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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2021,  

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020 
 

Seminář zaměřený na změny a novinky v účetní a daňové legislativě a účetní závěrce za rok 2020.  
Detailní program semináře zveřejníme s ohledem na schvalování změn na podzim 2020. 

Informace ze semináře využijí ekonomové, finanční účetní, vedoucí pracovníci, manažeři a všichni, kdo 
potřebují získat ucelený přehled o aktuálních a připravovaných změnách v účetnictví a daních. 

 

Termín konání:  Pondělí 1. 2. 2021 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 pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru 
účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na vysoké škole. 
Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech. 
 
 

 

Program semináře: 

 BUDE DOPLNĚNO na podzim 2020 DLE AKTUÁLNÍCH ZMĚN 

 

Cena semináře: 
 

1750 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk  

1950 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky   

 

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

(pro členy 1575 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1755 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a výukové materiály v tištěné podobě. 
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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 

 

 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


