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1. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA LEDEN 2018

A 2560

Účetní závěrka podnikatelů

Lektorka: Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních České republiky,
předsedkyně metodické rady SÚ ČR, auditorka, daňový poradce
Dne: 5. ledna 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155
v 1. poschodí
Obsah:
V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat:


operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením účetních knih a
sestavením účetní závěrky,



vazbám mezi účetnictvím a dani z příjmů,



novinkám, které přinesl „daňový balíček“ účinný od července 2017.

Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové
rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování
zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň,
odložená daň).
Účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a
ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích).
Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme
věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme
potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně
„sladit“ analytické účty s potřebami daní.
Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní
závěrku za rok 2017 (změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného
majetku; daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku; aj.)
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A 2561 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími
zeměmi v roce 2018
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: 10. ledna 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno – Žabovřesky, zasedací místnost v 1. patře

Obsah:


Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně
konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do
jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech
nemožnost nároku na odpočet daně)



Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost
přiznat daň.



Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.



Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb
osvobozených



Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími
zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69



Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států
pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.



Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob
neusazených v tuzemsku, nový § 24.



Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových
přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně



Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání



Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one
stop shop)



Zrušení svobodných skladů



Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech



Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem



Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou
neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
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2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA ÚNOR 2018

A 2562 Daň z příjmů fyzických osob za rok 2017 – změny plynoucí
ze znění zákona, novinky pro rok 2018
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: 20. února 2018, 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 2017, upozornění na
případné problémy, rozbor nejdůležitějších změn.



Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., rozbor nejdůležitějších změn (změny
v osvobozených příjmech, změny v souvislosti s aplikací tzv. švarcsystému,
výdaje procentem z příjmů u sportovců, výdaje procentem z příjmů x
uplatnění §35ca, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření
v roce 2017, aj.).



Další věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., srážková daň u dohod o
provedení práce, ukončení činnosti a změny způsobu uplatňování výdajů –
úpravy §23/8, výhry z hazardních her a reklamních soutěží, dopad změny
výše minimální mzdy, daňové zvýhodnění, školkovné, sleva na evidenci tržeb
aj.



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



Novinky pro rok 2018
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3. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA BŘEZEN 2018

A 2563

GDPR srozumitelně a prakticky

Lektor: Stanislav Klika – pracuje pro BDO jako senior manažer a zaměřuje se
na ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost, vnitřní kontroly,
řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů
Martin Hořický – pracuje pro BDO jako senior manažer a zaměřuje se na
problematiku IT bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a realizaci auditů
v oblasti IT
Dne: 5. března 2018, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno – Žabovřesky, zasedací místnost v 1. patře

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (General Data Protection Regulation) , které zásadním
způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů.
Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje
občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se
zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5.2018 a
v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů.
Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými
změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných
krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů
v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR.
Více informací o tomto semináři na emailu su-brno@su-brno.cz
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A 2564

DPH 2018

Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně a odbornice na DPH
Dne: 15. března 2018, 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.
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4. Ceny seminářů v 01/2018, 02/2018 , 03/2018

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.

2560
2561
2562
2563
2564

– ( 5.1.2018) – Ing. Pilátová
– ( 10.1.2018) – JUDr. Galočík
– ( 20.2.2018) – Ing. Klaška
– ( 5.3.2018) – GDPR
– ( 15.3.2018) – Ing. Langerová

=1.300,-Kč
=1.200,-Kč
=1.200,-Kč
=3.509,- 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.

2560
2561
2562
2563
2564

– ( 5.1.2018) – Ing. Pilátová
– ( 10.1.2018) – JUDr. Galočík
– ( 20.2.2018) – Ing. Klaška
– ( 5.3.2018) – GDPR
– ( 15.3.2018) – Ing. Langerová

=1.600,-Kč
=1.500,-Kč
=1.500,-Kč
=4.265,- 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.
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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.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 2018

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 2018:
Úhrady členských příspěvků na rok 2018 budou probíhat v souladu se
stanovami Svazu účetních od 1.1.2018 do 31.3.2018

ÚHRADA POJISTNÉHO NA ROK 2018:
Úhrady zaměstnaneckého pojistného na rok 2018 ve výši 300,- Kč/osoba budou
probíhat v souladu se podmínkami pojištění od 1.1.2018 do 31.1.2018
Kolektivní členy prosíme v této souvislosti o zaslání aktualizovaného seznamu
pojištěnců pro rok 2018

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
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Svaz účetních Brno, z.s.

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