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Vážení účetní odborníci,

dovolujeme si Vám představit další „Katalog vzdělávacích akcí KCÚ“. Pořádání 

seminářů je službou pro Vás, i proto ceny začínající u standardního semináře 

na ceně 1 990 Kč vč. DPH pokrývají jen nezbytné náklady a jsou výrazně nižší (a to 

i pro nečleny), než nabídky vzdělávacích agentur. Všechny semináře lze započítávat 

do systému KPV a členové navíc obdrží body v rámci motivačního programu. 

V katalogu opět uvádíme jen základní anotaci. Podrobnější informace najdete na 

internetových stránkách KCÚ. Pozornost věnujte, prosím, i organizačním informacím 

v závěru katalogu. Zde jsou zveřejňovány i akce partnerů v Ostravě a v Tachově, 

Akademie daní a účetnictví a vybrané akce Controller Institutu. Upozorňujeme, 

že nabídka zde uvedených akcí může být ještě doplněna o další. 

Nejnovější katalog přináší témata tradiční a oblíbená a vedle nich i témata zcela nová, 

např. likvidaci obchodní společnosti, společnost bez právní osobnosti (sdružení) nebo 

pozice účetních v trestním řízení. V závěru katalogu představujeme spolupracující 

lektory.

Děkujeme za Váš zájem o akce pořádané KCÚ a velice uvítáme připomínky k akcím 

proběhlým a náměty na nové. Posílejte je na info@komora-ucetnich.cz.

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

Lenka Pýchová

Ing. Ladislav Zemánek



Leden

Opravy chyb minulých období    
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková   

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

Novinky v ú�etnictví a daních 
pro neziskové organizace   
Praha 
Ing. Simona Pacáková    

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2019 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Mzdové ú�etnictví a pracovní právo 
"#$%      
Černá hora 
Ing. Antonín Daněk

JUDr. Miloš Hejmala
PhDr. Dagmar Kučerová

Podrobný přehled změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 
2019. Novinky v pracovním právu – novely zákoníku práce, občan-
ského zákoníku a další legislativy. Povinnosti vedoucích zaměstnan-
ců podle zákoníku práce. Judikatura v oblasti pracovněprávních 
vztahů. Zdravotní pojištění – problémové situace z praxe a jejich 
řešení (aneb jak nedělat chyby), novinky pro rok 2019.

Ú�etní záv
rka pro podnikatelské 
subjekty    
Praha 
Ing. Alice Šrámková    

Závěrkové operace – inventarizační rozdíl, časové rozlišení, dohad-
né účty, kurzové rozdíly, opravné položky, rezervy, daň z příjmů 
(splatná, odložená). Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, pře-
hledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitá-
lu. Přílohy k účetní závěrce. Problémové oblasti.
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Únor

Jak efektivn
 využívat mozek    
Praha 
Ing. Radka Loja  

Jak jednoduše trénovat mozek při obyčejných a nudných činnos-
tech. Vizuální myšlení a prezentace informací. Styly myšlení, myš-
lenkové klobouky. Praktické využití myšlenkových map. Paměťové 
techniky a asociace. Jak nechat mozek odpočívat. Praktické trénin-
ky a cvičení.
 

Novinky v ú�etnictví a v daních     
Praha 
Ing. Jan Molín, Ph.D.     

Stručný přehled novinek v daňové (se zaměřením na daně z příjmů 
a DPH) a účetní legislativě pro rok 2019. Problémové oblasti. 
 

PowerPoint pro pokro�ilé   
Praha 

Luboš Kičmer

Podrobné seznámení s prezentačním programem PowerPoint – více-
násobné předlohy snímků, vlastní rozložení snímku, motivy a vari-
anty, import motivu, načítání snímků z externích zdrojů, vložení 
a propojení objektů (tabulka Excelu …), tlačítka akcí, animace, 
komentáře a porovnání prezentací, vložení zvuku, videa, vytvoření 
videa z prezentace, tipy a triky, atd.

Novinky pro mzdové ú�etní     
Praha 
Ing. Marie Hajšmanová      

Základní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového 
účetnictví pro rok 2019.
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Dotace u neziskovek "#$% — komplexní 
pohled   
Praha 
Ing. Simona Pacáková   

Náležitosti žádostí o dotace, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace, zveřejňování smluv. Rozdíly mezi zákony č. 218/2000 Sb. 
a č. 250/2000 Sb. Účetní zachycení dotace, Investiční/provozní 
dotace v účetnictví a v dani z příjmů. Dotace u plátců DPH. Poruše-
ní rozpočtové kázně nebo vrácení dotace.

26

http://www.komora-ucetnich.cz/cze/vzdelavani/seminare-komory/archiv/view:784


Březen

Da*ová optimalizace    
Praha 
Ing. Jan Bonaventura 

Daňová optimalizace je často spojována s nelegálními postupy jak 
se vyhnout placení daní. Dosáhnout minimálních daní však lze 
i bezpečně, v souladu se zákony. Praktické možnosti, jak optimali-
zovat daňovou povinnosti v souladu s právními předpisy. Optimální 
struktura podnikání; optimalizace odpisů a obecně využití majetku; 
úroky z úvěrů, půjček a dluhopisů; automobily a související výdaje, 
soukromé použití; problematické náklady – reklama a marketing, 
pracovní oděvy, reprezentace; odměny zaměstnanců a externistů.
 

DPFO a náro�n
jší p�ípady v da*ové 
evidenci
Praha 
RNDr. Petr Beránek  

Zdaňované příjmy, prodej nemovitostí a automobilů z hlediska daně 
z příjmů a DPH, povinnost podat daňové přiznání, výdaje snižující 
základ daně, zdanění manželů, odčitatelné položky, optimalizace 
daně. Daňová evidence. 
 

Da*ové a ú�etní problémy podnikající 
fyzické osoby     
Praha 
RNDr. Ivan Brychta      

Ucelený rozbor daňové a účetní problematiky pro podnikající fyzic-
ké osoby od zahájení až po ukončení jejich podnikání. Obchodní 
majetek – vklad majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahá-
jením podnikání, uplatnění nákladů (možnosti odpisování atd.), 
náklady z pohledu daní). Podnikání v rámci společnosti bez právní 
osobnosti, s pomocí spolupracujících osob v rámci rodinného pod-
niku. Principy zdanění fyzické osoby (postupy při kombinaci více 
druhů příjmů), problematika DPH, povinnosti ve vztahu k dalším 
daním. Základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohle-
du daní a pojistných odvodů. Přerušení, ukončení podnikání, úmrtí 
fyzické osoby.
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Kontingen�ní tabulky v MS Excel    
Brno 
Podrobné seznámení s kontingenční tabulkou. Vytváření tabulek, 
změna uspořádání polí, změny číselného formátu, formátování, 
zobrazování celkových součtů a mezisoučtů, řazení a fi ltrování polí 
v tabulce, změny výpočtů, vložení vzorců a funkcí, seskupování 
a rozdělování dat, vytváření kontingenčních grafů, atd.
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Duben

Digitální novinky pro ú�etní a da*ové 
poradce 
Praha
MVDr. Milan Vodička      

Hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních, 
daňových poradců a dalších. Vliv IT na správu daní a účetnictví, 
náhrada papírové formy dokumentů. Proměny státní správy (eGo-
vernment). Elektronická komunikace se správcem daně a dalšími 
orgány veřejné moci.  Jaké jsou požadavky na elektronické písem-
nosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování 
a ukládání, digitální přílohy, cloud. QR kódy a jejich využití. Aktu-
ální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitál-
ních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních 
technologií. 

Kontingen�ní tabulky v MS Excel    
Ostrava
Podrobné seznámení s kontingenční tabulkou. Vytváření tabulek, 
změna uspořádání polí, změny číselného formátu, formátování, 
zobrazování celkových součtů a mezisoučtů, řazení a fi ltrování polí 
v tabulce, změny výpočtů, vložení vzorců a funkcí, seskupování 
a rozdělování dat, vytváření kontingenčních grafů, atd.
 

DPH podrobn
     
Bude up�esn
no 
Ing. Igor Pantůček     

Podrobný rozbor zákona o DPH s důrazem na aktuální novinky 
a problémová ustanovení.

Kontingen�ní tabulky v MS Excel   
Praha 
Luboš Kičmer

Podrobné seznámení s kontingenční tabulkou. Vytváření tabulek, 
změna uspořádání polí, změny číselného formátu, formátování, 
zobrazování celkových součtů a mezisoučtů, řazení a fi ltrování polí 
v tabulce, změny výpočtů, vložení vzorců a funkcí, seskupování 
a rozdělování dat, vytváření kontingenčních grafů, atd.
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Květen

Spole�nost bez právní osobnosti 
﹙sdružení﹚ v daních a ú�etnictví      
Praha 
RNDr. Ivan Brychta    

Přehledný rozbor možností, práv a povinností, ale i úskalí při společ-
ném podnikání osob na základě sdružení do společnosti bez práv-
ní osobnosti z pohledu daní a vedení účetnictví či daňové eviden-
ce. Vymezení společnosti. Práva a povinnosti společníků navzájem 
a vůči třetím osobám, správa společnosti. Úskalí účetnictví, proble-
matika majetku a odpisování, přefakturace mezi členy, zaměstnává-
ní zaměstnanců, atd. Členové společnosti ve vztahu k daním z pří-
jmů, společnost a DPH a další daně.

Internátní školení – více témat    
Bude up�esn
no 
JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.
Ing. Miloslav Kopřiva
Ing. Igor Pantůček  

Pozice účetních v trestním řízení. Daňové podvody. Principy trest-
ního práva v právu daňovém. Judikáty správního soudu v oblasti 
daňových sankcí.

Specifika ú�tování a daní 
ve stavebnictví   
Praha 
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA 

Účetní a daňová specifi ka pro oblast stavebnictví. Vymezení pojmů. 
Fakturace ve stavebnictví (zálohy, zádržné, smluvní pokuty, atd.). 
Nedokončená výroba. Financování staveb (dotace, úvěry, půjčky). 
Problematika DPH a daní z příjmů ve stavebnictví.
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Červen

Elektronická komunikace se správcem 
dan
 a ostatními orgány ve�ejné moci    
Brno 
MVDr. Milan Vodička   

Legislativa elektronických podání a komunikace, daňový portál 
a daňová informační schránka, elektronický podpis. Tuzemská 
právní úprava elektronické identifi kace (portál eIdentita). Datová 
schránka, parametry, typy schránek, legislativa – úskalí jejich použí-
vání, praktické situace, judikáty. Povinně elektronická podání podle 
Daňového řádu. Odstraňování vad elektronických podání. Elektro-
nické doručování a úkony orgánů veřejné moci. Elektronická komu-
nikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, veřejné rejstříky. Portál 
Justice. Praktické příklady a ukázky, atd.

Likvidace obchodní spole�nosti    
Praha 
Mgr. Tomáš Hrdina    

Právní povaha likvidace společnosti. Vstup do likvidace dobrovolný, 
vstup do likvidace rozhodnutím soudu. Likvidátor, jeho postavení, 
pravomoci a odpovědnost. Přihlašování pohledávek, jejich zkoumá-
ní likvidátorem. Rozprodej majetku, zveřejňování v likvidaci, spo-
ry v likvidaci. Konečné zprávy, povinnosti společnosti k úřadům. 
Ukončení likvidace.    

Da*ové a ú�etní problémy malých 
s.r.o.     
Praha 
RNDr. Ivan Brychta     

Problematika činnosti malých („rodinných“) s.r.o. s vazbou na daně 
vč. informací pro vlastníky o základních povinnostech ve vztahu 
k daním a účetnictví, možnostech zdanění příjmů společníků vč. 
optimalizace zdanění (porovnání zdanění podnikající fyzické osoby 
a příjmů společníka s.r.o.). Plnění ve prospěch společníků a jednate-
lů s.r.o. z pohledu daní a účetnictví, povinnosti jednatelů. Postupy 
při vzniku či zániku s.r.o. 
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Aktuality pro mzdové ú�etní    
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová   

Aktuální témata pro oblast mzdového účetnictví k datu konání 
semináře. Problémové oblasti.

26

Dan
 z p�íjm/ podrobn
 
aneb Prázdniny s Ing. Klímou  
Bude up�esn
no 
Ing. Jiří Klíma     

Podrobný rozbor zákona o daních z příjmů s důrazem na novinky 
a problémová ustanovení v kontextu souvisejících právních předpi-
sů, judikatury a závěrů koordinačních výborů. 

30–31
Červenec



Vložné na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 990 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 590 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. 

Součástí organizačních podmínek jsou i zásady zpracování a ochrany osobních údajů. 

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.   

Informace pro auditory
Na základě Memoranda o spolupráci při vzdělávání statutárních auditorů mezi KCÚ a KA ČR 
mohou auditoři započítávat účast na akcích pořádaných KCÚ do systému kontinuálního profes-
ního vzdělávání v rámci KA ČR.   

Ú�etní kancelá�e KCÚ
V závislosti na výši servisního poplatku mají zástupci účetních kanceláří 1–8 seminářů/dnů 
zdarma (člen KCÚ) a 1–8 seminářů/dnů za členskou cenu (nečlen KCÚ).  

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.

Oslava "# let Komory
Praha 

Aqua víkend
Benecko 

13. března
18. června

Nevzdělávací akce

12. února
14. května

Kontakty
Lenka Pýchová
tel.: 725 733 638 
pychova@komora-ucetnich.cz

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

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

13. dubna

26.–28. dubna

http://www.komora-ucetnich.cz/
http://www.komora-ucetnich.cz/cze/vzdelavani/seminare-komory/aktualni-nabidka


RNDr. Petr Beránek
Daňový poradce se specializací na daně z příjmů a neziskový sektor. Zku-
šený lektor, VŠ pedagog, člen metodické rady SÚ ČR.

Ing. Jan Bonaventura
Daňový poradce. Od roku 2005 je majitelem společnosti BREDFORD 
Consulting, s.r.o. V daňovém poradenství se zaměřuje na daňové aspekty 
majetku a jeho použití a podpory prodeje.

RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce s více než dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a eko-
nomickém poradenství, vč. spolupráce na auditech společností. Zkušený 
lektor a autor řady odborných publikací.

Ing. Antonín Dan
k
Specialista ve zdravotním pojištění s dlouholetými zkušenostmi. V rámci 
České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři 
spektra zdravotního pojištění. Přednáší a publikuje problematiku zdra-
votního pojištění od roku 1995. 

Bc. Lenka Dvo�áková
Certifi kovaná účetní a daňová poradkyně. Členka KCÚ a odborných sekcí 
KDP ČR. V účetnictví působí od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou 
kancelář. Věnuje se poradenství, lektorské a publikační činnosti. Jednatel-
ka společnosti Prospeko spol. s r.o. 

Ing. Marie Hajšmanová 
Zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně 
v oboru mzdy a účetnictví.

Naši lektoři



JUDr. Miloš Hejmala
Advokát se specializací na pracovní právo, odborný konzultant a lektor 
v oboru pracovního práva. Smluvní partner podnikatelské sféry, veřej-
ných vysokých škol a rozpočtové sféry pro oblast pracovního práva.

Olga Holubová
Daňová poradkyně, zkušená lektorka, specialistka na DPH. Členka odbor-
né skupiny KDP ČR pro DPH. Daňová hvězda roku 2010, 2011 i 2012 
a členka Daňové kanceláře snů roku 2010 i 2011. Osobnost roku 2015 
a 2016 v komerční daňové sféře. Autorka odborných publikací a článků.

Mgr. Simona Hornochová
Certifi kovaná účetní, daňová poradkyně. V KDP ČR členka odborných sek-
cí a redakční rady Bulletinu. V letech 2013–2014 členkou Prezidia, mimo 
jiné odpovědnou za oblast vzdělávání. Náměstkyně ministra fi nancí pro 
daně a cla v letech 2014–2015.

Mgr. Tomáš Hrdina
Advokát specializující se na oblast obchodních korporací (zejm. na proble-
matiku podnikových kombinací) a právní odpovědnosti (občanskoprávní, 
správněprávní, trestněprávní) se zaměřením ve vztahu k obchodním spo-
lečnostem, likvidací obchodních společností a oblast cenných papírů.

PhDr. Miloslav Hrubý
Kouč a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycho-
log. Od roku 1992 se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti 
vedení a komunikace, vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí. Realizuje 
personální a procesní audity. Autor odborných skript.

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.
Advokát, spoluzakladatel Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. 
Jeho výsostnou právní doménou je trestní právo se zaměřením na násil-
nou a hospodářskou trestnou činnost se zvláštní zálibou na tzv. daňovou 
trestnou činnost.



Luboš Ki�mer
Specialista na kancelářské programy (Microsoft Offi  ce), grafi cké aplikace 
(ADOBE a CorelDRAW). Akreditovaný tester mezinárodního standardu 
ECDL, Adobe Certifi ed Expert Photoshop CS6. Interní lektor společnosti 
Nicom a.s.

Ing. Ji�í Klíma
Daňový poradce a lektor. Člen představenstva Sdružení účetních a daňo-
vých poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR. Věnuje se i vedení účet-
nictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a fi nančně ekonomic-
ké rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.

Ing. Miloslav Kop�iva
Zástupce ředitele Finančního úřadu pro Pardubický kraj, specialista na 
daňový proces, zkušený lektor. Autor odborné literatury.

PhDr. Dagmar Ku�erová
Certifi kovaná účetní, členka KCÚ. Zkušená lektorka, specialistka na mzdo-
vé účetnictví. Odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. Mzdové účet-
nictví přednáší na fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. Autorka odborných publikací a článků. 

Ing. Mgr. Radka Loja
Psycholožka, lektorka, publicistka a dříve auditorka. Vzdělávání dospě-
lých se věnuje více než 17 let. Vede kurzy a poskytuje individuální psycho-
logické poradenství a koučink. Spoluautorka odborných publikací. 

Ing. Jan Molín, Ph.D.
Certifi kovaný účetní, daňový poradce. Předseda Etické komise KCÚ, člen 
Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR. Odborný asistent na 
katedře fi nančního účetnictví a auditingu VŠE. Autor odborných publika-
cí a článků. 

Naši lektoři



Ing. Simona Pacáková
Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika, člen-
ka KCÚ. Specialistka na problematiku účetnictví a daní nestátních nezis-
kových organizací. Členka metodické rady Svazu účetních ČR. Jednatelka 
společnosti ADU.CZ s.r.o. 

Ing. Igor Pant/�ek
Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR. Lektor řady vysokých škol 
a vzdělávacích agentur. Specializuje se na DPH, daň z příjmů, silniční daň 
a další.

JUDr. Ing. Lukáš P
sna 
Senior manažer TPA Tax, s.r.o. Lektor se specializací strukturace spo-
lečností, dispozice s obchodním závodem, správa daní, svěřenské fondy. 
Autor odborných publikací a článků.

Ing. Alice Šrámková 
Účetní expertka, daňová poradkyně. Autorka odborných publikací a člán-
ků. Zkušební komisařka KDP ČR a Systému certifi kace a vzdělávání účet-
ních. Členka výboru KCÚ. Autorka odborných publikací a článků.

Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
Účetní expert, předseda KCÚ. Odborný asistent na katedře fi nančního 
účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant v oblasti IFRS a podnikových kon-
solidací. Jednatel společnosti LVC, s.r.o. Zástupce KCÚ v NÚR. Člen Meto-
dické rady Svazu účetních ČR.

MVDr. Milan Vodi�ka
Daňový poradce. V letech 2011–2012 člen Prezidia KDP ČR, garant oblas-
ti IT/ITC, zaměření na elektronickou komunikaci, elektronická podání, e-
government. V současnosti vedoucí Sekce IT při Kollegiu KDP ČR. Speci-
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