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1. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA LEDEN 2017

A 2546

Účetní výkazy roku 2016 pro podnikatelské subjekty
poprvé podle nové legislativy

Lektorka: Květoslava Novotná, daňová poradkyně NOVEKO 96 s.r.o.,
dlouholetá lektorka
Dne: 13. ledna 2017, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155
v 1. poschodí
Obsah:


Změny v roce 2016 – novela zákona o účetnictví, změny ve vyhlášce a ČÚS



Nové typy účetních výkazů podle kategorie účetní jednotky



Směrná účtová osnova



Vzorový účtový rozvrh



Rozvaha – varianty



Výkaz zisku a ztráty – varianty



Příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky.



Rozbor jednotlivých částí a řádků rozvahy



Rozbor jednotlivých částí a řádků výkazu zisku a ztráty v druhovém členění



Příklady obsahu jednotlivých řádků



Vazba mezi účetními výkazy a daňovým přiznáním



Ověřování účetní závěrky auditorem



Výroční zpráva



Zveřejňování účetní závěrky

A 2547 Elektronická evidence tržeb a další aktuální témata
v oblasti účetnictví
Lektor: Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních ČR, auditorka,
zkušená lektorka, členka národní účetní rady, daňová poradkyně
Dne: 23. ledna 2017, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: DPMB, Hlinky 151, Brno – Pisárky, oddělení vzdělávání a
autoškoly
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Obsah:
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

A 2548 Daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 – změny plynoucí
ze znění zákona, novinky pro rok 2017
Lektor: Ing. Jindřich Klaška , pracuje jako vedoucí pobočky Specializovaného
finančního úřadu v Brně. Má dlouholetou zkušenost s daní z příjmů fyzických
osob z Finančního ředitelství v Brně.
Dne: 27. ledna 2017, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155,
1. poschodí
Obsah:


Změny ve vyplňování formuláře přiznání DPFO pro rok 2016, upozornění na
případné problémy, rozbor nejdůležitějších změn. Zjednodušený formulář pro
poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti.



Elektronická evidence tržeb – základní informace



Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., rozbor nejdůležitějších změn (změny
v souvislosti s prokazováním původu majetku, zdanění CP, zrušení ust. §4
odst. 3 ústavním soudem – praktický postup, výdaje procentem z příjmů x
pomůcky, nezdanitelné části ZD – hodnota darů spolkům, kde je dárce
členem, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, aj.).



Další věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., srážková daň u dohod o
provedení práce, změny způsobu uplatňování výdajů, dopad změny výše
minimální mzdy, daňové zvýhodnění, školkovné aj.



Osvobození bezúplatných příjmů (dar s příkazem aj.)



Problematika spojených osob - § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.



Novinky pro rok 2017



Dotazy a diskuse
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2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA ÚNOR 2017

A 2549

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími
zeměmi v roce 2017

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na problematiku DPH a obchod
mezi státy EU a třetími zeměmi. Pracoval u Celní správy, působil v legislativě
na MF.
Dne: 6. února 2017, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155
v 1. poschodí
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

A 2550 Změny v účetnictví a daních neziskových organizací
Lektorka: Ing. Simona Pacáková, daňový poradce, ADU.cz s.r.o.
Dne: 21. února 2017, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155
v 1. poschodí

Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době
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3. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA BŘEZEN 2017

A 2551

DPH 2017

Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně a odbornice na DPH
Dne: 4. února 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Dopravní podnik města Brna, Hlinky 121, Brno - Pisárky

Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

Jednáme s našimi lektory o dalších aktuálních tématech, které bychom Vám
rádi nabídli. Informováni budete prostřednictvím elektronické pošty.

5

4. Ceny seminářů v 01/2017, 02/2017 , 03/2017

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 2017:







Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

č.
č.
č.
č.
č.
č.

2546
2547
2548
2549
2550
2551

– ( 13.1.2017) – K. Novotná
– ( 23.1.2017) – Ing. Pilátová
– ( 27.1.2017) – Ing. Klaška
– ( 6.2.2017) –JUDr. Galočík
– ( 21.2.2017) – Ing. Pacáková
– (21.3.2017) – Ing. Langerová

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

č.
č.
č.
č.
č.
č.

2546
2547
2548
2549
2550
2551

– ( 13.1.2017) – K. Novotná
– ( 23.1.2017) – Ing. Pilátová
– ( 27.1.2017) – Ing. Klaška
– ( 6.2.2017) –JUDr.Galočík
– ( 21.2.2017) – Ing. Pacáková
– (21.3.2017) – Ing. Langerová

=1.500,-Kč
=1.600,-Kč
=1.600,-Kč
=1.600,- Kč
=1.500,- Kč
=1.600,- Kč

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.

O formuláře si můžete požádát e-mailem na adrese: su-brno@su-brno.cz.
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
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č.2503 a jeho registrační číslo je 8264  VS=25038264). 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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5. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2017

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ:

A) do 65 let (včetně)………….
530,- Kč
B) od 66 let (včetně)……………… 100,- Kč
C) studenti (po předložení potvrzení o studiu v prezenční formě)…… 100,- Kč

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:
A) základní členství = 1700,- Kč
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO
Brno zúčastňovat se jednotlivých odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za
cenově zvýhodněné vložné a umožňuje bezplatně využívat možnosti dotazů a
odborných konzultací.

B) stříbrné členství = 10 000,- Kč
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ
ZO Brno zúčastnit se 2 odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc zcela
zdarma, 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastnit se 2
odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc se slevou 50% z výše
vložného, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech
odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále
dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat
možnosti dotazů a odborných konzultací.

C) zlaté členství = 35 000,- Kč
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 4 zaměstnance kolektivního člena SÚ
ZO Brno zúčastňovat se všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno zcela
zdarma, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech
odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále
dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat
možnosti dotazů a odborných konzultací
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Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu A), tj. základní kolektivní
členství (= 1700,- Kč/rok) si ponechají stávající Dohody o spolupráci.
Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu B), tj. stříbrné kolektivní
členství (= 10 000,- Kč/rok) nebo variantu C), tj. zlaté kolektivní členství (=
35 000,- Kč/rok) požádají e-mailem kancelář SÚ Brno o zaslání nových Dohod o
spolupráci. Zaslané dohody si 2 x vytisknou, vyplní a nechají podepsat svým
statutárním zástupcem. Oba výtisky pak poštou zašlou na adresu kanceláře SÚ
Brno (Svaz účetních, Veveří 102, 616 00 Brno). Kancelář SÚ Brno zajistí podepsání
doručených dohod předsedou SÚ Brno a následně jeden jím podepsaný výtisk
odešle kolektivnímu členovi poštou zpět.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017:
Úhrady členských příspěvků na rok 2017 budou probíhat v souladu se
stanovami Svazu účetních od 1.1.2017 do 31.3.2017

ÚHRADA POJISTNÉHO NA ROK 2017:
Úhrady zaměstnaneckého pojistného na rok 2017 ve výši 300,- Kč/osoba budou
probíhat v souladu se podmínkami pojištění od 1.1.2017 do 31.1.2017
Kolektivní členy prosíme v této souvislosti o zaslání aktualizovaného seznamu
pojištěnců pro rok 2017

ZPŮSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POJISTNÉHO:
a) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č.
27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např.
kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede
VS: 6952)
b) platbou složenkou ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č.
27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např.
kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede
VS: 6952)
c) platbou v hotovosti při prezenci před zahájením každého semináře SÚ
Brno

9

Svaz účetních Brno, z.s.

Zpravodaj č. 3 pro Vás připravili:
Čl. č. 1,2,3,4,5 – Petra Grombiříková, vedoucí kanceláře SÚ Brno, z.s.
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