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AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY
ZÁKLADY GDPR

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Na semináři Vás budeme informovat o nejvýznamnějších aktuálních změnách v daňové a účetní legislativě. Uvedeme Vás do 
problematiky GDPR a seznámíme Vás s úpravami v systémech DUNA, zaměřenými na naplnění požadavků evropské 
směrnice na ochranu osobních údajů.

Pokud v době konání budou známy i jiné, než v programu uvedené, daňové novely a změny, bude program doplněn. V další 
části budete seznámeni s novinkami a s některými postupy prací v systémech DUNA.

Svoji účast prosím včas registrujte on-line na webové adrese www.duna.cz/skoleni nebo telefonicky. Počet míst je 
omezený. Vaše registrace je po uhrazení ceny semináře platná a závazná. Společně s daňovým dokladem Vám zašleme 
i podrobné informace.

Telefonní rezervace a kontakt: Mgr. Libor Novák, e-mail: lnovak@tco.cz, tel: 581 277 383, 734 201 865

20. listopadu 2017
DK AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

OSTRAVA

21. listopadu 2017
hotel Garni
nám. T. G. Masaryka 1335

ZLÍN

22. listopadu 2017
eFi Hotel
Bratislavská 52

BRNO

4. prosince 2017
Hotel „Na Jižní“
Jižní čtvrť III/11

PŘEROV

13. prosince 2017
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM
Velké náměstí 32

HRADEC KRÁLOVÉ

14. prosince 2017
budova SUDOP
Olšanská 1a, Žižkov

PRAHA

při bezhotovostní úhradě předem nebo 1.700 Kč při hotovostní 
platbě v místě konání semináře. Cena pro 2. a další osobu z jedné 
firmy je 472 Kč resp. 500 Kč při platbě na místě.Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Cena semináře 1.573 Kč

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

PROGRAM SEMINÁŘE

ODBORNÝ BLOK
lektor Ing. Roman Nagy

SYSTÉMY DUNA VE VERZI PRO ROK 2018
lektoři ing. Dana Dostálová, ing. Iva Tomanová

Začátek v 9:00 hod. / Registrace od 8:30 hod. / Plánovaný rozsah: 4 hodiny / Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení.

POTVRZENÍ REZERVACE

■ GDPR – úvod a úpravy v systému DUNA
■ EET – zkušenosti, záludnosti, doporučené postupy
■ Synchronizace závazků, pohledávek a majetku mezi 

dvěma, po sobě následujícími, účetními období
■ Nové obchodní formuláře
■ Ostatní novinky – smíšené výkazy, inkrementální 

vyhledávání

■ Změny v DPH k 1.7.2017 a k 1.1.2018
■ Změny v dani z příjmů a v účetnictví pro r. 2017 a 2018
■ Změny zákona o zaměstnanosti a jiné…


