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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

JAK ZVLÁDNOUT EET A POKLADNÍ DOKLADY 
V ROCE 2020 

 

Jak a kdy se registrovat?  

Jaké řešení je pro vás nejvýhodnější a jaké vybavení potřebujete? 

A jako bonus si osvěžíte také zásady vedení pokladny a práce s pokladními doklady  

 

 

Od 1. Května 2020 se evidence tržeb rozšíří i na zbývající podnikatele z oblasti dopravy, zemědělství, řemesel 

a výroby. Cílem semináře je pomoci účastníkům zorientovat se v povinnostech a vybrat efektivní způsob 

vedení EET na míru danému subjektu. Seznámíte se také s mnoha příklady bohaté praxe lektorky.  

Seminář je určený pro majitele firem, řemeslníky, drobné živnostníky, zaměstnance přijímající tržby 

v hotovosti, vedoucí pracovníky a účetní. 

Termín konání:  PONDĚLÍ 27. 4. 2020, od 9:00 do 14:00 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, Šumperk 

Přednášející:  Květoslava Novotná 

 

Informace o lektorovi:  
 
Květoslava Novotná  - Účetní a daňový poradce, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a 
ekonomické služby. Lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.  
 

   

Cena semináře:          

1250 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk 

1550 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %  

(pro členy 1125 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1395 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné podobě. 
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TÉMATA SEMINÁŘE:  
 

 EET 

o Přehled legislativy a vymezení základních pojmů 

o Podmínky a termíny registrace k EET 

o Evidence tržeb v běžném, zjednodušeném a zvláštním režimu 

o Nový typ účetního a daňového dokladu – dopady v praxi 

o Jak řešit EET od 1. 5. 2020 – možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých řešení 

o Příklady dobré praxe 

 

 Vedení poklady a pokladní doklady v roce 2020 

o Základní informace a ověřená funkční řešení 

o Doklady v pokladně a podle účetních, daňových a dalších předpisů 

 

 
   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

  

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  ehlerova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   583 280 070 

 

 


