
 

 

 

Aktuální ONLINE DAŇOVÝ SEMINÁŘ s Ing. Klímou: 

Daň z přidané hodnoty 2020 - 2021 

Předmětem semináře je rozbor nejnáročnější daňové materie - daně z přidané hodnoty, ve znění pro rok 
2020 (při rekapitulaci změn), změnami DPH v roku 2021, a jejich dopadem do praxe. 

S ohledem na zákaz standardních seminářů s osobní účastí, nabízíme, po dohodě s lektorem Ing. 
Jiřím Klímou, seminář k dané problematice v podobě natočeného videa s uvedenou přednáškou, on-
line dostupnou (po zakoupení přístupových práv) do konce prosince 2020 na webu, (daná forma je pro 

účastníky výhodnější, než jinde obvyklá forma webináře, jehož „jednorázové“ sledování je vázáno na 

striktně určený termín). 

Termín: Prosinec 2020. Délka online semináře  - 3 hod.  

Místo/ 
způsob 

ralizace: 

Po přihlášení na seminář a uhrazení poplatku Vám na e-mail zašleme odkaz na 
video (www) s přihlašovacími údaji, kde si pustíte tříhodinovou přednášku. 
Přednášku si můžete individuálně kdykoliv spustit do 31.12.2020 (platnosti přístupového 
hesla) a v dané lhůtě se k ní kdykoliv vrátit (zopakovat zájmové pasáže) nebo pouštět po 
částech. Počet zhlédnutí není omezen. 

Cena: 

Úhrada: 

� 1 200,- Kč  

Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 20201218 

(případně platbou v hotovosti při prezenci) Nejsme plátci DPH! 

Lektor:  Ing. Jiří Klíma 
Daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební 
komisař Komory daňových poradců, lektor. 

Program: Z obsahu: 

� „Sazbové“ novely – k 1. 5. 2020 a k 1. 7. 2020 – stravování, ubytovací služby, 

dodání vody, sportovní a kulturní činnosti atd. 

� Prominutí úroků a daně z důvodu zdravotní krize 

� Novela zákona k 1. 9. 2020 – dodání zboží do EU, důkazní prostředky k prokazování 

pohybu zboží, konsignační sklady, řetězové dodávky 

� Novela k 1. 1. 2021 - § 56a Nájem nemovitých věcí, zdaňování a osvobození nájmu 

� Zasílání zboží, plánované změny 2021 

� Ostatní zajímavosti, problémy, změny a novinky v oblasti DPH 

� Odpovědi na dotazy posluchačů 

S ohledem na on-line formu semináře může zaslat přihlášený účastník lektorovi 
dotaz k problematice, na který Vám písemně odpoví.  

Organizační 
pokyny: 

Přihlásit se lze mailem nebo telefonicky (kontakt viz níže). 

Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura umožňující účast na online semináři. 

Bližší informace viz www.alianceprorozvoj.cz nebo je poskytne organizační garant: Jiří Zezulák 

Př ih láš ku zas í le jte  (nebo s e  nah laste)  na  n íže  uvedený ko ntakt  (osobu)  pořáda j íc í  organ izac e: 

Aliance pro regionální rozvoj, z.s. � Sadová 987 � 686 05  Uherské Hradiště � IČ: 03700216 
Kontakt: Jiří Zezulák � mob: 608 888 594�� e-mail: jiri@zezulak.cz �  www.alianceprorozvoj.cz 

 

 

Přihláška na seminář:  „Daň z přidané hodnoty 2020 a 2021“ termín: prosinec 2020 

Jméno účastníka/-ů: 

Firma – organizace: IČO: 

Kontakt. osoba: Tel: E-mail: 

Úhrada částky:  1200,-Kč   bude bezhotovostně z účtu:  

 


