
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 1. února 2021. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH 
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků, 
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní 
symbol 020221, nejpozději do 1. února 2021. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti 
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka. 

POZOR! Jsme plátci DPH. 

Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky. 
 
         Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
        MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2020  

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 2021 
 

• Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací. 

• Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních 

soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob. 

• Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek. 

• Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik. 

• Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky. 

• Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy. 

• Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2020  

• Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.  

• Metodika oprav chyb minulých období. 

• Nejnovější interpretace NÚR 

• Zvláštnosti roku 2020 - jak zaúčtovat a jaký vliv mají na daň z příjmů - COVID nájemné, prominutí pojistného, 

úvěry Antivirus, kompenzační bonusy společníků s.r.o., home office, ochranné a hygienické pomůcky a další 

Stručné informace o daňových změnách od 1. 1. 2021, některé změny zpětně pro rok 2020 

• stravenky nově 

• zpětné uplatnění daňové ztráty 

• rychlejší odpisy 

• a další dle aktuální legislativy ke dni konání semináře 

Stručná informace k připravované velké novele účetních předpisů 
 

Přednáší: Květoslava Novotná, NOVEKO 96 s.r.o., Brno. 

Seminář se uskuteční v úterý 2. února 2021 v 9 h v jazykové škole Quatro Trutnov (budova Komerční 

banky). V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou 

webináře online. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 2. února 2021 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

