
Závazná přihláška / platba 
 
Přihlašujeme tímto následující účastníky: 
 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 
 
Účastnický poplatek za 1 osobu  .......  1.800 Kč 
Počet osob  .......................................................  
Místo konání semináře ......................................  
Účastnický poplatek celkem  ........................  Kč 
 
 
Výše uvedený poplatek uhradíme * 
 
z našeho účtu číslo  ...........................................  
v hotovosti při registraci 
 
*nehodící se škrtněte 
 
Do přihlášky uveďte místo konání semináře, 
na který se přihlašujete – České Budějovice, 
Jindřichův Hradec nebo Tábor. 
 
Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail 
janouchova@adeus.cz, přihlašovat se lze i 
telefonicky na čísle 606 656 009 a nově i na 
facebooku naší společnosti. 
  
Vzhledem k omezené kapacitě sálu 
doporučujeme včasné přihlášení. 
 
 
 

Informace pro účastníky 
 
Cena semináře: 
účastnický poplatek za osobu 
včetně DPH 21% 1.800 Kč  
v účastnickém poplatku je zahrnuto 
občerstvení včetně DPH 21%  120 Kč 
 
Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o 
registraci, které bude odesláno na vaši 
elektronickou adresu uvedenou v přihlášce.  
 
Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo 
jeho náhradníka) uhrazený účastnický 
poplatek nevracíme. Vrácení účastnického 
poplatku lze žádat nejpozději v termínu do 
tří pracovních dnů před konáním semináře. 
 
 
Platbu za seminář proveďte současně 
s odesláním přihlášky na běžný účet u GE 
Money Bank a.s. 
číslo účtu  33403754 / 0600 
Variabilní symbol dle semináře  
České Budějovice 20151201 
Jindřichův Hradec 20151130 
Tábor 20151207 
 
Výzvu k zaplacení účastnického poplatku 
nezasíláme. V případě, že účastnický 
poplatek nebude uhrazen na výše uvedený 
účet, lze jej uhradit při registraci. Daňový 
doklad obdrží účastníci při registraci. 
 
 

 
 

 
 
 

Pořádá odborný  
jednodenní seminář na téma 

 
 

ZMĚNY DAŇOVÝCH 
A ÚČETNÍCH 
PŘEDPISŮ OD        

1. 1. 2016 
 

Místa konání: 
 

30. 11. 2015 Jindřichův Hradec 
VŠE Fakulta managementu 

 
1. 12. 2015 České Budějovice 

Nová budova JVTP 
Lipová 1789/9 

 
7. 12. 2015 Tábor 

Budova SORETA 
Vančurova 2904 (bývalá JČU) 

 



 
Program semináře 

 
Novely a změny zákona o dani z příjmů 
platné od 1. 1. 2016 – fyzické a právnické 
osoby 

§ Zdaňování podílů na zisku 
§ Vývoj v oblasti bezúplatných / 

nepeněžních příjmů 
§ Slevy na děti 
§ Důraz finanční správy na převodní 

ceny 
§ Návrh zákona o prokazování původu 

majetku 
 

Novely zákona o DPH platné od 1. 1. 
2016 

§ Nová pravidla pro zdanění převodů 
pozemků a staveb (§56) 

§ Kontrolní hlášení 
§ Zkušenosti s aplikací přenesené 

daňové povinnosti 
 
Novely a změny účetní legislativy platné 
od 1. 1. 2016 
 
§ Změny v rozsahu účetní závěrky 
§ Změny v definici ocenění zásob  
§ Definice rezerv 
§ Nová kategorizace účetních jednotek 

a jejich skupin 
§ Účtování přijatých darů 

 
Novely zákona o dani z nemovitosti a 
dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2016 
 

 

Přednášející 
 

Ing. Martin Tuček 
auditor a daňový poradce 
prezident Komory daňových poradců 
pracuje ve společnostech ADEUS Group 
 
Ing. Marta Krčálová 
daňová poradkyně 
pracuje ve společnostech ADEUS Group 

 
Časový harmonogram 

 
08:30 – 09:00 Registrace účastníků 
09:00 – 12:00 Přednáška 
12:00 – 12:30 Polední přestávka 
12:30 – 15:00 Přednáška 
 
V průběhu dopoledního i odpoledního 
bloku přednášek bude vždy krátká 
přestávka. 
 
 
Pořadatel: 
 
ADEUS s.r.o.,  
IČ 60646241, DIČ CZ60646241 
Jindřichův Hradec, Pravdova 1113, 377 01 
 
telefon:               
+420 606 656 009 
mail: 
janouchova@adeus.cz 
 
 

 
Závazná přihláška 

 
na jednodenní seminář konaný ve 

dnech 
 

30. 11. 2015 Jindřichův Hradec 
1. 12. 2015 České Budějovice 

7. 12. 2015 Tábor 
 

ZMĚNY DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH 
PŘEDPISŮ OD 1. 1. 2016 

 
 
Název a adresa firmy / organizace 
 .....................................................................  
 .....................................................................  
 .....................................................................  
DIČ ………………………… IČO ...................  
 
Fakturační adresa (není-li shodná s adresou 
firmy)  
 .....................................................................  
 .....................................................................  
 
Kontaktní osoba 
 
Jméno    .......................................................  
Telefon  ........................................................  
E-mail    ........................................................  
 
 
………………….        ….…………………...... 
      Datum       Podpis ( razítko ) 

 


