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1. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 09/2018

2566 - Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a
personální agendě
Lektorka: Ing. Růžena Klímová, zkušená lektorka, která se zabývá lektorskou a
publikační činností již od roku 1997. Specialistka na mzdové účetnictví v celé jeho
šíři. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací o mzdách vydávaných
nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD a odborným garantem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaných vzdělávacích rekvalifikačních kurzů
pro mzdové účetní a personalisty.
Dne: 4. září 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí

URČENO: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí
získat informace v dané oblasti.
PŘÍNOS: Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti
mzdové a personální agendy podle
obecného nařízení EU, známého pod zkratkou
GPPR, které nabylo účinnosti dne 25.5. 2018.
Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to
nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké
jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy
archivace dat a jak se provádí skartace dokumetů.
Součástí materiálů budou vzorové dokumenty, které byl měl mít každý zaměstnavatel,
který zpracovává
osobní údaje
zaměstnanců. Jedná se například o souhlas se
zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání, záznam o instruktáži o osobních
údajích, vnitřní předpis o osobních údajích, záznamy o zpracování.

PROGRAM:
I. Ochrana osobních údajů
1. právní úprava
2. Definice pojmů
Osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce
údajů, zpracovatel údajů, pověřenec. Kdo musí mít pověřence, kdo nesmí pověřence
vykonávat – kolidující funkce.
3. Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů
(být zapomenut).
4. souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
5. Povinnosti při zpracování osobních údajů – správce a zpracovatel
6. Povinnosti při zpracování citlivých údajů
7. Práva subjektu údajů
8. Likvidace osobních údajů
9. Úřad pro ochranu osobních údajů - pověřenec -ohlašovací povinnost
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10.
11.
12.
13.

Přestupky, správní delikty
Kamerový systém
Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

II. Archivace dat
1. Právní úprava
2. Základní pojmy - dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv,
registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V
3. Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů
- Archivace analogová a digitální
- Digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ při ukončení
činnosti zaměstnavatele
4. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy
- mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,
- doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV,
- vnitřní předpisy,
- prémiové řády,
- docházka do zaměstnání,
- doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu,
- dovolenky,
- důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance,
- pracovní výkazy,
- účetní záznamy,
- doklady o srážkách ze mzdy,
- doklady o zdravotním
pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění,
ELDP, atd.
- mzdové a účetní rekapitulace
- výplatní lístky
Dotazy posluchačů
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2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 10/2018

2567 - Uplatňování DPH v roce 2018 a změny pro rok 2019
Lektor: Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
Dne: 9. října 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v
uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona
o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:
-

-

základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti
DPH a změnách pro rok 2019,
změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1.
2019,
místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na
směrnici o DPH,
uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 v návaznosti na novelizaci
zákona o evidenci tržeb,
základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné
pohledávky v roce 2019,
sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci
zákona o evidenci tržeb,
osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně,
odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při
jejich dodání a další změny pro rok 2019,
režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019,
správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné
přiznat nebo zaplatit daň) a změny pro rok 2019, aktuální problémy při podávání
kontrolních hlášení a změny pro rok 2019
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3. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 12/2018

2568 - Kompletní pohled na NNO – účetnictví, daně, DPH, EET
Lektorka: Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných
účetních, v roce 2015 byla zvolena do Hlavního (dnes Výkonného) výboru Svazu
účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v
současné době žije na Vysočině, vlastní účetní firmu a věnuje se lektorské činnosti
v oblasti daní a účetnictví.
Dne: 6. prosince 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí

Seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, které účtují podle vyhlášky 504 nebo
vedou jednoduché účetnictví podle vyhlášky 507.
 Definice veřejně prospěšného poplatníka – činnost hlavní a vedlejší
 Zákon o účetnictví










 Zákon o dni






znovuzavedení jednoduchého účetnictví, limity
kategorizace účetních jednotek
vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu
nově koncipované přílohy podle kategorizace ÚJ
povinné výkazy dle JÚ
účtování darů u NNO
přechod na PÚ a obráceně
zveřejňování účetní závěrky
vyhláška 504 a 507
ČSÚ pro neziskové organizace

z příjmu pro NNO (včetně připravované novely zákona od 1.1.2019)
veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů právnických osob
co je předmětem daně u NNO, zdanění přijatých darů
jak uplatnit osvobození od daně
využití daňové úspory při snížení základu daně
změny u problematiky majetku od 1.7.2017

 Zákon o evidenci tržeb a neziskové organizace
 evidovaná tržba, kluby , vedlejší podnikatelská činnost, osvobození
od EET
 novela EET na základě rozhodnutí Ústavního soudu ze dne
15.12.2017 účinná od 1.1.2019
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 Zákon o DPH u neziskových organizací
 ekonomická činnost u NNO, základní pojmy - identifikovaná osoba,
plátce
 daňové doklady
 daňové přiznání a kontrolní hlášení
Podrobnější výklad problematiky DPH včetně připravované novely zákona o DPH bude dle
zájmu účastníků

2569 - Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a
novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

Lektorka: Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných
účetních, v roce 2015 byla zvolena do Hlavního (dnes Výkonného) výboru Svazu
účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v
současné době žije na Vysočině, vlastní účetní firmu a věnuje se lektorské činnosti
v oblasti daní a účetnictví.
Dne: 10. prosince 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí
Přehled změn v účetních a daňových předpisech.
URČENO: Seminář je určen pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů
podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce.
PŘÍNOS: Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1.
1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1. 1.
2019.
PROGRAM:
 Zákon o účetnictví:
Novinky v účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro
podnikatele
Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU ( goodwill, změny
ve vykazování časového rozlišení a další)
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 Daňový balíček změn od 1.1.2019 :
Zákon o DPH - novela účinná od 1. 1. 2019 ( část až od 1.1.2021) :
Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic :







úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická
činnost
změny u digitálních služeb
uplatňování DPH v případě poukazů (voucherů)
nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření
možnosti
úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
další navrhované změny

Zákon o daních z příjmu – novela účinná od 1.1.2019 :
Úpravy na základě implemnatce evropských směrnic a IFRS 9 :






omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
zdanění ovládaných zahraničních společností
zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a
další
další navrhované změny

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku :
 Zákon o hazardních hrách
 Insolvenční zákon
 Celní zákon
 Daňový řád
 Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
 Zákon o Finanční správě ČR
 Zákon o Celní správě ČR
 Zákon o evidenci tržeb
Novela zákona účinná od 1.1.2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince
2017
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4. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 01/2019

2570 – Účetní závěrka podnikatelů

Lektorka: Ing. Jana Pilátová , auditorka, daňová poradkyně, Prezidentka Svazu
účetních České republiky, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro
novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů
Dne: 10. ledna 2019, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí
Více informací k plánovanému semináři připravujeme.

Jednáme nadále s našimi lektory o dalších možných tématech seminářů. Informováni
budete prostřednictvím elektronické pošty.
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5. CENY SEMINÁŘŮ

1. Výše vložného pro ČLENY SÚ Brno, z.s. (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
Za člena SÚ Brno, z.s. bude považován každý stávající individuální či kolektivní člen,
případně nový člen, který si podal přihlášku do SÚ Brno, z.s. a který nejpozději k datu
konání semináře UHRADIL ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2018:






Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

č.
č.
č.
č.
č.

2566
2567
2568
2569
2570

–
–
–
–
–

Ing. Růžena Klímová
Ing. Václav Benda
Ing. Dana Vankeová
Ing. Dana Vankeová
Ing. Jana Pilátová

=1.300,-Kč
=1.300,-Kč
=1.200,-Kč
=1.200,-Kč
=1.300,-Kč

2. Výše vložného pro NEČLENY SÚ Brno, z.s. (ceny jsou uvedeny včetně DPH):






Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

č.
č.
č.
č.
č.

2566
2567
2568
2569
2570

– Ing. Růžena Klímová
– Ing. Václav Benda
– Ing. Dana Vankeová
– Ing. Dana Vankeová
– Ing. Jana Pilátová
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=1.600,-Kč
=1.600,-Kč
=1.500,-Kč
=1.500,-Kč
=1.600,-Kč

6. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘE

Každý zájemce o přihlášení na seminář VYPLNLÍ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, kterou
podepíše (v případě požadavku fakturace na firmu i orazítkuje) a odešle e-mailem na
adresu: su-brno@su-brno.cz . SÚ Brno, z.s. obratem potvrdí přijetí přihlášky nebo
případně oznámí zájemci, že je seminář již plně obsazen.

Úhrada vložného bude provedena:
a) v hotovosti při prezenci před zahájením semináře či kurzu
b) bankovním převodem ve prospěch účtu č. 27836641/0100, KS: 308, VS: číslo
akce + registrační číslo člena (např.: zájemce se hlásí na seminář č.2556 a jeho
registrační číslo je 8264  VS=25568264). Jakmile bude platba připsána na výše
uvedený účet, vystaví SÚ Brno, z.s. daňový doklad o zaplacení. V případě účasti více
osob z jedné organizace bude vystaven pouze jeden daňový doklad na celkovou
částku za uhrazené vložné za všechny zúčastněné osoby z dané organizace.
Pokud platba nebude připsána na výše uvedený účet ani v den konání semináře a vložné
nebude uhrazeno ani v hotovosti při prezenci před zahájením akce, bude vystavena na
základě podané závazné přihlášky faktura na úhradu vložného a to i v případě, že
přihlášená osoba na akci nepřijde - respektujeme však náhradníka!!!. V případě, že
akce bude zrušena vinou SÚ Brno, z.s. (např. z důvodu nemoci lektora, malého počtu
přihlášených,…), bude předem zaplacené vložné vráceno zpět jeho plátci, a to v plné výši.
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7. Odborná informace

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních
auditorů
Komora auditorů České republiky a Svaz účetních Brno, z.s. uzavřely memorandum o
spolupráci v oblasti uznávání školení pořádaných SÚ Brno v rámci systému kontinuálního
profesního vzdělávání auditorů.
Více informací najdete na webových stránkách Komory auditorů www.kacr.cz
nebo v našem Zpravodaji č. 1/2018.

Zpravodaj č. 1/2018 připravili:
čl. č. 1, 2, 3, 4 – Petra Grombiříková, vedoucí kanceláře SÚ Brno, z.s.
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