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Vážení účetní odborníci,

máte před sebou již čtvrtý Katalog vzdělávacích akcí pořádaných Komorou 

certifi kovaných účetních. I pro nejbližší měsíce jsme pro Vás připravili řadu akcí 

a doufáme, že si každý z Vás nějakou vybere. 

Katalog nabízí jen základní anotaci, podrobnější informace vč. organizačních najdete 

na internetových stránkách Komory. Zde budou zveřejňovány i akce partnerů 

v Ostravě a v Tachově a nově také vybrané akce Controller Institutu, zejména z oblasti 

controllingu (nicméně za členskou cenu se můžete přihlásit na všechny semináře 

uvedené na www.controlling.cz). Současně upozorňujeme, že nabídka zde uvedených 

akcí může být ještě aktuálně doplněna o další.

I v tomto katalogu najdete v každém měsíci nějaké nové téma. Z těch upozorňujeme 

např. na problematiku odložené daně, opravování chyb minulých let, výzkumu a vývoje, 

obvyklé ceny a reálné hodnoty v účetnictví, specifi k účtování a daní ve zdravotnictví či 

hospodářského roku.

Pořádání seminářů je službou pro Vás, a proto ceny, které začínají u standardního 

semináře na ceně 1 690 Kč vč. DPH, pokrývají pouze nezbytné náklady a tudíž jsou 

výrazně nižší (a to i pro nečleny), než nabídky vzdělávacích agentur. Všechny akce lze 

započítávat do systému kontinuálního profesního vzdělávání certifi kovaných účetních 

a členové navíc obdrží body v rámci motivačního programu.

Připomínky k jednotlivým akcím či náměty jsou vítány. 

Posílejte je na info@komora-ucetnich.cz. 

Vzdělávejte se s Vaší profesní organizací. Těšíme se na Vás!

Bc. Lucie Košťálová

Ing. Ladislav Zemánek



Leden

Zm
ny v ú�etnictví a daních !"#$ 
Brno 
Ing. Jiří Klíma  

Souhrn nejdůležitějších změn v oblasti účetnictví, daní z příjmů 
a DPH pro rok 2017. 

Mzdové ú�etnictví !"#$ 
Češkovice ﹙Hotel Panorama﹚ 
Mgr. Ondřej Dráb
PhDr. Dagmar Kučerová
JUDr. Jaromír Zrutský   

Komplexní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového 
účetnictví pro rok 2017. Změny v pracovním právu 2017 (novely 
zákoníku práce). Zaměstnanecké benefi ty z daňového a účetního 
pohledu.

„Státní“ neziskové organizace !"#$ 
Praha 
Ing. Simona Pacáková  

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2017 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
(zejména obce, příspěvkové organizace).

Nestátní neziskové organizace !"#$
Praha 
Ing. Simona Pacáková 

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2017 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
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Únor

odložená da+, sp�ízn
né osoby a da+ 
z p�íjmu
Praha 
RNDr. Petr Beránek   

Principy, nejčastější rozdíly způsobující odloženou daň, vykazování 
odložené daňové pohledávky, metodika výpočtu v prvním roce, vliv 
změny procenta daní na odloženou daň, povinnost vykazování podle 
českých účetních předpisů, příklady. Defi nice spřízněných osob pro 
účely daně z příjmů Obvyklá cena, možnost obchodování v jiných 
než obvyklých cenách. Případy, které nemají daňové důsledky.
 

Ú�etní záv
rka podnikatel- poprvé 
podle nových p�edpis- 
Praha 
Ing. Jana Pilátová    

Nová pravidla pro sestavení účetních výkazů, sestavení rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu, přehled 
změn ve struktuře a obsahu účetních výkazů. Rozsah a obsah pří-
lohy (účel přílohy, obsahová struktura, rozbor jednotlivých částí). 
Sestavení přehledu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapi-
tálu. Povinnost zveřejňování závěrky.
 

Ú�etnictví a dan
 pro nestátní 
neziskové organizace !"#$ 
Brno 
Ing. Simona Pacáková     

Typy nestátních neziskových organizací, kategorizace účetních jed-
notek, jednoduché účetnictví. Zjednodušený a plný rozsah podvoj-
ného účetnictví, povinnost auditu a zveřejňování účetní závěrky 
a výroční zprávy. Změny ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. Nová struktura 
účetní závěrky a přílohy. Daň z příjmů – široký a úzký základ daně. 
DPH, silniční daň atd.
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Vybrané oblasti konsolidace 
na p�íkladech
Praha 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.    

Identifi kace skupiny a konsolidačního celku. Akvizice, založení dce-
řiného podniku, restrukturalizace. Konsolidační rozdíl. Principy 
metody plné konsolidace, odložená daň z eliminace vnitroskupi-
nových vztahů. Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti, změny 
majetkových podílů v dceřiné společnosti, ztráta ovládání dceřiné 
společnosti. Sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního 
kapitálu.

Opravy chyb minulých období
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková 

Úvod do problematiky, kde se chyby projevují v účetnictví a čeho se 
vyvarovat. Daňové dopady chyby minulých let a co s nimi, legisla-
tivní opora k problematice a interpretace NÚR. Jak narovnat výkazy 
běžného účetního období.
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Březen

Elektronický sv
t
Praha 
MVDr. Milan Vodička    

Digitalizace společnosti, účetnictví i správy daní. Elektronické 
doklady a písemnosti, zásady archivace. Rizika s používáním infor-
mačních technologií. Elektronická komunikace se správcem daně 
a ostatními orgány veřejné moci. Elektronické podpisy. EET.
 

Kontrolní hlášení – praktické 
zkušenosti, pokuty, �et
zové podvody 
Praha 
Ing. Iva Stejskalová   

Problematické okruhy při vyplňování kontrolního hlášení, obsaho-
vá část, řešení zjištěných nesouladů. Závazné lhůty a sankce, výzva 
ke změně údajů, změny v sankčním systému. Podvody na DPH.
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Duben

Obvyklá cena a reálná hodnota 
v ú�etnictví a daních aneb jak 
porozum
t ocen
ní znalcem
Praha 
Ing. Petr Píša     

Obvyklá cena, reálná hodnota, tržní hodnota, administrativní 
(vyhlášková) cena – pojmy, úprava a použití. Způsoby a metody 
ocenění, které jsou prakticky využitelné k vykázání ocenění reál-
nou hodnotou v účetnictví podnikatelů. Zákonné povinnosti oce-
nění znalcem, spolupráce účetních se znalcem, použití znaleckého 
posudku pro potřeby účetnictví a daní, promítnutí znaleckého oce-
nění do účetních výkazů.
 

Výzkum a vývoj 
Praha 
Ing. Alice Šrámková

Ing. Petra Vaněčková     

Výzkum a vývoj podle české účetní legislativy a podle IFRS, výzkum 
a vývoj z pohledu daní z příjmů – odčitatelná položka od základu 
daně.

Excel pro ú�etní  
Praha 
Luboš Kičmer      

Pokročilé funkce v programu MS Excel s důrazem na využití v účetní 
praxi (např. chytré tabulky, kontingenční tabulky, fi ltrování dat, prá-
ce s buňkami, se vzorci a s funkcemi, podmíněné formátování atd.).

SVJ v roce !"#$ – ú�etní a da+ové 
souvislosti  
Praha 
Ing. Simona Pacáková      

SVJ v pozici účetní jednotky – rozsah vedení účetnictví, směrná účet-
ní osnova, vybrané účetní operace, výnosy a náklady SVJ, dlouhodo-
bý majetek. Účtování a zdaňování bezúplatných příjmů. Fond oprav, 
příspěvek na správu. Změny daňové legislativy a dopady pro SVJ.
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Problematika odpov
dnosti 
a závazkového práva  
Praha 
Mg. Ing. Tereza Krupová 

Vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů, zákon 
o registru smluv. Profesní odpovědnost účetních a daňových porad-
ců. Vztahy s pojišťovnami, náhrada škody, zajištění závazků. Důležité 
smluvní typy (fi nanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva). 
 

Zam
stnanecké benefity 
Praha 
RNDr. Petr Beránek   

Zdroje pro benefi ty, stravenky, poskytování ubytování zaměstnan-
cům, zajišťování nebo hrazení cesty do práce a z práce, příspěvky 
na sport a kulturu, penzijní pojištění a životní připojištění, služební 
automobil a mobil, poskytování rekreace, bezúročné půjčky, zaměst-
nancům, peněžní a nepeněžní dary, benefi ty statutárním orgánům.

Transferové ceny pro pokro�ilé  
Praha 
Ing. Michal Jelínek   

Rekapitulace legislativy a metodiky transferových cen, případové 
studie. Stálá provozovna – vznik, určení základu daně, dopad trans-
ferových cen. Dokumentace k transferovým cenám, náležitosti, 
funkční a riziková analýza. Databáze AMADEUS. Komplexní řešení 
transferových cen u nadnárodní skupiny podniků.

12

19

24



Květen

Exekuce  
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová    

Exekuční srážky ze mzdy, výpočet, příjmy podléhající srážkám, pořa-
dí pohledávek, deponování a nabytí právní moci, přechod k nové-
mu zaměstnavateli, více plátců mzdy současně. Dohody o srážkách 
ze mzdy. Insolvenční srážky, zahájení, průběh, insolvenční rejstřík, 
oddlužení. Změny v oblasti srážek v roce 2017.

Rezervy a opravné položky 
Praha 
RNDr. Ivan Brychta  

Účetní vymezení rezerv a opravných položek v návaznosti na novelu 
zákona o účetnictví v roce 2016, příklady účetních rezerv a postupů 
účtování při jejich tvorbě – rezervy na soudní spory, záruční opravy, 
restrukturalizace, zaměstnanecké požitky, rezervy na daň z příjmů, 
interpretace NÚR. Daňové vymezení rezerv a související příklady. 
Účetní a daňové vymezení opravných položek v příkladech.
 

Specifika ú�tování a zda+ování 
soukromých subjekt- 
ve zdravotnictví 
Praha 
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA  

Legislativní rámec, orgány společnosti, náležitosti stanov, převod 
fyzické osoby na právnickou. Daňová evidence vs. podvojné účetnic-
tví, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pohledávky, závazky, fak-
turace lékařů, hotovostní operace, majetek, dary, dotace, inventari-
zace závěrka, odměňování zaměstnanců. DPH u lékařských výkonů. 
Specifi ka prodeje a dědění lékařských praxí, lékárny.
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DPH aktuáln
 s d-razem na zahrani�ní 
obchod 
Bukovany ﹙Hotel Bukovanský mlýn﹚ 
Marek Reinoha

Ing. Igor Pantůček   

DPH aktuálně – novela účinná od 1. dubna 2017. Problémové oblasti. 
Poskytování služeb – obchod v EU a se třetími zeměmi (dodání zboží, 
dodání zboží s instalací, třístranné dohody, konsignační sklady atd. 
Zkušenosti s novou celní legislativou (od 5/2016). Intrastat aktu-
álně – postupy při provádění různých obchodních operací, násled-
né opravy chybných a nepřesných údajů atd. Praktické příklady.

IFRS – výkladový kurz
Bude up�esn
no 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.  

Současný stav IFRS, zdroje pravidel a požadavků, provázanost na 
evropskou a českou legislativu, účetní závěrka, strukturování účet-
ních výkazů, výklad pro jednotlivé účetní bloky – např. pozem-
ky, budovy a zařízení, investice do nemovitostí, nehmotná aktiva, 
zásoby a smlouvy o zhotovení, leasingy a výnosy, rezervy. Finanční 
nástroje. 
 

Marketing a reklama – da+ové a ú�etní 
minimum  
Praha 
Ing. Jiří Jindrák    

Daňově uznatelné náklady v marketingu, dopady daňových před-
pisů vč. DPH, nutné podklady pro kontroly FÚ, vystavení daňových 
dokladů a zajištění důkazních prostředků z marketingových akcí. 
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Červen

Úv
ry a p-j�ky 
Praha 
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA   

Smlouva o zápůjčce, legalita poskytování úvěrů a zápůjček, úvěry 
a zápůjčky pro účely zákona o daních z příjmu a DPH. Zdanění úro-
ků z úvěru a zápůjček, kapitalizace úroků. Půjčky mezi společníky 
a mateřskými společnostmi, spojenými osobami. Bezúročné zápůjč-
ky, zaměstnanecké zápůjčky. Daňové aspekty ve vztahu k zahraničí, 
předpisy EU. Účtování úvěrů, půjček a leasingu.  

Dotace 
Praha 
Ing. Simona Pacáková    

Poskytování dotací z veřejných rozpočtů, defi nice dotací. Zákony 
č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. Smlouvy o poskytnutí dotace, zve-
řejňování smluv. Rozdíl mezi dotací a darem. Investiční a provozní 
dotace v účetnictví a v dani z příjmu, dotace a DPH.

Hospodá�ský rok 
Praha
RNDr. Petr Beránek   

Daňové důsledky účtování v hospodářském roce u právnických osob. 
Přechod mezi kalendářním a hospodářským rokem. Přechodné 
období delší a kratší než 12 měsíců. Aplikace jednotlivých ustanove-
ní na přechodné období a na hospodářský rok (daňové odpisy, tvor-
ba opravných položek a rezerv, využití daňové ztráty aj.). Metodika 
zdanění fyzických osob účtujících v hospodářském roce, přechodná 
období. Použití hospodářského roku při daňové optimalizaci.

Ocen
ní zásob nejen vlastní výroby 
s p�íklady
Praha 
David Mrozek  

Vymezení legislativního rámce ve vztahu k zásobám, možnosti 
ocenění materiálových a zbožových zásob, oceňovací odchylka a je-
jí rozpouštění, druhy kalkulací, vlastní náklady výroby ve vztahu 
k úplným nákladům. Ocenění zásob u výrobních a službových spo-
lečností. Příklady s využitím přirážkové metody a ABC.
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Aktuality pro mzdové ú�etní  
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová     

Aktuální témata a problematické oblasti mzdového účetnictví, legis-
lativní novinky. Změny v zákoníku práce a jejich aplikace v praxi. 

22

Prázdniny s Ing. Klímou  
Bude up�esn
no 
Ing. Jiří Klíma     

Podrobný rozbor zákona o daních z příjmů (vč. novely zákona od 
1. dubna 2017) s důrazem na problémová ustanovaní v kontextu 
souvisejících právních předpisů, judikatury a závěrů koordinačních 
výborů. 

27–28
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Vložné na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 690 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 290 Kč vč. 
DPH (pro nečleny). V případě delších seminářů je cena vyšší. Konkrétní cena vložného na jed-
notlivé semináře a školení je uvedena na internetových stránkách.  

Organiza�ní podmínky
Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do naplnění kapacity. Zařazeným 
zájemcům je účast potvrzena obratem. V případě, že Vám přihlášku nepotvrdíme do 24 hodin 
(s výjimkou přihlášek zaslaných o víkendu), kontaktujte nás. Stornování přihlášky akceptujeme 
pouze písemně (na info@komora-ucetnich.cz). 

Bezplatné stornování akce je akceptováno nejpozději tři pracovní dny (u vícedenních akcí pět 
pracovních dnů) před dnem konání, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak. Při odhlášení 
v pozdějším termínu bude účtován poplatek ve výši 50 % z ceny vložného. Storno jeden den 
před akcí a v den konání akce nebude akceptováno, tj. bude účtován stornopoplatek ve výši 
100 % ceny vložného.

Možnost pojišt
ní
Ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. nabízíme možnost pojištění na storno přihláš-
ky. Cena pojištění činí 4 % z ceny akce, min. 200,– Kč (při vyšší ceně pojistého 20% sleva).  

Upozorn
ní pro ne�leny
Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200 Kč z ceny, na třetím sleva 
500 Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně – druhý a další účastníci z jed-
né společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý sleva 200 Kč, třetí sleva 500 Kč a další za 
členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický – sleva vyšší.   

Další informace



Klubové ve�ery
Praha 
Témata a program chystaných dvou jarních klubových večerů pro 
členy připravujeme, dosavadní koncept zůstane zachován (seminář 
na zajímavé téma, gastronomická část).

Snídan
 s Komorou
Praha 
Ranní setkání u kávy a snídaně se zajímavým hostem na odborná 
témata pro příjemný rozjezd dne.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách v sekci Pro 

členy — Akce pro členy. 

5. dubna
15. června

Nevzdělávací akce

28. února
16. května

Kontakty
Bc. Lucie Koš<álová
Jednodenní semináře
tel.: 739 245 846, kostalova@komora-ucetnich.cz

Ing. Ladislav Zemánek
Vícedenní školení
tel.: 603 153 473, zemanek@komora-ucetnich.cz

Více informací
www.Komora-ucetnich.cz
Bližší informace, aktualizace, nové vzdělávací akce a semináře pořádané partnerskými organi-
zacemi v Ostravě, Tachově a Controller Institutem v Praze naleznete na našich internetových 
stránkách v sekci Vzdělávání — Semináře Komory.

Kontakty



Hybernská #""?@!C, ##" "" Praha #, Tel.: +C!" W"X #YX C$X
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