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Záznam webináře Záznam webináře Pohledávky a dluhy – daňové řešení 
Promlčení pohledávek – Zákonné opravné položky – Odpis pohledávek – Postoupení 

pohledávek – Pohledávky ze smluvních sankcí – Dodanění polhůtních dluhů 
 

V současné hospodářské situaci lze očekávat nárůst počtu neuhrazených pohledávek, které 

jsou na druhé straně představovány evidovanými neuhrazenými dluhy. Víte, jak správně 

pracovat s neuhrazenými pohledávkami, abyste si legálně mohli co nejvíc snížit základ daně? 

Jaké případné daňové povinnosti jsou spojené s neuhrazenými dluhy? Seznamte se s principy 

tvorby zákonných opravných položek, podmínkami daňově účinného odpisu pohledávek nebo 

výhodného postoupení pohledávky jiné osobě. 
 

Přednáší: Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 

Ing. Christian Žmolík působil delší dobu jako metodik daně z příjmů právnických osob ve 

státní správě. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o. 

Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku 

daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční. 

  

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás provede lhůtami pro promlčení pohledávek a 

seznámí Vás s podmínkami pro tvorbu daňových opravných položek. Ujasníte si, za jakých 

podmínek je možné pohledávku odepsat do daňově uznatelných nákladů a vysvětleny budou i 

podmínky pro postoupení pohledávky na jinou osobu. Připomenete si daňová specifika 

smluvních sankcí a také se zaměříte i na druhou stranu, tj. na dluhy. Stručně budete 

informováni o povinnostech, které s sebou přináší neuhrazení dluhu, který při vzniku zatížil 

daňově uznatelné náklady. 

 

Komu je webinář určen: ekonomům, zaměstnancům daňových oddělení účetních jednotek, 

jakož i vedení společností, účetním, auditorům, a všem, kteří ve své profesi řeší problematiku 

pohledávek a dluhů. 

 
Program nahrávky webináře: 
 

 Promlčení pohledávek 

 Zákonné opravné položky 

 k pohledávkám přihlášeným do insolvenčního řízení 

 k nedobytným pohledávkám 

 k bezvýznamným pohledávkám 

 Odpis pohledávek 

 Postoupení pohledávek 

 Pohledávky ze smluvních sankcí 

 Dluhy 
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Závazná objednávka záznamu webináře Pohledávky a dluhy 
Cena záznamu webináře: 1 440,- 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): 
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