Účetnictví pro daňové poradenství
Cyklus tří přednášek na VŠE v Praze
Zahájení je v úterý 11. února 2020 v 900 hodin v učebně RB 213 (Rajská budova)
Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4
Informace níže Vám usnadní příjezd a orientaci v místě konání přednášek

Autobusové
nádraží Florenc
Masarykovo nádraží

VŠE v Praze
Místo konání

Praha Hlavní nádraží

Doprava na místo konání
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) leží v blízkosti Hlavního vlakového nádraží, Masarykova nádraží
a autobusového nádraží Florenc.

Pokud pojedete na seminář autem, pak můžete využít např. hlídané parkoviště u Masarykova nádraží.
Na parkoviště odbočíte z křižovatky ulic Hybernská a Opletalova (zelená šipka u Masarykova nádraží).
Omezený počet placených parkovacích míst je také na nám. W. Churchilla (30 Kč /hod). Informace o
parkovacích zónách naleznete pod následujícím odkazem. http://www.parkujvklidu.cz/
Při využití MHD se na VŠE dostanete linkou tramvaje číslo 5, 9, 15, 26 na zastávku Husinecká (zastávka
je na ulici Seifertova) nebo autobusovou linkou číslo 135 na zastávku Náměstí Winstona Churchilla
(zastávka je na ulici Italská), kterou můžete využít z autobusového nádraží Florenc.

Orientace v místě konání semináře – areál VŠE

Pro vstup do areálu VŠE využijte vstup číslo 15 z ulice Italská. Dále půjdete rovně až do druhé
části budovy. Učebna RB 213 (viz červená šipka) je v 1. patře hned vedle výtahů. K učebně
Vás nasměrují ukazatele. Před učebnou bude prezence. Pro odložení věcí může využít šatnu,
která se nachází za vstupem č. 15.
Během přednášek je zajištěno drobné občerstvení v průběhu přestávky. Oběd si účastníci
zajišťují sami. Pro oběd můžete využít restauraci AK, který naleznete u vchodu č. 15 ve
4. patře nebo v přízemí Café bar Deštník (viz 21 na plánku).

Obsah kurzu
Téma
Koncepční rámec účetního výkaznictví



11. 2.
Úterý




Hlavní účetní předpoklady a zásady a jejich vliv na vypovídací
schopnost účetní závěrky
Specifikace účetních zásad českými účetními předpisy a jejich
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
aplikace na vybrané účetní případy
Utváření účetní praxe prostřednictvím Interpretací Národní účetní
rady
Vliv judikátů Nejvyššího správního soudu na účetnictví

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Novela zákona o účetnictví a navazujících předpisů
Hlavní body „starého“ zákona o účetnictví
Představení klíčových koncepčních změn českých účetních
předpisů, včetně vlivu IFRS
Pátek
 Komentář k vybraným bodům novely (např. obsah účetní
závěrky, typologie účetních jednotek)
 Praktické dopady novelizace na účetní výkaznictví (např.
zajištění srovnatelnosti)
Provázanost účetnictví a daní
28. 2.






6.3.
Pátek



doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Koncepce účetního a daňového systému v ČR; vliv typu účetní
jednotky na daňový režim u vybraných daní a z toho vyplývající
daňová specifika
Analýza hlavních oblastí, ve kterých dochází k interakci účetnictví
a daní (vymezení možných variant účetního řešení a jeho
Ing. Jan Molín, Ph.D.
dopadu na vypovídací schopnost účetní závěrky; výběr
vhodného účetního řešení s ohledem na zásadu věrného a
poctivého obrazu a přednosti obsahu před formou; dopad na
daňové řešení)
Odpovědnost účetních pracovníků a daňových poradců; hranice
odpovědnosti při vzájemné interakci

08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Harmonogram dne
Prezence
Přednáška
Přestávka na kávu
Přednáška
Oběd
Přednáška
Další informace

Podkladové materiály k přednášce obdržíte na prezenci.
Účastníkům kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu na poslední přednášce. Podmínkou je účast na
všech třech přednáškách.
Těšíme se na setkání na kurzu!
Vít Šelešovský
+420 731 677 622
e-mail: selesovsky@kdpcr.cz

