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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 NOVÝ AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

FAKTURACE V PRAXI 
Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s platnými předpisy v oblasti fakturace v návaznosti na 

změny účetních a daňových předpisů. Naučí se orientovat v oblasti faktur přijatých. Jejich schvalování, 

úhrady a účtování a dále faktur vystavených, kontrolu úhrad, jejich vymáhání a případnou penalizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

29. 9. 2022 

9.00 – 14.00 

 

CENA:  

2 090 Kč  

 

Součástí semináře jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Tereza Olbrichová 

Email: olbrichova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1: Fakturace v účetnictví 

● Členění faktur na přijaté a vystavené - oběh a schvalování 

● Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle obchodního a 

občanského zákoníku (typy smluv), faktura – obchodní listina 

● Fakturace nájemného 

● Přefakturace 

● Zálohy, zálohové faktury, proformafaktury, faktury za hotové 

● Splatnost faktur, smluvní pokuty a úroky z prodlení 

● Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky 

● Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, 

odpis – účetní a daňové hledisko, vysvětlení postupu po novelách 

● Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování 

● Náležitosti faktur 

- podle zákona o účetnictví 

- faktury v daňové evidenci 

- další potřebné náležitosti (živnostenský zákon, GDPR, EET, zákon o ochraně 

spotřebitele) 
 

2: Fakturace z hlediska DPH 

● Fakturace zboží 

● Fakturace služeb 

● Faktury 

- daňové doklady 

- druhy daňových dokladů 

- náležitosti daňových dokladů 

● Faktury 

- v tuzemsku 

- v rámci EU 

- zahraniční (třetí země) 
 

3: Diskuze, dotazy 

LEKTORKA: Květoslava Novotná 

pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně.  

V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 

let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti. 
 

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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