
 

Nahrávka webináře Digitalizace účetnictví  
Novinky pro účetní a daňaře z oblasti informačních technologií 

 

Nahrávka poskytne přehled novinek v daních a účetnictví z oblasti IT. Dozvíte se, jak nahradit 

nebo zaměnit papírovou formu dokladů za digitální, aby byla spolehlivě a po zákonem 

stanovenou dobu zajištěna použitelnost a věrohodnost, a co je potřeba dodržet pro platnost 

právního jednání. Zorientujete se v nových legislativních požadavcích i v konkrétních postupech 

pro jejich naplnění. 

 

Zaměření záznamu webináře:  

Nahrávka webináře Vám poskytne přehled legislativních novinek pro účetní a daňaře z oblasti 

informačních technologií – evropské nařízení eIDAS, novela daňového řádu, zákon o 

elektronické identifikaci, zákon o bankách, zákon o právu na digitální služby a další. Dozvíte se, 

jak se spolehlivě identifikovat v digitálním prostoru – jaký typ elektronického podpisu použít, jak 

funguje nový portál eIdentita, k čemu lze využít nový občanský průkaz (eObčanka). Obdržíte 

informace ohledně elektronické komunikace s orgány veřejné moci, včetně specifik 

uplatňovaných pro současné období zvláštních opatření COVID. Budete upozorněni na 

požadavky dlouhodobé archivace a zabezpečení digitálních písemností. Dozvíte se o možnostech, 

které poskytují elektronické podpisy a o jejich využití v praxi, co to jsou elektronické pečeti, 

časová razítka, jak funguje NIA, k čemu bude Bank ID, co je to autentizace prostřednictvím 

systému datových schránek. Seznámíte se také s novinkami platnými od roku 2021, např. s 

novým zněním § 72 Daňového řádu upravujícím formulářová podání a novými vyhláškami, 

s klíčovými ustanoveními nového zákona o právu na digitální služby aj. Připomenuty budou 

termíny pro spuštění poslední fáze EET i lhůta ke splnění povinností ohledně evidence 

skutečných majitelů ze strany „neziskových“ organizací. Budou zmíněny i základní informace a 

zásady pro minimalizaci rizik při používání informačních technologií. 

 

Komu je záznam webináře určen: účetním, administrativním pracovníkům, členům statutárních 

orgánů, vedoucím pracovníkům, poskytovatelům daňových a účetních služeb  

 

Program nahrávky webináře: 

Přehled IT novinek pro účetnictví a daně 2018–2020 

Nová a novelizovaná legislativa, novinky pro rok 2021 

Elektronické právní jednání: Digitální právní jednání orgánu veřejné moci, Digitální právní 

jednání vůči orgánu veřejné moci, Soukromoprávní digitální jednání 

Podmínky a lhůty pro ukládání a archivaci e_písemností 

Identifikace jednající osoby, Elektronické podpisy, pečeti, časové razítko 

Národní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA 

eIdentita – způsoby digitální identifikace FO 

e-občanka – prostředek identifikace v EU 

Příklad – podání na Daňovém portálu s eIdentitou 

Projekt SoNIA pro elektronickou identifikaci (BankID) 

Ověření osoby (autentizace) datovou schránkou 

Nové znění § 72 Daňového řádu od 1. 1. 2021 – formulářová podání 

Nový daňový portál MoJe daně 

Povinně elektronicky s OSSZ – zaměstnavatelé 

e_Neschopenka po 1. 1. 2020 

Novinky pro EET 

Zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby 

Evidence skutečných majitelů 

Speciální podání v době COVID 19 

Zásady kybernetické sebeobrany 



 

Závazná objednávka záznamu webináře Digitalizace účetnictví  
Cena záznamu webináře: 1190,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

 


