
 
semináře – kurzy – poradenství   

v účetnictví vybraných účetních jednotek 

 

  
Bc. Jitka Pohnerová   Telefon: 725/398920 
549 55 Žďár nad Metují čp 229   e-mail: info@vucetnictvi.cz  
IČ: 66303095 

Pozvánka na seminář 

Účetnictví ÚSC a PO 
 

Forma: vícedenní seminář – tři přednášky – diskuse - individuální konzultace účetních 

případů z praxe ÚSC 

Cíl:  prohloubení znalostí úředníků ekonomických odborů v oblasti účetních metod a 

Českých účetních standardů č. 701 – 710 v roce 2019 s důrazem na majetek, transfery a 

vztahy zřizovatele a zřízené PO 

Obsah: I.  Přehled právních předpisů účetnictví státu v roce 2019  

II.  Účtování o majetku včetně investičních transferů – včetně obhlídky dotačních 

titulů  

Vnitřní předpis k majetku ÚSC a PO – pravidla a postupy účtování o majetku 
v účetní jednotce  

III.  Vztahy zřizovatel a PO v účetnictví  

- Peněžní fondy PO 

- Povinnosti a práva zřizovatele 

Určeno: účetním a úředníkům ekonomických a finančních odborů, ekonomickým 

pracovníkům obcí, svazků; účetním příspěvkových organizací a úředníkům, kteří 

hospodaření příspěvkových organizací kontrolují 

Lektor:  Bc. Jitka Pohnerová - metodik vzdělávacích programů pro obce  

Konzultant:  Ing. Alena Kučerová – lektor a metodik – Odborné semináře pro obce s.r.o.  

Cena:  3.380,- Kč (nejsme plátci DPH)  

- zahrnuje přednášky a individuální konzultace účetních případů dle potřeb účastníků 
- studijní a metodické materiály v elektronické podobě, občerstvení při přednášce 
- doprovodný program  
- nezahrnuje cenu ubytování v nové obecní ubytovně Žďár n.M. – www.podostasem.com 

v budově OÚ - pokoje s kuchyňkou (400Kč / noc bez stravování) – (rezervaci 
zajišťujeme hromadně!) 

Termíny a místa konání: 

18. - 20.9.2019 
 

Žďár nad Metují 
budova OÚ  
Žďár nad Metují č.p. 60, 549 55 Žďár n. M. 
Královehradecký kraj, okres Náchod 

 

Čas semináře:  18.9.2019  18:00 hod  – zahájení semináře – přednáška I a konzultace účetních případů 

  19.9.2019 9:30 – 15:00 – přednáška II v restauraci na Ostaši    

    18:00          – prezentace informačního portálu a konzultace účetních případů 

  20.9.2019 8:30 – 12:00 – přednáška III  

Studijní materiály budou účastníkům odeslány e-mailem před termínem školení.  

Seminář není akreditován pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC.  

Dotazy lze zasílat předem na e-mail: dotazy@vucetnictvi.cz. Budou zodpovězeny e-mailem nebo v rámci semináře. 

mailto:info@vucetnictvi.cz
http://www.podostasem.com/
mailto:dotazy@vucetnictvi.cz


 
semináře – kurzy – poradenství   

v účetnictví vybraných účetních jednotek 

 

  
Bc. Jitka Pohnerová   Telefon: 725/398920 
549 55 Žďár nad Metují čp 229   e-mail: info@vucetnictvi.cz  
IČ: 66303095 

 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ    Elektronické přihlášení na webu 

Účetnictví ÚSC a PO 
Závazně se přihlašuji na seminář, zúčastním se  
– zvolte místo a termín zaškrtnutím 

 

18.9.-

20.9.2019 
549 55  Žďár nad Metují č.p. 60, budova OÚ  

ANO 

 
 

 

 

Údaje o organizaci a účastníkovi 

Účastník 

Jméno, příjmení, titul       

e-mail       

Organizace 

Název       

Sídlo        

PSČ a místo       

IČ       

Platba 
 
3.380 Kč 
Nejsme plátci DPH 

 

Zálohovou fakturou před seminářem  
 

  Zálohovou fakturu k úhradě obdržíte e-mailem po přihlášení. 

Potvrzení 

 
Datum: 
      

 

Přihlášku vyplnil / schválil:  
      
 
Svým podpisem stvrzuji závaznost objednávky, 
souhlasím s účastí a zavazuji se k úhradě uvedené částky. 

 

 

Přihlášku odešlete e-mailem: kurzy@vucetnictvi.cz    

Elektronický formulář pro přihlášení na webu 

Podmínky účasti: 
Při zrušení účasti po uhrazení zálohové faktury si nárokujeme 50% kurzovného  – to se nevztahuje na případy, kdy 
organizace vyšle náhradníka, nebo pořadatel zajistí účast jiného účastníka. 

Metodické účetní a doplňující studijní materiály jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách vucetnictvi.cz.  

 
Správa osobních údajů:  
Osobní údaje poskytujete k realizaci objednané služby. Osobní údaje se uchovávají pro potřeby vydání a archivace 
osvědčení o absolvování semináře (akreditovaného vzdělávacího programu průběžného vzdělávání úředníků), kontaktní 
údaje slouží k zasílání doplňujících informací k tématu semináře. Nesouhlas s užitím osobních údajů může účastník 
vyjádřit osobně v průběhu semináře nebo později na níže uvedených kontaktech.  
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