
 
 

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 18. června 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 190620, nejpozději do 18. června 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 

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 2020, DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY 

• Daně z příjmů  

• Minimální mzda, zaručená mzda, průměrná mzda – vazba na slevy na dani, školkovné, solidární zvýšení daně 

• Implementace projektu MOJE daně 

• Otázky spojené s mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem – programy podpory státu, náklady na roušky, 

respirátory, dezinfekci, dary, home office a další  

• Zákoník práce 

• Cestovné – podmínky a výše sazeb v roce 2020 

• DPH 

• Změny sazeb v návaznosti na novelu zákona o EET – přeřazení do nižší sazby 

• Aplikace směrnice EU - změna režimu u konsignačních skladů, podmínky osvobození při dodání zboží v EU, prokazování 

přepravy, řetězové obchody 

• Snížení sazeb od 1. 5. 2020 

• EET 

• Zvláštní režim – podmínky a postup 

• Nové typy dokladů – bloky účtenek 

• Odklad platnosti 

• Daňový řád – novela upravená ve prospěch podnikatelů 

• Zálohové vrácení odpočtů DPH 

• Prodloužení termínu vrácení odpočtů 

• Revize sankčního systému 

• Elektronizace a kontrolní systémy 

• Účetnictví 

• Vlastní kapitál po novele Zákona o obchodních korporacích 

• Novela zákona, vyhlášky a ČÚS - výhled do dalších let. Průkaznost dokladu, e-Podatelny, časová razítka, elektronizace, 

robotizace 

• Aktuální metodika GFŘ. 

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

Seminář se uskuteční v pátek dne 19. června 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 19. června 2020 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

