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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB, 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
Cílem semináře je objasnění problematiky zákona o daních z příjmů – u fyzických osob. 

Budou probrány nejčastější dotazy a příklady z praxe a oblasti, ve kterých se nejčastěji 

chybuje. Uveden bude také příklad vyplnění daňového přiznání a změny v roce 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

5. 2. 2019 

9:00 – 14:00 

 

CENA: 

1490 Kč +21% DPH 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály, bohaté 

občerstvení, coffeebreak  

a oběd. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: 

danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

 Daňové a související předpisy pro fyzické osoby, platné pro rok 2018 

 Předmět daně z příjmů fyzických osob (peněžní i nepeněžní) 

 Osvobozené příjmy – oznámení osvobozených příjmů. 

 Základ daně z příjmů a vymezení jednotlivých dílčích základů daně:  

ze samostatné činnosti s důrazem na poplatníky, kteří uplatňují výdaje 

procentem z příjmů, z nájmu a ostatních příjmů 

 Povinné úpravy základu daně při změně uplatňování výdajů, při 

ukončení podnikání či nájmu 

 Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost a navazující 

úpravy základu daně 

 Společné příjmy a výdaje, společenství jmění, principy zdanění 

spolupracujících osob. 

 Paušální daň; Nezdanitelné části základu daně; Bezúplatné plnění 

 Úroky ování  změny v uplatňování zaplaceného pojistného na soukromé 

životní pojištění 

 Slevy na dani v roce 2018; Uplatňování daňového zvýhodnění v roce 

2018 

 Uplatnění slev u nerezident; výklad pojmu daňový rezident, daňový 

nerezident 

 Prokazování původu majetku 

 DAP pro rok 2018 - příklad 

 Změny pro zdaňovací období roku 2019 

 Diskuse a odpovědi na dotazy 

LEKTOR: Ing. Jiří Hrubý 

Specialista na daně z příjmů FO. Pracuje na Finančním úřadě již od roku 

1995, od roku 2001 pak jako metodik daně z příjmů FO na tehdejším 

Finančním ředitelství v Ostravě, dnes na Finančním úřadě pro 

Moravskoslezský kraj.  

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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