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On-line seminář

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021
Komu je webinář určen
účetním v příspěvkových organizacích
Obsah webináře
Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou se řídí
organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a
nově také státní podniky. Na on-line semináři vás seznámíme s aktuálním zněním vyhlášky a vysvětlíme, jak do praxe zavést
její jednotlivé části a jak hospodařit s fondem na začátku roku 2021.
1. Ověření dodržení vyhlášky FKSP v oblasti tvorby.
2. Ověření dodržení vyhlášky FKSP v oblasti čerpání.
3. Provedení kontroly zaúčtování všech účetních operací k 31. 12. 2020.
4. Zdaňování.
5. Upozornění na nejčastější chyby.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz
prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám
pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor
Ing. Eliška Hryzláková
Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let
pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly
Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

13.4.2021

10:00 13:00

On-line

2490 Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

15.4.2021 10:27

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

O tématu školení
Tvorbu a hospodaření s FKSP upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
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