
 
 

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 15. dubna 2020. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1300,- Kč bez DPH 
+ 273,- Kč DPH, celkem 1573,- 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 160420, nejpozději do 15. dubna 2020. 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 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB OD 1. 5. 2020 

 

• Přehled legislativy – základní pravidla 

• Subjekty evidence tržeb jsou všechny korporace a podnikající fyzické osoby 

• Tržby vyloučené z evidence 

• Vymezení evidované tržby, rozhodný příjem 

• Fiskální identifikační kód, bezpečnostní kód poplatníka, pomocný kód poplatníka 

• Evidence běžným způsobem 

• Evidence ve zjednodušeném režimu 

• Prověřování plnění povinností při EET 

• Informační povinnosti poplatníka a správce daně 

• Správní delikty 

• Opatření k vynucení nápravy 

• Dostupná metodika GFŘ k EET – rozsáhlá metodika  

• Sleva na dani pro poplatníky s EET 

• Technické vybavení 

• Zkušenosti z praxe  

• Vazba na účtování poklady a tržeb, vazba na DPH 

• Etapa od 1. 5. 2020, podmínky a termíny registrace k EET 

• Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu 

• Nový typ účetního a daňového dokladu – dopady v praxi všech 

• Změna sazeb DPH od 1. 5. 2020 

• Shrnutí, dotazy, diskuse 

 

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

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 16. dubna 2020 v 9 hodin v Národním domě Trutnov. 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 16. dubna 2020 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

