
 
 

 

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 19. dubna 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 200421, nejpozději do 19. dubna 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 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2021 
 

Přehled změn platných od 1. 1. 2021 

• Přehled změn u termínů podávání daňových přiznání, hlášení a přehledů 

• Daně z příjmů FO – závislá činnost, OSVČ 

• Daně z příjmů PO – obchodní společnosti 

• Jak účtovat a daňově posoudit dotační podpůrné programy dle vládních opatření 

• Společná ustanovení FO, PO – paušální daň, novinky u majetku, odpisů, stravenek 

• Zpětné uplatnění daňové ztráty – příklady  

• Cestovní náhrady – aktuální vyhlášky 

• DPH – implementace směrnice EU 

• Silniční daň    

• Daňový řád – nejdůležitější změny dle významné novely 

• Účetnictví – vlastní kapitál ve vazbě na novelu ZOK, nové interpretace NÚR 

Aktuální metodika GFŘ. 

 

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

 

Seminář se uskuteční v úterý 20. dubna 2021 v 9 h v jazykové škole Quatro Trutnov.  

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 20. dubna 2021 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

