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Uplatňování DPH pro začátečníky a mírně pokročilé 

 

Seminář je určen zejména pro: 

 plátce a neplátce DPH, 
 osoby, které jsou nově registrovanými plátci DPH 

 další odbornou veřejnost 

 
 

Termín konání:       18. prosince 2014 

 

Místo konání:          SMOSK k-centrum Praha 

Senovážné náměstí 978/23, Praha 

 

§ 8:30     Prezence účastníků 

§ 9:00     Zahájení semináře 

§ 14:00   Předpokládaný konec 

 

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál, podle kterého bude veden výklad. 

Občerstvení během semináře zajištěno. 
 

Lektoři: 

Ing. Dagmar Fitříková 

Od roku 1997 soustavně věnuje lektorské a publikační činnosti zaměřené na oblast DPH. Je daňovou 

poradkyní a členkou sekce DPH Komory daňových poradců. V minulosti působila na Finančním ředitelství 

v Ostravě. V současné době je zaměstnána v soukromé poradenské a auditorské kanceláři ABC.TAXES. 

 

Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně s využitím praktických příkladů! 
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Seminář je zaměřen na vybrané případy z praxe podle právního stavu platného od 1. 1. 2014. 

Výklad bude podán s využitím konkrétních příkladů včetně jejich řešení ve vazbě na daňové 

přiznání k DPH. V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na důležité změny v oblasti 

DPH, jejichž účinnost se předpokládá ve druhém pololetí roku 2014 a od 1. 1. 2015. 

Program semináře: 

§ plátce - osoba povinná k dani, identifikované osoba, vymezení těchto osob  

§ vymezení předmětu daně - plnění, která nejsou předmětem daně, plnění osvobozená od 

daně 

§ příklady zdanitelných plnění z praxe -upozornění na časté chyby  

§ specifické případy zdanitelných plnění - dodání zboží a poskytnutí služby pro účely 

nesouvisející s ekonomickými činnostmi 

§ praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb -použití základního pravidla 
podle § 9 ZDPH  

§ pravidla pro určení místo plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10k ZDPH 
§ den uskutečnění zdanitelného plnění ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci - příklady  

§ daňové doklady - náležitosti daňového dokladu specifické typy daňových dokladu, doklady 

na plnění v režimu „reverse chargé“, praktické příklady  

§ základ daně a sazby daně 
§ režim přenesení daňové povinnosti - přehled plnění podléhajících přenesení v tuzemsku, 

režim „revesre charge“ u plnění v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím  

§ nárok na odpočet daně - za jakých podmínek je možné nárok uplatnit, odlišnosti postupu 

při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem 

§ bonusy a slevy z hlediska DPH včetně výkladů a stanovisek GFŘ k této problematice  

§ oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvečním řízení  
§ souhrnné hlášení - kdo a kdy podává souhrnné hlášení, praktický postup při vyplnění 

hlášení, forma podání, období pro podání souhrnného hlášení  
§ institut vracení DPH z jiných členských zemí EU - praktický postup, ve kterých případech 

je vhodné jej využít  

§ diskuze, odpovědi na dotazy 
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Podmínky účasti na semináři: 
 
Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast: 
 

§ vyplněním formuláře „Přihláška“, který je dostupný na www.economicon.cz v detailu kurzu 

a jeho následným odesláním na economicon@economicon.cz 

§ prostřednictvím e-shopu na www.economicon.cz 

§ e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu economicon@economicon.cz 

§ zasláním tištěné verze přihlášky do sídla firmy 

§ telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. 

 
 

§ Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou kteroukoliv z výše uvedených možností 

vyjadřuje objednatel souhlas s „Obchodními podmínkami“. 

§ Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka. 

§ Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 

osobních údajů pro realizaci objednaných služeb. 

§ Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky. 

 

Vložné – účastnický poplatek:   1990,- Kč vč. DPH 
 

+ 
 

§ sleva 10% pro druhého účastníka z jedné organizace 
NEBO 

§ sleva 10% sleva pro jednotlivce při účasti na dvou seminářích v období od 1.1. do 31.12.2014 
 

§ Dodavatel služby – Agentura EconomiCon s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné 

zrušení semináře. 

§ Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání 

(pouze po předchozí domluvě a v hotovosti) 

§ Platební podmínky jsou uvedeny v detailu kurzu na www.economicon.cz 

§ Faktura Vám bude předána u prezence v den konání semináře. 

§ V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z jakéhokoliv důvodu budete nejpozději den 

předem informováni. 

§ Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem alespoň dva dny 

před konáním semináře na daný seminář nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi 

plnou výši vložného. 

http://www.economicon.cz/
mailto:economicon@economicon.cz
http://www.economicon.cz/
mailto:economicon@economicon.cz
http://www.economicon.cz/katalog/produkt/ucetni-zaverka-za-rok-2013-pro-podnikatele-200
http://www.economicon.cz/clanek/obchodni-podminky
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§ Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení. 

§ Prezence účastníků na semináři je vždy půl hodiny před jeho zahájením, zpravidla v 8:30. 

 
 

Těšíme se na shledanou! 
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