Obecné informace

V Brně dne 7. 11. 2019
Dovolte, abychom Vás informovali o aktuální nabídce vzdělávacích programů, které
pořádá KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR v následujícím období.
Rádi bychom všem, nejen uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle
zákona 523/92 Sb., nabídli následující vzdělávací kurzy, zaměřené na oblast zdaňování
a účetnictví.
I přes svoje původní zaměření na konečnou přípravu ke kvalifikační zkoušce, jsou kurzy
v poslední době stále více oblíbené i u některých daňových poradců, řady jejich
spolupracovníků a zaměstnanců i dalších osob zabývajících se problematikou daní,
jako universální vzdělávací program. Kurzy ale nejsou určeny pro začátečníky. Jejich
cílem je rekapitulace a rozšíření znalostí.
Pro členy KDP ČR přihlášené ke Kontinuálnímu profesnímu vzdělávání se započítává
odpovídající počet hodin z každé přednášky.
Nabídka kurzů pro veřejnost:






Účetnictví – (5 dnů) kurz spojující teorii s praxí s podrobným studijním
materiálem
Malé daně – 3 denní kurz s prodlouženou výukou u ekologické daně a daně
z nabytí nemovitých věcí, dále daň z věcí nemovitých, silniční, ekologická
a spotřební, …
Výuka teorie – 5 denní kurz s prodlouženou výukou daně z příjmů zaměřující se
na výklad a rozbory daňových zákonů, zejména daň z příjmů a DPH.
Daňový řád – 2 dny základního průřezu s důrazem na významná témata nebo
3 dny komplexního výkladu a aplikace tohoto zákona.
Praktické procvičování příkladů - tyto kurzy nejsou určeny začátečníkům,
u účastníků se předpokládá znalost daňového práva potřebná k počítání
příkladů. Slouží především jako příprava na písemnou část kvalifikační zkoušky.

Lektoři jsou zajištěni z řad daňových poradců, auditorů a dále pracovníků Generálního
finančního ředitelství a Finančních úřadů. Většina lektorů se aktivně podílí na
organizování kvalifikačních zkoušek jako zkušební komisaři.
Další kurzy pro veřejnost budou předcházet kvalifikační zkoušce na daňového poradce,
která proběhne na podzim 2020. Termíny budou zveřejněny na stránkách www.kdpcr.cz
cca duben / květen 2020.
Veškeré informace o kurzech Vám poskytne kancelář Komory daňových poradců ČR.
S pozdravem

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
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Kurzy se konají zpravidla 2x ročně, vždy předcházejí kvalifikační zkoušce na daňového
poradce. Místy konání jsou Brno a Praha.
Ubytování Praha: Možnost zvýhodněných cen je v hotelu Bohemians Praha, kde je nutné
vyplnit rezervační formulář.
V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelu Belvedere Praha.
Z důvodu omezené kapacity lůžek je nutné se přihlásit nejpozději jeden měsíc před konáním
akce a na recepci vyplnit rezervační formulář pro uplatnění zvýhodněné ceny.
Další hotely v Praze: hotel Carlton, hotel Vysočanský pivovar, hotel Krystal

Ubytování Brno: Ubytování v centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v hotelu
Continental Brno. Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental. Další možnost
výhodného ubytování, naproti sídla KDP ČR v penzionu Penzion Dvořákova.

Součástí ceny je i drobné občerstvení po celou dobu konání kurzů a oběd. Podrobný
rozpis přednášek obdržíte spolu s potvrzením o Vašem zařazení na školení.
Vybrané kurzy a semináře lze objednat jen elektronicky na stránkách www.kdpcr.cz ve
vzdělávání.
Přednášející:
JUDr. Karel Alexa, Ph.D. (Daňový řád)
Oddělení metodiky správy daní - Specializovaný finanční úřad Praha, zkušební komisař KDP ČR

Mgr. Barbora Bubeníčková (Daňový řád)
Ředitelka finančního úřadu pro Olomouc

Ing. Zdeněk Burda (DPFO)
daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Pěva Čouková (Účetnictví)
daňová poradkyně, auditorka, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Věra Engelmannová (Daň z nabytí nemovitých věcí)
Generální finanční ředitelství, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Jiří Klíma (DPPO)
daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Ivana Langerová (DPH)
daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Igor Pantůček (DPH)
daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Mgr. Václav Pikal (Silniční daň)
Generální finanční ředitelství, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Ivana Pilařová (DPPO)
daňová poradkyně, auditorka, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Jana Procházková (Daň z nemovitých věcí)
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (DPFO)
daňová poradkyně, členka prezidia, zkušební komisařka KDP ČR

Ing. Ilona Součková (DPPO)
Generální finanční ředitelství, zkušební komisařka KDP ČR
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Ing. Ivo Šulc (Spotřební a ekologická daň)
daňový poradce, člen sekce Spotřebních daní Odborného kolegia KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR

JUDr. Naděžda Vrbková (Daňový řád)
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, zkušební komisařka KDP ČR

případně další
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PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY
BRNO:
o
o
o
o

Přednáškový sál je zajištěn v budově sídla KDP ČR, Kozí 4, Brno, 3. patro.
Tel: 542 422 314,
Ubytování si zajišťují účastníci školení sami,
Stravování bude řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít
k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda),
Doprava: z brněnské dálnice D1 – exit Brno centrum,
Z hlavního nádraží (vlakové nádraží, autobusové nádraží Zvonařka) lze dojít na Kozí 4 pěšky (cca
15 minut chůze).

Kozí 4, u vchodu do budovy je zlatnictví

PRAHA:
o

o
o
o

Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností),
Novotného lávka 5, Praha 1,
Tel: 221 082 219; parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná
parkoviště,
Ubytování si zajišťují účastníci školení sami,
Stravování bude řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít
k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda),
Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy
Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:
Poznámkový blok, psací potřeby, kalkulačku a zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném
znění.
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TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH ZKOUŠEK PRO ROK 2020
Pro kvalifikační zkoušky na daňového poradce byly dle zákona č. 523/1992 Sb.
a Zkušebního řádu KDP ČR, pro rok 2020 vypsány tyto zkušební termíny:
přijímání přihlášek
1. 8. 2019 - 31. 1. 2020
1. 2. - 31. 7. 2020

1. písemná část
zkoušky
7. 4. 2020
13. 10. 2020

2. písemná část
zkoušky
8. 4. 2020
14. 10. 2020

ústní část zkoušky
29. - 30. 4. 2020
29. - 30. 10. 2020

Rozdělení písemných částí kvalifikační zkoušky dle tematických okruhů:
Písemná
zkouška

Obsahové zaměření
Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového
řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. dílčí část
1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2. dílčí část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně,
daně silniční, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých
věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů
2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Kvalifikační zkoušky v kanceláři KDP ČR vyřizuje:
Mgr. Šárka Lásková
6. patro, kancelář č. 604
tel. 542 422 313
fax. 542 210 306
e-mail: laskova@kdpcr.cz
web: www.kdpcr.cz
Evidenci přihlášek v kanceláři KDP ČR vyřizuje:
Alena Štrosová
6. patro, kancelář č. 605
tel. 542 422 323
fax. 542 210 306
e-mail: strosova@kdpcr.cz
web: www.kdpcr.cz
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KURZY PRAHA

Téma:

MIMOŘÁDNÝ KURZ !
DPH v roce 2020

Kód kurzu:

410501

Termín:

14. 1. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Igor Pantůček

Obsah:

Novela zákona o DPH v roce 2019

Cena:

2.178 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce

Téma:

MIMOŘÁDNÝ KURZ !
DPFO v roce 2019 a 2020

Kód kurzu:

410502

Termín:

16. 1. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Obsah:

DPFO v roce 2019 a 2020

Cena:

2.178 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce
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Téma:

MIMOŘÁDNÝ KURZ !
DPPO a Účetnictví v roce 2020

Kód kurzu:

410503

Termín:

21. 1. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Ivana Pilařová

Obsah:

DPPO a Účetnictví v roce 2020

Cena:

2.178 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.

Téma:
KURZY PRAHA KOMPLET
Kód kurzu:

410124

Termín:

10. - 22. 2. / 13. - 19. 3. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Věra Engelmannová, Ing. Pěva Čouková,
Ing. Ivana Langerová, Mgr. Václav Pikal, Ing. Ivana Pilařová,
Ing. Jana Procházková, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.,
JUDr. Karel Alexa, Mgr. Barbora Bubeníčková, Ing. Ilona
Součková, Ing. Ivo Šulc,

Obsah:

Malé daně, Daňový řád, Účetnictví, Teorie DPH, Teorie daně
z příjmů, Příklady daně z příjmů, Příklady DPH

Cena:

30.855 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.
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Téma:

MALÉ DANĚ
Teorie kombinovaná s praktickými příklady

Kód kurzu:

410101

Termín:

10. – 12. 2. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Věra Engelmannová, Ing. Jana Procházková, Mgr. Václav Pikal,
Ing. Ivo Šulc

Obsah:

Daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň, daň ekologická, daň
z nemovitých věcí, silniční daň.

Cena:

5.990 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 3x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.

Téma:

DAŇOVÝ ŘÁD
Komplexní výklad zákona ve všech souvislostech

Kód kurzu:

410102

Termín:

13. – 15. 2. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

JUDr. Karel Alexa, Mgr. Barbora Bubeníčková

Obsah:

Daňový řád - tento kurz přináší komplexní výklad zákona po
jednotlivých paragrafech, součástí výkladu je také upozornění na
problematické oblasti a související legislativu, judikáty a postupy
správců daně

Cena:

5.203 Kč (vč. 21 % DPH), 4.300 Kč bez DPH
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 3x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.
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Téma:

ÚČETNICTVÍ
Komplexní rozbor účetní problematiky ve všech souvislostech

Kód kurzu:

410103

Termín:

18. – 22. 2. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Ing. Pěva Čouková

Obsah:

Zákon o účetnictví, účetní osnova, konkrétní příklady zaúčtování.
9.862 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: studijní materiály (Publikaci průvodce ČÚS - dvoudílná

Cena:

publikace s podkladovými materiály v rozsahu cca 350 stránek). Uchazeči semináře získají přístup
k webové stránce www.ucetni-portal.cz, který je vzdělávacím internetovým portálem, jehož
zakladatelem je lektorka kurzu Pěva Čouková, a to do dne konání písemných zkoušek. Na semináři
se řeší příklady z publikace i z „ostrých zkoušek“. Na internetovém portále naleznete celou
Publikaci, která je podkladovým materiálem semináře včetně všech vyřešených příkladů.

drobné občerstvení v průběhu akce, 5x oběd
Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.

Téma:

DPH
Výuka teorie

Kód kurzu:

410120

Termín:

13. - 14. 3. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného Lávka 5

Přednášející:

Ing. Ivana Langerová

Obsah:

DPH

Cena:

4.054 Kč (vč. 21 % DPH)
drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.

Komora daňových poradců ČR

strana 9

Kurzy Praha 2020

Téma:

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Výuka teorie

Kód kurzu:

410121

Termín:

15. – 16. 3. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného Lávka 5

Přednášející:

Ing. Ilona Součková – DPPO, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – DPFO

Obsah:

Daň z příjmů

Cena:

4.054 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.
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Téma:

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Praktické příklady

Kód kurzu:

410122

Termín:

17. – 18. 3. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného Lávka 5

Přednášející:

Ing. Zuzana Rylová – DPFO, Ing. Ivana Pilařová - DPPO

Obsah:

Daň z příjmů

Cena:

4.054 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.

Téma:

DPH
Praktické příklady

Kód kurzu:

410123

Termín:

19. 3. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného Lávka 5

Přednášející:

Ing. Igor Pantůček

Obsah:

DPH

Cena:

2.178 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 1x oběd

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.
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Téma:

MIMOŘÁDNÝ KURZ !
Počítání příkladů z jarních kvalifikačních zkoušek 2020

Kód kurzu:

410402

Termín:

23. 5. 2020

Místo konání:

PRAHA, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Bude upřesněno po jarních kvalifikačních zkouškách
Počítání příkladů z jarních kvalifikačních zkoušek 2019

Obsah:

Výuka je zásadně postavena na prezentaci příkladů z termínu kvalifikační
zkoušky na daňového poradce. Lektoři i doporučí hospodaření s časem
u zkoušky, vysvětlí způsob vyplňování výpočtových listů a upozorní na
nejčastější chyby.

Cena:

3.630 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: občerstvení v průběhu akce

Ubytování:

V centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelech
Belvedere Praha a Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře:
www.hotelbelvedereprague.cz/, www.hotel-bohemians.cz
Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.cz, www.carlton.hotel.cz/, www.ubytovani-hotelkrystal.cz.
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Kurzy Brno 2020

KURZY BRNO

Téma:
KURZY BRNO KOMPLET
Kód kurzu:

410115

Termín:

3. 3. - 12. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

Ing. Jiří Klíma, Ing. Ivana Langerová, Ing. Zuzana Rylová,
Ph.D., Ing. Ilona Součková, JUDr. Naděžda Vrbková

Obsah:

Teorie DPH, Teorie daně z příjmů, Daňový řád, Příklady daně
z příjmů, Příklady DPH

Cena:

18.029,00 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském
hotelu Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz
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Kurzy Brno 2020

Téma:

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Výuka teorie

Kód kurzu:

410110

Termín:

3. 3. – 5. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – DPFO, Ing. Jiří Klíma – DPPO

Obsah:

Daň z příjmů

Cena:

5.929 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 3x oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském hotelu
Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz

Téma:

DPH
Výuka teorie

Kód kurzu:

410111

Termín:

6. – 7. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

Ing. Ivana Langerová

Obsah:

DPH

Cena:

3.993 Kč (vč. 21 % DPH), 3.300 Kč bez DPH
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském hotelu
Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz
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Kurzy Brno 2020

Téma:

Daňový řád
Základní přehled s důrazem na vybraná témata

Kód kurzu:

410112

Termín:

8. - 9. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

JUDr. Naděžda Vrbková

Obsah:

Daňový řád

Cena:

3.993 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském
hotelu Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz

Téma:

DPH
Praktické příklady

Kód kurzu:

410113

Termín:

10. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

Ing. Ivana Langerová

Obsah:

DPH

Cena:

2.057 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 1x oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském
hotelu Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz
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Kurzy Brno 2020

Téma:

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Praktické příklady

Kód kurzu:

410114

Termín:

11. - 12. 3. 2020

Místo konání:

BRNO, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. NP

Přednášející:

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. - DPFO, Ing. Ilona Součková - DPPO

Obsah:

Daň z příjmů

Cena:

3.993 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena také zahrnuje: drobné občerstvení v průběhu akce, 2x oběd

Ubytování:

V centru Brna je možné využít za zvýhodněných cen v partnerském
hotelu Continental Brno, www.continentalbrno.cz
Lze si je objednat individuálně přímo v hotelu Continental pomocí rezervačního
formuláře, který najdete v této brožurce či ve vzdělávání na stránkách
www.kdpcr.cz
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Rezervace ubytování

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Komora daňových poradců ČR sjednala s hotelem Continental Brno speciální smluvní ceny ubytování.
Zvýhodněné ceny budou potvrzeny, pokud rezervace pokoje bude provedena na tomto rezervačním
formuláři a pokud bude mít hotel ve vybraném termínu volnou kapacitu. Každý host je zodpovědný za
svoji rezervaci pokoje, její garanci a platbu hotelových služeb.

Příjmení: ........................................................... Jméno: ........................................................................
Fax: ....................................................................................................
E-mail: ................................................................................................
(na Vámi uvedený kontakt bude zasláno potvrzení rezervace)
Jednolůžkový pokoj STANDARD
Jednolůžkový pokoj SUPERIOR
Jednolůžkový pokoj DESIGN

1300 Kč
1900 Kč
2100 Kč

kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ...............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Dvoulůžkový pokoj STANDARD
Dvoulůžkový pokoj SUPERIOR
Dvoulůžkový pokoj DESIGN

1740 Kč
2100 Kč
2540 Kč

typ double / postele u sebe ....................................................................
typ twin / postele od sebe ......................................................................
kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ...............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Cena: pokoj/noc/bufetová snídaně/DPH

Kontakty pro odeslání objednávky:
Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno
Tel.: 541 519 609, Fax: 541 211 203
Email: info@continentalbrno.cz
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Rezervace ubytování

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

HOTEL BOHEMIANS
Praha 4 - Podolí, Modřanská 51

Komora daňových poradců ČR sjednala s hotelem Bohemians Praha speciální smluvní ceny
ubytování. Zvýhodněné ceny budou potvrzeny pokud rezervace pokoje bude provedena na
tomto rezervačním formuláři a pokud bude mít hotel ve vybraném termínu volnou kapacitu.
Každý host je zodpovědný za svoji rezervaci pokoje, její garanci a platbu hotelových služeb.

Příjmení: ........................................................... Jméno: ........................................................................
Fax: ....................................................................................................
E-mail: ................................................................................................
(na Vámi uvedený kontakt bude zasláno potvrzení rezervace)
Dvoulůžkový pokoj standard pro 1 osobu
kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ...............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Cena: 790 Kč /pokoj/noc/ bufetová snídaně/DPH
Platba: v hotovosti nebo kreditní kartou
Dvoulůžkový pokoj standard pro 2 osoby
typ double / postele u sebe ....................................................................
typ twin / postele od sebe ......................................................................
kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ...............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Cena: 990 Kč /pokoj/noc/bufetová snídaně/DPH
Platba: v hotovosti
Parkování při akcích KDP ČR zdarma.

Kontakty pro odeslání objednávky:
Petr Švejda - Hotel Bohemians
Modřanská 51, Praha 4 - Podolí
Tel.: +420 244 466 568, Fax: 244 463 776
Email: hotel-bohemians@hotel-bohemians.cz
Komora daňových poradců ČR
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Rezervace ubytování

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

HOTEL BELVEDERE
Praha 7, Milady Horákové 19

Komora daňových poradců ČR sjednala s hotelem Belvedere Praha speciální smluvní ceny
ubytování. Zvýhodněné ceny budou potvrzeny pokud rezervace pokoje bude provedena na
tomto rezervačním formuláři a pokud bude mít hotel ve vybraném termínu volnou kapacitu.
Každý host je zodpovědný za svoji rezervaci pokoje, její garanci a platbu hotelových služeb.

Příjmení: ........................................................... Jméno: ........................................................................
Fax: ....................................................................................................
E-mail: ................................................................................................
(na Vámi uvedený kontakt bude zasláno potvrzení rezervace)
Dvoulůžkový pokoj standard pro 1 osobu
kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ..............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Cena: 1.200 Kč /pokoj/noc/ bufetová snídaně/DPH
Platba: v hotovosti nebo kreditní kartou
Dvoulůžkový pokoj standard pro 2 osoby
typ double / postele u sebe ....................................................................
typ twin / postele od sebe ......................................................................
kuřácký ...................................................................................................
nekuřácký ..............................................................................................
Datum příjezdu ......................................................................................
Datum odjezdu .......................................................................................
Cena: 1.500 Kč /pokoj/noc/bufetová snídaně/DPH
Platba: v hotovosti nebo kreditní kartou
Typ kreditní karty..........................................

Číslo karty................................................

Držitel karty...................................................

Platnost do...............................................

Kontakty pro odeslání objednávky:
Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 106 111, Fax: 233 374 471
Email: prague@belvedere-hotel.com
reception@europehotels.cz
Komora daňových poradců ČR
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Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY KDP ČR
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Všeobecné informace







Organizátorem vzdělávacích akcí je Komora daňových poradců ČR, IČO: 44995059,
sídlem: Kozí 4, 602 00 Brno.
Cena vzdělávacích akcí je stanovena dohodou.
Vyplněním a zasláním přihlášky uděluje objednavatel souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů Komoře daňových poradců ČR v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., a to za účelem realizace objednaných služeb a pro marketingové účely,
a současně tím uděluje souhlas se zasláním účetních dokladů elektronickou cestou.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání, času nebo přednášejících,
pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné. O veškerých
změnách budou objednavatelé včas informováni.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nedostatku účastníků nebo jiných
závažných důvodů.

Objednávky vzdělávacích akcí (přihlašování na akce)





Přihlášky na vzdělávací akce jsou přijímány pouze prostřednictvím e-shopu na
www.kdpcr.cz; pokud organizátor neurčí jinak.
Přihlášení na akci se stává závazným, pokud je potvrzeno ze strany organizátora.
Potvrzením účasti ze strany organizátora vzniká mezi organizátorem a objednavatelem
smluvní vztah, jehož součástí jsou tyto obchodní podmínky.
Organizátor potvrdí zařazení nebo nezařazení (v případě velkého počtu zájemců nebo
jiných technických a organizačních důvodů) účastníka na vzdělávací akci. Před konáním
akce sdělí účastníkovi podrobný harmonogram vzdělávací akce.

Platby




Vzdělávací akce se platí bezhotovostně, pokud organizátor neurčí jinak. Platbu je třeba
provést až po potvrzení o zařazení účastníka na akci ze strany organizátora.
Platba se provádí předem dle pokynů organizátora.
Účast bez úhrady poplatku není možná.

Storno podmínky






Veškeré změny či doplnění objednávek a jejich zrušení lze provádět pouze písemně.
Pokud se nebude moci účastník vzdělávací akce zúčastnit, může za něj objednavatel
vyslat náhradníka. Tuto změnu je nutné oznámit předem organizátorovi akce. Účast
náhradníka není možná u akreditovaných kurzů.
Pokud objednavatel zruší svoji objednávku do 7 dnů před konáním akce, bude mu
vrácena platba v plné výši zpět.
Pokud objednavatel zruší svoji objednávku v termínu kratším než 7 dnů před konáním
akce, platba se nevrací a objednavatel je povinen uhradit 100 % z ceny akce. Platbu
nelze použít na úhradu jiné akce.
Pokud bude akce zrušena organizátorem, bude účastníkovi platba vrácena zpět v plné
výši.
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Legenda

LEGENDA I. čtvrtletí 2020
DEN
úterý
středa
úterý

DATUM
14.1.2020
15.1.2020
21.1.2020

pondělí
úterý
středa

10.2.2020
11.2.2020
12.2.2020

Praha

Malé daně

čtvrtek
pátek
sobota

13.2.2020
14.2.2020
15.2.2020

Praha

Daňový řád

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

18.2.2020
19.2. 2020
21.2. 2020
21.2. 2020
22.2. 2020

Praha

Účetnictví

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

3.3. 2020
4.3. 2020
5.3. 2020
6.3. 2020
7.3. 2020

Brno

Teorie daň z příjmů

Brno

Teorie DPH

neděle
pondělí

8.3. 2020
9.3. 2020

Brno

Daňový řád

úterý
středa
čtvrtek

10.3. 2020
11.3. 2020
12.3. 2020

pátek
sobota
neděle
pondělí

13. 2020
14.3. 2020
15.3. 2020
16.3. 2020

úterý
středa

17.3.2020
18.3.2020

Praha

čtvrtek

19.3.2020

Praha

Příklady DPH

sobota

23.5.2020

Praha

Mimořádný kurz – Příklady z jarních
zkoušek 2020 – simulace - 410402

Komora daňových poradců ČR

MÍSTO
Praha

Brno

KURZ
Novela DPH – 410501 / Pantůček
Novela DPFO – 410502 / Rylová
Novela DPPO – 410503 / Pilařová

410101

410102

410103

410110

410111
410112

Příklady DPH
410113

Brno

Příklady daň z příjmů

Praha

Teorie DPH

Praha

Teorie daň z příjmů

410114

410120
410121

Příklady daň z příjmů
410122
410123
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Publikace

PUBLIKACE KDP ČR
„Sborník příkladů 2020"
Publikace je určena především těm, kteří se připravují na kvalifikační zkoušku
na daňového poradce. Obsahuje příklady včetně řešení z termínů kvalifikačních
zkoušek na daňového poradce, které proběhly v roce 2019 a další příklady
na procvičování k právnímu stavu 1. 1. 2020.
Cena publikace bude cca 490 Kč vč. DPH. Tato publikace bude vydána koncem února
2020.
„Daňové zákony a účetnictví"
Publikace je určena daňovým poradcům a dále jako pomůcka ke kvalifikačním
zkouškám na daňového poradce. Aktuální publikace je sestavena k právnímu stavu
31. 12. 2019 s paralelním vyznačením změn od 1. 1. 2020. Obsahem publikace jsou
úplná znění daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, daňového řádu
a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, zákon o evidenci tržeb,
úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy a vybrané
pokyny Ministerstva financí ČR.
Cena publikace bude cca 590 Kč vč. DPH.

,,Bulletin KDP ČR“
Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své
existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou
jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu
daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do
souvisejících oblastí, např. právní problematiky.
Cena ročního předplatného je 1.035 Kč vč. DPH.
Publikace a časopis lze objednat v e-shopu na www.kdpcr.cz v odkazu Publikace.
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Kontakty

Organizace kurzů:
Miroslava Říčná
Telefon:
Fax:
E-mail:

542 422 314
542 210 306
ricna@kdpcr.cz

Kancelář:
Kozí 4, 602 00 Brno
5., 6. patro
Tel:

+ 420 542 422 311

Fax: + 420 542 210 306
http://www.kdpcr.cz
Poštovní adresa:
Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, Brno 602 00
E-mail: kdp@kdpcr.cz
Bankovní spojení:
UniCredit Bank
č. ú. 2107491443/2700
IČ 44995059 DIČ CZ44995059
Připojte se k nám:
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Poznámky
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Poznámky
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