pro účastníky konference připraven workshop na téma SANKCE V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI JEJICH PROMINUTÍ. Také zde vystoupí paní náměstkyně A. Schillerová.
Registrace na webových stránkách vysoké školy www.svse.cz.
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PŘIPRAVUJEME
Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl a SVŠE Znojmo
pořádá pro vyučující OA a SŠ s výukou účetnictví

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SEMINÁŘ
ve dnech 4. a 5. prosince 2017

Jedná se seminář s akreditací MŠMT. Podmínkou pro osvědčení je účast na obou dvou dnech semináře.
1. den semináře
9:30 – 15:00 Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd – s využitím e-learningu
 Výklad, oceňování, účtování a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv
- Dlouhodobý majetek
- Zásoby
- Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
- Pohledávky a závazky
- Časové rozlišování, dohadné položky
- Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky
 Výklad obsahu jednotlivých účtových skupin nákladů a výnosů
2. den semináře
9:30 – 12:00 Účetní uzávěrka a závěrka
 Inventarizace
 Uzávěrkové operace
 Úprava účetního výsledku na základ daně, daň z příjmů splatná a odložená
 Účetní závěrka – význam, pravidla a zásady pro její sestavení
 Sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetním výkazům, přehled o peněžních tocích)
12:15 – 14:15
 Novinky v daních z příjmů a právnických osob roku 2017 a 2018
 Sankce v daňovém řízení
Místo konání semináře: hotel Krystal Praha
Lektoři: Ing. Josef Podrazký a Ing. Pavel Štohl
Cena za seminář: 1 600 Kč za oba dva dny
Seminář je bezplatný pro vyučující škol, a to v závislosti na množství odebraných učebnic (týká se pouze
výkladových učebnic Účetnictví I., II. a III. díl, Maturitní okruhy z účetnictví a Daňová evidence).
- při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 5 000 Kč je bezplatná účast pro 1 vyučujícího
- při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 10 000 Kč je bezplatná účast pro 2 vyučující
- při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 25 000 Kč je bezplatná účast pro 3 vyučující
- při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 40 000 Kč je bezplatná účast pro 4 vyučující

Poznámka: Přihlášky zasílejte mailem (nechvatalova@svse.cz, přes www.stohl-znojmo.cz nebo poštou)
nejpozději do 25. 11. 2017. V případě zájmu přesahujícího kapacitu semináře bude zařazení provedeno
dle data podání přihlášky.
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ V ÚČETNICTVÍ MD DAL 2018
SVŠE Znojmo ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl, s.r.o., 12. ročník soutěže
v účetnictví MD DAL, jehož celostátní finále se uskuteční ve Znojmě, a to ve dnech 24. – 25. 1. 2018.
Soutěž je určena pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných
škol s výukou účetnictví.
Struktura soutěže
Soutěž je organizována, stejně jako v minulých ročnících, ve dvou soutěžních dnech. První den soutěže
se uskuteční tzv. „certifikovaná část“, kdy studenti účtují příklady z jednotlivých oblastí a celkem mohou
získat 100 bodů. Tato část trvá 4 hodiny. Studenti, kteří získají 60 a více bodů obdrží od SVŠE Znojmo
certifikát.
Druhý den soutěže čeká studenty elektronický test, který bude obsahovat 100 znalostních otázek (celkem
mohou získat 50 bodů). Tato část trvá 90 minut.
Ceny pro vítěze
Studenti, kteří se umístí na 1. – 10. místě, obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč.
Vyhodnoceny budou také tři nejúspěšnější školy (průměrem bodů za školu). Vítězná škola obdrží pohár
od generálního partnera soutěže – auditorské společnosti BDO CA, s.r.o.
Startovné
Startovné bude stejně jako v loňském roce 150 Kč za účastníka.
Ubytování
Ubytování si školy zabezpečují sami. V případě zájmu Vám pošleme kontakty na jednotlivé hotely
a penziony.
Přihlášky do soutěže
Každou školu mohou reprezentovat maximálně dva vybraní zástupci (vítězové školního kola, resp.
studenti nominovaní školou). Podrobné informace včetně přihlášky do soutěže najdete na webových
stránkách soutěže www. mdd.svse.cz.
Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2017.
Bližší informace k průběhu soutěže budou přihlášeným účastníkům zasílány po ukončení registrace,
tj. začátkem ledna 2018.
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3. ROČNÍK SOUTĚŽE ÚČETNÍ TÝM 2017/2018
Jedná se o soutěž tříčlenných družstev, je určena pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví
z celé ČR.
Soutěž je rozdělena do dvou částí:
1. část - případová studie na účtování jednotlivých agend (zde je možné získat max. 100 b.)
2. část - znalostní soutěž teoretických vědomostí formou hry RISKUJ
Každé družstvo si volí otázky podle obtížnosti za 10 – 50 bodů. V případě správné odpovědi získá
družstvo příslušný počet bodů, naopak chybné odpovědi budou penalizovány zápornými body.
Otázky jsou rozděleny do pěti různých agend:
• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
• Zásoby
• Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy
• Náklady, výnosy, časové rozlišení
• Účetní uzávěrka a závěrka

Základní kola soutěže se uskuteční:
11. 12. 2017 – místo konání Znojmo
pro kraj Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský
Poznámka: V případě vysokého počtu přihlášek se může pořadatel rozhodnout o konání „základního
moravského kola“ ve dvou soutěžních dnech (kromě 11. 12.2017 ještě termín 12.12.2017)
18. 12. 2017 - místo konání Praha
pro kraj Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický
19. 12. 2017 - místo konání Praha
pro kraj Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský
Finálové kolo se uskuteční v pátek 12. 1. 2018 v Praze a bude mít celkem 12 účastníků.
Přesný klíč postupu ze základních kol bude upřesněn první prosincový týden, a to po uzavření přihlášek
do jednotlivých základních kol.
Ceny pro vítězná družstva v celostátním kole
1. cena – zájezd v hodnotě 10 000 Kč pro vítězné družstvo
2. cena – návštěva muzikálu v Praze (dle vlastního výběru)
3. cena – flash disk USB 3.0 o kapacitě 64 GB (pro každého člena družstva)
Ceny pro vítězná družstva v základním kole
1. cena – externí disk o kapacitě 500 GB (pro každého člena družstva)
2. cena – flash disk USB 3.0 o kapacitě 64 GB (pro každého člena družstva)
3. cena – kniha (pro každého člena družstva)
Ceny do soutěže věnovaly společnosti BDO CA, s.r.o. a Ing. Pavel Štohl, s.r.o.
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Bližší informace jsou na webu vzdělávacího střediska www.stohl-znojmo.cz, kde jsou také
k dispozici vzorové otázky a vzorový příklad.
Uzávěrka přihlášek: 30. listopad 2017
Kontaktní informace: V případě dotazů prosím pište na e-mail formanova.lucie@svse.cz - Bc. Ing. Lucie
Formanová.
Z minulých ročníků jsme obdrželi řadu kladných ohlasů. Za všechny vybíráme názor jedné
z vyučujících:
Soutěž jsme absolvovali poprvé, byla to zajímavá zkušenost jak pro studenty, tak pro mě.  
Můžu konstatovat, že po odborné stránce byla soutěž na vysoké úrovni, že studenti museli být opravdu
připravení jak po stránce praktické (případová studie), tak po stránce teoretické (vědomostní soutěž
Riskuj).
Co se týká obsahu jednotlivých kol, myslím tím základní ve Znojmě i finále v Praze, musím říct, že
jste to měli nachystané velmi srozumitelně a logicky, kdy se znalostní úroveň stupňovala od základních
vědomostí až po vědomosti úrovně vysoké školy.
U této soutěže hodně záleží nejen na úrovni odborných znalostí, ale hlavně na štěstí při výběru otázek
a taktice ostatních hráčů.
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