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http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=ma_korn8jyj9vei.doc
Informace z GFŘ

Úvod….

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
Více informací na webových stránkách MF ČR:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2011_Informace_GFR_aplikace
Doba dovolených a prázdnin uběhla jako voda a rádi bychom Vás

_44_ZDPH.PDF

přivítali do babího léta a opět pro Vás máme několik novinek.
Další část newsletteru je věnována školení, která jsme pro Vás
naplánovali na podzim a zimu 2011.
Závěr newsletteru je věnován závěrům jarního sněmu a zároveň
obsahuje

pozvánku

na

plánovaný

listopadový

sněm

v

Školení

Pardubicích.

Novinky

Podzimní setkání nejen účtařů – blok seminářů
1. Úvod do IFRS: rozdíly mezi českými předpisy a IFRS
Regulace účetního výkaznictví v ČR (zákon o účetnictví versus
IFRS), rozdíly v oceňování a vykazování jednotlivých rozvahových
položek

Návrh novely zákona o účetnictví a vyhlášky 410/2009 Sb.

(hmotný

majetek,

finanční

leasing,

investice

do

nemovitostí, pohledávky a závazky, rezervy), koncepce účetní

Vláda projednává návrh novely zákona o účetnictví a vyhlášky

závěrky dle IRFS (výkaz o finanční pozici, výkaz o úplném

410/2009 Sb. Více informací na webových stránkách Úřadu vlády

výsledku, komentář).

ČR:


Datum: 12.10.2011 09:00 - 14:00
novela zákona o účetnictví:

http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=ma_korn8jwjfutp.doc

Místo: Apartmán Tyl, hotel Beránek, Praha 2, Bělehradská 110
Číslo akce: 20111023
KPV: 5 hodin



novela vyhlášky 410/2009 Sb:

http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=ma_korn8k6kctsn.doc

Přednáší: ing. Jiří Strouhal Ph.D.
Cena člen / nečlen: 1.590,- Kč / 1.990,- Kč

Daňová reforma
Vláda projednává návrh změn v oblasti zdanění . Více informací na
webových stránkách Úřadu vlády ČR:
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Mikulášská nadílka 2011
2. Státní a osobní bankrot
Jedná se o diskusní odpoledne, které pokryje následující témata:

1.

DPH

v příkladech

&

první

zkušenosti

z uplatňování

daňového řádu a zajímavé nové judikáty

(i) zadlužení státu, podniku, občana; (ii) morální hazard; (iii) pojem
osobní bankrot; (iv) aktuální stav a perspektivy.

Datum: 25.11.2011 09:00 - 12:00; 13:00 – 15:00
Místo: Penzion Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice

Datum: 12.10.2011 15:00 - 18:00

Číslo akce: 20111024

Místo: Apartmán Tyl, hotel Beránek, Praha 2, Bělehradská 110

KPV: 5 hodin

Číslo akce: 20111023
KPV: 3 hodin

Přednáší: ing. Václav Dvořák

Přednáší: ing. Luboš Smrčka CSc.

2. Účetnictví občanských sdružení v praxi

Cena člen / nečlen: 450,- Kč / 650,- Kč

Diskusní večer 25.11. 2011 od 20:00 včetně nadílky Mikuláše

3. Účetní závěrka podnikatelských subjektů
3. Insolvenční zákon v praxi
Datum: 25.11.2011 09:00 - 14:00
Pokryta budou následující témata: (i) právní rámec; (ii) úpadek a

Místo: Penzion Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice

způsoby jeho řešení; (iii) insolvenční rejstřík; (iv) oddlužení.

Číslo akce: 20111024

Datum: 13.10.2011 08:30 - 12:30

KPV: 5 hodin

Místo: Apartmán Tyl, hotel Beránek, Praha 2, Bělehradská 110
Číslo akce: 20111023

Přednáší: ing. Alena Mrkvičková

KPV: 4 hodin
Přednáší: ing. Luboš Smrčka CSc.
Cena: celá akce pátek-sobota (semináře, občerstvení, ubytování
Cena člen / nečlen: 1.590,- Kč / 1.990,- Kč

včetně snídaně, Mikulášská nadílka pro člena 3.890,- Kč / pro
nečlena 5.490,- Kč
Na jednotlivé odborné semináře (vyjma diskusního večera) se lze

Ceny uvedené u bloku seminářů „Podzimní setkání nejen účtařů“

přihlásit samostatně. Cena na vyžádání.

nezahrnují ubytování. Zájemci si jej mohou rezervovat přímo
v hotelu Beránek (www.hotelberanek.com) nebo prostřednictvím

Parkování a stravování zajištěno v místě konání (není zahrnuto

KCÚ ČR (www.kcucr.cz).

v ceně).
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Info


Sněm schválil výši členských příspěvků na rok 2012 pro
řádné a přidružené členy ve výši 2.000,- Kč



Sněm uložil výboru připravit a svolat sněm Komory tak,
aby se konal ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011

Rádi bychom Vás informovali o hlavních závěrech sněmu



Komory certifikovaných účetních České republiky, který se

Sněm uložil výboru připravit na příští sněm změny a
doplňky stanov dle

konal 29. dubna 2011 v Praze

diskuse

na sněmu

(zejména

začlenění právnických osob, úprava preambule stanov,
časové omezení přidruženého členství)



Sněm schválil zprávu o činnosti,

zprávu dozorčí a

disciplinární komise a rovněž tak hospodaření za uplynulé



Sněm uložil výboru připravit na rok 2012 program
alternativních způsobů vzdělávání členů Komory

období


Sněm rovněž schválil rozpočet na rok 2011 s drobnými
úpravami (doplnění výdaje na úpravy webových stránek,

Kompletní znění usnesení je členům k dispozici v neveřejné části
www.kcucr.cz.

úprava výdaje na propagaci)


Sněm uložil výboru upravit vyhlášku o kontinuálním
profesním vzdělávání (hlášení o KPV by mělo být

Pozvánka na listopadový sněm

nahrazeno prohlášením člena o splnění povinnosti)


Sněm dále uložil výboru zajistit způsob zveřejňování

Výbor zve své členy na řádný sněm, který se bude konat v

informací o členech Komory na webových stránkách

Padubicích 25. listopadu 2011.

tak, aby bylo možné ověřit členství v Komoře zadáním

Přesný program a materiály ke sněmu budou v nejbližších týdnech

identifikačním údajů

zveřejněny na www.kcucr.cz.
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