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NAKLADATELSTVÍ 1. VOX a.s.

Komplikované účetní případy
a jejich daňové dopady
Petr Kout / Tomáš Líbal
Kniha se zaměřuje na oblasti, které v účetní a daňové praxi působí těžkosti. Uvádí popis problémů
a nabízí jejich účetní a daňové řešení, zejména
z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Je doplněna velkým množstvím ilustrativních
příkladů.
Graﬁcké zpracování odlišuje citace příslušných
předpisů od výkladové části a příkladů. Členění
publikace je přehledné podle jednotlivých tematických okruhů. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
operace s pohledávkami, náklady z pohledu
zahrnování do základu daně z příjmů, operace
s cizí měnou, jiný výsledek hospodaření minulých
let, zaměstnanecké beneﬁty, ceny mezi spojenými
osobami a další otázky. V závěru příručky najdete
i užitečné praktické pomůcky.

Daň z přidané hodnoty 2013
Úplné znění zákona o DPH od 1. ledna
2013 s pedagogickými pomůckami
včetně komentářů a grafů
Jana Ledvinková
Tato publikace vychází již v šestém úplném vydání pro velký zájem veřejnosti z praxe.
Je stále jedinou publikací na trhu, která názorným
způsobem na grafech a podrobných komentářích
srozumitelnou formou provádí celým zákonem
o DPH.
Jedná se o formu vhodnou pro začínající plátce
DPH. Ovšem pro pokročilé čtenáře je v publikaci
uvedena řada užitečných judikátů SDEU, závěrů
z Koordinačních výborů, informací GFŘ, kterých
zvláště v posledních dvou letech je velké množství. Některé důležité informace GFŘ a závěry
z Koordinačních výborů jsou uvedeny v přílohové
části publikace.

Doporučená cena 385 Kč,

Doporučená cena 395 Kč,

zvýhodněná cena 348 Kč

zvýhodněná cena 315 Kč

jelenova@vox-kurzy.cz

www.vox.cz/odborne-publikace/

288 stran, brožovaná
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344 stran, brožovaná

ZÁŘÍ 2013

JEŠTĚ STIHNETE

MEZINÁRODNÍ
PRACOVNÍ
SNÍDANĚ
ZDANĚNÍ
S WORKSHOPEM
ZÁKLADNÍ ORIENTACE
– SETKÁNÍ
PŘÍJMŮ
– PRAKTICKÉ
PERSONALISTŮ
ŘEŠENÍ
V PRÁVU PRO ÚČETNÍ
KOMPLIKOVANÝCH PŘÍKLADŮ A EKONOMICKÉ PROFESE
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTATNACŮ JAKO PŘEDPOKLAD
(WORKSHOP)
TRŽNÍHO ÚSPĚCHU ZAMĚSTNAVATELŮ

30. 9. 2013

30. 9. 2013

09:00–14:00

09:00–16:00

URČENO

URČENO

Pro zkušené účetní, ﬁnanční manažery, daňové a
účetní poradce, specialisty pro mezinárodní zdanění účetních a auditorských společností, kteří
chtějí získat větší jistotu při řešení komplikovaných problémů v oblasti mezinárodního zdanění
příjmů vyžadujících aplikaci mezinárodních smluv
o zamezení dvojího zdanění.

Pro začínající a mírně pokročilé účetní, ekonomy
a ﬁnanční manažery/neprávníky.

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Václav Zíka (MF ČR – zástupce ředitele odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná a vedoucí
oddělení Mezinárodní daňové vztahy)

CÍL
Seznámit se základními právními instituty, právními normami ČR, vlivem práva EU na tuzemské
právo, právními úkony, vymáháním práva – základy občanského soudního řízení, trestním a
správním řízením a dále řízením vykonávacím a
insolvenčním. Výklad je zaměřen na právní problematiku, se kterou se setkávají účetní a jiné ekonomické profese. Dále je zařazena problematika
rekodiﬁkace soukromého práva.

PROGRAM
PŘEDNÁŠÍ
Před konáním semináře posluchači obdrží na e-mailovou adresu zadání příkladů, které budou řešeny v průběhu vzdělávací akce tak, aby si mohli
připravit své návrhy na řešení a dotazy. Předpokládá se široký prostor pro diskuzi.
Tematické okruhy: Existence versus neexistence stálé provozovny • zdaňování dividend, úroků,
licenčních poplatků • zdaňování příjmů z pronájmu versus z prodeje majetku • zdaňování příjmů
ze závislé činnosti • poskytování služeb versus
mezinárodní pronájem pracovní síly • plátce daně
• skutečný vlastník příjmu.

Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK,
advokátní koncipientka)
PROGRAM
Pojem práva a jeho vlastnosti • právní odvětví a
dělení práva • prameny práva • právní předpisy
Evropské unie • závazky a věcná práva – vznik a
zánik závazků • právní odpovědnost • vymáhání
práva – soudy a druhy soudních řízení v ČR.
Alternativní řešení sporů • vybrané otázky nového
občanského zákoníku.
Seminář bude doplněn o aktuální novinky v
platném právu.

KÓD 1305400

KÓD 1305570

CENA: 2 390 Kč bez DPH
/2 892 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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SPOLEČNOST S RUČENÍM
OMEZENÝM OD ROKU 2014
Z DAŇOVÉHO POHLEDU

KPV

MINIMUM CELNÍHO
DEKLARANTA
VÝKLAD ZÁKLADNÍCH
CELNÍCH PŘEDPISŮ EU A ČR

KDP ČR

1. 10. 2013

1. – 4. 10. 2013

09:00–16:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Pro ekonomy, společníky a jednatele, účetní, daňové poradce, auditory.

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím
celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit
si dosavadní informace v dané problematice.

CÍL
Seznámit posluchače s právní úpravou s.r.o. po
rekodiﬁkaci soukromého práva potřebnou pro
běžnou podnikatelskou praxi s daňovými souvislostmi. Úprava s.r.o. doznává od 1. 1. 2014 významných změn (např. vyšší odpovědnost jednatelů či daňové změny).

CÍL

PŘEDNÁŠÍ:

Zvládnout problematiku provádění celního řízení a
uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých
celních režimů.

Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce)

PŘEDNÁŠÍ

PROGRAM

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního
obchodu)

NOVÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVA: Porovnání se současnou úpravou • přechod na novou
úpravu • přechodná ustanovení pro existující společnosti • nové soukromoprávní principy důležité
pro s.r.o. • úprava korporací v novém občanském
zákoníku (sídlo, orgány společnosti, jednání za
společnost) • úprava obchodních korporací a speciálně s.r.o. v zákoně o obchodních korporacích •
vztah k dalším předpisům (např. rejstříkový zákon,
zákon o statusu veřejné prospěšnosti).
HLAVNÍ NOVINKY: Výše základního kapitálu •
obchodní podíl jako věc • druhy obchodních podílů • kmenový list • ukončení účasti ve společnosti.
ZVÝŠENÁ ODPOVĚDNOST JEDNATELŮ.
JEDNATELÉ.
ZMĚNY DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ.
KÓD 1305520

PROGRAM
VÝKLAD ZÁKLADNÍCH CELNÍCH PŘEDPISŮ
EU A ČR: NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92,
kterým se vydává celní kodex Společenství •
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93, kterým
se provádí celní kodex Společenství • NAŘÍZENÍ
KOMISE č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění
pozdějších předpisů (celní sazebník) • ZÁKON č.
13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění • VYHLÁŠKA č. 199/2004 Sb., ve znění vyhl. 200/2005
Sb.
Po skončení výuky TEST IES.

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305526

KÓD 1305810

CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KCÚ)

CENA: 6 990 Kč bez DPH
/8 458 Kč vč. 21% DPH/

KÓD 1305521

KÓD 1305815

CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)

CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)
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POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI,
KTERÉ NEJSOU NAŠE,
PLATEBNÍ KARTY

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ
MAJETEK A JUDIKATURA

2. 10. 2013

3. 10. 2013

09:00–13:00

09:00–16:00

URČENO

URČENO

Pokladním a pokladníkům v podnikatelské a nepodnikatelské sféře.

Podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům.

CÍL

CÍL

Seznámit správce hotovosti s povinnostmi z hlediska účetnictví a daní.

Seznámení s problematikou odpisování majetku
z hlediska daně z příjmů.

PŘEDNÁŠÍ

PŘEDNÁŠÍ

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, jednatel
BD Consult, s.r.o., Praha)
Ing. Eva Sedláková (MF ČR – odbor daně
z příjmů a veřejná pojistná)

PROGRAM
Vedení pokladny a pokladní knihy • pokladní operace • práva a povinnosti pokladních pracovníků •
vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice • hmotná odpovědnost • účetní operace
• provozní zálohy • stálé zálohy • vyúčtování záloh
• zjednodušené daňové doklady • náležitosti účetních a daňových dokladů • inventarizace pokladny
• manka a schodek pokladny • vazba pokladny na
mzdovou a ﬁnanční účtárnu, na vyúčtování pracovních cest • ceniny • nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti • zabezpečení a vybavení
pracoviště pro činnost pokladních pracovníků •
smlouva o hmotné odpovědnosti • operace s platebními kartami a šeky • cizí měna, kursy a přepočty, kursové rozdíly.

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD VČETNĚ
INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ NOVELE
ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ
ZÁKONÍK

PROGRAM
09:00–13:00 • Ing. Eva Sedláková
Hmotný majetek včetně změn, soubor věcí, byty,
stavby, zvířata • pozemek a jeho porost • nehmotný
majetek • majetek ve spoluvlastnictví • technické
zhodnocení majetku najatého i formou ﬁnančního
leasingu • odpisování majetku jiným poplatníkem
než vlastníkem • odpisování fotovoltaických elektráren • účetní odpisy jako daňový výdaj • vstupní
cena majetku • změny při stanovení vstupní ceny
majetku odkoupeného po ukončení nájmu • vstupní cena majetku • technické zhodnocení majetku
• pokračování v započatém způsobu odpisování
• způsoby odpisování, změny v odpisování podle
§ 31 a § 32 • uplatňování zůstatkové ceny majetku
do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů
• postup při uplatňování škody na odpisovaném
majetku.
14:00–16:00 • Ing. Zdeněk Burda
Judikatura k hmotnému majetku, technickému
zhodnocení majetku a technickému zhodnocení
pronajatého majetku.

KÓD 1304560

KÓD 1304610

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ
MINIMUM PRO ASISTENTY

4. 10. 2013
09:00–14:00
CÍL
Vysvětlení základních ekonomických principů a
postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných
pro běžnou praxi obchodních společností, a to
zejména pro osoby, pro které není oblast daní a
účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začínají a potřebují se v ní lépe zorientovat.

Není-li
uvedeno
jinak,
školit Vás
budeme
v sídle společnosti
1. VOX a.s.

PŘEDNÁŠÍ
RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce)
PROGRAM
Vysvětlení základních ekonomických principů a
postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných
pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní
závěrky) • účetní principy, náležitosti účetních
dokladů, oběh dokladů a jejich archivace • majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace
(základní postupy) • co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty) • fakturace a
související problémy • náklady a výnosy • přehled
daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a
základních principů pro jejich aplikaci, zejména se
zaměřením na základní povinnosti) • daň z příjmů
(základní princip zdanění fyzických a právnických
osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem,
povinnosti daňového subjektu) • základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění • vztah se správcem
daně (registrace, základní práva a povinnosti
daňového subjektu, termíny podávání přiznání a
hlášení, kontrola správce daně) • daň z přidané
hodnoty – základní pravidla aplikace daně.
Při výkladu budou též zdůrazněny aktuální novinky v legislativě pro rok 2014.

K CENTRUM
Senovážné nám. 23
Praha 1
Tel: 226 539 670
777 741 777

prihlaska@vox-kurzy.cz

POZNÁMKA
V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.

KÓD 1305170
CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
6
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ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ
PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ TERMINOLOGIE

KPV

4., 11., 18. a 25. 10. 2013
09:00–13:00
URČENO
Pro ty, kteří si potřebují osvojit nebo prohloubit terminologii v oblasti ﬁnancí a účetnictví a nemají s
běžnou konverzací problémy.
CÍL
Rozšířit a prohloubit znalosti odborné terminologie,
ekvivalenty k jednotlivým termínům v britské i americké angličtině, český překlad. Zlepšit schopnost
porozumění ﬁnančním dokumentům a odborným
textům v dané sféře. Umožnit posluchačům lépe
se orientovat v současných problémech ve ﬁnancích a účetnictví jako například v neetickém chování ﬁnančních subjektů při sestavování ﬁnančních
dokumentů, podvody v účetnictví, ale i důležité roli
účetních při rozkrývání ﬁnančních podvodů. Zlepšit
porozumění slyšenému textu, popisujícímu výše
zmíněné skutečnosti. Nahrávky jsou autentické a
účastníci kurzu tak mají jedinečnou příležitost skloubit čtený dokument se slyšenou informací.
Účastníci kurzu budou mít též prostor pro ústní
projev, čímž si procvičí všechny tři základní dovednosti potřebné pro znalost jazyka. Všechny
tištěné materiály obsahují vysvětlení slovní zásoby v angličtině, většina termínů je opatřena českým překladem.
PŘEDNÁŠÍ
PhDr. Iva Ullrichová (lektorka – dlouhodobá praxe ve výuce ﬁnanční angličtiny)
PROGRAM
1. den:
ÚČETNICTVÍ: Základní ﬁnanční dokumenty • rozvaha • výsledovka • cash ﬂow • terminologie užívaná v UK a USA • jak číst čísla • cvičení a kvízy
na procvičení.
FINANČNÍ PRINCIPY A ZÁSADY: Nejběžnější
účetní principy, problémy překladu – účet časového rozlišení • mezinárodní standardy – GAAP
(GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) • IFRS (IFRS – International Financial Reporting Standards).

2. den:
FINANČNÍ KOEFICIENTY: Jejich užitečnost • o
čem vypovídají • jak jim rozumět • jejich důležitost
při stanovování ﬁnanční pozice ﬁrmy.
AUDITY.
DANĚ: Daňové účetnictví, daňové kategorie • termíny – česko-anglické ekvivalenty a další.
3. den:
AMORTIZACE – ODPISY: Metody odpisů • výpočetní metody odpisů.
NEJZNÁMĚJŠÍ ÚČETNÍ SKANDÁLY: Kreativní
účetnictví • zneužití účetnictví pro ﬁnanční zločiny
• použití ﬁnančního účetnictví pro jejich odhalení
• důležitá role soudních znalců v oboru účetnictví.
4. den:
DOHLED NAD FINANČNÍM SEKTOREM: Střet
zájmů ve ﬁnancích a účetnictví • dozorčí orgány.
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ.
12:00–13:00 TEST IES: Test ověřuje znalost nejdůležitějších a nejčastěji užívaných výrazů a termínů
ve ﬁnančnictví a účetnictví. Jsou testovány formou
překladu z angličtiny do češtiny a naopak. Tyto termíny jsou během kurzu důkladně probírány.
POZNÁMKA
Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o
jeho absolvování. Zájemci mohou na základě
úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní
certiﬁkát IES.
Jako bonus získají materiály s dalšími dvěma
tématy k samostudiu: SPOLEČENSKÁ KONVERZACE – nejběžnější fráze a situace užívané
v obchodním styku a OBCHODNÍ KORESPONDENCE – typy oslovení v dopisech, zakončení
dopisu, ukázky dopisů na různá témata.
KÓD 1304400
CENA: 4 990 Kč bez DPH
/6 038 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1304405
CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)
KÓD 1304406
CENA: 3 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná pro cena členy KCÚ)
7
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ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
AKTUALITY
OČIMA DAŇOVÉ
PORADKYNĚ

FAKTURACE, PRÁCE
S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI
DOKLADY

7. 10. 2013

11. 10. 2013

09:00–14:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Ekonomům, daňovým poradcům, auditorům,
účetním, tj. všem, kteří chtějí mít přehled o aktuálním stavu legislativy.

Pro začínající a mírně pokročilé účetní a všechny
ostatní, kteří pracují s účetními doklady.

V ÚČETNÍM A ORGANIZAČNÍM SYSTÉMU
ORGANIZACE V NÁVAZNOSTI NA SMLUVNÍ
VZTAHY

CÍL
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka)
PROGRAM

Seznámit posluchače s praktickými postupy při
práci s doklady. Zejména proto, že se nejedná o
pouhé evidence nebo zakládání, ale o návaznost
na právní předpisy, vymáhání pohledávek, smluvní sankce, vnitřní kontrolní systém organizace.

Účastníci přednášky budou podrobně seznámeni se změnami zákona o daních z příjmů, DPH a
ostatních daňových a souvisejících zákonech a
účetních předpisech, které jsou aktuální pro období roku 2013 a s očekávanými změnami od roku
2014.
Výklad bude doplněn o účetně-daňové řešené
praktické příklady.

PŘEDNÁŠÍ

KÓD 1304190

KÓD 1305070

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/ 2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně)
PROGRAM
Co je faktura • faktura v cizí měně a měnová doložka • podklady pro fakturaci • vznik pohledávky a
závazku ve vazbě na smluvní vztahy, záloha • tzv.
saldokonto faktur, důslednost při evidenci a inventarizaci • splatnost, prodlení dlužníka a smluvní
sankce • účetní doklad a účetní záznam ve vazbě
na zákon o účetnictví • oběh účetních dokladů,
vzory směrnice • cizí měny a kursové rozdíly •
opravy účetních dokladů • daňové doklady dle zákona o DPH • přefakturace • sleva, bonus, skonto
• archivace dokladů • odpis pohledávek.

ŘÍJEN 2013

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE
PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
ZA 5 DNÍ
SNADNO A RYCHLE

INVENTARIZACE MAJETKU
A ZÁVAZKŮ A JEJÍ VAZBY DO
ÚČETNICTVÍ A DANÍ, VAZBA
NA VNITŘNÍ SMĚRNICE
SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO PŘÍPRAVU
NA UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2013

14. – 18. 10. 2013

14. 10. 2013

09:00–16:00

09:00–13:00

URČENO

URČENO

Pro začátečníky a věčné začátečníky.
PŘEDNÁŠÍ

Pro podnikatelské subjekty, a to nejen účetním,
pracovníkům účetních a poradenských ﬁrem a
ekonomickým pracovníkům, ale i samotným majitelům ﬁrem.

Ing. Jana Stehlíková (samostatná účetní poradkyně)

CÍL

PROGRAM
Rozvaha, druhy účtů • podvojný souvztažný zápis • účetní evidence • účtová osnova • rozvrh •
demonstrace zachycení účetního období v hlavní
knize a v deníku z konkrétního příkladu.
DPH • daňové doklady evidence DPH • účtování
zásob (kombinace plátci – neplátci, účtování v tuzemsku, v EU, dovoz, vývoz).
Majetek (pořízení, vyřazení, výpočet odpisů, vazba na výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát).
Zúčtovací vztahy • výpočet mezd • účtování mzdových nákladů • časové rozlišení.
Závěrečný příklad (otevření období, účtování případů, uzavření období, sestavení daňového přiznání a stanovení daňové povinnosti, vyplnění
výkazů rozvaha, výsledovka, zaúčtování daně a
zjištění výsledku hospodaření z konkrétního zadání).
Po skočení výuky TEST IES.
POZNÁMKA
Seminář není určen pro řešení detailních a
speciﬁckých problémů v jednotlivých účtových třídách.
Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o
jeho absolvování. Zájemci mohou na základě
úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní
certiﬁkát IES.

KÓD 1305220
CENA: 6 990 Kč bez DPH
/8 458 Kč vč. 21% DPH/

Seznámit posluchače s povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s
jejich náhradami.
PŘEDNÁŠÍ
Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)
PROGRAM
Praktický výklad inventarizace majetku a závazků
v návaznosti na ustanovení zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních
rozdílů.
Požadavky na průkaznost účetnictví, inventarizace majetku a závazků, členění majetku a závazků,
oceňování majetku a závazků. Harmonogram inventarizačních prací, příprava inventarizace, vnitřní směrnice o inventarizaci, způsoby provádění
inventarizace, inventarizace fyzická a dokladová.
Inventarizační písemnosti – inventurní soupis a
jeho náležitosti. Výsledky inventarizace. Postupy
účtování inventarizačních rozdílů. Úschova inventarizačních písemností. Smlouvy o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky.
POZNÁMKA
Lektorka je autorkou publikace „Vnitřní směrnice pro podnikatele“. Tato publikace obsahuje CD s vypracovanými návrhy směrnice. CD
lze použít při zpracování směrnice v účetní
jednotce. Publikaci je možno na semináři zakoupit.

KÓD 1305225

KÓD 1304570

CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
JAK SE VYVAROVAT CHYB
PŘI UPLATŇOVÁNÍ DPH

15. 10. 2013
09:00–16:00
URČENO
Podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků.

Zakázkové
vzdělávání…

CÍL
Identiﬁkovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k
chybám, návrhy, jak se jich vyvarovat. Zkušenosti
z postupu při vytýkacích řízeních a daňových kontrolách.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)
PROGRAM
Identiﬁkace chyb v předmětu zákona o DPH, co
je a co není předmětem zákona o DPH • místo
plnění a jeho správné určení • povinnost přiznat
daň – kdo, kdy • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti • správné stanovení základu daně a sazby daně, případně osvobození •
daňové doklady – náležitosti, jejich doplňování a
opravy • nárok na odpočet daně na vstupu – podmínky.
POZNÁMKA
Účastníci si mohou zakoupit publikaci „Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady“ autorů Ing. Petra Kouta, CSc. a Tomáše
Líbala, které vydalo nakladatelství VOX. Podrobné informace naleznete na www.vox.cz/
odborne-publikace/, případně se informujte
na jelenova@vox-kurzy.cz.

KÓD 1305020
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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skutečně
podle Vašich
představ
...na nás
se můžete
spolehnout

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ
Tel.: 226 539 683
777 741 794
zakazky@vox-kurzy.cz
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KONFERENCE
JAK PODNIKAT PO 1. 1. 2014?
PRAKTICKÉ DOPADY, KTERÉ PODNIKATELŮM PŘINESE NOVÉ SOUKROMÉ PRÁVO

KONFERENCE

Zveme vás na odbornou konferenci, na které se
dozvíte, jaký bude reálný dopad nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních
korporacích a dalších předpisů na vaše podnikání.
Připraveny jsou příspěvky ze všech významných
oblastí podnikatelského života – od uzavírání
smluv přes nemovitosti až po změny v uspořádání společnosti. Pečlivě vybraní přednášející
přitom zajistí nejen vysokou odbornou úroveň jednotlivých příspěvků, ale i jejich srozumitelnost a
praktickou orientaci. Podzimní termín konference
umožní přednášejícím zohlednit všechny doprovodné předpisy (z nichž je řada teprve ve stádiu
návrhu) a vám poskytne dostatek času zavést potřebné změny ve vašem podnikání.
16. – 17. 10. 2013
MÍSTO
KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ,
Na Poříčí 42, Praha 1
URČENO
Především jednatelům, členům představenstva
a dozorčích rad, střednímu managementu, stejně jako majitelům společností. Konference bude
přínosem i pro podnikové právníky, advokáty či
další odbornou veřejnost, která se ve své praxi s
problematikou nového soukromého práva bude
setkávat.
CÍL
Získat přehled o zásadních změnách, které podnikatelům od 1. 1. 2014 přinese nové soukromé
právo, a tím i možnost se na širokou paletu změn
dobře připravit.
ODBORNÝ GARANT
bnt attorneys-at-law s.r.o.

REKODIFIKACE

PROGRAM
16. 10. 2013
Moderátor dne: Mgr. Jan Šafránek
09:00–09:15 • ÚVOD • Mgr. Tomáš Běhounek
09:15–10:00 • ZMĚNY V JEDNÁNÍ
PODNIKATELE • JUDr. Jan Lasák, LL.M.
10:00–11:15 • NOVINKY V UZAVÍRÁNÍ SMLUV
• JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
11:15–12:15 • JAK VE SMLOUVĚ ZAJISTIT
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU DRUHÉ SMLUVNÍ
STRANY? • Mgr. Robert Němec, LL.M.
13:15–14:15 • FORMULÁŘOVÉ SMLOUVY
A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
• JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
14:15–14:45 • KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA
O DÍLO • Mgr. Tomáš Běhounek, Mgr. Libor
Ulovec
15:00–16:00 • NÁJEMNÍ SMLOUVA • JUDr. Petr
Bezouška, Ph.D.
16:00–16:30 • Diskuze na závěr 1. dne za účasti
JUDr. Petra Bezoušky, Ph.D.
17. 10. 2013
Moderátor dne: Mgr. Pavel Pravda
09:00–10:00 • KDE A JAK ŽALOVAT
PO 1. 1. 2014
• JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D, LL.M.
10:00–11:15 • CO SE SPOLEČNOSTMI, KTERÉ
VZNIKLY DO 31. 12. 2013?
• JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
11:15–12:15 • AKCIOVÁ SPOLEČNOST
PO 1. 1. 2014 • Mgr. Pavel Pravda
13:15–14:00 • SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM PO 1. 1. 2014 • Mgr. Jan Šafránek
14:00–15:00 • JAK TO BUDE S NEMOVITOSTMI
• Mgr. Ing. Petr Baudyš
15:00–16:00 • JEDNATELÉ, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY – ODPOVĚDNOST, ODMĚŇOVÁNÍ A SOUBĚH FUNKCÍ
• doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
16:00–16:30 • Diskuze na závěr 2. dne za účasti
doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D.

KÓD 1303760
CENA: 14 990 Kč bez DPH
/18 138 Kč vč. 21% DPH/
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ÚČETNÍ PŘÍPADY
PRO POKROČILÉ

DODACÍ DOLOŽKY
INCOTERMS 2010

VÝKLAD, ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH
A CELNÍCH PŘEDPISŮ PŘI PROVÁDĚNÍ
ZAHRANIČNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM

17. – 19. 10. 2013

21. 10. 2013

1. a 2. den 09:00–16:00, 3. den 09:00–13:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení,
logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

CÍL
Seznámit s řešením jednotlivých účetních kategorií
podle aktuálně platných českých účetních předpisů.
Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní
závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických
příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy společnosti.
PŘEDNÁŠÍ
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (VŠE – katedra
podnikové ekonomiky, účetní expert, prezident
KCÚ ČR)
PROGRAM
Regulace účetnictví v ČR – účetnictví podle českých
předpisů, základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – pořízení, odpisy a vyřazení
dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku • ﬁnanční majetek – majetkové
cenné papíry (účtování a oceňování), dluhové cenné
papíry (účtování a oceňování), derivátové kontrakty
(účtování a oceňování) • zásoby – průběžný versus
periodický systém, inventarizace zásob • zúčtovací
vztahy – přímý a nepřímý odpis pohledávek, cizoměnové operace, rezervy a přechodné položky •
operace ve vlastním kapitálu – zvyšování a snižování základního kapitálu, rozdělování výsledku hospodaření, druhové versus účelové členění provozních
nákladů • účetní uzávěrka – inventarizace majetku a
závazků, vyčíslení splatné a odložené daně • účetní
závěrka – rozvaha a výsledovka, příloha, cash ﬂow •
souvislý příklad • diskuze.
POZNÁMKA

CÍL
Přinést účastníkům deﬁnici jednotlivých dodacích
doložek INCOTERMS 2010, schopnost správně
je používat a identiﬁkovat obchodněprávní rizika
při jejich použití. Přehled o pravidlech uplatňování
DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých
obchodních transakcí.
PŘEDNÁŠÍ
Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního
obchodu)
PROGRAM
PROVÁDĚNÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU SE
ZBOŽÍM (VNITROUNIJNÍ I MIMOUNIJNÍ OBCHOD) SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ VYUŽITÍ DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS 2010
PLATNÝCH OD 1. 1. 2011.
Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost
smluvních vztahů v zahraničním obchodě se
zbožím, zejména pak v kupní smlouvě • důležité
aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 –
balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě
• charakteristika jednotlivých dodacích doložek
INCOTERMS 2010 • vliv smluvních ujednání a
dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů (při vnitrounijním
obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží) •
praktické příklady obchodních operací • diskuze a
odpovědi na dotazy účastníků.

Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení
o jeho absolvování.

KÓD 1304180

KÓD 1305800

CENA: 4 990 Kč bez DPH
/6 038 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2013
A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO
ROK 2014 – SPECIÁLKA
VOLNÝ CYKLUS

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH
OSOB V ROCE 2013
A OČEKÁVANÉ ZMĚNY
PRO ROK 2014 – SPECIÁLKA
1. SEMINÁŘ

22. – 23. 10. 2013

22. 10. 2013

URČENO

09:00–16:00

Zkušeným zájemcům o problematiku daně z příjmů PO a FO, daňovým poradcům, auditorům,
účetním, pracovníkům poradenských ﬁrem, vedoucím ekonomických útvarů.

URČENO

CÍL
Prohloubení znalostí, výměna zkušeností, široký
prostor pro diskuzi.
PŘEDNÁŠÍ

Pokročilým zájemcům o problematiku daně z příjmů FO, daňovým poradcům, auditorům, účetním,
pracovníkům poradenských ﬁrem, vedoucím ekonomických útvarů, OSVČ.
CÍL
Prohloubení znalostí, výměna zkušeností, široký
prostor pro diskuzi.

Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka)
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)

PŘEDNÁŠÍ

PROGRAM

PROGRAM

VOLNÝ CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ
LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj (změny
zákona ve vazbě na rekodiﬁkaci soukromého práva) • předmět daně • osvobození od daně • základ
daně • spoluvlastnictví • sdružení • spolupracující
osoby • daňová evidence • ukončení, přerušení
podnikání • paušální uplatnění výdajů • přechod z
daňové evidence na vedení účetnictví • solidární
zvýšení daně • uplatnění daňového zvýhodnění
na děti • přidanění neuhrazených závazků • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • odpisy dlouhodobého hmotného majetku • automobil v podnikání • leasing • rezervy na opravy dlouhodobého
hmotného majetku.

1. seminář
22. 10. 2013
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ROCE
2013 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014 –
SPECIÁLKA • Bc. Marta Šťastná
2. seminář
23. 10. 2013
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE
2013 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014 –
SPECIÁLKA • Ing. Ivana Pilařová

Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)

KÓD 1307190

KÓD 1307170

CENA: 4 490 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
490 Kč při účasti na celém cyklu)
/5 433 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH
OSOB V ROCE 2013
A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO
ROK 2014 – SPECIÁLKA
2. SEMINÁŘ

23. 10. 2013
09:00–16:00
URČENO
Pokročilým zájemcům o problematiku daně z příjmů PO, daňovým poradcům, auditorům, účetním,
pracovníkům poradenských ﬁrem, vedoucím ekonomických útvarů.
CÍL
Prohloubení znalostí, výměna zkušeností, široký
prostor pro diskuzi.

Je to
tak
snadné...

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka)
PROGRAM
Vybrané problematické oblasti: Komplikované
části transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně • komplikované oblasti posuzování daňových a nedaňových výdajů ve vazbě na
jejich zaúčtování • očekávané změny pro rok 2014
známé k termínu realizace semináře.

KÓD 1307180
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
14

Využijte
možnosti
on-line
přihlášení
na
www.vox.cz
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DPH V ROCE 2013 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014
– SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ
VOLNÝ CYKLUS

29. – 31. 10. 2013

PROGRAM

MÍSTO

VOLNÝ CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE
ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
URČENO
Pro zkušené daňové poradce a ﬁnanční účetní,
ekonomy, podnikatele.

1. seminář
29. 10. 2013
• UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA
TUZEMSKO V ROCE 2013 A PŘIPRAVOVANÉ
ZMĚNY PRO ROK 2014
• Ing. Marika Voženílková

CÍL
Prohloubení znalostí a výměna praktických zkušeností s uplatňováním DPH.
PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní
poradenství a problematiku intrakomunitárního
plnění)
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)
Ing. Marika Voženílková (metodička nepřímých
daní, Generální ﬁnanční ředitelství v Hradci
Králové)

2. seminář
30. 10. 2013
• UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A
TŘETÍCH ZEMÍ V ROCE 2013 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014
• JUDr. Svatopluk Galočík
3. seminář/workshop
31. 10. 2013
• DPH V ROCE 2013 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014
• Bc. Marta Šťastná
POZNÁMKA
Na konci posledního dne cyklu účastníci
obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

KÓD 1307160
CENA: 5 490 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
1 380 Kč při účasti na celém cyklu)
/6 643 Kč vč. 21% DPH/
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UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE
2013 A PŘIPRAVOVANÉ
ZMĚNY PRO ROK 2014

UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI
ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ
V ROCE 2013 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2014

– SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ

– SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ

1. SEMINÁŘ

2. SEMINÁŘ

29. 10. 2013

30. 10. 2013

09:00–16:00

09:00–16:00

MÍSTO

MÍSTO

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

URČENO

URČENO

Pro zkušené daňové poradce a ﬁnanční účetní,
ekonomy, podnikatele.

Pro zkušené daňové poradce a ﬁnanční účetní,
ekonomy, podnikatele.

CÍL

CÍL

Prohloubení znalostí a výměna praktických zkušeností s uplatňováním DPH.

Prohloubení znalostí a výměna praktických zkušeností s uplatňováním DPH mezi zeměmi EU a
třetích zemí.

PŘEDNÁŠÍ
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Marika Voženílková (metodička nepřímých
daní, Generální ﬁnanční ředitelství v Hradci Králové)

JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění)

PROGRAM

PROGRAM

Změny zákona o DPH v roce 2013 a připravované
změny pro další období • vymezení předmětu daně
dle judikatury ESD • sídlo osoby povinné k dani a
provozovny ve vazbě na místo plnění • ekonomická činnost • výkon veřejné správy • obrat a chyby
při jeho výpočtu • osoba neusazená v tuzemsku a
osvobozená osoba • identiﬁkované osoby, jejich
registrace, povinnosti a omezená práva • vznik povinnosti přiznat daň, dílčí a opakovaná plnění • speciﬁcké případy dodání zboží a převodu nemovitostí •
poskytnutí služby • hlavní a vedlejší plnění ve světle
judikatury ESD • základní pravidla pro vystavování
daňových dokladů, jejich uchovávání, náležitosti daňových dokladů • vymezení základu daně • oprava
základu daně a výše daně, skonta, bonusy • sazby
daně u zboží, služeb, staveb pro sociální bydlení a
bytové výstavby, chyby a oprava • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, zejména
u ﬁnančních činností, převodu a nájmu nemovitostí,
činnosti neziskových subjektů • základní pravidla,
uplatňování a zkracování nároku na odpočet daně,
oprava, úprava a vyrovnání odpočtu • správa daně v
tuzemsku a další.

Výklad bude zaměřen na oblast uplatňování DPH při
pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu a poskytování služeb
osobám z jiných členských států a ze třetích zemí a
naopak. Intrakomunitární dodávky.
Dodání zboží do jiného členského státu • místo plnění • datum uskutečnění plnění • daňové doklady
• základ daně • souhrnné hlášení. Pořízení zboží z jiného členského státu • místo plnění • datum
uskutečnění plnění • daňové doklady • základ daně.
Zjednodušený postup při dodání uvnitř ES formou
třístranného obchodu • zasílání zboží.
Dovoz • vývoz • základ daně při dovozu • daňové
doklady • uvádění dovozu a vývozu do daňového
přiznání • služby přímo vázané na dovoz a vývoz.
Pořízení a dodání nových dopravních prostředků •
vymezení místa plnění při poskytování služeb • základní pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci
z různých členských zemí včetně uplatňování tzv.
„reverse charge“ • uplatňování DPH u přepravních
služeb a další.

KÓD 1307130

KÓD 1307140

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
BYTOVÝCH JEDNOTEK
– PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ
POHLED

DPH V ROCE 2013
V PŘÍKLADECH
A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY
PRO ROK 2014
– SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ
3. SEMINÁŘ/WORKSHOP

30. 10. 2013

31. 10. 2013

09:00–18:00

09:00–16:00

URČENO

MÍSTO

Vlastníkům bytových a nebytových jednotek,
funkcionářům SVJ, správcovským ﬁrmám, pracovníkům ﬁnančních ústavů úvěrujících nemovitosti,
notářům a advokátům apod.

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

CÍL
Upozornit na změny po rekodiﬁkaci soukromého práva a související změny daňových zákonů.
Seznámit s principy založení SVJ, jeho význam a
přínos pro vlastníky jednotek, práva a povinnosti
vlastníků jednotek a orgánů společenství, informování o možnostech postihu za neplnění těchto
povinností, způsob právní ochrany SVJ a vlastníků jednotek, změny v právní úpravě bytového
vlastnictví od 1. 1. 2014, seznámení s novými instituty práva v oblasti bytového vlastnictví. V druhé části semináře budou účastníci seznámeni s
fungováním SVJ v daňových a účetních souvislostech. Pozornost bude věnována zejména změnám
daňových zákonů v návaznosti na nový občanský
zákoník.

URČENO
Pro zkušené daňové poradce a ﬁnanční účetní,
ekonomy, podnikatele.
CÍL
Na praktických příkladech zopakování znalostí z
prvních dvou dnů semináře, podrobnější výklad
problematických okruhů.
PŘEDNÁŠÍ
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)
PROGRAM

RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce)
JUDr. Ivana Weigandová (advokátka)

Předmět daně v problematických případech (tuzemská plnění, nájmy, převod práva, rozdíl mezi
osvobozeným plněním a režimem RCH a dopad
do praxe, manka, odstupné, vynětí z předmětu
daně) • vyrovnání a úprava odpočtu • místo plnění
u služeb, praktické příklady • intrakomunitární dodání v praxi • registrace v příkladech • cizí měny.
Očekávané změny v roce 2014.

PROGRAM

POZNÁMKA

09:00–12:30 • PRÁVNÍ POHLED
• JUDr. Ivana Weigandová

Předpokladem jsou znalosti posluchačů v rozsahu prvních dvou seminářů volného cyklu
DPH V ROCE 2013 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY
PRO ROK 2014 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ.

PŘEDNÁŠÍ

13:30–18:00 • ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ,
DPH • RNDr. Ivan Brychta

KÓD 1307380

KÓD 1307150

CENA: 2 790 Kč bez DPH
/3 376 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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LEASINGOVÉ OPERACE
Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO
HLEDISKA

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
VÝKLAD STĚŽEJNÍCH USTANOVENÍ
ZÁKONA VČETNĚ PŘÍKLADŮ
OČEKÁVANÉ ZMĚNY OD ROKU 2014

1. 11. 2013

1. 11. 2013

09:00–14:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Pro pracovníky ﬁnančních účtáren a ekonomických úseků.

Pro pracovníky, kteří se daní z nemovitostí zabývají, zejména pro účetní, daňové poradce a jejich
asistenty, ale i pro vlastníky nemovitostí, které
daná problematika zajímá.

CÍL
Získat komplexní pohled na leasing optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou
aplikaci. Posluchač si odnese tipy na praktické
postupy v leasingové praxi.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jiří Jindrák
(daňový poradce HLB Proxy, a.s.)
PROGRAM
Seminář se zaměřuje na oblast operativního a
ﬁnančního leasingu zejména v oblastech: Účetní
zachycení leasingových operací u nájemce i pronajímatele • leasingové operace z pohledu zákona o daních z příjmů • DPH a leasing • dopady
novel a daňových předpisů na oblast leasingu •
nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu
kontrol správce daně.

CÍL
Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitostí se zaměřením na aktuální
novely zákona a příklady zdanění nemovitostí v
praxi.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka pro zkoušky daňových poradců)
PROGRAM
Vazba na nový občanský zákoník a nový katastrální zákon • změny předmětu daně z pozemků
• osvobození od daně, základ a sazby daně z pozemků • příklady na zdanění pozemků daní z pozemků včetně řešení konkrétních situací ve vazbě
na stav a užití pozemku • změna předmětu daně
ze staveb • osvobození od daně ze staveb, základ
daně a sazby daně • příklady na zdanění staveb,
bytů a nebytových prostorů • podávání daňového
přiznání a placení daně • změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období r. 2014.
Aktuální změny dopadající na zdanění nemovitých věcí po novele zákona o dani z nemovitostí
od r. 2014 • diskuze, odpovědi na dotazy.
POZNÁMKA
Doporučena je alespoň základní znalost zákona o dani z nemovitostí včetně souvisejících
právních předpisů. Příklady jsou zpracovány
lektorkou.

KÓD 1305180

KÓD 1305120

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
A JEHO DAŇOVÉ
SOUVISLOSTI

KPV

ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI
JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH
TŘÍD 0-7

KDP ČR

6. 11. 2013

7. – 8. 11. 2013

09:00–16:00

1. den 09:00–17:00, 2. den 09:00–16:00

URČENO

URČENO

Pro ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce)

Účetním, ale i všem ostatním, kteří chtějí osvěžit
a doplnit svoje znalosti účetnictví v ČR. Vhodné
pro začínající účetní, čerstvé absolventy škol bez
praxe, ale i pro pokročilé, pokud mají zájem své
znalosti systematizovat a doplnit v oblastech, se
kterými například aktuálně nepracují.

PROGRAM

CÍL

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA: Nový občanský zákoník •
zákon o obchodních korporacích.
PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ
SOUKROMÉHO PRÁVA: Nový katastrální zákon •
rejstříkový zákon • doprovodný zákon k rekodiﬁkaci
soukromého práva (mění cca 70 předpisů – např.
živnostenský zákon, zákoník práce), daňové souvislosti zákona o statusu veřejné prospěšnosti.
HLAVNÍ NOVINKY NOVÉHO SOUKROMÉHO
PRÁVA: Změny v právu právnických osob (korporace – fundace – ústavy) • změny v absolutních
právech (např. vlastnictví, právo stavby, věcná
břemena rozdělená na služebnosti a reálná břemena) • změny ve smluvních vztazích (např. půjčka nahrazena zápůjčkou, pacht jako nový právní
institut).
DAŇOVÉ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA: Reakce na nové
principy, nové pojmy a nové instituty soukromého
práva od 1. 1. 2014, začleněné do zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, zákona
o DPH, do účetních předpisů, nová úprava daně
z převodu nemovitostí atd.

Poskytnout formou výkladu a praktických příkladů
průřezový přehled úpravy oceňování a účtování
jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního
kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky
č. 500 a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah
jednotlivých účtových tříd.

PŘEDNÁŠÍ

KÓD 1305530
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305536

PŘEDNÁŠÍ
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha –
katedra ﬁnančního účetnictví a auditingu)
PROGRAM
Přehled právní úpravy účetnictví • oceňování –
průřezový pohled • dlouhodobý majetek – účtová
třída 0: Klasiﬁkace, oceňování a účetní zachycení
• zásoby – účtová třída 1: Zásoby nakupované a
vyráběné, oceňování a účetní zachycení • ﬁnanční
majetek – účtová třída 2: Cenné papíry – základní východiska účtování a oceňování • zúčtovací
vztahy – účtová třída 3: Krátkodobé pohledávky
a závazky, časové rozlišování, dohadné položky
• vlastní kapitál a dlouhodobé závazky – účtová
třída 4: Členění vlastního kapitálu v kapitálových
společnostech, zvyšování a snižování vlastního
kapitálu, vybraná speciﬁka dlouhodobých závazků • náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6:
Průřezový přehled obsahu jednotlivých účtových
skupin (účtů) • závěrkové a podrozvahové účty –
účtová třída 7.

CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KCÚ)
KÓD 1305531

KÓD 1305610

CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)

CENA: 3 990 Kč bez DPH
/4 828 Kč vč. 21% DPH/
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VNITROUNIJNÍ OBCHOD
KOMPLEXNĚ
– ZBOŽÍ A SLUŽBY

MIMOUNIJNÍ OBCHOD
KOMPLEXNĚ
– ZBOŽÍ A SLUŽBY

APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK
INCOTERMS 2010, UPLATŇOVÁNÍ DPH
A VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU

APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK
INCOTERMS 2010, PROVÁDĚNÍ CELNÍHO
ŘÍZENÍ, UPLATŇOVÁNÍ DPH

7. 11. 2013

8. 11. 2013

09:00–15:00

09:00–15:00

URČENO

URČENO

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení,
logistických a ekonomických útvarů, kteří potřebují získat základní či prohloubit dosavadní informace v dané problematice.

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, případně celním
deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

CÍL

CÍL

Získání komplexních informací o problematice intrakomunitárního obchodu a souvislostech mezi
jeho jednotlivými aspekty.

Získání komlexních informací o problematice mimounijního obchodu a souvislostech mezi jeho
jednotlivými aspekty.

PŘEDNÁŠÍ

PŘEDNÁŠÍ

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního
obchodu)

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního
obchodu)

PROGRAM

PROGRAM

INCOTERMS 2010: Mezinárodní přeprava zboží
• charakteristika jednotlivých dodacích doložek
INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých
druzích přepravy.
OBCHOD MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH: Základní pojmy,
základní pravidla vnitrounijního obchodu • pravidla
uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací – vymezení místa zdanitelného plnění,
vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH • pravidla
uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení
místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH • souvislost uplatňování DPH se
smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a s
dodacími doložkami a další.
VÝKAZNICTVÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU
SE ZBOŽÍM: Souhrnné hlášení – základní pojmy,
pravidla vykazování • statistika pohybu zboží v
rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla
vykazování • praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu
se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH,
souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré
základní druhy obchodních operací.

INCOTERMS 2010: Mezinárodní přeprava zboží •
charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy • vliv smluvních ujednání a dodacích
doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH.
MIMOUNIJNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM (OBCHOD
SE TŘETÍMI ZEMĚMI) Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ: Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu • celní přepisy Společenství – celní kodex, prováděcí
předpis k celnímu kodexu • celní předpisy ČR –
celní zákon, vyhlášky • celní sazebník EU (TARIC)
– aplikace celních sazeb, aplikace obchodněpolitických opatření • uplatňování DPH a celních
předpisů při dovozu a vývozu zboží • uplatňování
DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních
režimech s podmíněným osvobozením od cla •
praktické příklady obchodních operací.
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBÁM ZE TŘETÍCH
ZEMÍ A POSKYTOÁVNÍ SLUŽEB TĚMITO OSOBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH: Poskytování služeb do třetích zemí – deﬁnice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • poskytování služeb
ze třetích zemí – deﬁnice místa zdanitelného plnění,
daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat
DPH • praktické příklady poskytování různých typů
služeb.

KÓD 1305820

KÓD 1305830

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ
DPH V ROCE 2013
A NOVELA 2014

PRO NÁROČNÉ

DAŇOVÝ ŘÁD 2013
– XIII. ROČNÍK PROCESNÍHO
DAŇOVÉHO PRÁVA

KDP ČR

KONFERENCE

KDP ČR

11. 11. 2013

12. – 13. 11. 2013

09:00–16:00

MÍSTO

URČENO

HOTEL KRYSTAL - PRAHA, J. Martího 2,
Praha 6-Veleslavín

Pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další
zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH.
CÍL
Praktické problémy při uplatňování DPH v roce
2013 a změny pro rok 2014.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH)
Ing. Růžena Hrůšová (MF ČR, odbor Legislativa
nepřímých daní)
PROGRAM
Výklad bude orientován na vybrané problémové
oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní
úpravy a na změny v těchto oblastech od roku
2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Zaměřen bude zejména na: Praktické zkušenosti s uplatňováním aktuálně platných pravidel pro
fakturaci a vystavování daňových dokladů • praktické postupy při registraci daňových subjektů pro
účely DPH a připravované změny • sazby daně v
roce 2013 a 2014 • pravidla pro odpočet daně a
praktické postupy při jeho uplatňování • pravidla
pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží a u přeshraničních služeb • informace o
připravovaných změnách zákona o DPH ve vazbě
na nový občanský zákoník a předpisy EU.

PŘEDNÁŠÍ
Mgr. Jakub Hajdučík (daňový poradce)
Ing. Tomáš Hajdušek (daňový poradce, vedoucí
sekce správy daní KDP ČR, t.č. náměstek ministra průmyslu a obchodu)
JUDr. Jaroslav Kobík (Ariadna, s.r.o. – jednatel,
daňový poradce, vedoucí sekce správy daní a poplatků při KDP ČR)
JUDr. Petra Nováková, Ph.D. (manažer, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.)
Mgr. Karel Šimek (odbor daňové legislativy, MF
ČR)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (soudce
Nejvyššího správního soudu ČR)
Mgr. Aleš Šustr (ředitel odboru právního a metodiky daňového procesu, Generální ﬁnanční ředitelství)
PROGRAM
ODBORNÝ GARANT: JUDr. Jaroslav Kobík

VÍCE NA WWW.VOX.CZ

KÓD 1303770
CENA: 3 990 Kč bez DPH
/4 828 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305100

KÓD 1303771

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 3 490 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)
/4 223 Kč vč. 21% DPH/

KÓD 1305101

KÓD 130377Q

CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)

CENA: 3 490 Kč bez DPH (FIRST MINUTE –
zvýhodněná cena pro přihlášené do 30. 9. 2013)
/4 223 Kč vč. 21% DPH/
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NADACE, FONDY A SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU DLE NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU VČETNĚ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH
SOUVISLOSTÍ OD 1. 1. 2014
NADACE, NADAČNÍ FOND, SVĚŘENSKÝ FOND, PŘIDRUŽENÝ FOND, SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU
DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU VČETNĚ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH SOUVISLOSTÍ
OD 1. 1. 2014
REKODIFIKACE

13. 11. 2013
09:30–18:00
URČENO
Pro podnikatelskou i neziskovou sféru, nadace,
nadační fondy, organizační složky státu, daňové
poradce, auditory, účetní atd.
CÍL
K 1. 1. 2014 nabyde účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o obchodních korporacích a celá řada dalších právních předpisů v rámci reformy soukromého práva. Jednou
ze základních koncepčních změn je vytvoření většího prostoru pro vlastníka při nakládání s vlastním majetkem, a to jak za trvání života, tak pro
případ smrti.
Občanský zákoník nabízí řadu staronových instrumentů – nadaci, nadační fond, přidružený fond,
svěřenský fond, i řadu (staro) nových institutů práva
dědického. Těch všech bude možno do budoucna
využít při správě a dispozicích s majetkem.
Zásadní změny se dotknou oblasti nadačního
práva, neboť dochází k její liberalizaci a rozšíření
její využitelnosti i pro jiné než obecně prospěšné
účely. Co budou tyto změny znamenat pro praxi?
A kterým směrem se bude nadační sektor dále
rozvíjet?
Nově občanský zákoník upravuje samostatně i
problematiku správy cizího majetku a zvláštní formu správy majetku – svěřenský fond, který budí
emoce u odborné i laické veřejnosti.
Občanský zákoník s sebou přináší nové možnosti,
ale i nové interpretační otázky, se kterými se stávající nadace, nadační fondy, ale i jejich potenciální zakladatelé, budou po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku potýkat. Lektoři se na řadu
těchto otázek budou snažit nalézt odpověď.
V daňové části přednášky budou vyloženy zásadní změny, které přinesou nadacím i nadačním
fondům řadu změn. Jedním z nově zaváděných
konceptů je koncept veřejné prospěšnosti. Statut veřejné prospěšnosti získá jen ten, kdo splní
podmínky dané zákonem a jejich splnění řádně
prokáže. Daňová oblast celkově v souvislosti s novým občanským zákoníkem zaznamená několik
zásadních změn. Je jimi zejména zrušení zákona
o dani darovací a dědické a jeho nahrazení úpravou zákona o daních z příjmů a dále pak již zmíně-

NOVINKA

né zakomponování statutu veřejné prospěšnosti
do daňového režimu neziskových organizací.
Konkrétně jde o vazbu některých daňových úlev
na získání a udržování statutu veřejné prospěšnosti. Navíc jsou tyto změny odlišné od změn
u některých jiných typů neziskových organizací. Aby byla nadace či nadační fond schopna plně
využívat daňových osvobození a slev, která přináší zvláštní daňový režim pro neziskové subjekty,
bude muset splnit podmínky nové úpravy zákona
o daních z příjmů. Dobrá příprava na tato nová
pravidla bude o to významnější, nakolik se nadace rozhodne využít možnosti provozovat i podnikatelskou činnost, kterou nový občanský zákoník
nadacím a nadačním fondům povoluje.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Miroslava Nebuželská (auditorka, BVM Audit, člen Komory auditorů ČR, účetní expert, poradce a školitel v účetnictví a daních pro neziskové organizace)
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát, člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MS ČR)
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (katedra
občanského práva PrF MU v Brně, členka Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MS ČR)
PROGRAM
09:30–16:00 • PRÁVNÍ OTÁZKY
• doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.,
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
Základní principy rekodiﬁkace soukromého práva – vlastnická svoboda • právnické osoby – systematika členění, rejstříkové souvislosti • účel
právnické osoby • veřejná prospěšnost • založení
a vznik právnické osoby • jednání za právnickou
osobu • péče řádného hospodáře • zrušení/ zánik
právnické osoby • fundace • nadace • nadační fondy • správa cizího majetku • svěřenský fond.
16:00–18:00 • DAŇOVÉ A ÚČETNÍ DOPADY
• Ing. Miroslava Nebuželská
Dopad nového občanského zákoníku do účetnictví a daňových záležitostí nadací a fondů.

KÓD 1307070
CENA: 3 990 Kč bez DPH
/4 828 Kč vč. 21% DPH/
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ÚČETNÍ TERMINOLOGIE V ANGLIČTINĚ

KPV

14., 21. a 28. 11. 2013

PROGRAM

08:30–16:30

Podrobná anglická terminologie nutná pro komunikaci o účetnictví, tj. názvy účtů, rozvaha,
výsledovka, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, konsolidace, daně, audit, právní
minimum, překlad výkazů zpracovaných v souladu s IAS/IFRS, překlad nové terminologie, která se
objevila v rámci legislativních změn za posledního
cca půl roku, info o 4. direktivě EU, čtení textů.

URČENO
Ekonomům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, právníkům, úvěrovým pracovníkům a všem,
kteří potřebují o účetnictví, resp. výkazech, daňové problematice, auditu a dalších souvisejících
tématech komunikovat se zahraničními partnery.
Kurzu mohou účelně využít i překladatelé a učitelé obchodní angličtiny za předpokladu, že jsou s
účetní problematikou alespoň v základních rysech
obeznámeni.
CÍL
V průběhu kurzu se účastníci naučí v angličtině ty
výrazy, které jsou důležité pro vedení účetnictví a
zpracování účetní závěrky. Kromě základní účetní
terminologie, všech položek v účetní závěrce sestavované v souladu s českou legislativou a všech
položek směrné účtové osnovy, se účastníci naučí
i výrazy potřebné při zpracování přílohy účetní závěrky (především nezbytné právní minimum), konsolidaci účetní závěrky, přípravě daňového přiznání a při komunikaci se zahraničními auditory.
Autorka kurzu vychází především z terminologie
používané v USA a ve Velké Británii.

Na konci kurzu TEST IES.
Test se bude skládat především z překladu pojmů
obsažených v rozvaze a výsledovce zpracované
podle IAS/IFRS, které lze úspěšně použít při překladu českých výkazů. Účastníci přeloží několik
českých účetních pojmů do angličtiny. Na všechny zkoušené výrazy budou účastníci v průběhu
kurzu upozorněni a navíc se důležité výrazy budou opakovat a procvičovat tak, aby bylo možné
si je zapamatovat již v průběhu samotného kurzu.
POZNÁMKA
Na konci kurzu účastníci obdrží Osvědčení o
jeho absolvování. Zájemci mohou na základě
úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní
certiﬁkát IES.

PŘEDNÁŠÍ:
Mgr. Lucie Šmídová (překladatelka)

KÓD 1305110
CENA: 4 990 Kč bez DPH
/6 038 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305115
CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)
KÓD 1305116
CENA: 3 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KCÚ)
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JAK OCENIT PODNIK
A NEMOVITOST

POHLEDÁVKO-ZÁVAZKOVÉ
VZTAHY

ANEB JAK SI UDĚLAT PŘEDSTAVU
O CENĚ PODNIKU A NEMOVITOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY

14. 11. 2013

15. 11. 2013

09:00–16:00

09:00–16:00

URČENO

URČENO

Pro ﬁnanční ředitele, vlastníky nebo vrcholový
management, ﬁnanční poradce, analytiky ale
i právníky zaměřující se na právo obchodních společností a související transakce.

Pro účetní, fakturanty a pracovníky ekonomických
úseků, kteří evidují nebo vymáhají pohledávky.

CÍL

Seznámit se s praktickými postupy potřebnými
pro práci, která obsahuje kombinaci: Smlouvy
a jejich vazba na účetnictví a daně (daň z příjmu
a DPH), práce s doklady, pohledávky a závazky
z hlediska účetnictví a vykázání v účetní závěrce.

Vysvětlit a diskutovat postupy ocenění podniků
a nemovitostí a přístupy k odhadu jejich hodnoty.
Na praktických mini případových studiích bude
ukázáno jak jednoduše sestavit ﬁnanční plán,
ocenit podnik a ocenit nemovitost. Účastníci budou rovněž seznámeni s teoretickým minimem
nutným pro schopnost posoudit kvalitu ocenění.
Výklad bude zaměřen i na volbu správné diskontní
míry, která je často v praxi předmětem diskuzí.

CÍL

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně)
PROGRAM

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Tomáš Podškubka (znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na
oceňování podniků)
PROGRAM
ÚVOD, HODNOTY, METODY A DISKONTNÍ
MÍRA: Kdy je potřeba znalecký posudek • výsledné hodnoty ocenění a předpoklady • metody ocenění • způsoby zachycení ocenění v účetnictví na
příkladu přeměny • diskontní míra.
PRAXE OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ,
PŘÍPADOVÉ STUDIE: Sestavení ﬁnančního plánu • ocenění podniku výnosovou metodou • ocenění podniku metodou tržního porovnání • případové studie ocenění podniku • ocenění pozemku
metodou tržního porovnání • ocenění nemovitostí
výnosovou metodou • případové studie ocenění
nemovitostí • nejčastější chyby při ocenění podniků.

Srovnání smluvních vztahů dle obchodního a občanského zákoníku • okamžik vzniku pohledávky,
splatnost a prodlení • fakturace, účetní a daňové
doklady • závazky, prodlení a vliv na základ daně
z příjmu • postoupení pohledávky ve vazbě na zákon o dani z příjmu • převzetí závazku, přistoupení
k dluhu • započtení • preventivní opatření • způsoby a možnosti vymáhání • insolvence • účtování, vykazování pohledávek a závazků v rozvaze:
(dlouhodobost, krátkodobost, ovládající a řídící
osoba, podstatný vliv), DPH • odpis pohledávek
• zákonné a účetní opravné položky • pohledávky
versus směnky • pohledávky za upsaný vlastní
kapitál.
POZNÁMKA
Přednáška bude orientovaná na praktické
postupy např. na práci s rozhodnutím, doručeným soudem s vazbou na zákonné (daňové)
opravné položky a odpis pohledávek z hlediska daně z příjmu.

KÓD 1307530

KÓD 1305080

CENA: 2 790 Kč bez DPH
/3 376 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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CZECH ACCOUNTING STANDARDS
– OVERVIEW FOR FOREIGNERS

NOVINKA

18. 11. 2013

PROGRAM

09:00–14:00

THE MOST IMPORTANT DETAILS OF THE
EACH OF 23 CZECH ACCOUNTING STANDARDS (CAS):
• CAS 01 Accounts and the rules of postings
• CAS 02 Accounting books opening/closing
• CAS 03 Deferred tax
• CAS 04 Provisions
• CAS 05 Allowances
• CAS 06 Exchange rate differences
• CAS 07 Stock taking differences
• CAS 08 Securities transactions
• CAS 09 Derivatives
• CAS 10 Transactions with receivables
(this standard was canceled)
• CAS 11 Transactions with enterprises
• CAS 12 Equity changes
• CAS 13 Fixed assets
• CAS 14 Long term ﬁnancial assets
• CAS 15 Stocks
• CAS 16 Short term ﬁnancial assets
• CAS 17 Receivables, payables, deferred
assets and liabilities
• CAS 18 Equity, long-term liabilities
• CAS 19 Costs and revenues
• CAS 20 Consolidated ﬁnancial statements
• CAS 21 Accounting treatment during
bankruptcy
• CAS 22 Accounting and stock taking
treatment of state assets’ transfers
• CAS 23 Cash ﬂow statement.

URČENO
For everybody who needs to get overview about
Czech Accounting Standards and their consequences to the Act on Accounting and International Financial Reporting Standards.
CÍL
Attendants will recese the overview of CAS in the
consequences with the Act on Accounting and International Financial Reporting Standards.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jana Šorfová, ACCA (senior internal auditor
with the past long term external audit experience)

FOR SELECTED CAS:
• Examples of double postings
• Examples of the comparison with International
Financial Reporting Standards
• Consequences to the Act onAccounting.

KÓD 1307330
CENA: 3 290 Kč bez DPH
/3 981 Kč vč. 21% DPH/
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ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ
CESTY V PRAXI, ZMĚNY
PRO ROK 2013, VALUTOVÁ
POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY

18. 11. 2013
09:00–13:00
URČENO
Účetním a ekonomickým pracovníkům, pokladním.
CÍL
Seznámit posluchače s praktickými postupy při
vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce
2013, řešení problémů, postup jak naložit s pracovními cestami nevyúčtovanými do konce roku
2013, vazba na účetnictví a daně.
PŘEDNÁŠÍ
Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)
PROGRAM
Vymezení základních ustanovení týkajících se zahraničních pracovních cest po platnosti zákoníku
práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku
pracovních cest • určení osob, kterým přísluší
cestovní náhrady • vymezení základních pojmů –
zahraniční pracovní cesta, pravidelné pracoviště,
doba trvání zahraniční pracovní cesty • sestavení
příkazu k pracovní cestě • nárokové náhrady –
jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné výdaje
spojené s pracovní cestou • problematika krácení
stravného • paušalizace cestovních náhrad • poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování • vazba cestovních náhrad na zákon o daních
z příjmů č. 586/1992 Sb. a na vnitropodnikovou
směrnici • použití platební karty, pracovní cesta
ve více zemích • kursy, kursové rozdíly • valutová
pokladna • nejčastější chyby.

KÓD 1304580
CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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TRANSFEROVÉ CENY V DANÍCH I ÚČETNICTVÍ
VÝKLAD A PRAKTIKUM K PROGRAMU AMADEUS

18. 11. 2013

PROGRAM

09:00–16:00

09:00–12:00 • DAŇOVÁ PROBLEMATIKA
• Ing. František Francírek, Ph.D.
Ekonomická podstata a „nedaňový přesah“ převodních cen • historický a legislativně-právní rámec • článek 9 dohod o zamezení dvojího zdanění • princip „tržního odstupu“ • směrnice OECD •
metodika srovnávací analýzy • metody stanovení
převodní ceny • dokumentace • postup správce
daně a zkušenosti daňové správy • postup podniku a zkušenosti daňových subjektů • žádost o
závazné posouzení (APA) • problémy, rizika a bezpečné řešení.

URČENO
Ekonomickým, daňovým i účetním pracovníkům
holdingových společností, odborníkům na problematiku mezinárodního zdanění, zájemcům z řad
daňových a účetních profesionálů a specializovaných právníků.
CÍL
Podrobný rozbor dané problematiky zejména
s důrazem na její praktickou aplikaci a řešení v
praxi.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. František Francírek, Ph.D. (Locke & Hobbes a.s., člen KDP ČR, člen KVF VŠE Praha)
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D. (Locke & Hobbes a.s.,
člen KMÚ VŠE Praha)
Ing. Jarmila Václavková (PSI CRO Czech Republic s.r.o., členka KDP ČR)

13:00–14:30 • ÚČETNÍ PROBLEMATIKA
• Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
Podniková uskupení – vztah k vnitropodnikovým
cenám • funkce a vzájemný vztah transferových
(předacích) cen v manažerském a ﬁnančním účetnictví • metodika tvorby transferových (předacích)
cen • vzájemný vztah transferových cen pro daňové účely a transferových (předacích) cen v manažerském účetnictví • aplikace principu tržního
odstupu • základní metody tvorby transferových
cen dle metodiky OECD • aplikační přednosti a
omezení jednotlivých metod.
14:30–16:00 • PŘÍPADOVÁ STUDIE Z PODNIKOVÉ PRAXE
• Ing. František Francírek, Ph.D.,
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.,
Ing. Jarmila Václavková

KÓD 1304010
CENA: 2 790 Kč bez DPH
/3 376 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇOVĚ UZNATELNÉ
NÁKLADY Z POHLEDU
KONTROL FINANČNÍHO
ÚŘADU

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
A ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
PRO NEAUDITOVANÉ
SPOLEČNOSTI
VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
– ZISK, ZTRÁTA

19. 11. 2013

20. 11. 2013

09:00–17:00

09:00–15:00

URČENO

URČENO

Pro pracovníky ﬁnančních účtáren a ekonomických úseků.

Účetním a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušenností s
uzavřením účetnictví. Vhodné i pro ty, kteří ještě
samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

CÍL
Upozornit na nejčastější problémy, které daňový
subjekt řeší v případě kontroly ﬁnančního úřadu.
PŘEDNÁŠÍ

CÍL

Ing. Jiří Jindrák
(daňový poradce HLB Proxy, a.s.)

Předvést uzavření účetnictví za rok 2013 vč. zpracování daňových přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Praktický postup také pro začínající
účetní.

PROGRAM

PŘEDNÁŠÍ

Praktický seminář pokrývá následující oblasti: Nálezy z vybraných kontrol ﬁnančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH • analýza
nejčastějších chyb daňových subjektů • daňově
uznatelné a neuznatelné náklady dle platného
zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví
• chyby při aplikaci zákona o DPH • představení
zajímavých daňových judikátů • praktické tipy jak
předcházet chybám • dotazy, diskuze.

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

KÓD 1305190

KÓD 1304590

CENA: 2 590 Kč bez DPH
/3 134 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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PROGRAM
Uzavření účetnictví za rok 2013 • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, opravy případných chyb • vazba na vnitropodnikové směrnice • uzávěrkové operace – účtování o zásobách
variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné
položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační
rozdíly • zjištění výsledku hospodaření, výpočet
daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účetnictví, otevření účetnictví na začátku dalšího období, vyplnění daňového přiznání
a seznámení s povinnými přílohami • příklady v
případě zisku a ztráty.

LISTOPAD 2013

ZÁKON O DPH 2013 V PŘÍKLADECH Z PRAXE
VČETNĚ ÚČETNICTVÍ, NÁVRH NOVELY 2014

20. 11. 2013
09:00–16:00
URČENO
Účetním a daňovým poradcům.
CÍL
Procvičení zásadních změn zákona o DPH na
praktických příkladech.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH)
PROGRAM
ÚVOD: Aktuální stav legislativy národní i evropské • význam Směrnice Rady 2006/2012 / ES, Nařízení Rady 282/2011.
NOVELY ZÁKONA O DPH S ÚČINNOSTÍ OD
ROKU 2013 – 2015: Sazbová novela zákona •
velká novela zákona • návrhy novely 2014.

původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34) • úpravy v ustanovení opravy základu daně, sazby daně • opravný daňový
doklad.
Osvobozené dodání staveb, bytů a nebytových
prostor – prodloužení lhůty na 5 let a možnost
i po uplynutí této lhůty uplatnit při dodání daň
(§ 56 odst. 1) přechodná ustanovení, příklady •
osvobození při pořízení zboží z jiného členského
státu (§ 65) • vyrovnání odpočtu daně – úprava
§ 77, zavedení úpravy i na stavby, byty a nebytové
prostory, které nejsou dlouhodobým majetkem •
změna režimu podle § 79 – nová úprava, § 79a
– § 79c.
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a – zásadní úpravy) • režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, možnost žádosti o závazné
zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti na GFŘ • zveřejnění údajů z registru plátců a identiﬁkovaných osob (§ 98) • změny
zdaňovacího období • nespolehlivý plátce (nový
§ 106a) – zveřejnění • zrušení registrace – nově
§ 106b – § 106f • osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň – úprava § 108 • ručení oprávněného
příjemce a provozovatele daňového skladu • nová
úprava § 109 ručení za nezaplacenou daň.
POZNÁMKA

SAZBOVÁ NOVELA: Změna snížené sazby daně
• změna základní sazby daně • přechodná ustanovení na praktických příkladech.

Na seminář si prosím přineste kalkulačku.

VELKÁ NOVELA: Předmět daně § 2 • pořízení
zboží, které není předmětem daně – nový § 2a •
vymezení základních pojmů (§ 4) – při pořízení
zboží z EU, které není předmětem daně, se může
plátce rozhodnout, že plnění předmětem daně je.
Nové deﬁnice některých pojmů v zákoně o
DPH: Nová deﬁnice obratu přesunuta do § 4a •
registrační povinnosti přesunuty do § 6 – § 6i –
úpravy v registračních povinnostech § 94, § 95,
§ 96 • příklady, grafy • zasílání zboží (§ 8 a nový
§ 8a) • místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku – nová deﬁnice, příklady. Pořízení
zboží z EU (nová formulace ustanovení) • třístranný obchod (§ 17 – úprava ustanovení) • povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze
třetí země – změna u přijetí úplaty (§ 24, změny
i v § 24a). Daňové doklady po novele – § 26 –
§ 31a, § 31b, DD při dovozu, DD při vývozu
(§ 33a), vzory dokladů • zajištění věrohodnosti
KÓD 1307340
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU 2013
SEMINÁŘ BUDE AKTUÁLNĚ ZAMĚŘEN NA ZMĚNY
VZTAHUJÍCÍ SE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

21. – 23. 11. 2013

PROGRAM

MÍSTO

21. 11. 2013 (Čt)
11:00–17:30
VYBRANÉ OTÁZKY Z OBLASTI DPH
A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2014
• Olga Holubová, Ing. Růžena Hrůšová

HOTEL ASTRA, Bedřichov 10, Špindlerův Mlýn
URČENO
Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.
CÍL
Výklad a diskuze týkající se problematických oblastí účetnictví a daní v roce 2013 a představení
novinek pro rok 2014.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Vlastimil Bachor (MF ČR – odbor přímých
daní – zástupce ředitele, vedoucí oddělení daně z
příjmů právnických osob)
Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce
DPH Komory daňových poradců ČR)
Ing. Růžena Hrůšová (MF ČR, odbor Legislativa
nepřímých daní)
PhDr. Milan Skála (daňový poradce č. 000 014)

22. 11. 2013 (Pá)
09:30–17:00
NEMOVITOSTI PO ÚČINNOSTI NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (NOZ) A JEJICH
DOPADY DO DANÍ, VČETNĚ DANĚ Z NABYTÍ
NEMOVITOSTÍ
• PhDr. Milan Skála
23. 11. 2013 (So)
09:00–13:30
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB OD ROKU 2014
• Ing. Vlastimil Bachor
POZNÁMKA
Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program.
Ubytování zajistíme, účastníci si ho hradí
sami.
Více informací o ubytování naleznete zde:
http://www.hotel-astra.cz/cs/ubytovani-hotel-spindleruv-mlyn

KÓD 1303620
CENA: 6 990 Kč bez DPH
/8 458 Kč vč. 21% DPH/
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
A NEHMOTNÝ MAJETEK

DPH, DAŇ Z PŘÍJMŮ PO
A ÚČETNICTVÍ VE VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTECH
PROVÁZANÝ VÝKLAD ZOHLEDŇUJÍCÍ
POSTUPY Z HLEDISKA DAŇOVÝCH ZÁKONŮ
VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ

21. 11. 2013

22. 11. 2013

09:00–16:00

09:00–16:00

URČENO

URČENO

Finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

CÍL

CÍL

Seznámit se se správnými postupy v účetnictví a
daních u nehmotného a hmotného majetku.

Seznámit posluchače se změnami v daňových,
účetních a souvisejících předpisech platných od
roku 2013. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví.

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)
Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce)

PŘEDNÁŠÍ
PROGRAM
Účetní a daňové vymezení pojmů • forma pořízení
ve vztahu k účetnictví a k dani z příjmů, ocenění
• odpisování – zatřídění • technické zhodnocení
• nejčastější chyby v účtování • inventární karty •
vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování
• vazba na DPH a majetkové daně • ﬁnanční pronájem s následnou koupí najaté věci u nájemce •
časté chyby a omyly.
POZNÁMKA
Účastníci si mohou zakoupit publikaci „Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady“ autorů Ing. Petra Kouta, CSc. a Tomáše
Líbala, které vydalo nakladatelství VOX. Podrobné informace naleznete na www.vox.cz/
odborne-publikace/, případně se informujte
na jelenova@vox-kurzy.cz.

Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)
Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce)
PROGRAM
Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných
změn pro rok 2013 • aktuální změny u daně z příjmů • novely zákona o DPH – přenesení daňové
povinnosti na příjemce, vystavování dokladů, nárok na odpočet daně, oprava základu a výše daně,
ručení za nezaplacenou daň • daň z příjmů v podmínkách roku 2013 • novinky v účetnictví • změny
v předpisech pro pojistné • aktuální výklady a judikáty v oblasti účetnictví a daní.
POZNÁMKA
Výklad podle aktuálního stavu účetní a daňové legislativy. Upozornění na připravované
novinky.
Účastníci si mohou zakoupit publikaci „Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady“ autorů Ing. Petra Kouta, CSc. a Tomáše
Líbala, které vydalo nakladatelství VOX. Podrobné informace naleznete na www.vox.cz/
odborne-publikace/, případně se informujte
na jelenova@vox-kurzy.cz.

KÓD 1305040

KÓD 1305030

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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POHLEDÁVKY
– ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PROBLÉMY

NOVÝ OBČANSKÝ
ZÁKONÍK A DANĚ

NOVINKA

25. 11. 2013

25. 11. 2013

09:00–14:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Pro pracovníky ﬁnančních účtáren a ekonomických úseků.

Pro všechny, kdo se zajímají o problematiku nového občanského zákoníku a daňových předpisů,
tj. např. pro advokáty, podnikové právníky, daňové poradce, pracovníky správních orgánů a další.
Seminář je určen pro pokročilé zájemce o danou
problematiku.

CÍL
Získat komplexní pohled na oblast pohledávek v
jejich daňových a účetních souvislostech.

CÍL
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jiří Jindrák
(daňový poradce HLB Proxy, a.s.)

Seznámíte se s možnými dopady nového soukromého práva do daňové oblasti.
PŘEDNÁŠÍ

PROGRAM
Právní předpisy oblasti pohledávek • pohledávky
a účetní systém společnosti • pohledávky z pohledu daně z příjmů právnických osob (odpisy
pohledávek, opravné položky, možnosti daňové
optimalizace v oblasti pohledávek) • aspekty DPH
v oblasti pohledávek • kontroly FÚ v oblasti pohledávek • jak předcházet nejčastějším chybám v
účetní a daňové oblasti pohledávek.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (soudce
Nejvyššího správního soudu ČR)
PROGRAM
OBECNĚ: Vztahy soukromého a daňového práva
• změna terminologie a změna obsahu institutů •
posun základní výkladové ﬁlozoﬁe soukromého
práva (všestranná preference privátní autonomie)
a její vliv na výklad daňového práva.
VYBRANÉ INSTITUTY KONKRÉTNĚJI: Neplatnost a její význam • význam smluvních typů pro
daně • věcná práva a jejich daňový režim • dědický režim a daňový proces • přechodové stavy a
jejich řešení.

KÓD 1305200

KÓD 1303860

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 590 Kč bez DPH
/3 134 Kč vč. 21% DPH/
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PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE
VOLNÝ CYKLUS

25. – 29. 11. 2013
09:00–16:00
URČENO
Méně zkušeným a začínajícím živnostníkům a
majitelům malých ﬁrem.
CÍL
Získání komplexního přehledu o stěžejních aspektech podnikání a jejich efektivním zvládání v
každodenní praxi.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Karel Hyndrák (lektor, konzultant)
Ing. Peter Kováčik (ekonomický konzultant
a lektor)
Ing. Hana Ondrušková (členka interního
lektorského týmu 1. VOX a.s.)
PROGRAM
VOLNÝ CYKLUS PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE
ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ
1. seminář
25. 11. 2013
PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE 1
– LEGISLATIVA, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
• Ing. Peter Kováčik
LEGISLATIVA: Právní minimum podnikatele •
právní formy podnikání – je lepší živnost nebo
s.r.o. • začínáme podnikat – legislativní povinnosti.
DANĚ A ÚČETNICTVÍ: Přehled daňového systému • daň z příjmu a sociální pojištění – principy
a optimalizace • DPH – principy a optimalizace •
administrativní povinnosti – vedení evidencí, daňová přiznání, registrace • komunikace s ﬁnančním úřadem.
2. seminář
26. 11. 2013
PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE 2
– EKONOMICKÁ GRAMOTNOST
• Ing. Peter Kováčik
EKONOMICKÁ GRAMOTNOST PODNIKATELE: Základní ekonomické principy a ﬁnanční řízení • jak porozumět ﬁnančním výkazům a správně

je využívat • jak efektivně řídit náklady • jak vytvořit podnikatelský plán • způsoby ﬁnancování
podnikání – jednání s bankami, leasing, dotace •
investiční rozhodování a ﬁnanční analýza v praxi •
jak skloubit domácí a podnikatelské ﬁnance.
3. seminář
27. 11. 2013
PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE 3
– TIME MANAGEMENT, ZÁKAZNÍCI
A VZTAHY S NIMI • Ing. Hana Ondrušková
TIME MANAGEMENT: Jak za méně času dosáhnout lepších výsledků • sladění podnikání a rodinného života.
ZÁKLADY KOMUNIKACE: Techniky komunikace • vyjednávání a argumentace • efektivní telefonická komunikace • řešení konﬂiktních situací.
ZÁKAZNÍCI A VZTAHY S NIMI: Typologie zákazníků • příprava na obchodní jednání • fáze
obchodního jednání • zvládání námitek • fáze uzavření obchodu.
4. seminář
28. 11. 2013
PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE 4
– ZÁKLADY MARKETINGU • Ing. Karel Hyndrák
ZÁKLADY MARKETINGU: Základní pojmy • životní cyklus produktu • marketingový mix • orientace na trhu.
5. seminář
29. 11. 2013
PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE 5
– ZAMĚSTNANCI • Ing. Peter Kováčik
ZAMĚSTNANCI: Pracovněprávní vztahy • mzdové předpisy a odměňování • vedení personální a
mzdové agendy • povinnosti zaměstnavatele.
POZNÁMKA
Každý účastník obdrží podkladové materiály
včetně „odkazů na užitečné portály“.
Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o
jeho absolvování.

KÓD 1304460
CENA: 7 990 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
3 160 Kč při účasti na celém cyklu)
/9 668 Kč vč. 21% DPH/
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MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL®
VOLNÝ CYKLUS

25. – 29. 11. 2013
URČENO
Zkušeným personalistům, mzdovým specialistům,
podnikovým právníkům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové
sféry.
CÍL
Znalost aktuálních pracovněprávních předpisů a
návod na jejich aplikaci v praxi.
PROGRAM
VOLNÝ CYKLUS OSMI SEMINÁŘŮ, KTERÉ
LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ
1. seminář
25. 11. 2013
09:00–17:00
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A
ZMĚNY PRO ROK 2014 • JUDr. Miloš Hejmala
2. seminář
26. 11. 2013
09:00–13:00
CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY
PRO ROK 2014 • JUDr. Marie Salačová
3. seminář
26. 11. 2013
14:00–17:00
MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI –
AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2014
• JUDr. Bohuslav Kahle

4 seminář
27. 11. 2013
09:00–15:45
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ
A ZMĚNY PRO ROK 2014 • Ing. Marta Ženíšková
5. seminář
27. 11. 2013
16:00–18:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2014 • Jitka Luciani
6. seminář
28. 11. 2013
09:00–14:00
ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ
A ZMĚNY PRO ROK 2014 • Irena Jindrová
7. seminář
28. 11. 2013
15:00–19:00
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2014
• Jana Dorčáková
8. seminář
29. 11. 2013
09:00–14:00
KOMPLIKOVANÉ PŘÍKLADY Z PRAXE MZDOVÝCH ÚČETNÍCH – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY
PRO ROK 2014 • Vladislava Dvořáková, Dis.
POZNÁMKA
Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení
o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě
úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní
certiﬁkát IES.

KÓD 1305980
CENA: 9 990 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
3 930 Kč při účasti na celém cyklu)
/12 088 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305985
CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)
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POSKYTOVÁNÍ BENEFITŮ
Z POHLEDU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH
A FYZICKÝCH OSOB A POJISTNÉHO NA
VEŘEJNOPRÁVNÍ POJIŠTĚNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH
OSOB ZA ZDAŇOVACÍ
OBDOBÍ 2013 A NOVINKY
PRO ROK 2014

NOVELA

NOVELA

26. 11. 2013

26. 11. 2013

09:00–13:00

09:00–17:00

URČENO

URČENO

Finančním manažerům, pracovníkům HR a ekonomických oddělení.

Podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům.

CÍL

CÍL

Poskytnutí orientace o současné úpravě poskytování beneﬁtů zaměstnancům z pohledu daně z
příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na
sociální a zdravotní pojištění a DPH. Informace o
připravovaných změnách zákonů v souvislosti s
rekodiﬁkací soukromého práva a se zavedením
jednoho inkasního místa (JIM), upozornění na
problémy, které se mohou v praxi vyskytnout a
možnost jejich řešení a předání zkušeností z praxe v otevřené diskuzi.

Seznámení s problematikou zdaňování příjmů fyzických osob.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, jednatel BD
Consult, s.r.o., Praha)
Ing. Eva Sedláková (MF ČR – odbor daně z příjmů a veřejná pojistná)
PROGRAM

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Dana Trezziová (partnerka BDO Tax)
PROGRAM
Vysvětlení daňových aspektů poskytování beneﬁtů zaměstnavatelem zaměstnanci z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele • aspekty sociálního
a zdravotního pojištění v případě poskytování
beneﬁtů • vysvětlení možných daňových aspektů
z pohledu DPH, probrání obvyklých peněžních i
nepeněžních beneﬁtů a dalších plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci s praktickým řešením (prémie, bonusy, odměny, tantiémy,
závodní stravování, nealko nápoje na pracovišti,
poskytnutí rekreace/zájezdu, nadlimitní cestovní
náhrady, možnost sportovního nebo kulturního
vyžití, kurzy, školení, školné pro zaměstnance či rodinné příslušníky, mateřské školky, svoz
zaměstnanců do práce, přechodné ubytování
zaměstnanců, pracovně lékařské služby, nadstandardní zdravotní péče, úrazové, důchodové,
životní a další pojištění na komerční bázi, pojištění
odpovědnosti členů statutárních orgánů, služební
auto, výrobky a služby za cenu nižší než obvyklou, opční a akciové plány atd.

09:00–13:00 • Ing. Eva Sedláková
Předmět daně z příjmů fyzických osob • příjmy
osvobozené od daně • přenos daňové ztráty na
právního nástupce • daň stanovená paušální částkou • zdaňování příjmů z kapitálového majetku •
ostatní příjmy, příjmy z postoupení pohledávky
• příjmy spoluvlastníků • rozdělování příjmů na
spolupracující osoby • podnikání ve sdružení bez
právní subjektivity • nezdanitelné částky základu
daně • evidence příjmů a pohledávek při uplatňování výdajů paušální částkou • hospodářský rok •
přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a
naopak • prodej podniku poplatníkem, který nevede účetnictví • postoupení a vklad pohledávky do
obchodní společnosti nebo družstva • ukončení
činnosti poplatníka s příjmy podle § 7 nebo § 9
zákona.
14:00–17:00 • Ing. Zdeněk Burda
Judikatura z oblasti daně z příjmů fyzických osob:
Bezúročné půjčky jednatelům a zaměstnancům,
prokazování původu majetku, fakturace mezi
manžely, kniha jízd, dary jako odečitatelná položka od základu daně, judikatura z oblasti daně ze
závislé činnosti apod.

KÓD 1304210

KÓD 1304620

CENA: 1 890 Kč bez DPH
/2 287 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ
ANEB KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ DAŇOVÉ SOUSTAVY

26. – 28. 11. 2013
1. a 2. den 09:00–17:00, 3. den 09:00–15:00
URČENO
Pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům.
CÍL
Poskytnout komplexní pohled na českou daňovou
soustavu a upozornit na problematická ustanovení daňových zákonů.
PŘEDNÁŠÍ
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)
PROGRAM
Kurz je zaměřen na aktuální problematiku daní z
příjmů a daně z přidané hodnoty. V rámci komplexního výkladu se budeme také věnovat i speciﬁckým oblastem správy daní a majetkovým daním.
26. 11. 2013
09:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ
Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj (změny zákona ve vazbě na rekodiﬁkaci soukromého
práva) • judikatura v oblasti daní a účetnictví •
transformace účetního výsledku hospodaření na
daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné náklady • odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku • automobil v podnikání •
leasing • úroky z úvěrů • daň z příjmů fyzických
osob • daňová evidence • daň ze závislé činnosti •
zaměstnanecké beneﬁty • rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku • opravné položky k
pohledávkám.
27. 11. 2013
09:00–17:00 • DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Novely zákona v roce 2013 a připravované změny pro rok 2014 • sazby daně • opravné doklady
• skonta a bonusy • tuzemský reverse charge •
stavební práce • předmět daně • osoby povinné k

dani • povinnost přiznat daň • podmínky vzniku nároku na odpočet • daňové doklady • oprava výše
daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení • ručení za nezaplacenou daň • dodání zboží
do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného
členského státu, poskytování služeb • automobil v
podnikání • závazné posouzení • daňové přiznání
a souhrnné hlášení.
28. 11. 2013
09:00–15:00 • DAŇOVÝ ŘÁD A MAJETKOVÉ
DANĚ
Praktické zkušenosti s daňovým řádem • zásady
správy daní • prekluze • zastupování • jednotlivé
části daňového řízení • daňové tvrzení • sankce •
místní šetření • daňová kontrola • specializovaný
ﬁnanční úřad • daňová informační schránka.
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí – subjekt
daně • předmět daně • osvobození • základ daně
• správa daně.
Daň silniční – předmět daně, poplatníci daně,
osvobození od daně, snížení či zvýšení daňové
povinnosti • ostatní majetkové daně – předmět
daně, poplatníci daně, osvobození od daně, daňová přiznání.
TEST IES.
POZNÁMKA
Celý program bude provázen příklady z praxe a diskuzí. Na konci kurzu účastníci obdrží
Osvědčení o jeho absolvování.
Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certiﬁkát IES.

KÓD 1307210
CENA: 5 990 Kč bez DPH
/7 248 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1307215
CENA: 3 000 Kč bez DPH
(mezinárodní certiﬁkát IES)
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SPOLKY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
VČETNĚ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH SOUVISLOSTÍ OD 1. 1. 2014

REKODIFIKACE

NOVINKA

27. 11. 2013

PŘEDNÁŠÍ

09:30–18:00

Ing. Miroslava Nebuželská (auditorka, BVM Audit, člen Komory auditorů ČR, účetní expert, poradce a školitel v účetnictví a daních pro neziskové organizace)
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (katedra
občanského práva PrF MU v Brně, členka Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MS ČR)
Mgr. Vlastimil Vitoul (katedra občanského práva,
PrF MU v Brně)

URČENO
Spolkům, členům jejich orgánů, úředníkům obecních a krajských úřadů, advokátům, daňovým poradcům, auditorům, účetním a všem, kdo se angažují ve spolkové sféře.
CÍL
Seznámit účastníky s novinkami, které přinese do
spolkové sféry nový občanský zákoník, zákon o
statusu veřejné prospěšnosti, zákon o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob.
Stávající zákon o občanských sdruženích
bude zrušen a problematika bude upravena
v NOZ právě v části o spolcích. U stávajících
občanských sdružení bude nezbytné přizpůsobit
stanovy právní úpravě spolků v NOZ, zejména název bude muset být uveden do souladu s úpravou
spolků. Vhodné bude prověřit rovněž ustanovení
stanov týkajících se statutárního orgánu, kdy členové orgánů budou nově zapsáni ve veřejně přístupném rejstříku spolků vedeném rejstříkovými
soudy. Seminář bude věnován i širším souvislostem, základním principům nové úpravy, obecné
části právnických osob, systematickému zařazení právní úpravy spolků do nového občanského
zákoníku, statusu veřejné prospěšnosti a dalším
souvisejícím otázkám.
Zákon o daních z příjmů přinese spolkům řadu
změn. Navíc jsou tyto změny odlišné od změn
u některých jiných typů neziskových organizací. Tyto odlišnosti je třeba si uvědomit a pečlivě
zvážit, zda daňový režim stanovený pro spolky
je odpovídající vyvíjené činnosti. Aby byl spolek
schopen plně využívat daňových osvobození a
slev, která přináší zvláštní daňový režim pro neziskové subjekty, bude muset splnit podmínky
nové úpravy zákona o daních z příjmů. Pro spolky
to bude znamenat zejména pečlivou přípravu na
získání statutu veřejné prospěšnosti, který bude
mít vliv nejen na daňový režim spolku, ale i na
daňové úlevy na straně dárců. Daňová a účetní
část přednášky bude věnována výše uvedeným a
dalším dopadům nové úpravy do účetnictví a zejména do daňového režimu organizace.

PROGRAM
09:30–16:00 • PRÁVNÍ ČÁST
• Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.,
Mgr. Vlastimil Vitoul
Koncepční uchopení • systematika nového občanského zákoníku • základní principy a zásady, na
kterých občanský zákoník stojí • osoby v právním
smyslu • právnické osoby – systematika členění,
rejstříkové souvislosti • účel právnických osob •
veřejná prospěšnost • založení/vznik právnických
osob • jednání za právnickou osobu • péče řádného hospodáře • zrušení/ zánik právnické osoby
• korporace soukromého práva • spolkové právo
– svoboda sdružování, spolková autonomie • spolky – speciﬁka právní formy • účel, činnost hlavní
a vedlejší • založení/vznik • stanovy • členství ve
spolku • vnitřní organizační struktura • zrušení a
zánik • transformace právních forem • povinnosti
spolků po nabytí účinnosti občanského zákoníku.
16:00–18:00 • DAŇOVÁ A ÚČETNÍ ČÁST
• Ing. Miroslava Nebuželská
Dopad nového občanského zákoníku do účetnictví a daňových záležitostí spolků – základní přehled • statut veřejné prospěšnosti • daň darovací a možnosti zdanění darů ve vazbě na celkový
daňový režim a na způsob účtování o přijatých
darech • úprava daňových úlev na straně dárců •
předmět daně z příjmů s ohledem na hlavní a hospodářskou činnost • osvobození od daně z příjmů
• možnost využití snížení základu daně ve vazbě
na statut veřejné prospěšnosti.

KÓD 1307080
CENA: 3 990 Kč bez DPH
/4 828 Kč vč. 21% DPH/
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SPOTŘEBNÍ DANĚ A DAŇ
EKOLOGICKÁ – ÚČETNÍ
A DAŇOVÝ POHLED

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA – KOMPLEXNÍ
POHLED
VÝKLAD S PŘÍKLADY Z PRAXE
A JEJICH ŘEŠENÍ
KPV

28. 11. 2013

28. – 29. 11. 2013

10:00–16:00

09:00–17:00

URČENO

URČENO

Pro ekonomy, plátce spotřebních daní, daňové
poradce, účetní. Zejména pro osoby, které jakkoliv, více či méně, přijdou do styku s vybranými
výrobky.

Pro všechny, kteří sestavují konsolidovanou účetní závěrku, a to jak pro začínající, tak následně
pro pokročilé, především při prezentaci příkladů z
praxe a jejich řešení.

CÍL

CÍL

Seznámit se spotřebními daněmi, eventuelně s
připravovanými novinkami a upozornit na povinnosti spojené s aplikací spotřebních daní.

Přednáška bude zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky, a to jak z pohledu české legislativy, tak z pohledu IAS/IFRS vzhledem k
možnosti jejich použití pro konsolidace.

PŘEDNÁŠÍ
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ivo Šulc (daňový poradce)
Ing. Lubomír Harna (auditor a účetní expert)
PROGRAM
PROGRAM
Procesní povinnosti osob, plátců majících vztah
ke spotřební a energetické dani • procesní práva
osob majících vztah ke spotřební dani • oprávnění
správce daně • zahraniční obchody ve vztahu ke
spotřební dani • vznik daňové povinnosti • vznik
povinnosti daň přiznat a zaplatit • daňová přiznání
ve spotřební a energetické dani • rozsudky mající
vztah ke spotřební dani • účetní souvislosti • výhled do roku 2014.

Výklad základních pojmů, problematika stanovení
konsolidačního celku, výjimky a doporučení • konsolidační rozdíl, jeho výpočet, problémy a výhled
jejich řešení • základní techniky konsolidace, ekvivalenční metoda, plná metoda, poměrná metoda,
prezentace postupů na příkladech včetně příkladů
speciﬁk (např. zvyšování a snižování podílů, atd.)
• vylučování vzájemných vztahů při konsolidaci
• konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (cash
ﬂow) • systém přímé a systém postupné konsolidace pří víceúrovňových vztazích.

KÓD 1305650
CENA: 4 990 Kč bez DPH
/6 038 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305090

KÓD 1305656

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 3 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KCÚ)
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ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ
– AKTUÁLNĚ A ZMĚNY
PRO ROK 2014

SPLATNÁ A ODLOŽENÁ
DAŇ Z PŘÍJMŮ

6. SEMINÁŘ VOLNÉHO CYKLU MZDOVĚ
PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL®

28. 11. 2013

29. 11. 2013

09:00–14:00

09:00–14:00

URČENO

CÍL

Mzdovým účetním z podnikatelské i neziskové
sféry.

Získání komplexního pohledu na problematiku
splatné a odložené daně z příjmů.

CÍL

PŘEDNÁŠÍ

Znalost aktuálních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi.

Ing. Rostislav Kuneš (TPA Horwath – ředitel, auditor, daňový poradce)

PŘEDNÁŠÍ

PROGRAM

Irena Jindrová (daňová metodička)

Vysvětlení důvodů vzniku odložené daně • seznámení s nejčastějšími případy vzniku odložených daňových pohledávek a závazků • vzájemná
kompenzace odložených daňových pohledávek a
závazků • podnikové kombinace a odložená daň
z nich plynoucí • odpovědi na dotazy.

PROGRAM
Poplatník a plátce daně – rozdělení poplatníků podle rozsahu jejich daňové povinnosti (plátce daně,
deﬁnice zahraničního plátce daně) • předmět
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• příjmy ze závislé činnosti – vymezení • nepeněžní příjmy zaměstnanců: Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým
účelům, příjmy zaměstnanců spočívající v cenovém rozdílu • daňové osvobození vztahující se
k příjmům ze závislé činnosti: Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění •
osvobození pojistného placeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění • zaměstnanec
bez prohlášení: Srážková daň ve výši 15 % • zálohová daň ve výši 15 % • stanovení měsíčního
daňového základu – superhrubá mzda, způsob
výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy – slevy na
dani podle § 35ba zákona • nezdanitelné částky
ze základu daně podle § 15 zákona (roční – dary,
úroky z úvěru ze stavebního spoření a úroky z
hypotečního úvěru, odpočet nezdanitelné částky
u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění více než 6 000 Kč, odpočet pojistného na
soukromé životní pojištění, odpočet členských
příspěvků) • daňové zvýhodnění na dítě a výpočet
daňové zálohy • průkazy pro uplatnění slevy na
dani, nezdanitelných částek a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele • evidence o příjmech na
mzdových listech • roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění • odpovědi na dotazy
• diskuze.
KÓD 1305950

KÓD 1305550

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
39

PROSINEC 2013

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ
VZTAHY A SMLOUVY
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU
ZDANĚNÍ V ROCE 2014

DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2014
VÝKLAD ZÁKONA, NOVINKY V PRÁVNÍ
ÚPRAVĚ ZDANĚNÍ VOZIDEL, PRAKTICKÉ
PŘÍKLADY

NOVELA

2. 12. 2013

2. 12. 2013

09:00–13:00

09:00–13:00

PŘEDNÁŠÍ

URČENO

Ing. Václav Zíka (MF ČR – zástupce ředitele odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná a vedoucí
oddělení Mezinárodní daňové vztahy)

Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti
daně silniční a mají zájem se blíže seznámit se
změnami v právní úpravě zdanění vozidel.

PROGRAM
CÍL
ÚVOD: Mezinárodní daňové vztahy v kontextu
ČR • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost,
struktura, atd.) • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění • výhled a změny od 1. 1. 2014.

Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani silniční se zaměřením na aktuální změny.
PŘEDNÁŠÍ

AKTUÁLNÍ STAV: Zákon o daních z příjmů • vzorový model smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
OECD • změny v roce 2014.
KONKRÉTNÍ OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ SMLUV O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ,
JEJICH VZTAH K VNITROSTÁTNÍM PRÁVNÍM
PŘEDPISŮM: Zdroj příjmů • daňový domicil • problematika stálých provozoven • problematika institutu zajištění daně • problematika institutu srážkové daně • zdaňování dividend, úroků a licenčních
poplatků • zdaňování příjmů plynoucích z výkonu
závislé činnosti.

JUDr. Zdeňka Tesařová (Ministerstvo ﬁnancí
ČR, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení
majetkové daně a daň silniční)
PROGRAM

ODPOVĚDI NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ.

Předmět daně silniční, včetně přijatých změn •
vazba na změny přijaté v zákoně o daních z příjmů
• základ a sazba daně • snížení a zvýšení sazby
daně • daňové úlevy – osvobození, sleva na dani •
změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období roku 2014 • aktuální změny v oblasti
zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční
od roku 2014 • diskuze, odpovědi na dotazy.

KÓD 1305410

KÓD 1307520

CENA: 2 190 Kč bez DPH
/2 650 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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FAKTURA
– KOMPLEXNĚ
NA PŘÍKLADECH Z PRAXE

2. 12. 2013
09:00–14:00
URČENO
Pro fakturanty, účetní, podnikatelské subjekty.
CÍL
Poskytnout účastníkům komplexní informace, které se týkají fakturací – z pohledu právního, daňového, účetního a na příkladech z praxe.
PŘEDNÁŠÍ
Jaroslava Kolářová (daňová poradkyně)
PROGRAM
Obchodnězávazkové vztahy podle Občanského
a Obchodního zákoníku ve vztahu k fakturacím •
fakturace na základě smluv, objednávek či zakázek • náležitosti faktury – povinné z pohledu DPH,
zákona o účetnictví a Obchodního zákoníku • nepovinné náležitosti (splatnost, smluvní sankce) •
opravy vystavených faktur – storno • opravy základu daně z hlediska DPH (dobropisy a vrubopisy) • opravy sazby daně z hlediska DPH (opravný
daňový doklad) • nesprávné uplatnění dokladů z
časového hlediska • fakturace v cizí měně, platby
v hotovosti, poskytování slev, bonusy • doklady ve
vztahu k fakturaci po vstupu ČR do EU • diskuze.

Produktovou
nabídku
aktuálně
doplňujeme.
Sledujte
naše nové
www.vox.cz

KÓD 1305000
CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
41
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PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2014
ZMĚNY ZÁKONA O DPH VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

KDP ČR

NOVELA

3. – 4. 12. 2013

PROGRAM

1. den 09:00–18:00 a 2. den 09:00–13:00

Poslední tři novelizace zákona o DPH, které proběhly s účinností od dubna 2011, ledna 2012 a
2013 přinesly velké množství změn a problémů do
praktického uplatňování daně z přidané hodnoty.
Nejdůležitější změny v rámci novelizací: Úprava
některých základních pojmů • změna data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit
obratu, stává plátcem • dílčí změny v určení místa
plnění • vypuštění ustanovení § 21 odst. 2 ZDPH,
takže i plátcům, kteří v souladu s účetními předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat
daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata
před uskutečněním plnění • změny při opravách
základu a výše daně • možnost opravy daně u
neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení • lhůta stanovená v § 56 ZDPH pro
osvobození převodu staveb, bytů a nebytových
prostor se prodlužuje na pět let, prodloužení lhůty
se dle přechodných ustanovení bude týkat až nemovitostí nabytých po vstupu novely ZDPH v účinnost (Plátci budou moci převod zdaňovat i po uplynutí stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou) •
zveřejnění čísla účtu, který plátce používá pro
ekonomickou činnost • zavedení institutu nespolehlivého plátce, tuto skutečnost stanoví správce
daně rozhodnutím, odvolání proti tomuto rozhodnutí bude mít odkladný účinek • je-li dodavatel
„nespolehlivým plátcem“ nebo bude zaplaceno
na jiný než zveřejněný účet, může správce daně
dle doplněného § 109 ZDPH stanovit ručitelem
za nezaplacenou daň příjemce plnění • povinná
elektronická forma všech podání v oblasti DPH od
roku 2014.
Rok 2014 je rokem změn ve vazbě na nový Občanský zákoník – zákon o DPH není výjimkou.
Většina z cca 300 navržených novelizačních
bodů je přímou reakcí na rekodiﬁkaci soukromého
práva.

MÍSTO
HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS,
U Sluncové 14, Praha 8
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně)

KÓD 1304470
CENA: 3 690 Kč bez DPH
/4 465 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1304471
CENA: 2 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)
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OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML)
– VÝKLAD A KAŽDODENNÍ PRAXE
VOLNÝ CYKLUS

NOVINKA

3. a 12. 12. 2013

PROGRAM

URČENO

VOLNÝ CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ
LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

Všem, které jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje
zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci ﬁnančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé
ﬁnančních služeb včetně leasingu, živ. pojištění,
úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny,
účetní ﬁrmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby
ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.
Další část bude zaměřená na praktické provádění
zejména přímo účinných sankčních předpisů EU
při obchodování s rizikovými oblastmi, jako jsou
Írán, Severní Korea, Barma a další.
CÍL
Podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem. Podat účastníkům informace o aktuálním vývoji legislativy na úrovni EU. Seznámit účastníky s českou i evropskou legislativou
pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její
výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického
uplatňování). Orientace v problematice, ujasnění
konkrétních povinností a postupů při jejich plnění.
Vysvětlení vztahu zákona č. 69/2006 Sb. a sankčních předpisů EU, jejich praktické uplatňování zejména v obchodních vztazích.
PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Petr Barák (Air Bank, a.s.– vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, předseda
Komise pro bankovní a ﬁnanční bezpečnost ČBA)
Mgr. Jiří Tvrdý (MF ČR – zástupce ředitele Finančního analytického útvaru)

1. seminář
3. 12. 2013
OPATŘENÍ PROTI „PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ“ (AML) – VÝKLAD • Mgr. Jiří Tvrdý
Úvod do problematiky • změny obsažené v aktuálním návrhu 4. AML směrnice EU a v novém nařízení EU o bezhotovostních převodech a jejich
očekávané promítnutí do práva ČR • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva ﬁnancí ČR • mezinárodní závazky a spolupráce • právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.)
a související legislativa EU - základní pojmy •
jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a
jejich praktické uplatnění • požadavky na interní
předpisy • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zák. č. 253/2008 Sb.
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí • diskuze.
2. seminář
12. 12. 2013
OPATŘENÍ PROTI „PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ“ (AML) – KAŽDODENNÍ PRAXE ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A PŘÍKLADŮ
• JUDr. Petr Barák
Systém vnitřních zásad a způsob jeho vytvoření •
práva, povinnosti a odpovědnosti MLRO v rámci
ﬁnanční instituce • správná identiﬁkace a kontrola
klienta, způsoby realizace • způsoby hodnocení
rizikovosti klienta • základní způsoby identiﬁkace
podezřelých klientů a obchodů a postup při jejich
následném nahlašování • informační technologie
a jejich význam pro účinnou detekci podezřelých
obchodů • ALM self assessment - vyhodnocení
vlastních rizik • základní detekční pravidla, způsob
jejich možného nastavení, vyhodnocení a další
možnosti využití • rizika spojená s výběrem a nasazením ALM detekčních informačních systémů.

KÓD 1304500
CENA: 4 690 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
590 Kč při účasti na celém cyklu)
/5 675 Kč vč. 21% DPH/
43

PROSINEC 2013

PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2014

KPV

6. 12. 2013
09:00–14:00
URČENO
Pro pracovníky ﬁnančních účtáren, další ekonomické pracovníky a podnikatele, kteří chtějí být
informováni o novinkách v daňových i účetních
předpisech.
CÍL
Šetřit čas účastníkům a během jednoho semináře je v kostce upozornit na změny zákonů pro rok
2014.
PŘEDNÁŠÍ
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně)
PROGRAM
Novela zákona o daních z příjmů právnických i fyzických osob pro rok 2014 (změny zákona ve vazbě na rekodiﬁkaci soukromého práva) • změny v
účetních předpisech pro rok 2014 • novela zákona
o DPH pro rok 2014 • majetkové daně v roce 2014
(zákon o dani z nabytí nemovitých věcí).

Nenašli
jste
téma,
které
vás
zajímá?
NAPIŠTE
NÁM

KÓD 1307220
CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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vox@vox-kurzy.cz
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ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2014
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
NOVELA ZÁKONA O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ
NOVELA

9. 12. 2013

ZMĚNY U SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ.

09:00–16:00
REŽIM BEZÚPLATNĚ NABYTÝCH PŘÍJMŮ.
MÍSTO
ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ilona Součková (Generální ﬁnanční ředitelství)
PROGRAM
PRINCIPY A CÍLE ÚPRAVY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ: Vazba na změny v právních
předpisech (novela Občanského zákoníku, nové
právní předpisy – zákon o obchodních korporacích, zrušení stávajících právních předpisů – obchodní zákoník, zákon o dani dědické a darovací,
realizace 1. fáze zákona o zřízení jednotného inkasního místa).

DEFINICE ZÁKLADU DANĚ A JEHO ÚPRAVY,
FINANČNÍ LEASING.
DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY: Změny
v odpisu pohledávek, prodej majetku, úvěrové ﬁnanční nástroje, cenné papíry.
ZMĚNY V OBLASTI MAJETKU: Vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku,
režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky,
stavby, jednotky.
NAVÝŠENÍ ODČITATELNÉ POLOŽKY
NA VÝZKUM A VÝVOJ.
ZMĚNY V TVORBĚ DAŇOVĚ ÚČINNÝCH
REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.

NOVÁ TERMINOLOGIE: Obchodní korporace,
podíl, závazek – dluh, půjčka – zápůjčka, nájem
– pacht, ﬁnanční nástroj, závdavek, právní úkon
– jednání atd.

POZNÁMKA
Program bude upraven dle schváleného znění
zákona.

NOVÉ OBECNÉ DEFINICE: Věci, majetková
práva, nemovitá věc (nemovitá věc jako součást
pozemku).
ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU:
Veřejně prospěšná společnost, svěřenský fond,
fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových
beneﬁtů, zdanění úrokových příjmů.

KÓD 1307200
CENA: 2 390 Kč bez DPH
/2 892 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ
VÝDAJE V ROCE 2013
A PRO ROK 2014
VČETNĚ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ
NOVELE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
NOVELA

NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ
UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOVÉM
OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ
REKODIFIKACE

10. 12. 2013

11. 12. 2013

09:00–13:00

09:00–18:00

URČENO

URČENO

Podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům, kteří již mají s
danou problematikou zkušenosti.

Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit se změnami
v právní úpravě nájmu v novém občanském zákoníku a jejich daňovými dopady. Přepokládá se
elementární orientace v soukromoprávním pojetí
regulace společenských vztahů.

CÍL
Seznámení s problematikou uplatňování výdajů
do výdajů daňových.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Eva Sedláková (MF ČR – odbor daně z příjmů a veřejná pojistná)
PROGRAM
Uplatňování daňových výdajů v roce 2013 a očekávané změny pro rok 2014 • nájemné u ﬁnančního leasingu (změny doby trvání ﬁnančního leasingu, leasing fotovoltaických elektráren) • výdaje
na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců
(příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní
pojištění, přechodné ubytování, vzdělávání, stravování) • výdaje podnikatelů při pracovních cestách • výdaje spojené s pořízením pozemku a jeho
porostu • výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob • podnikové stipendium • nealkoholické nápoje • odpisování hmotného a nehmotného majetku
(odpisování fotovoltaických elektráren) • závazné
posouzení výdajů • odpovědi na dotazy.

CÍL
Přednáška je zaměřena na změny, které přináší
nová úprava užití cizí věci zejména právní úprava nájmu v novém občanském zákoníku. Důraz
je přitom kladen na zachycení změn, nikoliv komplexní výklad všech smluvních typů, a to jak ve
vazbě na stávající občanský, tak obchodní zákoník. Závěr je věnován daňovým dopadům probírané soukromoprávní úpravy do zákona o daních z
příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty.
PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (člen komise pro přípravu občanského zákoníku na Ministerstvu spravedlnosti, člen pracovní komise Legislativní rady
vlády pro soukromé právo, advokát, rozhodce,
odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci)
PhDr. Milan Skála (daňový poradce č. 000 014)
PROGRAM
09:00–16:00 • PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁJMU
• JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
16:15–18:00 • DAŇOVÉ DOPADY NÁJMU
• PhDr. Milan Skála

KÓD 1304630

KÓD 1304840

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 3 290 Kč bez DPH
/3 981 Kč vč. 21% DPH/
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2013

POKYN GFŘ D-6

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM
A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

11. 12. 2013

13. 12. 2013

09:00–17:00

09:00–14:00

CÍL

URČENO

Systematicky vyložit postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy.

Pro pracovníky odpovědné za přípravu daňového
přiznání k dani z příjmů právnických osob a souvisejících daňových agend.

PŘEDNÁŠÍ
CÍL
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha –
katedra ﬁnančního účetnictví a auditingu)
PROGRAM
OBSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU.
ZÁVĚRKOVÉ OPERACE: Účetní uzávěrka a
účetní závěrka • věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků • závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy • ocenění pro účely sestavení účetní závěrky
(na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba
opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly) • účtování splatné a odložené
daně • uzavírání účetních knih.
SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: Rozvaha (klasiﬁkace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu) • výsledovka (položky výsledovky v druhovém
a účelovém členění) • přehled o změnách ve vlastním kapitálu • přehled peněžních toků • příloha k
účetním výkazům (struktura informací) a výroční
zpráva.

Pokyn GFŘ D-6 je významným pomocníkem při
výkladech ustanovení zákona o daních z příjmů
s cílem jejich bezchybné aplikace v praxi. Řeší
řadu praktických otázek, se kterými se setkávají podnikatelské subjekty při vedení účetnictví a
souvisejících daňových agend. Seminář seznámí
posluchače s nejvýznamnějšími změnami pokynu
ve srovnání s původním pokynem D-300. Zároveň
představí i ostatní části pokynu, které se v praxi
nejčastěji využívají.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Jiří Jindrák (daňový poradce HLB Proxy, a.s.)
PROGRAM
Vysvětlení praktických dopadů pokynu před novelou a po ní. Příkladem oblastí jsou: Zaměstnanecké beneﬁty • výplaty podílů na zisku • zdaňování
daňových nerezidentů • daňové dopady v oblasti
majetku • správné posouzení daňové uznatelnosti
nákladů optikou pokynu GFŘ D6.

OVĚŘENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.

KÓD 1305630

KÓD 1305210

CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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CESTOVNÍ NÁHRADY
– AKTUÁLNĚ A PRO ROK 2014

DPH U DOVOZU A VÝVOZU
ZBOŽÍ 2013 A 2014

VÝKLAD S PŘÍKLADY
Z KAŽDODENNÍ PRAXE

UPLATŇOVÁNÍ DPH PŘI DOVOZU A VÝVOZU
ZBOŽÍ VE VAZBĚ NA APLIKACI CELNÍCH
PŘEDPISŮ

13. 12. 2013

13. 12. 2013

09:00–13:00

09:00–14:00

URČENO

URČENO

Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory,
právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s
danou problematikou v praxi setkávají.

Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve
ﬁrmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat
informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

CÍL
CÍL
Upozornit na praktické problémy a pravidla platná
pro rok 2014.

Získání ucelených informací o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

PŘEDNÁŠÍ
PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad)

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního
obchodu)

PROGRAM
PROGRAM
Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů • odlišnosti v poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad • taxativně stanovené právní úkony,
při kterých se cestovní náhrady poskytují • výklad
problematiky sjednávání místa výkonu práce a
pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců • jednotlivé druhy cestovních náhrad •
problematika poskytování a krácení tuzemského
i zahraničního stravného • nejčastější problémy
spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové
přepočty, atd.) • paušalizace cestovních náhrad •
poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších
skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně
výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních
orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob
v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění
odchylek ve srovnání se zaměstnanci • právní
úprava závodního stravování • diskuze – otázky
a odpovědi.

DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Deﬁnice vývozu zboží
z pohledu celních předpisů • deﬁnice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH • deﬁnice vývozce dle celních předpisů • základ daně
při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu
zboží • DUZP při vývozu zboží • daňové doklady
při vývozu zboží • podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické
celní řízení při vývozu a další.
DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ: Deﬁnice dovozu zboží
z pohledu celních předpisů • deﬁnice dovozu coby
předmětu daně dle zákona o DPH • deﬁnice deklaranta dle celních předpisů • celní hodnota při
dovozu zboží • základ daně při dovozu zboží •
datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu
zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení • daňové
doklady při dovozu zboží • osvobození dovozu
zboží od cla a od DPH • oprava základu daně při
dovozu zboží atd.

KÓD 1304130

KÓD 1305840

CENA: 1 890 Kč bez DPH
/2 287 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 1 990 Kč bez DPH
/2 408 Kč vč. 21% DPH/
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SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST) V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
– PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED

REKODIFIKACE

NOVINKA

13. 12. 2013

PROGRAM

09:00–12:00

09:00–11:00 • PRÁVNÍ ČÁST
• JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Podstata svěřenského fondu • možnosti využití •
vznik svěřenského fondu • statut • správce svěřenského fondu • zakladatel • obmyšlený • fungování
svěřenského fondu • ochrana věřitelů • zánik svěřenského fondu.

URČENO
Všem, kteří se zajímají o novou možnost nakládání s majetkem – vyčlenění do svěřenského fondu
(v anglosaském světě označován jako trust). Seminář tak ocení zejména zaměstnanci bank a dalších institucí specializujících se na správu cizího
majetku, notáři a advokáti.
CÍL
Nový občanský zákoník přichází s účinností od
1. 1. 2014 s velkou novinkou – svěřenským fondem. Jedná se o soubor vyčleněného majetku
bez právní subjektivity, který spravuje svěřenský
správce, majetek je přitom formálně bez vlastníka. Tradičně je tento institut využíván pro účely
zachování a předání rodinného majetku či k charitativním účelům, možné je ale i jeho využití v obchodním styku (například při úvěrové transakci s
mnohostí věřitelů). Seminář účastníky seznámí s
podstatou svěřenského fondu, jeho vznikem, pravidly pro fungování i využitelností tohoto institutu v
praxi. Zvláštní pozornost bude věnována právům
a povinnostem zakladatele, správce i obmyšlených.

11:00–12:00 • ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST
• Ing. Jindřich Trupl
Principy fungování SF z pohledu daně z příjmů a
DPH • vyčlenění nemovitého majetku do SF • vyčlenění jiného majetku do SF • plnění ze SF vůči
fyzickým/právnickým osobám • povinnosti SF z
pohledu účetnictví.

PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (advokátka,
bnt attorneys-at-law s.r.o., vědecká pracovnice
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Ing. Jindřich Trupl (daňový poradce, partner
TPA Horwath)

KÓD 1305780
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
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DAŇOVÉ NOVINKY 2014

KDP ČR

16. 12. 2013
09:00–16:00
URČENO
Pro ekonomy, účetní, daňové poradce, auditory
apod.
CÍL
Seznámit posluchače s aktuálními problémy daňové legislativy roku 2013, s daňovými změnami
pro rok 2014 (zejména v souvislosti s rekodiﬁkací
soukromého práva a I. etapou projektu jednoho
inkasního místa) a připravovaným spuštěním jednoho inkasního místa od 1. 1. 2015.
PŘEDNÁŠÍ
Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce)
PROGRAM
ZKUŠENOSTI SE ZMĚNAMI DAŇOVÉ LEGISLATIVY OD 1. 1. 2013: Např. omezení pro výdaje
uplatňované procentem z příjmů, uplatnění solidárního zvýšení daně.
ZMĚNY OBCHODNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVY
V PRŮBĚHU ROKU 2013: Mimořádné odpisy
nově pořízeného hmotného majetku • ručení za
daň při úhradě na nezveřejněný účet • novela obchodního zákoníku (splatnost faktur, sankce za
opožděnou úhradu peněžních závazků) • novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti.

KPV

ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD 1. 1. 2014:
Změny navazující na rekodiﬁkaci soukromého
práva • změny související s rekodiﬁkací jen okrajově – např. přesun darů a zděděných příjmů do
předmětu daní z příjmů, nová pravidla pro práci
s obvyklými cenami, částečná změna struktury
zákona a vymezení některých daňových pojmů
(např. odpisovatel, samostatné vymezení ﬁnančního leasingu) • změny obsažené v zákoně o zřízení jednoho inkasního místa – např. osvobození
podílů na zisku, nová pravidla pro tvorbu opravných položek k pohledávkám.
ZMĚNY V DANI Z NEMOVITOSTÍ: Stavba součást pozemku • nová koncepce předmětu daně ze
staveb • právo stavby.
ZMĚNY V DPH: Elektronicky podávané daňové
přiznání • právo stavby jako zboží.
ZMĚNY VE VEŘEJNOPRÁVNÍM POJIŠTĚNÍ:
Nové podmínky pro účast na nemocenském pojištění • první etapa jednoho inkasního místa (formuláře podávané na jedno místo, elektronická
podání soustředěna na jednom místě).
DALŠÍ ZMĚNY OD 1. 1. 2014: Např. novelizace
daňového řádu (nová právní úprava daňových informačních schránek, platba daní inkasem z účtu),
nová úprava dnešní daně z převodu nemovitostí.

KÓD 1305540
CENA: 2 490 Kč bez DPH
/3 013 Kč vč. 21% DPH/
KÓD 1305541
CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)
KÓD 1305546
CENA: 1 990 Kč bez DPH
(zvýhodněná cena pro členy KCÚ)
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VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK
2013
KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

PŘÍPRAVA NA DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK
2013
1. SEMINÁŘ

VOLNÝ CYKLUS
17. – 18. 12. 2013

17. 12. 2013

09:00–16:00

09:00–16:00

URČENO

URČENO

Všem, kteří se chtějí na zpracovávání roční účetní
závěrky a daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob připravit včas.

Všem, kteří budou zpracovávat a kontrolovat daňové přiznání právnických osob.
PŘEDNÁŠÍ

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Miluše Kinovičová (auditorka, daňová poradkyně)
Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců
v Brně)
PROGRAM
VOLNÝ CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ
LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců
v Brně)
PROGRAM
Nezdanitelné výnosy a daňově neúčinné náklady a jejich vyloučení ze základu daně • uplatnění
odčitatelných položek od základu daně • slevy na
dani • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň •
uplatňování ztráty z minulých let • ceny obvyklé •
přílohy k daňovému přiznání.

1. seminář
17. 12. 2013
PŘÍPRAVA NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI
Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK
2013 • Ing. Jiří Klíma
2. seminář
18. 12. 2013
KOMPLIKOVANÉ PROBLÉMY ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA
ROK 2013 • Ing. Miluše Kinovičová

KÓD 1307260

KÓD 1307240

CENA: 3 690 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
890 Kč při účasti na celém cyklu)
/4 465 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/
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KOMPLIKOVANÉ PROBLÉMY
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
ZA ROK 2013

PRŮŘEZ NOVINEK
V PRACOVNĚPRÁVNÍ
A MZDOVÉ OBLASTI
PRO ROK 2014

2. SEMINÁŘ

VOLNÝ CYKLUS
NOVELA

18. 12. 2013

18. – 20. 12. 2013

09:00–16:00

09:00–14:00

URČENO

MÍSTO

Všem, kteří budou zpracovávat a kontrolovat roční
účetní závěrku PÚ.

ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
URČENO

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Miluše Kinovičová (auditorka, daňová poradkyně)

Personalistům, podnikovým právníkům, mzdovým
účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské
i neziskové sféry.

PROGRAM

CÍL

Inventarizace • účetní odpisy majetku • kurzové přepočty ke konci rozvahového dne • tvorba
opravných položek a rezerv ke všem druhům aktiv
včetně tvorby zákonných opravných položek dle
zákona o rezervách • ocenění cenných papírů a
podílů pro účetní závěrku • odložená daň • výroční zpráva • zpráva o vztazích mezi spojenými
osobami • povinnosti zveřejnit informace z účetní
závěrky.

Znalost aktuálních předpisů a předpoklad pro jejich aplikaci v praxi.
PŘEDNÁŠÍ
Irena Jindrová (daňová metodička)
Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)
JUDr. Jaroslav Škubal (partner advokátní kanceláře PRK Partners, advokát)
PROGRAM
VOLNÝ CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE
ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ
1. seminář
18. 12. 2013
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY AKTUÁLNĚ
PRO ROK 2014 • JUDr. Jaroslav Škubal
2. seminář
19. 12. 2013
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ODVODY POJISTNÉHO V ROCE 2014 • Vlasta Nováčková
3. seminář
20. 12. 2013
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A
FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2014 A ROČNÍ
ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 • Irena Jindrová

KÓD 1307250

KÓD 1305690

CENA: 2 290 Kč bez DPH
/2 771 Kč vč. 21% DPH/

CENA: 4 990 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši
1 880 Kč při účasti na celém cyklu)
/6 038 Kč vč. 21% DPH/
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NEMOVITOSTI PO ÚČINNOSTI
NOVÉHO OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU (NOZ)
A JEJICH DOPADY DO DANÍ, VČETNĚ DANĚ
Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
REKODIFIKACE PRÁVA
– ÚČETNÍ, DAŇOVÝ A PRÁVNÍ
POHLED

REKODIFIKACE

19. 12. 2013
09:00–16:00

REKODIFIKACE

NOVINKA

19. – 20. 2. 2014
URČENO

URČENO
Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit se změnami
v právní úpravě nemovitostí v novém občanském
zákoníku a jejich daňovými dopady.
PŘEDNÁŠÍ
PhDr. Milan Skála (daňový poradce č. 000 014)
PROGRAM
Pozemky • stavby • jednotky • právo stavby • věcná břemena • reálná břemena • služebnosti • nájmy • pacht od 1. 1. 2014.

Finančním ředitelům, účetním, auditorům,
daňovým poradcům a zkušeným zájemcům
zejména z podnikatelské sféry.
CÍL
Pracovní setkání a diskuze nad dopady
nového občanského zákoníku a zákona o
obchodních korporacích do účetnictví i daní
podnikatelů.
PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. (advokát
AK Hejda & Židová)
Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a
auditorka)
Ing. Jana Pilátová (prezidentka Svazu
účetních, daňová poradkyně, auditorka)
PROGRAM
PRÁVNÍ PODSTATA ZMĚN: Právní minimum potřebné pro správnou interpretaci
nového pojetí obchodních korporací • nová
deﬁnice právnické osoby a obchodních
korporací • změny týkající se základního
kapitálu a rezervního fondu • rozdělování
výsledku hospodaření • nově deﬁnovaná
odpovědnost statutárních orgánů • nájem x
pacht • půjčka, výpůčka, výprosa, závazek
x dluh aj.
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY (z pohledu
daně z příjmů i DPH) občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích.

KÓD 1307320
CENA: 2 590 Kč bez DPH
/3 134 Kč vč. 21% DPH/

SLEDUJTE
WWW.VOX.CZ
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n VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU 2013 – VOLNÝ CYKLUS
6. – 7. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400060

Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka)
CENA: 3 490 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 890 Kč při účasti na celém cyklu)

n ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO
PRÁVA A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2014
9. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400340

NOVELA

Ing. Ilona Součková (Generální ﬁnanční ředitelství)
CENA: 2 290 Kč bez DPH

n DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2014
10. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400430

NOVELA

JUDr. Zdeňka Tesařová (Ministerstvo ﬁnancí ČR, zástupce ředitele odboru
a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční)
CENA: 1 990 Kč bez DPH

n AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2014
13. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400110

NOVELA

Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)
Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce)
CENA: 2 490 Kč bez DPH

n DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ OD ROKU 2014
14. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400190

NOVELA

Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka
pro zkoušky daňových poradců)
CENA: 2 290 Kč bez DPH

n NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE
15. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400280

REKODIFIKACE

Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka)
CENA: 2 490 Kč bez DPH

Celý vzdělávací program najdete na
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n ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2014
NOVELA

20. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400290

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu)
CENA: 1 990 Kč bez DPH

n DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2013 A AKTUALITY PRO ROK 2014
NOVELA

21. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Eva Sedláková (MF ČR – odbor daně z příjmů a veřejná pojistná)
Ing. Jiří Šperl (daňový poradce)
CENA: 2 490 Kč bez DPH

KÓD: 1400090

n ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DPH A DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2014
23. – 24. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:

KÓD: 1400410

NOVELA

Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR)
Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních
a daňových poradců v Brně)
Ing. Jana Pilátová (prezidentka Svazu účetních, daňová poradkyně, auditorka)
CENA: 3 990 Kč bez DPH

n PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2014
KDP ČR

28. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400010
KÓD: 1400011

NOVELA

Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně)
CENA: 2 490 Kč bez DPH
CENA: 1 990 Kč bez DPH (zvýhodněná cena pro členy KDP ČR)

n PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD 1. 1. 2014
29. – 30. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:

KÓD: 1400180

NOVELA

Ing. Alica Orda-Oravcová (GT&C Slovakia k.s., partner, daňová poradkyně, členka
metodicko legislativní komise pro daň z příjmů v SKDP SR)
Ing. Milan Vargan (TAX systems, k.s., partner, daňový poradce, předseda
metodicko-legislativní komise pro DPH při KDP SR)
CENA: 5 990 Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 590 Kč při účasti na celém cyklu)

n INTRASTAT V ROCE 2014
31. 1. 2014
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD: 1400300

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu)
CENA: 1 990 Kč bez DPH

Celý vzdělávací program najdete na

www.vox.cz.
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Vzdělávání Otevírá X možností
1. VOX a.s.

veřejné
vzdělávací akce
daně a účetnictví
mezinárodní účetní standardy
kační a dlouhodobé kurzy
mzdy, personalistika a pracovní právo
nanční vzdělávání
právo pro právníky a neprávníky
nezisková sféra

manažerské
vzdělávání

řízení lidských zdrojů
komunikační dovednosti
manažerské dovednosti
prezentační dovednosti
marketing a public relations
prodej a obchod
rozvoj osobních dovedností
asistentky

zakázkové
vzdělávání...
skutečně podle vašeho přání

tel.: 226 539 670

WWW.VOX.CZ

