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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 

Vybraná problematika daně z příjmů ve vazbě na DPH  

 Cílem semináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu 

platného pro rok 2021 se zaměřením na problematiku související s podáním přiznání k dani z příjmů za rok 

2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

20. 4. 2021 

9:00 – 14:00 

 

CENA: 

1 990 Kč 

 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

Aktuální informace a upozornění na změny v roce 2021 

Stručný přehled změn v oblasti daně z příjmu v roce 2021. Změny v oblasti DPH 

pro rok 2021. 

Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH  

Nakládání s majetkem (pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku 

z obchodního majetku). Převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – 

stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, 

upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení. Technické zhodnocení 

provedené jinou osobou než vlastníkem. Inventarizační rozdíl (manko) z pohledu 

daně z příjmu a DPH. Paušální výdaj na dopravu. Množstevní slevy a bonusy. 

Zaměstnanecké benefity, podmínky na pracovišti. Další problematika z oblasti 

daně z příjmů a DPH dle zájmu účastníků semináře. 

Vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH. 

Vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců. 

Vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU). 

Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. 

LEKTOR: Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík 

Ing. Dagmar Fitříková - Daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s 

mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské 

firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na 

problematiku DPH. 

Ing. Christian Žmolík - Daňový poradce a zkušený lektor s bohatou publikační činností. 

Specializuje se na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, 

investičních pobídek a daně silniční. Má dlouholetou praxi na Finančním ředitelství v 

Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v 

soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým 

poradenstvím. 

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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