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On-line kurzy DANĚ 
 
Přinášíme Vám ukázku a popis toho, jak vypadají naše on-line kurzy daní. 
 
On-line kurzy obsahují: 
 

1. Videa 
2. Studijní materiály 
3. Procvičování 

 
 

1. Videa 
 

Naši lektoři natočili videa, na kterých vysvětlují jednotlivá témata. 
 

 
 

 
 

2. Studijní materiály 
 
Všechny studijní materiály jsou připravené na míru jednotlivým kurzům, zpracoval je 
náš lektorský tým daňových poradců. V každé lekci najdete popis látky a dále: 
 

 

Vyřešené příklady 

 na těchto příkladech uvidíte praktická řešení problematiky 

 

Příklady k řešení pro Vás 

 na těchto příkladech si vyzkoušíte sami, zda umíte aplikovat 

správný postup 

 

Kontrolní otázky  
 na těchto otázkách si ověříte své znalosti 

 

 

Kontrolu správného řešení 
 abyste měli jistotu, že při příkladech a výpočtech postupujete 

správně, najdete zde i řešení všech příkladů 
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Ukázka ze studijních materiálů DPH (lekce 2, strana 1): 

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) 
 

 Lekce 2. 
MÍSTO PLNĚNÍ, VYMEZENÍ PLNĚNÍ, 

OPERACE SE ZBOŽÍM a POSKYTNUTÍ 
SLUŽEB   

 
 
 

2.1. Místo plnění 

 
 při dodání zboží (§7)  

o bez odeslání nebo bez přepravy – je místo, kde k dodání zboží 

dochází 

o s odesláním nebo s přepravou – je místo, kde se zboží nachází 

v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná 

uskutečňovat (prostřednictvím osoby, která zboží dodává, 

odběratelem či třetí osobou zmocněnou k přepravě) 

o s instalací nebo s montáží – je místo, kde je zboží instalováno či 

smontováno 

o nemovité věci – je místo, kde se nemovitá věc nachází 

 při zaslání zboží (§8) – je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání 

nebo přepravy; specifika viz jednotlivé odstavce 

 při poskytnutí služby (§9) 

o osobě povinné k dani – je místo, kde má příjemce služby sídlo, případně 

provozovna, pokud je odlišná od sídla a služba je poskytnuta provozovně. 

Pokud má příjemce služby sídlo v tuzemsku, je místo plnění v tuzemsku 

o osobě nepovinné k dani – je místo, kde má poskytovatel služby sídlo, 

případně provozovna, pokud je odlišná od sídla a služba je poskytnuta 

prostřednictvím provozovny 

 při poskytnutí služby – výjimky ze základního pravidla (§10 - §10i)  

 při pořízení zboží z jiného členského státu (§11) – je místo, kde se zboží nachází 

po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli  

 při dovozu zboží (§12) – je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, 

kdy vstupuje ze zahraničí na území EU  
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3. Interaktivní testy 
 
Interaktivní testy Vám umožní vyzkoušet si a procvičit Vaše znalosti.  
 
Ovládání studijního systému je velmi jednoduché. Testy můžete skládat opakovaně. 
Na závěr každého testu systém vždy zkontroluje Vaše odpovědi a ukáže Vám 
správná řešení. 
 
Takto například vypadají testové otázky z oblasti daní: 
 
 

 
 

 
 

 
 


