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Rádi bychom Vám tímto představili náš nový katalog seminářů na období 
září 2014 – únor 2015. Školení a semináře určené pro odbornou veřejnost 
organizujeme již od roku 2003. Nabízíme široké spektrum vzdělávacích akcí, 
z nichž si jistě každý vybere téma, které bude odpovídat jeho představám. 

Naše nakladatelství působí na českém trhu již od roku 1992. Naším hlavním cílem 
je vysoká profesionalita a kvalita poskytovaných služeb ke spokojenosti všech 
klientů.  

Přednášejícími jsou význační odborníci z praxe, kteří zaručují kvalitní a aktuální 
informace, jež Vám zajistí potřebný náskok před konkurencí. Témata seminářů 
přizpůsobujeme Vám – našim zákazníkům – tak abyste byli připraveni na změny 
v legislativě a rovněž se zdokonalili v oblastech, které Vám mohou způsobovat 
v praxi problémy. 

Kromě seminářů pro veřejnost připravujeme také školení ušitá na míru konkrétní 
firmě – tzv. in-house semináře. Naším cílem je poskytnout Vaší společnosti veškeré 
potřebné informace pro kvalifikovaná obchodní rozhodnutí.

Vedle klasických prezenčních seminářů a in-house seminářů organizujeme 
také konference, certifikované vzdělávací kurzy, on-line semináře, on-line videa 
a videosemináře. Více informací a veškeré podrobnosti najdete právě v našem 
katalogu.

Katalog vzdělávání září 2014 – únor 2015

Ing. Eva Hánová

Project manager pro semináře v oblasti daně a účetnictví, práce, mzdy 
a personalistika 
hanova@dashofer.cz

Ing. Sanda Brabcová

Project manager pro semináře v oblasti právo, řízení, nezisková sféra, 
zdravotnictví, technika a stavebnictví 
brabcova@dashofer.cz

tel:  + 420 222 539 301 
fax: + 420 222 539 400 
e-mail: info@kursy.cz
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Typy produktů

Prezenční semináře pořádáme s důrazem na Vaše pohodlí. Většina z nich se koná 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Prahy, vždy je pro vás připraveno občerstvení, 
u celodenních seminářů také oběd. Všechny kurzy jsou zaměřeny na praxi. 

Při volbě tématu in-house semináře není třeba se orientovat pouze podle naší 
aktuální nabídky, rádi pro Vás připravíme seminář přímo „ušitý na míru“ Vaší 
firmě. Disponujeme rozsáhlou databází lektorů a školitelů, díky čemuž dokážeme 
připravit seminář nebo školení takřka na jakékoliv téma. In-house seminář může 
probíhat v prostorách zákazníka nebo se mu o celé organizační zabezpečení 
můžeme postarat my (školicí prostory, catering, potřebná technika).

Pokud dáváte přednost osobnímu přístupu, můžete vedle prezenčního semináře 
navštívit jednu z našich konferencí. Na odborné konferenci se dozvíte veškeré 
novinky ze svého oboru a budete mít více prostoru pro diskuzi s odborníky, kteří 
rádi zodpovědí Vaše dotazy.

Naší novinkou jsou certifikované vzdělávací kurzy. Naučíte se novým důležitým 
znalostem a následně si je procvičíte. Po dobu 6 měsíců můžete bez omezení 
studovat jednotlivé lekce kurzu ve formě videa. Za lekcí následuje vždy cvičný 
test, kde si ověříte nabyté znalosti. Každý měsíc se také můžete zúčastnit on-line 
konzultace s lektorem kurzu. Po dokončení kurzu přejdete k závěrečné zkoušce. 
Po jejím zdárném absolvování obdržíte certifikát, který Vám otevře cestu k dalšímu 
profesnímu rozvoji.

Rovněž by Vás mohla zajímat naše jedinečná databáze odborných školení ve formě 
e-learningu – Videocampus. Firemní vzdělávání na portále videocampus je 
snadné – po dobu jednoho roku máte přístupnou celou databázi videoseminářů 
vedených týmem našich odborných lektorů. K tématu videosemináře můžete 
zdarma položit dotaz, odpověď obdržíte do 3 týdnů. Součástí předplatného 
jsou pravidelná setkání s lektory formou on-line seminářů. Všechna témata jsou 
navíc průběžně aktualizována a samozřejmě jsou v průběhu roku přidávána nová 
témata. 

Pevně věříme, že si z naší nabídky v tomto katalogu vyberete. 

Přesvědčte se o kvalitě našich seminářů či dalších služeb na vlastní kůži!
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Novela zákona o DPH 2015, problematické okruhy  
DPH 2014
Komu je seminář určen:
❖❖ �účetním,�ekonomům,�daňovým�poradcům,�auditorům,�podnikatelům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�všech�změnách�v�zákoně�o�DPH�s�účinností�od�1.�1.�2015
❖❖ analýza�problematických�okruhů�zákona�o�DPH�2014
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Z obsahu vybíráme:
❖❖ význam�komunitárního�práva�v�zákoně�o�DPH
❖❖ �důvody�novely�ZDPH�pro�rok�2014�–�nový�občanský�zákoník,�zákon�o�korporacích�
❖❖ přehled�změn�pro�rok�2015�–�dopad�do�praxe,�důvody�změn�dle�důvodové�zprávy
❖❖ vymezení�základních�pojmů�dle�§�4
❖❖ osoba�povinná�k�dani�v�postavení�společníka�společnosti�(odlišení�od�spolku)
❖❖ dodání�vybraných�nemovitých�věcí�–�ustanovení�§�56�–�zásadní�problémy�–�Dotkne�se�i�novela�2015�
tohoto�ustanovení?
❖❖ nájem�vybraných�nemovitých�věcí�–�ustanovení�§�56a�–�Dotkne�se�i�novela�2015�tohoto�ustanovení?
❖❖ zrušení�registrace�v�důsledku�smrti�plátce�§�79b,�vazba�na�§�6e,�postup�do�ukončení�dědického�řízení,�
řešení�dle�daňového�řádu
❖❖ povinná�elektronická��forma�podání�(§�101a)
❖❖ ručení�příjemce�zdanitelného�plnění�–�poskytnutí�úplaty�na�jiný�účet�než�zveřejněný�správcem�daně�
–�upřesnění��(informace�GFŘ)

Lektor:
❖❖ �Ing.�Jana�Ledvinková

Datum Čas Místo Cena

7. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

12. 11. 2014 9:00 – 14:00 Plzeň 2 490 Kč + DPH

26. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

2. 2. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

3. 2. 2015 9:00 – 14:00 Plzeň 2 490 Kč + DPH

18. 2. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dphp

Daně a účetnictví
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Novela zákona o DPH od 1. 1. 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ účetním�a�daňovým�poradcům�podnikatelských�i�neziskových�subjektů

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�změnách�s�účinností�od�ledna�2015
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Z obsahu vybíráme:
❖❖ bude�zaveden�režim�přenesení�daňové�povinnosti�na�několik�dalších�druhů�dodávek�(např.�některé�
elektronické�výrobky�a�náhradní�díly�do�nich,�mobilní�telefony,�kovy,�zemědělské�plodiny)
❖❖mění�se�místo�plnění�u�elektronických�a�telekomunikačních�služeb�a�také�u�služeb�rozhlasového�
a�televizního�vysílání,�jsou-li�poskytnuty�osobě�nepovinné�k�dani�z�EU
❖❖ v�této�souvislosti�dojde�i�ke�změně�příslušných�procesních�ustanovení,�neboť�poskytovatelé�těchto�služeb�
budou�daň,�která�náleží�jiným�členským�státům,�přiznávat�a�platit�v�ČR
❖❖ změní�se�uplatňování�DPH�u�dodání�vybraných�nemovitých�věcí�a�u�některých�stavebních�prací
❖❖ bude�zavedena�nová�sazba�daně

Lektor:
❖❖Olga�Holubová

Datum Čas Místo Cena

13. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

20. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

5. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

12. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

19. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

8. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

22. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

5. 2. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dph2015

Nemovitosti  z pohledu daní s výhledem na rok 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ vlastníkům�nemovitostí,�pracovníkům�oddělení�správy�majetku,�účetním,�ekonomům

Účastí získáte:
❖❖ aktuální�pohled�na�účetní�a�daňovou�problematiku�nemovitostí�z�hlediska�daně�z�příjmu,�DPH�i�daně�
z�nemovitých�věcí,�a�to�rovněž�s�výhledem�na�rok�2015
❖❖ přehled�nových�daňových�vazeb�na�postupy�a�povinnosti�platné�od�roku�2014�v�souvislosti�s�novým�
občanským�zákoníkem�a�zákonem�č.�67/2013�Sb.
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ RNDr.�Ivan�Brychta

Datum Čas Místo Cena

17. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/nemovitosti
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Daňové a účetní novinky 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ daňovým�poradcům,�ekonomům,�účetním,�podnikatelům�a�dalším�osobám,�které�se�ve�firmách�zabývají�
daňovou�a�účetní�problematikou
❖❖ všem,�kdo�potřebují�být�informováni�o�novinkách�v�daňové�a�účetní�oblasti,�aby�si�mohli�v�předstihu�
optimalizovat�své�daňové�povinnosti

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�změnách�v�daňové�a�účetní�oblasti�pro�rok�2015,�a�to�zejména�v�souvislosti�s�očekávanými�
novelami�zákona�o�daních�z�příjmů�či�zákona�o�DPH
❖❖ aktuální�výklady,�stanoviska�a�upozornění�na�problémy�z�praxe�za�první�měsíce�fungování�nové�úpravy
❖❖ ilustrace�výkladu�na�příkladech
❖❖ doplnění�výkladu�aktuálními�stanovisky�GFŘ�a�MF�k�dané�problematice
❖❖ zdůraznění�nových�postupů�od�roku�2015�ve�srovnání�s�rokem�2014
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Z obsahu vybíráme: 
❖❖ změny�v�zákoně�o�daních�z�příjmů�pro�rok�2015�(odstranění�superhrubé�mzdy,�změny�v�paušálech�pro�
fyzické�osoby�a�další�podle�vývoje�legislativy)
❖❖ novela�DPH�a�dalších�daňových�zákonů
❖❖ nejdůležitější�změny�v�pojistných�zákonech�pro�rok�2015�ve�vztahu�k�daním�a�účetnictví
❖❖ očekávané�změny�v�účetnictví�(zákoně,�prováděcích�vyhláškách�či�českých�účetních�standardech)
❖❖ výklad�některých�sporných�postupů�v�roce�2014�na�základě�stanovisek�GFŘ

Lektor:
❖❖ RNDr.�Ivan�Brychta

Datum Čas Místo Cena

12. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

10. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dane2015

Daňové a účetní novinky 2014/2015
Komu je seminář určen:
❖❖ daňovým�poradcům,�ekonomům,�účetním,�podnikatelům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�očekávaných�novinkách�v�daňové�a�účetní�oblasti�v�roce�2015
❖❖ přehled�zásadních�změn�pro�rok�2014�v�daňové�a�účetní�oblasti�na�příkladech
❖❖ informace�o�aktuálních�výkladech,�stanoviscích�i�první�poznatky�z�praxe
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ RNDr.�Ivan�Brychta

Datum Čas Místo Cena

15. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dan
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Účtování dlouhodobého majetku v příkladech
Komu je seminář určen:
❖❖ podnikatelům,�účetním,�studentům�i�ostatním�zájemcům�o�danou�problematiku

Účastí získáte:
❖❖ informace�o��základních�technikách�účtování�v�oblasti�dlouhodobého�hmotného�majetku�od�pořízení�
po�vyřazení�majetku
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Lenka�Königová

Datum Čas Místo Cena

21. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/uctovani

CASH FLOW – jak řídit tok peněz
Komu je seminář určen:
❖❖majitelům�a�ředitelům�firem,�účetním,�finančním�analytikům,�finančním�manažerům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�podstatě�cash�flow�a�o�faktorech,�které�do�jeho�průběhu�zasahují�a�ovlivňují�ho,�a�které�je�
třeba�při�řízení�CF�respektovat�a�ovlivňovat�
❖❖ seznámení�s�metodami�a�postupy�strategického�a�operativního�plánování�a�řízení�cash�flow

Lektor:
❖❖ Ing.�Dana�Kubíčková

Datum Čas Místo Cena

30. 9. 2014 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH

20. 11. 2014 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/cashflow

Účetní daňové doklady – fakturace 2014
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�finančních�účtáren,�fakturantům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�změnách,�které�nastaly�při�vystavování,�zpracování�a�úschově�daňových�dokladů�u�DPH�
v�roce�2014
❖❖ bonus 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny DU aktuality profi

Lektor:
❖❖ Tomáš�Líbal

Datum Čas Místo Cena

3. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 790 Kč + DPH

www.kursy.cz/doklady
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Uplatňování DPH ve stavebnictví a u nemovitostí
Komu je seminář určen:
❖❖ účetním�a�daňařům�stavebních�firem

Účastí získáte:
❖❖ zmapování�problematické�oblasti�ve�světle�novely�zákona
❖❖ informace�o�častých�chybách�vysvětlené�na�konkrétních�příkladech
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Olga�Holubová

Datum Čas Místo Cena

9. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dphsp

DPH pro pokročilé – nejčastější problémy
Komu je seminář určen:
❖❖ plátcům,�kteří�denně�zákon�o�DPH�aplikují�v�praxi�–�účetním,�ekonomům,�podnikatelům

Účastí získáte:
❖❖ informace,�jak�si�poradit�s�tzv.�oříšky�v�DPH,�které�dělají�plátcům�největší�potíže
❖❖ využití�na��praktických�příkladech�–�kalkulačku�s�sebou!
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Jana�Ledvinková

Datum Čas Místo Cena

8. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dphpo

Majetek a jeho odpisy v roce 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ ekonomům,�účetním,�daňovým�poradcům,�podnikatelům�

Účastí získáte:
❖❖ komplexní�rozbor�problematiky�hmotného�a�nehmotného�majetku�z�pohledu�daní�a�účetnictví
❖❖ zaměření�se�zejména�na�správné�určení�vstupní�ceny�a�souvisejících�odpisů,�a�to�se�zdůrazněním�novinek�
jak�pro�rok�2014,�tak�pro�rok�2015
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ RNDr.�Ivan�Brychta

Datum Čas Místo Cena

26. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/odpisy
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Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových  
zákonů 2014/2015
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�a�referentům�ekonomických�a�investičních�útvarů,�účetním�podnikatelských�
i�nepodnikatelských�subjektů

Účastí získáte:
❖❖ ucelený�rozbor�problematiky�aplikace�klasifikací�a�číselníků�v�daních�a�účetnictví,�zejména�s�ohledem�
na�zatřiďování�majetku�a�služeb�pro�účely�daní�(daně�z�příjmů�a�DPH)
❖❖ přehled�aktuálních�postupů�od�roku�2014�ve�srovnání�s�předchozím�stavem�a�výhled�na�rok�2015�podle�
aktuálního�stavu�legislativy�
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ RNDr.�Ivan�Brychta

Datum Čas Místo Cena

1. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/majetek

DPH v praxi – výkladové problémy, nejčastější chyby 
a upozornění na nejvýznamnější změny v roce 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ účetním�a�daňovým�poradcům

Účastí získáte:
❖❖ poznatky�o�praktických�problémech�při�uplatňování�DPH
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Olga�Holubová

Datum Čas Místo Cena

23. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/dphpraxe

Více�na�str.�45
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Aktuální otázky pracovního práva v roce 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�mzdovým�účetním,�vedoucím�zaměstnancům,�majitelům�firem

Účastí získáte:
❖❖ přehled�témat�pracovního�práva,�která�jsou�momentálně�nejaktuálnější�–�novela�zákoníku�práce,�novely�
zákona�o�zaměstnanosti,�novely�zákona�o�inspekci�práce,�obsluha�mzdy,�sporné�otázky�pracovní�doby
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Bořivoj�Šubrt

Datum Čas Místo Cena 

18. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

12. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

13. 1. 2015 9:00 – 14:00 Brno 2 290 Kč + DPH

27. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

12. 2. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/prace

Mzdy a pracovní právo

Nové pracovněprávní předpisy a judikatura od 1. 1. 2015 
– hlavní změny
Komu je seminář určen:
❖❖HR�ředitelům�a�dalším�pracovníkům�HR�oddělení,�firemním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ shrnutí�aktuálních�problematických�okruhů�právní�úpravy
❖❖ představení�změn�pracovněprávních�předpisů,�které�nabyly�účinnosti�v�průběhu�roku�2014
❖❖ upozornění�na�chystané�změny�plánované�pro�rok�2015
❖❖ informace�o�zajímavých�soudních�rozhodnutích�Nejvyššího�soudu,�například�pokud�jde�o�propouštění,�
šikanu�nebo�náhradu�škody
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

14. 11. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

3. 12. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

16. 12. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/pracovnepravni
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Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2015
Komu je seminář určen:
❖❖mzdovým�účetním,�personalistům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�novinkách�ve�mzdové�účtárně�pro�rok�2015
❖❖ procvičení�problematiky�na�praktických�příkladech
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Růžena�Klímová

Datum Čas Místo Cena

31. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

3. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/uctarna

Novinky a aktuality v pracovněprávní praxi pro rok 2015
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�manažerům�lidských�zdrojů,�specialistům�v�oblasti�práce�a�mezd

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�aktuálních�a�připravovaných�změnách�v�pracovněprávní�oblasti�(zákon�o�zaměstnanosti,�
zákoník�práce,�občanský�zákoník)
❖❖ přehled�řešení�nejčastějších�problémů,�které�se�objevují�v�pracovněprávní�praxi
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Stránský

Datum Čas Místo Cena

15. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/praxe

Srážky ze mzdy 2014/2015 – aktuálně
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�mzdovým�účetním

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�současné�právní�úpravě�dané�problematiky,�a�to�nejen�formou�podrobného�výkladu,�ale�
především�pomocí�názorných�příkladů�provádění�srážek
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Bořivoj�Šubrt

Datum Čas Místo Cena

8. 10. 2014 9:00 - 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

9. 2. 2015 9:00 - 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/srazky
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a 2015 s příklady jeho aplikace
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům�a�pracovníkům�odpovědným�za�mzdovou�politiku,�mzdovým�účetním,�manažerům�firem�
a�veřejných�institucí,�funkcionářům�odborových�organizací

Účastí získáte:
❖❖ objasnění�souvislostí�mezi�novým�občanským�zákoníkem�a�pracovněprávními�předpisy,�zejména�
zákoníkem�práce
❖❖ konkrétní�příklady�uplatňování�jednotlivých�ustanovení�zákoníku�práce�v�personální�a�mzdové�praxi�
s�přihlédnutím�k�potřebám�této�agendy
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Zdeněk�Schmied

Datum Čas Místo Cena

20. 11. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 790 Kč + DPH

22. 1. 2015 9:00 – 13:00 Praha 2 790 Kč + DPH

www.kursy.cz/zakonikprace

Zaměstnávání cizinců v České republice
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům�a�podnikovým�právníkům,�kteří�se�zabývají�problematikou�v�oblasti�lidských�zdrojů�
a�zaměstnávání�zaměstnanců�ze�zahraničí

Účastí získáte:
❖❖ přehled�základních�principů�zaměstnávání�cizinců�na�území�České�republiky�včetně�rozdílů�při�
zaměstnávání�občanů�EU�a�cizinců�z�tzv.�třetích�států
❖❖ poznatky�o�problematice�získávání�povolení�k�zaměstnání,�pobytových�víz�a�dlouhodobých�pobytů�či�
zvláštních�povolení
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Matěj�Daněk

Datum Čas Místo Cena

30. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

21. 11.2 014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/cizinci
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pro personalisty
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům�i�každému,�kdo�se�chce�obeznámit�se�zákoníkem�práce�a�problémy�z�praxe,�které�při�jeho�
aplikaci�mohou�nastat

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�základních�pojmech�pracovního�práva
❖❖ přehled�některých�problémů�vznikajících�v�praxi
❖❖ zohlednění�vazby�na�nový�občanský�zákoník
❖❖ bonus 14denní bezplatný přístup do plné verze on-line knihovny Zákoník práce profi PLUS

Lektor:
❖❖Mgr.�Klára�Gottwaldová

Datum Čas Místo Cena

23. 9. 2014 9:00 – 13:30 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/pravniminimum

Dopady nového občanského zákoníku na pracovní právo 
– zkušenosti z praxe
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�personálních�oddělení�společností,�interním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ infromace�o�změnách,�které�do�pracovního�práva�přinesl�nový�občanský�zákoník,�a�to�s�ohledem�na�první�
zkušenosti�z�praxe�zaměstnavatelů
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

25. 9. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/dopadynoz

Mzdové aktuality a pracovní režimy 2014/2015
Komu je seminář určen:
❖❖mzdovým�účetním,�vedoucím�zaměstnancům,�personalistům,�majitelům�firem

Účastí získáte:
❖❖ přehled�ve�mzdové�tematice�–�mzda,�plat,�zúčtování�mzdy�(platu),�pracovní�režimy,�splatnost�a�výplata
❖❖ přehled�novinek�pro�rok�2015
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Bořivoj�Šubrt

Datum Čas Místo Cena

17. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/mzdove
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Výkon statutární funkce (souběh funkcí) podle nového 
zákona o obchodních korporacích
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům,�kteří�vykonávají�funkce�jednatelů�nebo�členů�představenstva,�případně�působí�v�dozorčí�
radě,�majitelům�a�širšímu�managementu�společností

Účastí získáte:
❖❖ infromace�o�změnách,�které�do�činností�statutárních�orgánů�přinášejí�nový�zákon�o�obchodních�
korporacích�a�občanský�zákoník,�oba�účinné�od�1.�1.�2014
❖❖ přehled�aktuálních�problémů�vyplývajících�z�nové�právní�úpravy�a�současné�judikatury�Nejvyššího�
soudu�ČR,�které�mohou�postihnout�manažery�při�výkonu�jejich�funkce
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

2. 10. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/soubehfunkci

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců 
do zahraničí – výklad z pohledu zákona o dani z příjmů 
a smluv o zamezení dvojího zdanění
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�personálních�oddělení,�mzdovým�účetním,�daňovým�poradcům,�auditorům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�konkrétních�daňových�dopadů�při�zaměstnávání�cizinců�v�ČR�a�vysílání�zaměstnanců�do�zahraničí�
z�pohledu�smluv�o�zamezení�dvojího�zdanění�a�zákona�o�DPH�
❖❖ uvedení�do�problematiky�sociálního�a�zdravotního�pojištění�v�EU�a�určení,�do�kterého�systému�má�být�
za�zaměstnance�hrazeno�pojistné
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Magdaléna�Vyškovská

Datum Čas Místo Cena

26. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vysilani
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Ochrana zájmů zaměstnavatele – konkurenční doložky, 
dohody o (hmotné) odpovědnosti, náhrada škody v praxi
Komu je seminář určen:
❖❖HR�ředitelům�a�dalším�pracovníkům�HR�oddělení,�firemním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ infromace�o�možnostech,�které�zákoník�práce�a�soudní�judikatura�dávají�zaměstnavatelům�na�ochranu�
jejich�majetku,�zejména�před�škodou�způsobenou�zaměstnanci�při�výkonu�jejich�práce
❖❖ přehled,�jak�postupovat�v�typických�situacích�a��eliminovat�možná�rizika
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

10. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/ochranazajmu

Mateřská a rodičovská dovolená, převody zaměstnanců 
a propouštění z organizačních důvodů
Komu je seminář určen:
❖❖HR�ředitelům�a�dalším�pracovníkům�HR�oddělení,�firemním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�aktuálních�problémů�české�právní�úpravy�mateřské�a�rodičovské�dovolené,�převodů�
zaměstnanců�a�propouštění�z�organizačních�důvodů,�zejména�s�ohledem�na�časté�chyby�zaměstnavatelů�
a�jejich�možné�důsledky,�ať�již�ze�strany�samotných�zaměstnanců�nebo�kontrolních�orgánů
❖❖ přehled,�jak�postupovat�v�typických�situacích�a��eliminovat�možná�rizika
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

15. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/materska

Kontrola a postihy zaměstnavatelů – jak se vyvarovat pokut
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�mzdovým�účetním,�vedoucím�zaměstnancům,�majitelům�a�jednatelům�firem

Účastí získáte:
❖❖ přehled�deliktů�za�něž�hrozí�zaměstnavatelům�pokuty�od�inspekce�práce�a�dalších�státních�úřadů
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Bořivoj�Šubrt

Datum Čas Místo Cena

23. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/kontrola
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voPřípadové studie – zdanění cizinců v ČR a zaměstnanců 
vyslaných do zahraničí z pohledu zdravotního 
a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních 
smluv
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�personálních�oddělení,�mzdovým�účetním,�daňovým�poradcům,�auditorům

Účastí získáte:
❖❖ porozumění�základům�problematiky�zaměstnávání�cizinců�a�vysílání�pracovníků�do�zahraničí�z�pohledu�
sociálního�a�zdravotního�pojištění
❖❖ vysvětlení�problematiky�na�základě�jednoduchých�případových�studií�řešených�lektorem
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Magdaléna�Vyškovská

Datum Čas Místo Cena

17. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/zdaneni

Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi
Komu je seminář určen:
❖❖HR�ředitelům�a�dalším�členům�HR�oddělení,�firemním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�postupů�české�právní�úpravy�tří�pracovněprávních�okruhů,�a�to�pracovní�doby,�překážek�v�práci�
a�dovolené�za�kalendářní�rok,�zejména�s�ohledem�na�časté�chyby�zaměstnavatelů�a�jejich�možné�důsledky
❖❖ přehled,�jak�postupovat�v�typických�situacích,�ke�kterým�v�rámci�výše�uvedených�okruhů�v�praxi�dochází�
za�účelem�eliminace�možných�rizik�
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

19. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/pracovnidoba
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voZákoník práce pro personalisty a management
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�vedoucím�pracovníkům,�manažerům,�mzdovým�účetním

Účastí získáte:
❖❖ základní�teoretické�i�praktické�znalosti�z�oblasti�pracovního�práva
❖❖ odpovědi�na�každodenní�problémy�a�přehled�o�aktuální�rozhodovací�praxi�soudů�v�oblasti�pracovněprávní
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Tomáš�Pavlíček

Datum Čas Místo Cena

5. – 6. 11. 2014 9:30 – 16:30 Praha 5 990 Kč + DPH

www.kursy.cz/zp2015

Jak na problematického zaměstnance – předcházení 
a řešení problémů
Komu je seminář určen:
❖❖ členům�managementu,�HR�ředitelům,�vedoucím�právních�oddělení�společností

Účastí získáte:
❖❖ infromace�o�možnostech,�které�zákoník�práce�dává�zaměstnavatelům�při�řešení�problémů�se�zaměstnanci
❖❖ přehled�nejčastějších�chyb,�kterých�se�vyvarovat�při�personální�praxi�a�tím�zabránit�možným�sankcím�jak�
ze�strany�samotných�zaměstnanců,�tak�i�kontrolních�orgánů
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena

6. 11. 2014 9:00 – 15:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/problematicky

Nekalé praktiky zaměstnanců – odhalte je a naučte se 
jim předcházet
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�HR�manažerům�a�podnikovým�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ rozbor�nejčastějších�praktik�zaměstnanců,�kterými�porušují�předpisy�pracovního�práva�a�jednají�v�rozporu�
se�zájmy�zaměstnavatelů
❖❖ přehled�konkrétních�povinností�zaměstnanců�a�způsobů,�kterými�lze�vůči�zaměstnancům�postupovat�
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Matěj�Daněk

Datum Čas Místo Cena

14. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha  2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/nekale
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Ochrana osobních údajů v personalistice
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�personálních�oddělení�společností,�interním�právníkům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�právní�úpravě�nakládání�s�osobními�údaji�v�každodenní�personalistické�praxi
❖❖ přehled,�jak�při�nakládání�s�osobními�údaji�postupovat,�a�to�jak�vůči�samotným�zaměstnancům�tak�
i�Úřadu�pro�ochranu�osobních�údajů
❖❖ návod�na�případné�úpravy�interních�směrnic�a�postupů,�aby�byly�v�souladu�s�právními�předpisy
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jaroslav�Škubal

Datum Čas Místo Cena 

17. 9. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 690 Kč + DPH

www.kursy.cz/ochrana

Personální agenda krok za krokem 
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�office�managerům,�vedoucím�pracovníkům�či�majitelům�firem

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�základních�oblastech�HR,�které�jsou�nezbytné�pro�úspěšné�fungování�personálního�oddělení
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Věra�Rejlová

Datum Čas Místo Cena 

18. 9. 2014 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/agenda

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci
Komu je seminář určen:
❖❖mzdovým�účetním,�personálním�manažerům,�personalistům�

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�legislativě�spojené�s�pracovní�dobou�a�dovolenou
❖❖ návod,�jak�správnou�evidenci�pracovní�doby
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Bc.�Ilona�Bartovská

Datum Čas Místo Cena 

3. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 790 Kč + DPH

www.kursy.cz/dovolena

Personalistika a osobní rozvoj
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Stres management – umění odhalit a odstranit Váš stres!
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům,�obchodníkům�a�všem�pracovníkům,�kteří�zastávají�pozice�s�vysokou�zátěží

Účastí získáte:
❖❖ snadno�rozpoznáte�oblasti,�ve�kterých�na�Vás�stres�působí
❖❖ budete�schopni�poznat�základní�stresové�faktory�ve�svém�životě�a�práci
❖❖ budete�umět�odhalit�a�odstranit�stresory
❖❖ budete�umět�použít�techniky,�které�Vám�umožní�zvládnout�stresové�situace
❖❖ budete�vědět,�co�udělat,�abyste�snížili�a�postupně�eliminovali�účinky�stresu
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Yveta�Rychtaříková

Datum Čas Místo Cena 

30. 9. 2014 9:00 – 16:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/stres

Vyjednávání a asertivita – naučte se zvládat krizové situace
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům,�asistentkám,�recepčním,�lidem�ve�službách,�obchodníkům

Účastí získáte:
❖❖ prohloubení�vyjednávacích�schopností
❖❖ umění�vyjednávat�ve�složitých�a�krizových�situacích
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ PhDr.�Luděk�Vajner

Datum Čas Místo Cena 

19. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/vyjednavani

Komunikační zvládání konfliktních situací 
Komu je seminář určen:
❖❖ každému,�kdo�chce�snížit�konfliktnost�komunikace�a�využít�ji�jako�prostředek�k�budování�pozitivních�
vztahů
❖❖manažerům,�obchodníkům,�asistentkám/asistentům

Účastí získáte:
❖❖ schopnosti�uvědomit�si�příčiny�neefektivní�komunikace�a�naučit�se�je�vyloučit
❖❖ přehled�o�metodách�efektivní�komunikaci�a�zvládání�konfliktních�situací
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Petra�Palasová

Datum Čas Místo Cena 

23. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/komunikace
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Rozvoj týmové spolupráce
Komu je seminář určen:
❖❖ vedoucím�projektových�týmů,�manažerům,�personalistům

Účastí získáte:
❖❖ poznání�principů�týmové�spolupráce�
❖❖ poznání�a�uvědomění�si�týmových�rolí,�zefektivnění�komunikace�a�důvěry�v�týmu
❖❖ rozvoj�týmového�ducha,�posílení�sdílení�cílů,�hodnot�a�priorit
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ PhDr.�Luděk�Vajner

Datum Čas Místo Cena 

15. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/rozvoj

Řídicí dovednosti pro personální manažery a specialisty
Komu je seminář určen:
❖❖ novým�manažerům,�pracovníkům�připravujícím�se�na�výkon�vedoucí�funkce,�vedoucím,�kteří�chtějí�
zdokonalit�své�řídicí�postupy�a�zvyklosti,�personálním�manažerům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�základních�předpokladech�a�nástrojích�úspěšného�řízení�a�vedení�lidí
❖❖ porozumění�rozdílům�v�pracovním�chování�a�výkonnosti�osob,�pravidlům�motivace,�přesvědčování�
a�hodnocení�i�jednání�s�komplikovanými�zaměstnanci
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�PhDr.�Ing.�Jan�Urban,�CSc.

Datum Čas Místo Cena 

15. 10. 2014 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/ridici

BOZP pro personalisty
Komu je seminář určen:
❖❖ personalistům,�vedoucím�pracovníkům,�majitelům�a�jednatelům�firem

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�platné�právní�úpravě�na�úseku�bezpečnosti�a�ochrany�zdraví�při�práci��s�důrazem�na�ty�okruhy�
problémů,�které�ve�firmách�zajišťují�a�řeší�zpravidla�personální�útvary
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Anna�Janáková

Datum Čas Místo Cena 

5. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/bozppersonalista
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Jak zabránit ztrátě firemního know-how odchodem 
klíčových zaměstnanců
Komu je seminář určen:
❖❖ personálním�manažerům�a�specialistům�zabývajícím�se�řízením�firemních�znalostí,�motivací,�stabilizací�
a�rozvojem�zaměstnanců

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�metodách�k�zamezení�zbytečným�ztrátám�důležitého�firemního�know-how�spojeným�
s�odchodem�zkušených�zaměstnanců
❖❖ přehled�metod�stabilizace�klíčových�zaměstnanců�a�nástrojů�přenosu�jejich�know-how�při�jejich�odchodu�
z�firmy
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�PhDr.�Ing.�Jan�Urban,�CSc.

Datum Čas Místo Cena 

24. 11. 2014 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/knowhow

Proč lidé v práci nedělají, co jejich nadřízení očekávají, 
a co s tím dělat
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům�i�personalistům�zabývajícím�se�zvyšováním�účinnosti�řízení�lidí�v�organizacích�a�rozvojem�
řídicích�dovedností

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�příčinách,�proč�jednání�i�výkonnost�zaměstnanců�zůstávají�za�představami�manažerů
❖❖ přehled�těchto�příčin,�jejich�typických�projevů,�hlavních�zdrojů�i�nástrojů�k�předcházení�jejich�vzniku
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�PhDr.�Ing.�Jan�Urban,�CSc.

Datum Čas Místo Cena 

11. 2. 2015 9:00 – 17:00 Praha 3 290 Kč + DPH 

www.kursy.cz/nedelaji
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Asertivita v pracovní praxi 
Komu je seminář určen:
❖❖ všem,�kdo�chtějí�zvýšit�efektivnost�své�komunikace

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�asertivních�právech�a�schopnost�uvést�do�praxe�asertivních�techniky
❖❖ náměty�pro�vlastní�osobní�rozvoj�–�interaktivní�metody�výuky
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Petra�Palasová

Datum Čas Místo Cena 

6. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/asertivita

Efektivní asistentka – pravá ruka každého manažera
Komu je seminář určen:
❖❖ asistentkám/asistentům,�sekretářkám,�office�manažerům,�recepčním,�telefonistkám/tům

Účastí získáte:
❖❖ schopnosti�organizovat�vlastní�práci�a�chod�kanceláře,�reprezentovat�firmu
❖❖ pomocí�modelových�situací,�případových�studií�a�tréninků�zkušenosti�s�efektivní�komunikací,�etiketou�
a�prevencí�konfliktních�situací
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Petra�Palasová

Datum Čas Místo Cena

19. 9. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

11. 12. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/asistentka

Timemanagement aneb osobní plánování a stanovení 
priorit 
Komu je seminář určen:
❖❖ těm,�kdo�chtějí�řídit�svůj�život�–�podnikatelům,�manažerům,�asistentkám/asistentům

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�organizaci�vlastní�práce�a�zvládání�pracovní�zátěže�a�stresu
❖❖metody�analýzy�vlastního�času�a�vhodného�naplánování,�včetně�schopnosti�stanovení�priorit
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Petra�Palasová

Datum Čas Místo Cena 

8. 1. 2015 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/time
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Nový občanský zákoník v každodenní praxi 
Komu je seminář určen:
❖❖ všem,�kteří�se�v�praxi�zabývají�občanským�právem�a�uzavíráním�smluv
❖❖ všem,�kteří�mají�zájem�seznámit�se�s�aktuální�legislativou�

Účastí získáte:
❖❖ povědomí�o�důvodech�významné�změny�občanského�práva�a�zjistíte,�že�se�nový�občanský�zákoník�snaží�
přizpůsobit�se�potřebám�moderní�doby�a�upravit�(až�na�výjimky)�soukromoprávní�vztahy�v�jednom�kodexu
❖❖ přehled�o�předmětu�úpravy�a�o�základních�zásadách�
❖❖ přehled�o�změnách�a�novinkách�v�rodinném�právu�–�v�oblasti�manželství,�vztahů,�dědictví
❖❖ informace�o�absolutních�majetkových�právech�–�vlastnictví,�spoluvlastnictví;�správa�cizího�majetku;�věcná�
práva�k�cizím�věcem;�dědické�právo
❖❖ informace�o�relativních�majetkových�právech�–�smlouva,�obsah�závazků,�změny�závazků�a�jejich�zánik;�
závazky�z�právních�jednání;�přenechání�věci�k�užití�jinému;�závazky�ze�smluv�příkazního�typu;�zájezd;�dílo;�
péče�o�zdraví;�společnost
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Hana�Kuncová�

Datum Čas Místo Cena

6. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

1. 12. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/oz

Zákon o obchodních korporacích pro neprávníky
Komu je seminář určen:
❖❖ pro�neprávnickou�veřejnost�–�pro�všechny,�kdo�se�chtějí�seznámit�se�změnami�v�obchodním�právu
❖❖ společníkům,�akcionářům,�majitelům,�vedoucím�pracovníkům�obchodních�společností,�členům�orgánů�
obchodních�korporací

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�zákoně�o�obchodních�korporacích,�který�s�počátkem�roku�2014�nahradil�původní�obchodní�
zákoník
❖❖ informace�o�struktuře�právní�úpravy�a�typech�právnických�osob
❖❖ přehled�o�důležitých�milnících�obchodních�korporací�–�vzniku,�zániku,�výkonu�funkce�člena�orgánu
❖❖ znalosti�o�změnách�v�úpravě�společnostni�s�ručením�omezeným�i�v�úpravě�akciových�společností
❖❖ přehled�o�problematice�družstev�od�založení�po�výmaz,�o�bytových�družstvech
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Hana�Kuncová

Datum Čas Místo Cena

20. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/zok

Právo, nemovitosti
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Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník
Komu je seminář určen:
❖❖majitelům�nemovitostí,�pracovníkům�obecních�úřadů,�pracovníkům�realitních�kanceláří

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�aktuálních�právních�normách,�naučíte�se�nové�nebo�upravené�pojmy�
❖❖ znalosti�o�právech,�která�se�nově�vztahují�k�nemovitostem
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Adam�Zítek,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena 

19. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/katastr 

Smluvní vztahy podle nového občanského zákoníku 
Komu je seminář určen:
❖❖ vedoucím�pracovníkům,�manažerům,�ředitelům,�členům�statutárních�orgánů,�státní�správy,�samosprávy

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�změnách,�které�přinesl�nový�občanský�zákoník�v�oblasti�smluvních�vztahů
❖❖ znalosti�o�právním�jednání,�uzavírání�smluv�a�jednotlivých�smluvních�typech�podle�NOZ
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Zdeněk�Musil

Datum Čas Místo Cena 

15. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/smlouvy

Nákup a prodej zboží mezi podnikateli podle NOZ 
a povinnosti při prodeji koncovým zákazníkům
Komu je seminář určen:
❖❖ obchodním�korporacím�a�živnostníkům�odebírajícím�zboží�od�obchodních�partnerů
❖❖ pracovníkům�reklamačních�a�servisních�oddělení

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�pravidlech�při�nákupu�a�prodeji�zboží�mezi�podnikateli�i�ve�vztahu�ke�konečným�nepodnikajícím�
zákazníkům,�včetně�zkušeností�s�novým�občanským�zákoníkem
❖❖ přehled�o�způsobu�a�formě�vyřizování�reklamací
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Tomáš�Liškutín

Datum Čas Místo Cena 

25. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/nakup
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Vybrané otázky ze závazkového práva dle NOZ, reklamace
Komu je seminář určen:
❖❖ neodborné�veřejnosti�se�zájmem�o�závazkové�vztahy�–�podnikatelům,�nepodnikatelům,�státní�správě�
i�samosprávě

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�uzavírání�smluv�v�obecné�rovině
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Ing.�Petra�Jelínková

Datum Čas Místo Cena 

1. 10. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/zavazky

Prevence a obrana společnosti při kontrolách inspekce 
práce
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům�obchodních�společností,�obchodním�společnostem,�které�při�zajišťování�svých�
podnikatelských�aktivit�najímají�zaměstnance�anebo�spolupracují�s�OSVČ�

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�povinnostech�a�právech�při�zaměstnávání�lidí,�znalosti�o�postupech�při�kontrole
❖❖ doporučení�pro�nastavení�spolupráce�obchodních�společností�a�OSVČ
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Tomáš�Liškutín

Datum Čas Místo Cena 

9. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/prevence

Byty a nebytové prostory – vlastnictví, nájem a správa 
podle nového občanského zákoníku
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�obecních�úřadů�zodpovědným�za�správu�majetku�obcí,�správcům�bytových�fondů,�členům�
výborů�společenství�vlastníků�jednotek

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�nové�úpravě�vlastnictví�bytů
❖❖ informace�o�právech�a�povinnostech�nájemce�a�pronajímatele�bytu
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Adam�Zítek,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena 

10. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/byty
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Co nového v českém právu přinesl rok 2014 a výhled 
do roku 2015 – stručný přehled změn pro podnikatele 
Komu je seminář určen:
❖❖ podnikatelům,�OSVČ,�majitelům�a�ředitelům�malých�a�středních�firem,�členům�managementu,�
statutárním�orgánům,�členům�dozorčí�rady,�finančním�ředitelům,�neprávníkům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�nedávných�změnách�v�jednotlivých�zákonech�–�občanský�zákoník,�zákon�o�obchodních�
korporacích,�zákoník�práce,�a�informace�o�připravovaných�změnách�roku�2015
❖❖ bonus přístup do odborné databáze

Lektor:
❖❖Mgr.�Hana�Kuncová

Datum Čas Místo Cena

10. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

12. 1. 2015 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/prehled

Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového 
občanského zákoníku 
Komu je seminář určen:
❖❖majitelům�nemovitostí,�členům�výborů�společenství�vlastníků�jednotek,�podnikatelským�subjektům�
zajišťujícím�správu�domů�s�byty�ve�vlastnictví

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�ustanoveních�o�bytovém�vlastnictví�a�spoluvlastnictví�podle�NOZ
❖❖ přehled�o�novinkách�ve�správě�domu�a�pozemku,�právech�a�povinnostech�vlastníků�jednotek
❖❖ bonus přístup do odborné databáze

Lektor:
❖❖ JUDr.�Adam�Zítek,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena

26. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vlastnictvi

Mediace – alternativní způsob řešení sporů 
Komu je seminář určen:
❖❖ podnikatelům�i�nepodnikatelům,�pracovníkům�státní�správy�a�samosprávy

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�mediaci�–�co�to�je,�jak�probíhá�proces�mediace
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖Mgr.�Ing.�Petra�Jelínková

Datum Čas Místo Cena 

19. 11. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/mediace
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Účetnictví SVJ pro začátečníky 
Komu je seminář určen:
❖❖ členům�výborů�společenství�vlastníků,�účetním�a�ostatním�zájemcům�o�účetnictví�SVJ

Účastí získáte:
❖❖ základní�znalosti�o�účtování�nákladů,�příspěvků,�úvěrů�nebo�dotací
❖❖ přehled�o�problematice�odměňování�za�práci�pro�SVJ
❖❖možnost�zaslat�své�dotazy�v�předstihu,�lektor�je�zodpoví�v�rámci�semináře!

Lektor:
❖❖ Ing.�Martin�Durec

Datum Čas Místo Cena 

16. 10. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/svjz

Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé – vybrané otázky
Komu je seminář určen:
❖❖ členům�výborů�společenství�vlastníků,�účetním�a�ostatním�zájemcům,�kteří�si�chtějí�rozšířit�znalosti,�
případně�lépe�pochopit�pokročilé�účtování

Účastí získáte:
❖❖ základní�informace�o�existenci�dvou�právnických�osob�v�jednom�domě
❖❖ přehled�o�zdaňování�BD�a�SVJ�v�podmínkách�roku�2013�a�2014
❖❖ znalosti�o�vybraných�složitějších�účetních�operacích

Lektor:
❖❖ Ing.�Martin�Durec

Datum Čas Místo Cena 

13. 11. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/svjp

Účetní závěrka SVJ v roce 2014 
Komu je seminář určen:
❖❖ členům�výborů�společenství�vlastníků,�účetním�a�ostatním�zájemcům�o�účetní�závěrku�SVJ

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�účetních�operacích�spojených�s�koncem�účetního�období
❖❖ informace�o�roční�účetní�závěrce�–�z�pohledu�rozsahu,�obsahu�i�právního�rámce
❖❖ upozornění�na�časté�nesprávnosti�v�účetní�závěrce

Lektor:
❖❖ Ing.�Martin�Durec

Datum Čas Místo Cena

4. 12. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 490 Kč + DPH

8. 1. 2015 9:00 – 13:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/zaverkasvj
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Nezisková sféra

Veřejné zakázky pro začátečníky 
Komu je seminář určen:
❖❖ začínajícím�zadavatelům�a�dodavatelům�veřejných�zakázek

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�základních�pojmech�a�postupu�při�zadávacích�řízeních
❖❖ informace�o�aktuální�legislativě�týkající�se�veřejných�zakázek
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�JUDr.�Ing.�Radek�Jurčík,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena

30. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

18. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

20. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vzz

Veřejné zakázky pro pokročilé
Komu je seminář určen:
❖❖ zadavatelům�a�dodavatelům�veřejných�zakázek

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�aktuálních�legislativních�změnách�v�oblasti�veřejných�zakázek
❖❖ pokročilé�znalosti�z�oblasti�veřejných�zakázek
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ doc.�JUDr.�Ing.�Radek�Jurčík,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena

14. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

9. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vzp

Veřejné zakázky ve stavebnictví 
Komu je seminář určen:
❖❖ zadavatelům�i�dodavatelům�veřejných�zakázek�zejména�z�oblasti�stavebnictví

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�specifikách,�která�se�týkají�veřejných�zakázek�na�stavební�práce�
❖❖ bonus přístup do odborné databáze

Lektor:
❖❖ doc.�JUDr.�Ing.�Radek�Jurčík,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena

4. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vzs
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Základy účetnictví vybraných účetních jednotek 
Komu je seminář určen:
❖❖ začínajícím�účetním�vybraných�účetních�jednotek,�účetním�s�minimální�znalostí�nebo�účetním,�kteří�delší�
dobu�práci�nevykovávali�a�chtějí�si�znalosti�osvěžit

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�tom,�co�je�účetnictví;�zjistíte,�komu�a�čemu�slouží�a�jaký�je�jeho�princip
❖❖ informace,�o�účetních�výkazech�a�účetní�závěrce
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Michal�Svoboda

Datum Čas Místo Cena

16. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/vuj

Základy účetnictví nevýdělečných organizací 
Komu je seminář určen:
❖❖ začínajícím�účetním,�účetním�s�minimální�znalostí,�odpovědným�pracovníkům�NO

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�základních�pojmů,�principů�účetnictví,�přehled�o�účetních�výkazech
❖❖ poznatky�z�jednoduchých�praktických�příkladů
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Veronika�Bakešová

Datum Čas Místo Cena

11. 11. – 12. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 5 940 Kč + DPH

www.kursy.cz/zuno

Změny v daních a účetnictví nestátních nevýdělečných 
organizací v roce 2014  
Komu je seminář určen:
❖❖mírně�pokročilým,�kteří�se�chtějí�seznámit�s�problematikou�a�získat�informace�o�zásadních�změnách�
v�daňové�a�účetní�problematice�NNO

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�změnách�v�právních�normách�nestátních�neziskových�organizací
❖❖ znalosti�o�dani�z�příjmů�v�roce�2014�v�praxi�a�seznámíte�se�s�daňovými�změnami
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖Mgr.�Veronika�Bakešová

Datum Čas Místo Cena

21. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/duno
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Jak nepřijít o dotaci z veřejných rozpočtů a kontrola 
dotací 
Komu je seminář určen:
❖❖ podnikatelům,�nevýdělečným�organizacím,�kteří�přijali�dotaci�z�veřejných�rozpočtů�ČR�nebo�z�prostředků�
EU,�nebo�o�přijetí�uvažují

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�právních�předpisech�ve�vztahu�k�čerpání�dotací�a�o�zásadách�účtování
❖❖ informace�o�kontrolách�čerpání�dotací�příjemců,�práva�a�povinnosti�kontrolovaných�subjektů
❖❖ certifikát�o�absolvování�semináře�akreditovaného�MVČR

Lektor:
❖❖ Blažena�Petrlíková

Datum Čas Místo Cena

31. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 490 Kč + DPH

www.kursy.cz/dotace 

Řádná účetní uzávěrka 2014 a připravované změny 
vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2015 
Komu je seminář určen:
❖❖ ekonomickým,�účetním�a�majetkovým�pracovníkům�vybraných�účetních�jednotek

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�ustanoveních�vyhlášky�č.�410/2009�Sb.�se�zaměřením�na�řádnou�účetní�závěrku�2014�
a�zjistíte,�jak(é)�České�účetní�standardy�souvisejí�s�účetní�závěrkou�2014
❖❖ informace�o�úpravách�v�oblasti�právních�předpisů�o�účetnictví�od�1.�1.�2015
❖❖ bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Jaroslava�Svobodová

Datum Čas Místo Cena

2. 12. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

27. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/uzaverka
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Stavebnictví

Oceňování nemovitostí a tvorba cenových map 
Komu je seminář určen:
❖❖majitelům�a�pracovníkům�realitních�kanceláří;�developerům�a�investorům�v�oblasti�nemovitostí

Účastí získáte:
❖❖ přehled�zásad�a�principů�analýzy�trhu�a�tvorby�cenových�map�jako�základního�nástroje�poznávání�trhu
❖❖ informace�k�orientaci�na�realitním�trhu�a�pro�pochopení�základních�principů�tvorby�hodnoty
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Petr�Ort,�Ph.D.

Datum Čas Místo Cena

4. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/mapy

Smlouvy ve výstavbě dle nového občanského zákoníku 
a ve vztahu k veřejným zakázkám 
Komu je seminář určen:
❖❖ projektantům,�technickým�dozorům,�obchodním�manažerům,�pracovníkům�investičních�útvarů

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�zásadách�závazkových�vztahů�dle�NOZ,�druzích�a�obsahu�smluv,�smluvních�podmínkách
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Jiří�Blažek

Datum Čas Místo Cena

16. 10. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/vystavba

Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě – realizace 
staveb, katastr nemovitostí a NOZ  
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�investorských,�inženýrských,�dodavatelských�a�projektových�organizací

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�právech�a�povinnostech�při�různých�činnostech�ve�stavebnictví
❖❖ informace�o�povinnostech�stavebníka,�vlastníka�a�stavbyvedoucího��
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Ing.�Jiří�Blažek

Datum Čas Místo Cena

9. 1. 2015 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/investor
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Technika a BOZP

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100 
Komu je seminář určen:
❖❖ konstruktérům�strojních�zařízení
❖❖ vedoucím�pracovníkům�firem,�které�uvádějí�na�trh�strojní�zařízení
❖❖ vedoucím�pracovníkům,�kteří�odpovídají�za�bezpečný�provoz�strojních�zařízení

Účastí získáte:
❖❖ teoretický�přehled�o�terminologii�managementu�rizik�a�posuzování�rizik
❖❖ informace�o�legislativních�východiscích�pro�posuzování�rizik�strojních�zařízení
❖❖ důležité�poznatky,�které�vycházejí�normy�EN�ISO�12100
❖❖ pomocí�konkrétního�praktického�příkladu�se�seznámíte�s�legislativním�zařazením�zvoleného�zařízení,�
budete�identifikovat�nebezpečí�a�odhadovat�rizika
❖❖ zkušenosti�díky�praktickému�příkladu�–�účastníci�si�mohou�přinést�s�sebou�na�seminář�obrázky�nebo�
sestavy�zařízení,�na�kterém�se�provede�praktický�příklad

Lektor:
❖❖ Ing.�Zdeněk�Šenovský

Datum Čas Místo Cena

7. 10. 2014 9:00 – 14:30 Praha 4 890 Kč + DPH

2. 12. 2014 9:00 – 14:30 Praha 4 890 Kč + DPH

www.kursy.cz/posuzovani

Uzavírání smluv v IT v návaznosti na nový občanský zákoník
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�firem�z�oblasti�informačních�technologií,�kteří�se�věnují�uzavírání�smluv
❖❖ všem�se�zájmem�o�dané�téma�a�změny�v�návaznosti�na�nový�občanský�zákoník

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�základech�smluvního�práva�ve�světle�nového�občanského�zákoníku
❖❖ poznatky�o�problematice�práva�informačních�technologií
❖❖ povědomí�o�častých�chybách�při�uzavírání�smluv�v�oblasti�informačních�technologií�
❖❖ informace,�o�přístupech�k�zaměstnancům�a�dodavatelům,�tedy�o�vztazích�mezi�IT�firmami�a�programátory
❖❖ důležité�základy�informační�bezpečnosti�a�ochrany�předmětů�duševního�vlastnictví�
❖❖ informace�o�zdrojovém�a�strojovém�kódu

Lektor:
❖❖ JUDr.�Jan�Diblík
❖❖Mgr.�Roman�Cholasta

Datum Čas Místo Cena

13. 11. 2014 9:00 – 16:00 Praha 4 890 Kč + DPH

www.kursy.cz/it
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Strojní zařízení – aktuální požadavky roku 2014 
Komu je seminář určen:
❖❖managementu�a�technickým�pracovníkům�firem�vyrábějící�a�dovážející�strojní�zařízení

Účastí získáte:
❖❖ přehled�nařízení�vlády�souvisejících�s�oblastí�strojních�zařízení�a�priorit�pro�jejich�použití
❖❖ informace�o�platnosti�NV�č.�176/2008�o�technických�požadavcích�na�strojní�zařízení
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Zdeněk�Šenovský

Datum Čas Místo Cena

18. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

20. 11. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/stroj

Přesnost strojních součástí – rozměrová a geometrická 
Komu je seminář určen:
❖❖managementu�a�technickým�pracovníkům�firem�vyrábějící�strojní�zařízení

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�předpisech�přesnosti�a�jejich�aplikacích�na�strojnických�výkresech
❖❖ informace�o�soustavě�tolerancí�a�uložení�ISO,�o�geometrických�tolerancích�
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�Ing.�František�Drastík,�CSc.

Datum Čas Místo Cena

23. 9. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/presnost

Změny ve světě norem a ISO 9001:2015  
Komu je seminář určen:
❖❖manažerům�kvality,�interním�auditorům,�externím�poradcům�v�systémech�managementu�a�všem�
ostatním,�kteří�se�zabývají�budoucím�vývojem�systémů�managementu�kvality�nebo�se�o�ně�zajímají

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�změnách�v�oblasti�managementu�kvality,�se�zaměřením�na�očekávanou�aktualizaci�normy�ISO�
9001:2015
❖❖ znalosti�o�nových�termínech�a�definicích

Lektor:
❖❖ Ing.�Elena�Stibůrková

Datum Čas Místo Cena

17. 9. 2014 9:00 – 18:00 Praha 4 890 Kč + DPH

www.kursy.cz/iso
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Zákon o odpadech – aktuální legislativa roku 2014 a 2015 
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�na�úseku�životního�prostředí,�kteří�pracují�s�odpady,�ekologům�a�odpadovým�hospodářům�
i�pracovníkům�orgánů�veřejné�správy�v�oblasti�odpadového�hospodářství

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�aktuální�legislativě�–�o�zákoně�o�odpadech�v�platném�a�budoucím�znění�roku�2015
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ JUDr.�Dana�Římanová

Datum Čas Místo Cena

16. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

10. 11 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/odpady

Poskytování informací o potravinách 
Komu je seminář určen:
❖❖ provozovatelům�potravinářských�podniků,�majitelům�malých�potravinářských�podniků�

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�aktuální�české�i�evropské�potravinářské�legislativě
❖❖ informace�o�požadavcích�plynoucích�z�nařízení�1169/2011/EU
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ doc.�Ing.�Kamila�Míková,�CSc.

Datum Čas Místo Cena

7. 10. 2014 9:00 – 13:30 Praha 2 970 Kč + DPH

25. 11. 2014 9:00 – 13:30 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/potraviny

Pracovnělékařské služby – prakticky a s workshopem
Komu je seminář určen:
❖❖ poskytovatelům�pracovnělékařských�služeb,�jednatelům�a�vedoucím�zaměstnancům�firem

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�pracovnělékařských�službách�v�širším�kontextu�ochrany�zdraví�při�práci
❖❖ praktické�zkušenosti�z�příkladů�a�diskuze�nad�problematickými�otázkami
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Ivo�Krýsa,�LL.M.

Datum Čas Místo Cena

19. 11 2014 9:00 – 13:30 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/psp
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Poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků 
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům�oddělení�bezpečnosti�práce,�koordinátorům�BOZP,�vedoucím�pracovníkům�a�manažerům

Účastí získáte:
❖❖ znalosti�o�rozdílech�v�často�používaných�pojmech
❖❖ přehled�o�poskytování�osobních�ochranných�pracovních�prostředků�(OOPP),�mycích,�čisticích�
a�dezinfekčních�prostředků�(MČDP)�a�ochranných�nápojů
❖❖ bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Lektor:
❖❖ Tomáš�Neugebauer

Datum Čas Místo Cena

29. 9. 2014 9:00 – 14:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/oopp

Pracovnělékařské služby – rok a půl poté – vyhláška 79/2013
Komu je seminář určen:
❖❖ jednatelům�a�vedoucím�pracovníkům�firem,�osobám�odborně�způsobilým�k�prevenci�rizik,�poskytovatelům�
pracovnělékařských�služeb

Účastí získáte:
❖❖ obecné�znalosti�o�pracovnělékařských�službách
❖❖ přehled�o�povinnostech�zaměstnance,�zaměstnavatele�i�poskytovatele�služeb
❖❖ bonus přístup do odborné databáze

Lektor:
❖❖ JUDr.�Eva�Dandová

Datum Čas Místo Cena

22. 10. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/ps1

Jak školit zaměstnance o předpisech k zajištění BOZP
Komu je seminář určen:
❖❖ vedoucím�pracovníkům,�personalistům,�bezpečnostním�technikům,�podnikatelům

Účastí získáte:
❖❖ informace�o�školeních�zaměstnanců�–�předmět,�druhy�nebo�osnova�školení
❖❖ přehled�o�povinnostech�k�poskytování�informací�o�BOZP
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ JUDr.�Anna�Janáková

Datum Čas Místo Cena

6. 11. 2014 9:00 – 13:00 Praha 2 970 Kč + DPH

www.kursy.cz/bozp
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EIA v praxi 
Komu je seminář určen:
❖❖ pracovníkům,�kteří�používají�dokumentaci�EIA�–�projektantům,�investorům,�úředníkům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�o�průběhu�celého�procesu�posuzování�vlivu�na�životní�prostředí
❖❖ znalosti�o�aktuálním�znění�zákona�č.�100/2001�Sb.,�jeho�smyslu�a�zásadách
❖❖ informace�o�financování�procesu�EIA�a�o�zpracování�dokumentace�EIA
❖❖ bonus přístup do odborné databáze

Lektor:
❖❖ RNDr.�Jiří�Slouka

Datum Čas Místo Cena

9. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/eia

Silniční kontroly – teoretické a praktické zkušenosti
Komu je seminář určen:
❖❖majitelům�dopravních�firem,�vedoucím�provozu�autodopravy�a�řidičům�–�profesionálům

Účastí získáte:
❖❖ přehled�teoretických�i�praktických�poznatků�z�kontrol�a�nejčastěji�zjišťovaných�nedostatků
❖❖ informace�o�právních�předpisech�a�jejich�obsahu
❖❖ bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Lektor:
❖❖ Ing.�Jiří�Novotný
❖❖Mgr.�Karel�Kovář

Datum Čas Místo Cena

20. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

29. 1. 2015 9:00 – 16:00 Praha 3 290 Kč + DPH

www.kursy.cz/kontroly
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Konference

Mzdová agenda 2014

Rádi�konzultujete�profesní�problémy�s�odborníky�z�praxe�a�máte�dotazy,�které�Vám�dosud�nebyly�
zodpovězeny.�Navštivte�naši�konferenci�Mzdová agenda 2014.

Konference je určena pro:
❖❖mzdové�účetní,�personalisty

Výhodou�odborné�konference Mzdová agenda 2014�je�přítomnost�čtyř�lektorů,�kteří�jsou�odborníky�
na�rozdílná�témata.�Setkáte�se�např.�s�JUDr. Františkem Vlasákem,�odborníkem�na�nemocenské�pojištění�
zaměstnanců�a�pojistné�na�sociální�zabezpečení�či�s�Mgr. Matějem Daňkem,�specialistou�na�pracovní�
právo�a�právo�zaměstnanosti.

Obsah konference:
❖❖mzdy a platy�–�základní�zásady�výpočtu�mezd,�povinné�příplatky,�minimální�a�zaručená�mzda,�návaznost�
na�další�právní�předpisy�ve�mzdové�oblasti
❖❖ daň z příjmů ze závislé  činnosti�–�přehled�základních�zásad�pro�výpočet�záloh�na�daň�a�daně�z�příjmů�
ze�závislé�činnosti�v�aktuálním�znění�pro�rok�2014
❖❖ cestovní náhrady�–�přehled�právní�úpravy�cestovních�náhrad�pro�rok�2014
❖❖ změny v pojistném na sociální a zdravotní zabezpečení�–�dílčí�změny�zákonů�o�zdravotním�a�sociálním�
pojištění�od�ledna�2014
❖❖ nemocenské pojištění�–�zásadní�změny�ve�vzniku�účasti�na�nemocenském�pojištění�od�1.�1.�2014
❖❖ důchodové pojištění�–�všeobecný�vyměřovací�základ�a�přepočítací�koeficienty�platné�od�1.�1.�2014,�nové�
redukční�hranice�pro�výpočet�procentní�výměry�důchodových�dávek
❖❖ dopady NOZ do pracovního práva – přehled změn�–�dopady�nového�občanského�zákoníku�
na�pracovněprávní�problematiku�v�roce�2014
❖❖ zaměstnávání cizinců – přehled změn�–�implementace�směrnice�2011/98/EU�zavádějící�jednotné�
povolení�k�pobytu�a�práci�pro�státní�příslušníky�třetích�zemí�do�českého�právního�řádu

Odpoledne�si�budete�moci�vybrat,�které�z�témat�Vás�zajímá�nejvíce,�a�podle�toho�navštívit�jednotlivé�
workshopy.�Na�nich�budete�moci�s�lektory�prokonzultovat�vše,�co�Vás�zajímá.�Oproti�klasickému�semináři�je�
více�času�věnováno�Vašim�dotazům.�Setkáte�se�s�příklady�z�praxe�i�se�zkušenostmi�svých�kolegů.

Přednášející:
❖❖ JUDr.�František�Vlasák
❖❖Mgr.�Matěj�Daněk
❖❖ Ing.�Marie�Hajšmanová
❖❖ Vlasta�Nováčková

Datum Čas Místo Cena

26. 9. 2014 9:00 – 16:00 Praha 4 990 Kč + 21 % DPH

www.kursy.cz/konferencemzdy
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Bezproblémové SVJ – právně, účetně i daňově

Konference�přináší�komplexní�přehled�všeho,�co�by�měl�znát�každý�člen�společenství�vlastníků�jednotek�
o�fungování�SVJ�od�právní�stránky,�změn�vyvolaných�novým�občanským�zákoníkem,�přes�vedení�účetnictví�až�
po�problematické�oblasti�spojené�s�vedením�SVJ.

Konference je určena pro:
❖❖ všechny zájemce o problematiku společenství vlastníků jednotek
❖❖ členy�společenství�vlastníků�jednotek�(SVJ),�členy�výborů�společenství�vlastníků,�účetní�SVJ,�subjekty�
zajišťující�správu�domů�

Obsah konference:
Uvítání posluchačů, úvod konference

Vlastnictví bytů, správa a transformační povinnosti:
❖❖ vlastnictví�bytů�a�správa�domu�a�pozemku
❖❖ osoba�odpovědná�za�správu
❖❖ přechodná�ustanovení�nového�občanského�zákoníku�k�vlastnictví�bytů
❖❖ transformační�povinnosti�SVJ�vzniklých�dle�zákona�č.�72/1994�Sb.

Vztahy vlastníků a poměry SVJ:
❖❖ vznik�SVJ�podle�nového�občanského�zákoníku
❖❖ vzájemné�vztahy�vlastníků�jednotek�a�SVJ,�práva�a�povinnosti�z�nich�plynoucí
❖❖ vnitřní�poměry�SVJ�po�1.�1.�2014

Odpolední účetní a daňový blok:
❖❖ účtování�nákladů�a�příspěvků�vlastníků�na�správu�domu�a�pozemku�a�na�služby�spojené�s�užíváním�
jednotek,�odpověď�na�otázku�„jak�poznám,�kolik�je�ve�fondu�oprav?“
❖❖ existence�dvou�právnických�osob�v�jednom�domě�(společenství�vlastníků�jednotek�a�bytové�družstvo)�
z�pohledu�účetního�a�daňového
❖❖ porovnání�způsobů�zdaňování�SVJ�v�podmínkách�roků�2013�a�2014�(po�účinnosti�nové�právní�úpravy)�
z�hlediska�daně�z�příjmů�právnických�osob,�příjmy�SVJ�vs.�příjmy�jednotlivých�vlastníků
❖❖ problematika�odměňování�za�práci�pro�SVJ

Diskuze a zakončení konference

Přednášející:
❖❖ JUDr.�Adam�Zítek,�Ph.D.
❖❖ Ing.�Martin�Durec

Datum Čas Místo Cena

23. 10. 2014 9:00 – 16:00 Praha 4 990 Kč + 21 % DPH
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Legislativní změny v daních a účetnictví od 1. 1. 2015 
ve spolupráci s PROXY a.s. 

Pokud�Vás�zajímá,�jakých�změn�se�dočkáme�od�1.�1.�2015�v�rámci�problematiky�daní�a�DPH,�chcete�
zkonzultovat�určitá�témata�s�odborníky�či�chcete�vědět,�jaké�zkušenosti�mají�Vaši�kolegové�v�rámci�dané�
problematiky,�přihlaste�se�na�konferenci�Legislativní změny v daních a účetnictví od 1. 1. 2015,�kterou�
pořádáme�ve�spolupráci�s�PROXY a.s.�–�daňově�poradenskou�a�účetní�kanceláří.

Konference je určena pro:
❖❖ ekonomy,�účetní,�daňové�poradce,�podnikatele�a�další�osoby�zabývající�se�daněmi�a�DPH
❖❖ všechny,�kteří�aplikují�DPH�v�praxi
❖❖ všechny,�kteří�se�ve�firmách�zabývají�daňovou�a�účetní�problematikou
❖❖ všechny,�kteří�potřebují�být�informováni�o�očekávaných�novinkách�v�daňové�a�účetní�oblasti,�aby�si�mohli�
v�předstihu�optimalizovat�své�daňové�povinnosti

Na�konferenci�se�setkáte�se�4�lektory�specializujícími�se�na�odlišná�témata.�Mgr. Ing. Josef Faic�je�daňovým�
poradcem,�právníkem�a�auditorem.�Ing. Jaroslav Veselka, DiS., se�zaměřuje�na�daň�z�příjmů�fyzických�
a�právnických�osob,�a�mezinárodní�zdanění.�Ing. Jiří Jindrák�je�odborníkem�na�problematiku�zdanění�
právnických�osob,�DPH�a�účetnictví�podnikatelských�subjektů.�A�v�neposlední�řadě�Ing. Ondřej Antoš, LL.M.,�
je�specialistou�na�daně�z�příjmů�a�problematiku�mezinárodního�zdanění�

Obsah konference:
❖❖ novela zákona o dani z příjmů 
❖❖ novela výkladového pokynu GFŘ D6 k zákonu o dani z příjmů
❖❖ novela zákona o DPH
❖❖ vybraná témata z dalších technických novel�(daňový�řád,�majetkové�daně,�účetní�předpisy�
pro�podnikatelské�subjekty)

Přednášející:
❖❖Mgr.�Ing.�Josef�Faic
❖❖ Ing.�Jiří�Jindrák
❖❖ Ing.�Ondřej�Antoš,�LL.M.
❖❖ Ing.�Jaroslav�Veselka,�DiS.

Datum Čas Místo Cena

8. 12. 2014 9:00 – 16:00 Praha 4 990 Kč + 21 % DPH

20. 1. 2015 9:00 – 16:00 Praha 4 990 Kč + 21 % DPH
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Certifikované vzdělávací kurzy

DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi

Certifikovaný�kurz�DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi,�vedeny�lektorem�
JUDr. Svatoplukem Galočíkem,�je�určen�všem,�kteří�řeší�odbornou�problematiku�DPH�v�rámci�obchodování�
v�EU�a�se�třetími�zeměmi�a�chtějí�porozumět�postupům�při�posouzení�jednotlivých�plnění�u�obchodů�mezi�
členskými�zeměmi�EU�a�třetími�zeměmi.�

Certifikovaný kurz�je�rozdělen�do�6�videí�zaměřených�na�problematiku�DPH�v�rámci�obchodování�v�EU�
a�mimo�EU.�Jeho�cílem�je�nejen�nabytí�nových�znalostí,�ale�i�jejich�následné�prověření.�Za�každou�lekcí�
následuje�vždy�cvičný test,�kde�si�ověříte�své�znalosti.�Absolvování�kurzu�je�ukončeno�závěrečnou 
zkouškou.�Po�úspěšném�složení�zkoušky�obdržíte�certifikát,�kterým�naše�společnost�garantuje�kvalitu�
absolventa.�Kurs�navíc�můžete�absolvovat�v�pohodlí�domova�nebo�kanceláře.�Ušetříte náklady i čas 
a nejste vázáni pevným termínem konání�–�videa�lze�sledovat�kdykoli�po dobu 6 měsíců�a�bez�problémů�
můžete�sledování�přerušit.�
Otestujte�si�své�znalosti�k�dané�problematice�v�následující�otázce.�

Plátce�pořizuje�stroj�z�Německa�formou�finančního�pronájmu,�se�stanovenou�lhůtou�48�měsíců�a�čtvrtletními�
splátkami,�kdy�pronajímatelem�je�německá�firma�registrovaná�k�dani�v�Německu�a�stroj�byl�přepraven�
z�Německa�do�tuzemska:
a)� Jedná�se�o�poskytnutou�službu�a�plátce�bude�přiznávat�daň�z�jednotlivých�čtvrtletních�splátek.
b)� Jedná�se�o�poskytnutou�službu�a�plátce�přizná�daň�až�uplynutím�sjednané�lhůty.
c)� Jedná�se�o�pořízení�zboží,�ale�daň�přizná�v�tuzemsku�plátce�až�ukončením�sjednané�lhůty.
d)� Jedná�se�o�pořízení�zboží�a�plátci�vzniká�povinnost�přiznat�daň�z�jednotlivých�splátek.
e)� �Jedná�se�o�pořízení�zboží�plátcem,�protože�byl�naplněn�§�13�a�nájemce�nabyl�právo�nakládat�se�zbožím�

jako�vlastník�v�okamžiku�držení�zboží.�Plátce�přizná�daň�z�celé�částky�za�zdaňovací�období,�kdy�zboží�
pořídil.

Zda�je�odpověď�správná,�se�dozvíte�přímo�na�stránce�kurzu�ve�cvičném�testu:�Pořízení�zboží�v�rámci�EU�
2014.�Odpovíte-li�špatně,�vše�Vás�v�kurzu�naučíme!�Pokud�je�odpověď�správná,�prohloubíte�si�své�znalosti�
a�obdržíte�certifikát�„bez�práce“.

www.kursy.cz/certifikatdph
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Srážky ze mzdy, nemocenské a důchodové pojištění 
v roce 2014

Certifikovaný�kurz�Srážky ze mzdy, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2014�vede�pan�Zdeněk 
Křížek.�Kurz�je�určen�všem,�kdo�řeší�odbornou�problematiku�nemocenského,�důchodového�pojištění�
a�srážek�ze�mzdy�–�tzn.�personalistům�a�mzdovým�účetním,�vedoucím�zaměstnavatelům�a�fyzickým�osobám�
zaměstnávající�své�zaměstnance.�

Certifikovaný kurz�je�rozdělen�do�5�videí�a�jeho�cílem�je�nejen�nabytí�nových�znalostí,�ale�i�jejich�následné�
prověření.�Za�každou�lekcí�následuje�vždy�cvičný test,�kde�si�ověříte�své�znalosti.�Absolvování�kurzu�je�
ukončeno�závěrečnou zkouškou.�Po�úspěšném�složení�zkoušky�obdržíte�certifikát,�kterým�naše�společnost�
garantuje�kvalitu�absolventa.�Kurz�navíc�můžete�absolvovat�v�pohodlí�domova�nebo�kanceláře.�Ušetříte 
náklady i čas a nejste vázáni pevným termínem konání�–�videa�lze�sledovat�kdykoli�po dobu 6 měsíců�
a�bez�problémů�můžete�sledování�přerušit.�

Otestujte�si�své�znalosti�k�dané�problematice�v�následující�otázce.�
Zaměstnavatel�provedl�kontrolu�svého�dočasně�práce�neschopného�zaměstnance�a�při�kontrole�svého�
zaměstnance�na�uvedené�adrese�zastihl,�avšak�zaměstnanec�–�dočasně�práce�neschopný�prováděl�činnost,�
která�je�zakázána�dočasně�práce�neschopnému�–�opravoval�fasádu�svého�domu.�Jaké�má�zaměstnavatel�
v�tomto�případě�pravomoci?
a)� �Zaměstnavatel�bohužel�nemůže�kontrolovat�dodržování�léčebného�režimu.�V�takovém�případě,�kdy�

dojde�zaměstnavatel�k�závěru,�že�zaměstnanec�porušuje�léčebný�režim,�má�zaměstnavatel�přímo�
povinnost�tuto�skutečnost�nahlásit�na�místně�příslušnou�správu�sociálního�zabezpečení�–�odd.�kontroly�
nad�dodržováním�léčebného�režimu,�která�pak�provede�kontrolu.�O�výsledku�kontroly�pak�musí�být�
zaměstnavatelem�uvědoměn.

b)� �V�tomto�případě�by�měl�zaměstnavatel�svému�zaměstnanci�při�jeho�stavebních�pracích�pomoci�tak,�aby�
za�dobu�své�pracovní�neschopnosti�zaměstnanec�stihl�fasádu�dokončit.

c)� Zaměstnavatel�nemůže�nic,�neboť�není�v�jeho�kompetenci�kontrolovat�dodržování�léčebného�režimu.
d)� Zaměstnavatel�má�právo�dát�zaměstnanci�pro�toto�porušení�výpověď.
e)� �Zaměstnavatel�odejme�za�celou�dobu�prvních�14�dní�náhradu�dočasně�práce�neschopnému�a�tím�

zaměstnance�potrestá.

Zda�je�odpověď�správná,�se�dozvíte�přímo�na�stránce�kurzu�ve�cvičném�testu:�Náhrady�mzdy�při�dočasné�
pracovní�neschopnosti,�zákon�o�nemocenském�pojištění�a�zasílání�tiskopisů�elektronickou�formou.�
Odpovíte-li�špatně,�vše�Vás�v�kurzu�naučíme!�Pokud�je�odpověď�správná,�prohloubíte�si�své�znalosti�
a�obdržíte�certifikát�„bez�práce“.

www.kursy.cz/certifikatmzdy
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Dotace v projektu OPPI a jeho úspěšná realizace

Certifikovaný�vzdělávací�kurz�„Dotace v projektu OPPI a jeho úspěšná realizace“�vysvětluje�postupy�
vedoucí�k�úspěšné�realizaci�projektu�v�OPPI�–�Operační�program�podnikání�a�inovace.�Důraz�je�kladen�
na�praktickou stránku�problematiky�a�upozornění�na�časté�chyby.�Lektorem�je�Bc. et. Bc. Ondřej Homola,�
který�se�věnuje�evropským�dotacím�několik�let�a�úspěšně�realizoval�desítky�projektů.

Certifikovaný kurz�je�rozdělen�do�4�videí,�která�jsou�zaměřená�na�problematiku�základních�principů�
a�postupů�realizace�projektu�OPPI.�Součástí�každého�videa�je�krátké�shrnutí probrané látky�a�také�
cvičný test ověřující�získané�znalosti.�Pro�úspěšné�zvládnutí�kurzu�je�potřeba�složit�závěrečnou zkoušku.�
Po�úspěšném�složení�zkoušky�obdržíte�certifikát,�kterým�naše�společnost�garantuje�kvalitu�absolventa.�Kurs�
navíc�můžete�absolvovat�v�pohodlí�domova�nebo�kanceláře.�Ušetříte náklady i čas a nejste vázáni pevným 
termínem konání�–�videa�lze�sledovat�kdykoli�po dobu 6 měsíců�a�bez�problémů�můžete�sledování�přerušit.

Otestujte�si�své�znalosti�k�dané�problematice�v�následující�otázce.

Jak�se�jmenuje�základní�dokument,�který�žadatel�o�dotaci�podepisuje�po�schválení�žádosti,�na�jehož�základě�
je�pak�vydáno�Rozhodnutí�poskytnutí�dotace?
a)��Smlouva�o�dotaci
b)��Smlouva�k�poskytnutí�dotace
c)��Podmínky�realizace�projektu
d)��Podmínky�poskytnutí�dotace

Zda�je�odpověď�správná,�se�dozvíte�přímo�na�stránce�kurzu�ve�cvičném�testu:��Základní�principy�a�postupy�
realizace�projektu.�Odpovíte-li�špatně,�vše�Vás�v�kurzu�naučíme!�Pokud�je�odpověď�správná,�prohloubíte�si�
své�znalosti�a�obdržíte�certifikát�„bez�práce“.

www.kursy.cz/certifikatdotace
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Videocampus

Videocampus�je�jedinečná�internetová�vzdělávací�databáze�obsahující�odborné�videosemináře.�Skládá�se�
z�5�modulů,�které�je�možné�objednat�zvlášť�nebo�v�různých�kombinacích.�

Přehled všech modulů a jejich obsahových náplní:
Daně a účetnictví:�DPH,�DPFO,�DPPO,�daně�ostatní,�účetnictví
Management:�manažerské�dovednosti,�právo,�finance
Mzdové účetnictví:�pracovní�právo,�zdravotní�pojištění,�sociální�pojištění,�zaměstnanost,�trh�práce,�
mzdy�a�platy
Počítač:�Excel,�Word,�PowerPoint,�Outlook,�Multimédia,�Internet
Personalistika:�personální�a�HR�problematika

Lektory videoseminářů jsou odborníci s mnoha zkušenostmi z praxe  
v daných oborech, například: 
❖❖RNDr. Ivan Brychta�–�zkušený�daňový�poradce
❖❖ Ing. Petra Palasová�–�lektorka,�trenérka,�konzultantka
❖❖ JUDr. Jaroslav Stránský –�odborník�na�pracovní�právo�a�právo�sociálního�zabezpečení
❖❖ Ing. Pavel Durčák�–�zaměřuje�se�na�pokročilé�funkce�kancelářského�balíku�Microsoft�Office
❖❖ doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.�–�věnuje�se�podnikovému�poradenství�v�oblasti�řízení,�organizace�
a�rozvoje�lidských�zdrojů
❖❖ a�mnoho�dalších…�

Jak portál funguje? 
Po�celou�dobu�předplatného�máte�přístup�k�videoseminářům�na�jakémkoliv�počítači�s�internetem,�nemusíte�
nic�instalovat.�Stačí�jen�sluchátka�nebo�reproduktory,�my�doporučujeme�sluchátka.�Díky�jednoduchému�
ovládání�přímo�v�přehrávači�se�rychle�dostanete�na�požadovanou�kapitolu,�videoseminář�můžete�dle�
potřeby�zastavit,�přeskočit�dopředu�nebo�se�vrátit�zpět.�Výklad�je�veden�s�ohledem�na�formu�vzdělávání�
a�obsahuje�příklady�a�náměty�k�zamyšlení.�Podklady�připravené�přímo�pro�daný�videoseminář�si�můžete�
stáhnout�do�svého�počítače,�k�tématu�videosemináře�můžete�zdarma�položit�dotaz,�odpověď�obdržíte�
do�3�týdnů.�

Na�aktuálnost�obsahu�dbáme,�proto�ji�naši�lektoři�pravidelně�kontrolují�a�pomocí�našeho�piktogramu�
poznáte,�že�informace�jsou�stále�platné.�Zároveň�se�předplatitelé�mohou�každý�měsíc�těšit�

na�2�nové�nebo�aktualizované�videosemináře�u�každého�modulu.

www.videocampus.cz
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Mezi videosemináři na www.videocampus.cz naleznete následující témata:

Účetní a daňové doklady, fakturace 2014
Videoseminář�Vás�informuje�o�změnách,�které�nastaly�při�vystavování,�zpracování�a�úschově�daňových�
dokladů�u�DPH�v�roce�2014.�Dozvíte�se�mj.�o�předpisech�upravujících�náležitosti�dokladu,�o�struktuře�
daňových�dokladů�u�DPH�či�o�náležitostech�daňových�dokladů.
Lektor:
❖❖ Tomáš�Líbal

Nový občanský zákoník
Seznámíte�se�se�základními�informacemi�o�novém�občanském�zákoníku�–�jeho�zásadami,�hlavním�
významem,�novými�pojmy�a�širšími�souvislostmi.�K�tomuto�tématu�jsou�také�další�dva�volně�navazující�
videosemináře�zaměřené�na�rodinné�a�dědické�právo�a�na�majetek.
Lektor:
❖❖Mgr.�Hana�Kuncová

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, 
zákon o nemocenském pojištění a zasílání tiskopisů 
elektronickou formou
Tento�videoseminář�důkladně�seznámí�posluchače�se�změnami,�které�nastaly�v�roce�2014�u�náhrad�mezd�
při�dočasné�pracovní�neschopnosti,�zákona�o�nemocenském�pojištění�a�zasílání�tiskopisů�elektronickou�
formou.
Lektor:
❖❖ Zdeněk�Křížek

PowerPoint 2010 – propojení prezentace s dalšími prvky
Lektor�předvede�způsob�propojení�prezentace�s�excelovskou�tabulkou,�kterou�lze�aktualizovat.�Posluchači�se�
naučí�vkládat�speciální�symboly�a�matematické�rovnice.�
Lektor:
❖❖ Eduard�Gratzl

Zadání, delegování a kontrola pracovních úkolů
Cílem�semináře�je�seznámit�účastníky�s�metodami�zadávání,�delegování�a�kontroly�pracovních�úkolů.�
Seminář�je�určen�personálním�manažerům,�vedoucím,�či�ředitelům�a�specialistům�zabývajícím�se�řízením�
pracovních�úkolů.
Lektor:
❖❖ doc.�PhDr.�Ing.�Jan�Urban,�CSc.
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In-house semináře

Specifikem�uzavřených�seminářů,�tzv.�in-house seminářů,�je�možnost�uspořádat�seminář�ve�zvolený�den,�
na�zvoleném�místě,�s�požadovaným lektorem,�na�přesně�specifikované�či�úzce�zaměřené�téma,�s�velkým�
prostorem�pro�analýzu problémů,�které�trápí�právě�Vaši�firmu.

In-house�seminář�může�probíhat�v prostorách�zákazníka�nebo�se�mu�o�celé�organizační�zabezpečení�
můžeme�postarat�my�(školicí�prostory,�catering,�potřebná�technika).�

Při�volbě�tématu�in-house�semináře�není�třeba�orientovat�se�pouze�podle�naší�aktuální�nabídky,�rádi�pro�Vás�
připravíme�seminář�přímo�„ušitý na míru“�Vaší�firmě.�Disponujeme�rozsáhlou�databází�lektorů�a�školitelů,�
díky�čemuž�dokážeme�připravit�seminář�nebo�školení�takřka�na�jakékoliv�téma.

Na�základě�Vaší�nezávazné�poptávky�společně�upřesníme�požadavky�a�přání�z�Vaší�strany�a�sladíme�je�
s�našimi�možnostmi.�Po�upřesnění�konkrétních�podmínek�poptávky�Vám�zašleme�nabídku semináře 
s cenovou kalkulací.�

Věříme,�že�se�pro�Vás�nakladatelství�Verlag�Dashöfer,�spol.�s�r.o.,�stane�tím�pravým�partnerem�pro�firemní�
vzdělávání.

Více informací na info@kursy.cz

On-line videa

On-line�video�můžete�studovat�na�jakémkoliv�počítači�s�připojením�k�internetu�a�se�sluchátky�či�
reproduktory.�Trvá�maximálně�dvě�hodiny�a�jeho�cílem�je�jasně�a�stručně�probrat�dané�téma.�Od�zakoupení�
videa�bude�pro�Vás�přístupné�po�dobu�šesti�měsíců,�pouštět�si�ho�můžete,�kolikrát�budete�chtít.�Školení�si�
tak�můžete�v�případě�potřeby�zopakovat.

Proč zvolit tuto formu studia?
❖❖ ušetříte náklady i čas�–�nemusíte�nikam�cestovat�a�platíte�cenu,�která�je�ve�srovnání�s�prezenčním�
seminářem�zanedbatelná
❖❖ nejste vázáni pevným termínem konání�–�video�lze�sledovat�kdykoli�a�bez�problémů�lze�sledování�
přerušit
❖❖ obsah je propojen s videem�–�můžete�si�zajímavou�pasáž�zopakovat�anebo�naopak�přeskočit�pasáž,�
která�pro�vás�zajímavá�není
❖❖ video umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad –�neztrácíte�tak�pozornost�jako�u�celodenních�
seminářů

Jak probíhá?
Video snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání.�Ve�Vašem�
internetovém�prohlížeči�se�otevře�video.�V�levé�části�vidíte�rozepsaný�obsah,�díky�kterému�se�můžete�snadno�
pohybovat�mezi�jednotlivými�pasážemi.�Stačí�kliknout�na�libovolnou�kapitolu.

www.kursy.cz/onlinevidea
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A co pro Vás máme závěrem?

Nově�pořádáme�tzv.�koktejly�–�vícedenní�semináře.�Jsou�určeny�pro�menší�počet�účastníků.�Lektor�se�tak�
bude�věnovat�všem�účastníkům�a�na�praktických�příkladech�rozvíjet�jejich�znalosti�a�dovednosti.�V�ceně�
koktejlu�můžete�mít�i�ubytování�za�výhodnější�cenu,�pokud�si�to�budete�přát.�Navíc�každý�účastník�obdrží�
tablet�PRESTIGIO�MultiPad�7.0�ULTRA�|�PMT3677.

Účetní koktejl
13. 10. – 15. 10. 2014, Františkovy Lázně�
�
Seminář�je�určen�pro�zájemce,�kteří�již�znají�alespoň�základy�účtování�v�oblasti�majetku�a�zúčtovacích�vztahů�
a�chtějí�si�své�znalosti�zopakovat�či�prohloubit.�

Cílem�je�seznámit�posluchače�se�základními�postupy�účtování�v�oblastech�dlouhodobého�hmotného�
majetku,�zásob�a�zúčtovacích�vztahů.�

V�semináři�budou�nejprve�probrány�teoretické�postupy�účtování,�které�si�lze�následně�vyzkoušet�
na�konkrétních�příkladech.�Od�posluchačů�se�očekává�aktivní�a�samostatný�přístup�při�řešení�a�počítání�
příkladů.

www.kursy.cz/ucetnikoktejl

Účetní a daňový koktejl pro začátečníky
3. 11. – 5. 11. 2014, Františkovy Lázně
�
Tento�koktejl�je�určen�začátečníkům�v�oblasti�účetnictví,�kteří�chtějí�pochopit�základní�principy�fungování�
DPH�a�základní�principy�účtování�v�krátkém�časovém�horizontu.�

První�den�budou�posluchači�seznámeni�s�podstatou�a�fungováním�daně�z�přidané�hodnoty.�Další�dva�dny�
budou�probrány�základy�účetnictví�a�základní�účetní�pojmy.

Od�posluchačů�se�očekává�aktivní�přístup�při�řešení�a�počítání�příkladů.

www.kursy.cz/ucetnidanovykoktejl

Koktejly
vícedenní semináře
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Platební a dodací podmínky

❖❖ Seminářem�se�rozumí�prezenční�veřejný�seminář,�in-house�seminář,�konference,�certifikovaný�vzdělávací�kurz.
❖❖ Přihláška�na�seminář�Vám�bude�po�jejím�převzetí�a�zaevidování�potvrzena.�Na�seminář�budete�zařazeni�v�pořadí,�ve�kterém�bude�Vaše�

přihláška�doručena.�Seminář�se�uskuteční�pouze�v�případě,�že�se�na�něj�přihlásí�dostatečný�počet�účastníků.�V�případě�překročení�
kapacity�semináře�nebo�nedostatečného�počtu�přihlášených�Vám�nabídneme�náhradní�termín�nebo�seminář,�příp.�zrušení�přihlášky.
❖❖ Přijetí�objednávky�Vám�bude�potvrzeno�e-mailem.
❖❖ Po�objednávce�Vám�bude�zaslána�zálohová�faktura,�její�splatnost�je�14�dní.
❖❖ Platbu včetně DPH proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.

❖❖ Po�připsání�platby�zálohové�faktury�na�náš�účet�Vám�bude�poštou�zaslán�daňový�doklad.
❖❖ Pokud�jste�se�přihlásili�méně�jak�8�dní�před�konáním�semináře,�zálohovou�fakturu�již�poštou�neobdržíte.�Můžete�si�ji�ale�stáhnout�přes�

odkaz�uvedený�v�e-mailu�s�pokyny�k�platbě,�který�Vám�do�dvou�dní�od�přihlášení�zašleme.
❖❖ 7�dní�před�termínem�konání�semináře�Vám�e-mailem�zašleme�pozvánku�s�plánkem�cesty�a�další�důležité�informace�o�semináři.�Bližší�

informace�o�semináři�naleznete�rovněž�na�webových�stránkách�www.kursy.cz.

❖❖ Vstup�na�seminář�Vám�bude�umožněn�pouze�po�úhradě�kurzovného.�Při registraci,�která�probíhá�půl�hodiny�před�vlastním�zahájením�
semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou�kopie�výpisu�z�bankovního�účtu�nebo�bankou�potvrzeným�příkazem�k�úhradě�
o�proběhnutí�platby.�Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné po předchozí domluvě.
❖❖ Cena�semináře�zahrnuje�občerstvení�během�semináře�a�materiály.
❖❖ Nakladatelství�si�vyhrazuje�právo�na�případnou�změnu�lektora,�místa�konání,�zrušení�semináře.�O�všech�změnách�Vás�budeme�

informovat�písemně,�telefonicky�či�prostřednictvím�e-mailu.
❖❖ Účastník�semináře�bere�na�vědomí,�že�na�semináři�je�zakázáno�pořizovat�jakékoli�obrazové,�zvukové�či�zvukově�obrazové�záznamy,�

a�zavazuje�se�tento�zákaz�respektovat.

Slevy:
❖❖ Při�současném�přihlášení�3–5�osob�na�jeden�termín�semináře�získáváte�množstevní�slevu�10�%.
❖❖ Při�současném�přihlášení�6�a�více�osob�na�jeden�termín�odborného�semináře�získáváte�množstevní�slevu�20�%.
❖❖ Množstevní�sleva�Vám�bude�automaticky�odečtena�na�faktuře.
❖❖ Uvedené�množstevní�slevy�se�vztahují�pouze�na�současné�objednávky�více�účastníků�z�jedné�organizace�na�jeden�termín�odborného�

semináře.�Objednávky�od�jedné�organizace�na�více�termínů�seminářů�se�nesčítají.
❖❖ Výše�uvedené�slevy�nelze�kombinovat�s�jiným�typem�slev,�zákazník�vždy�obdrží�na�faktuře�nejvyšší�slevu�z�možných.
❖❖ V�případě�storna�některého�z�účastníků�uplatňujícího�množstevní�slevu�na�celkový�počet�menší,�než�vyžadují�podmínky�poskytované�

množstevní�slevy,�Vám�bude�zaslána�faktura�s�částkou�ve�výši�rozdílu�celkové�částky�za�podmínek�po�tomto�stornu�a�fakturované�částky.�
Doplatek�je�nutné�uhradit�před�konáním�semináře.

Storno podmínky pro veřejné semináře:
Přihláška�na�seminář�je�závazná,�můžete�ji�zrušit�(odstoupit�od�smlouvy)�nejpozději�7�pracovních�dní�před�konáním�semináře.�Zrušení 
přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li�z�Vaší�strany�přihláška�zrušena�(neodstoupíte-li�od�smlouvy)�způsobem�a�ve�lhůtě�shora�uvedených,�jste�povinni�uhradit�částku�
odpovídající:
❖❖ 100 % ceny�za�seminář,�dojde-li�k�písemnému�zrušení/odstoupení�v den semináře nebo po semináři,�případně�nezúčastníte-li�

se�semináře�bez�předchozího�zrušení/odstoupení.�Na�seminář�je�možno�vyslat�náhradní�osobu,
❖❖ 70 % ceny�za�seminář,�dojde-li�k�písemnému�zrušení/odstoupení�1 až 2 pracovní dny před seminářem,
❖❖ 50 % ceny�za�seminář,�dojde-li�k�písemnému�zrušení/odstoupení�3 až 6 pracovních dnů před seminářem.

Storno podmínky pro in-house semináře
Objednávka�na�in-house�seminář�je�závazná,�můžete�ji�však�zrušit�(odstoupit�od�smlouvy)�nejpozději�14�pracovních�dní�před�dohodnutým�
termínem�semináře.�Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.
Nebude-li�z�Vaší�strany�přihláška�zrušena�(neodstoupíte-li�od�smlouvy)�způsobem�a�ve�lhůtě�shora�uvedených,�jste�povinni�uhradit�částku�
odpovídající:�

❖❖ 100 % ceny�za�seminář,�dojde-li�k�písemnému�zrušení/odstoupení�později.

Zákaznický servis:
Na�všechny�dotazy�týkající�se�seminářů�Vám�rádi�odpovíme�v�pracovních�dnech�od�9.00�do�17.00�hod�na�tel.�čísle�+�420�222�539�333.
Vaše�otázky,�postřehy�a�připomínky�můžete�zaslat�na�naši�e-mailovou�adresu:�info@kursy.cz.
Sdělené�údaje�mohou�být�použity�k�marketingovému�výzkumu,�reklamě�a�navázání�obchodů�v�souladu�s�§�7�zákona�č.�480/2004�Sb.�
pro�stávající�i�budoucí�produkty,�popř.�služby�nebo�jiná�media�ve�skupině�Verlag�Dashöfer.�Údaje�budou�použity�výhradně�skupinou�Verlag�
Dashöfer�a�nebudou�poskytnuty�třetím�osobám.�Vaše�data�můžete�nechat�kdykoliv�změnit�nebo�vymazat.
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.
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Objednávkový formulář

Název semináře Datum konání semináře

Titul, jméno, příjmení

Organizace

Pozice v organizaci

Ulice a číslo

PSČ a místo

Telefon

Fax

E-mail

Bankovní spojení

IČ DIČ

Jména a pozice 
dalších účastníků:

��
��Seznámil/a�jsem�se�s�podmínkami�účasti�na�semináři.

Datum Podpis

Přihlášku faxujte na číslo 222 539 400 nebo zašlete na adresu:
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.,

Evropská 423/178, P.O.Box 124, 160 41 Praha 6 – Vokovice
info@kursy.cz
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