Národní účetní rada
Vás zve na

6. ročník odborného semináře
který se koná v pátek 11. prosince 2015 v době od 900 do 1600 hodin
ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4.
Obsah semináře:
Dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného
na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu. Od 1. 1. 2016 je účinná rozsáhlá novela zákona o účetnictví,
která byla vyvolána implementací nové směrnice EU a při které se podařilo prosadit do zákona a prováděcí
vyhlášky pro podnikatele celou řadu změn, které zvýší kvalitu účetních závěrek a jejich použitelnost
pro ekonomická rozhodování jejich uživatelů. Výklad těchto novinek přinesou členové pracovní skupiny,
se kterou MF novelu připravovalo a konzultovalo. Dále budou na semináři prezentovány nové interpretace NÚR,
zejména ty, které mají přímou vazbu na přijaté změny v předpisech.
Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty
vysokých škol a další odbornou veřejnost, která se o danou oblast zajímá. Účast na semináři se daňovým
poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši
6 hodin.

Program semináře:
800 – 900

Prezence

Přednášející

9 –9

Zahájení semináře NÚR

úřadující předseda NÚR

915 – 930

Změny v profesi daňového poradce – rizika a výzvy

Ing. Petra Pospíšilová
viceprezidentka KDP ČR

930 – 1030

Novinky v daních pro rok 2016 – plány do budoucna

Mgr. Simona Hornochová
náměstkyně ministra financí

00

15

1030 – 1100

Přestávka
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví
VŠE v Praze

1100 – 1130

Nejzásadnější změny v zákonu o účetnictví a prováděcí vyhlášce pro
podnikatele

1130 – 1200

Snížení limitů a ostatní změny v sestavování konsolidované účetní závěrky předseda výboru pro účetní

Ing. Petr Vácha
výkaznictví KA ČR, partner EY
1200 – 1230
1230 – 1400

Změny v ostatních prováděcích vyhláškách o účetnictví

Ing. Jana Pilátová
prezidentka Svazu účetních

Oběd

1400 – 1430

Nová ustanovení o jednoduchém účetnictví a prováděcí vyhláška

Ing. Jana Skálová, Ph.D.
členka prezidia KDP ČR, partnerka
TPA Horwath

1430 – 1500

Interpretace NÚR v novele zákona o účetnictví:
 nová úprava událostí po rozvahovém dni
 přehled o změnách vlastního kapitálu – nově povinná součást účetní
závěrky

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
katedra finančního účetnictví a
auditingu VŠE v Praze

1500 – 1530

Změna ustanovení o oceňování zásob vlastní výroby dle novely zákona o
účetnictví

Ing. Zdeněk Urban
vedoucí Sekce účetnictví KDP ČR

1530 – 1600

Interpretace NÚR: Tvorba rezervy na likvidaci dlouhodobých hmotných
aktiv

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
katedra finančního účetnictví a
auditingu VŠE v Praze

1600

Závěr semináře

www.nur.cz

Informace a přihláška na 6. ročník odborného semináře Národní účetní rady konaného dne 11. prosince 2015

Účastnický poplatek
 při včasné registraci
- při registraci na seminář po 25. 11. 2015
- při platbě v hotovosti na prezenci

1 500 Kč bez DPH (1 815 Kč včetně DPH)
1 800 Kč bez DPH (2 178 Kč včetně DPH)
2 100 Kč bez DPH (2 541 Kč včetně DPH)

 pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci
- při registraci na seminář po 25. 11. 2015

900 Kč bez DPH (1 089 Kč včetně DPH)
1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč včetně DPH)

 pro studenty VŠ při včasné registraci
- při registraci na seminář po 25. 11. 2015
- při platbě v hotovosti na prezenci

100 Kč bez DPH (121 Kč včetně DPH)
110 Kč bez DPH (133 Kč včetně DPH)
200 Kč bez DPH (242 Kč včetně DPH)

Organizační podmínky
 Přihlašování
Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete
přihlásit prostřednictvím e-shopu KDP ČR na adrese www.kdpcr.cz v sekci „Vzdělávání“. Přihlásit se můžete
také zasláním přihlášky poštou na adresu Komory daňových poradců ČR, P.O. Box 121, 657 21 Brno 2.
Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz, fax: 542 210 306.
 Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový
doklad obdržíte po zaplacení. Účastnický poplatek zahrnuje školicí den, podkladové materiály, občerstvení
v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy
(viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
 Organizační pokyny
Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží
na místě. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro zaměstnance Finanční správy je nutné přihlásit se na seminář
prostřednictvím svého zaměstnavatele a uhradit účastnický poplatek na účet KDP ČR na základě zaslané výzvy
k úhradě. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro studenty je nutné se na prezenci prokázat průkazem studenta
nebo obdobným typem dokladu. Studentům nebude hrazen oběd.
 Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 4. 12. 2015. Pozdější storno nemůže být
přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
-------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------

Přihláška na 6. ročník odborného semináře Národní účetní rady dne 11. 12. 2015
Jméno a příjmení, titul: _________________________________________________________________________
Fakturační adresa:

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Telefon: _______________________
IČ: ________________ DIČ: ___________________ Kontaktní e-mail: ___________________________________

 Daňový poradce (č. osv.): ___________________

 Zaměstnanec Finanční správy

 Auditor (č. oprávnění):

 Odborná veřejnost

___________________

 Účetní (certifikát KCÚ): _____________________

 Student VŠ (název školy): ____________________

Vyplněním a zasláním této přihlášky uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů KDP ČR v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a marketingové účely a souhlasím s organizačními podmínkami semináře.

Datum: __________________________ 2015

Podpis: ______________________________________

Přihlášky můžete zasílat poštou na adresu Komory daňových poradců ČR, P.O. Box 121, 657 21 Brno 2, e-mailem na
adresu selesovsky@kdpcr.cz nebo faxem na číslo 542 210 306. Kontaktní osoba je Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317.

Na seminář se můžete přihlásit také on-line na www.kdpcr.cz/nur
www.nur.cz

