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Národní účetní rada 
Vás zve na 

11. ročník odborného semináře, 
který se koná v pátek 4. prosince 2020 v době od 900 do 1600 hodin  

ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4. 
 

Obsah semináře:  

Dovolujeme si Vás pozvat již na 11. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. 
Hlavním tématem letošního semináře budou nejen novinky v oblasti účetnictví, daní a auditu, ale zejména dopady 
mimořádných opatření proti pandemii COVID-19 a správné postupy jejich řešení v účetnictví, auditu a daních. 
Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní 
radou za uplynulý rok.  

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty 
vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným 
účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin. 

PROGRAM: 

800–900 Prezence Přednášející 

900–915 Zahájení semináře NÚR 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.   

děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a úřadující 
předseda NÚR 

915–1015 Protikrizová opatření s důrazem na daň z příjmů  
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D. 

náměstek ministryně financí pro daně a cla 

1015–1030 Aktivity KDP ČR v době korona krize 
Mgr. Ing. Petr Toman  

viceprezident KDP ČR, partner KPMG 

1030–1100 Přestávka  

Využití standardních účetních postupů pro řešení nestandardních situací v době korona krize  

1100–1130 
Postupy při posouzení toho, zda je při sestavení a auditu 
účetní závěrky dodržen předpoklad trvání účetní jednotky 

Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, 
první viceprezident KA ČR 

Ing. Michal Štěpán 

předseda výboru pro metodiku auditu KA ČR, ředitel Deloitte 

1130–1200 
Jak na nejistoty v účetnictví (odhady, znehodnocení, 
rezervy, nevýhodné smlouvy) 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 

děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 

1200–1230 
Zpětné uplatnění ztráty a jeho správné zobrazení 
v účetnictví (včetně odhadu daňové ztráty roku 2020) 

Mgr. Edita Ševcovicová 

Tax Partner Grant Thornton CZ 

1230–1400 Oběd  

1400–1430 

 

Účetní souvislosti nájemních vztahů v souvislostí s korona 
krizí 

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.  

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, 
partner TPA, členka prezidia KDP ČR 

1430–1500 
Znehodnocení zásob a dlouhodobého majetku nejen 
v důsledku pandemie   

Ing. Libor Vašek, Ph.D. 

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, 
předseda KCÚ, účetní expert 

Ing. Alice Šrámková 

účetní expertka a daňová poradkyně  

Nové interpretace Národní účetní rady  

1500–1530 I-41 Zákaznické věrnostní programy  
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.  

vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 
v Praze 

1530 – 1600 Účetní zobrazení vypořádacích podílů 
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.  

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, 
první viceprezident KA ČR 

1600 Závěr semináře  
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Účastnický poplatek 
 

➢ při včasné registraci 
- při registraci na seminář po 13. 11. 2020 
- při platbě v hotovosti až při prezenci 

2 000 Kč bez DPH (2 420 Kč včetně DPH) 
2 400 Kč bez DPH (2 904 Kč včetně DPH) 
2 800 Kč bez DPH (3 388 Kč včetně DPH) 

➢ pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci 
- při registraci na seminář po 13. 11. 2020 

1 500 Kč bez DPH (1 815 Kč včetně DPH) 
2 000 Kč bez DPH (2 420 Kč včetně DPH) 

➢ pro studenty VŠ omezený počet zvýhodněných míst  
- při platbě v hotovosti až při prezenci 

300 Kč bez DPH (363 Kč včetně DPH) 
600 Kč bez DPH (726 Kč včetně DPH) 

  

 

Organizační podmínky  

➢ Přihlašování 

Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete 
přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR www.kdpcr.cz/nur. 

Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz, fax: 542 210 306. 

➢ Úhrada účastnického poplatku 

Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový 
doklad obdržíte po zaplacení. Účastnický poplatek zahrnuje školicí den, podkladové materiály, občerstvení 
v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy 
(viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací. 

➢ Organizační pokyny 

Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové materiály účastníci obdrží  
na místě při prezenci. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro zaměstnance Finanční správy je nutné přihlásit se 
na seminář prostřednictvím svého zaměstnavatele a uhradit účastnický poplatek na účet KDP ČR na základě 
zaslané výzvy k úhradě. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro studenty je nutné se při prezenci prokázat 
průkazem studenta nebo obdobným typem dokladu. Studentům nebude hrazen oběd. 

➢ Storno podmínky 

Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 27. 11. 2020. Pozdější storno nemůže 
být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. 

 

Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na následujících webových stránkách: 

www.kdpcr.cz/nur 
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