
Vše, co je potřeba vědět o základech DPH
Je problematika DPH Vaší denní rutinou? Máte na starosti daňové 
účetnictví a potřebujete dobře porozumět Zákonu o DPH? Zajímají 
Vás jeho základní ustanovení, jejich aplikace do praxe obecně a 
zároveň ve specifických podmínkách Vaší firmy? Sestavili jsme pro Vás 
specializovaný on-line seminář, kde se budeme obojímu věnovat.

ON-LINE
1. března 2022, 9:00–12:30, základní kurz
29. března 2022, 9:00–10:30, specializovaný seminář 
Oba termíny jsou součástí jednoho kurzu.

CENA
3 500 Kč bez DPH٭
*Poznámka: Smluvní podmínky naleznete zde.

REGISTRUJTE SE >

Seminář proběhne v českém jazyce.
Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Zuzana Bršťáková, 
zuzana.brstakova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 
navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html 
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 
nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

V první části se zaměříme na definici základních pojmů a povinností 
při vykazování DPH u zboží a služeb v České republice. 

V navazujícím interaktivním semináři pak podrobně probereme 
3 specifické oblasti, které jsou pro firmy nejčastějším zdrojem 
nejasností, chyb a kontrol ze strany finanční správy. 

Ukážeme si také, jaké nedostatky obvykle provází zpracování 
kontrolního hlášení a jak minimalizovat riziko výzev ze strany správce 
daně. 

V rámci tohoto dvoudílného kurzu věnujeme dostatek prostoru Vašim 
otázkám – zařadíme ty, které nám pošlete předem, a ptát se budete moci 
také průběžně. Pro specifické dotazy z Vaší účetní praxe nebo konkrétní 
oblasti DPH, jejichž implementaci potřebujete více porozumět, otevřeme 
konzultační blok v druhé části našeho školení.

Detailní program je popsán na další stránce.

https://survey.pwc.com/CP/File.php?F=F_0N9IbAhn4nNQhwi
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_ex0eQv6MoVg7DIG?elqTrackId=CF60D8E95AFAE0EB3A4BDCDA7EC48D42&elqTrack=true5gBeXiZiC
mailto:zuzana.brstakova@pwc.com
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html


PROGRAM

Seminářem Vás provedou specialisté PwC na DPH poradenství 
Michaela Vraná a Lucie Kudrnová.

Základní kurz DPH 1. března 2022

Základní pojmy
● Co je předmětem DPH? 
● DUZP a určení místa plnění 

Uskutečněná plnění
● Dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku; vykazování, 

související povinnosti
● Lokální přenesení daňové povinnosti; vykazování, související 

povinnosti
● Dodání zboží a poskytnutí služeb do jiného členského státu (plátci 

i neplátci); podmínky osvobození a vykazování
● Vývoz zboží – podmínky osvobození; vykazování
● Poskytnutí služeb do třetích zemí; vykazování

Přijatá plnění
● Lokální pořízení zboží a služeb; vykazování a související 

povinnosti/práva
● Lokální režim přenesení daňové povinnosti; vykazování, 

související práva a povinnosti
● Pořízení zboží a služeb z jiného členského státu; vykazování
● Dovoz zboží; vykazování
● Přijetí služeb ze třetích zemí; vykazování

Třístranné obchody

Řetězové obchody

Specializovaný seminář DPH 29. března 2022

Problematické okruhy DPH – praktická řešení a prevence chyb
● Nejčastější nedostatky v kontrolním hlášení a jak minimalizovat 

riziko výzev
● Vykazování záloh
● Řetězové obchody – co je potřeba vědět a jak je správně nastavit

Specifika DPH v praxi firem – konzultační blok

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 
navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html 
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 
nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

