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On-line seminář: Daňové přiznání právnických osob za rok 2021 a účetní závěrka pro 

podnikatele účtující v podvojném účetnictví 
 

Po ukončení každého účetního a zdaňovacího období u právnické osoby je nutné sestavit účetní 

závěrku a následně i přiznání k dani z příjmů právnických osob. Na online semináři se seznámíte se 

správnými postupy při sestavení účetní závěrky zejména v oblasti jejího rozsahu a obdržíte podrobný 

návod včetně příkladů, jak sestavit přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. 
 

Přednáší Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 

Místo konání: online   Datum konání: úterý 15. 3. 2022  
 

Zaměření online semináře: Seminář Daňové přiznání právnických osob za rok 2021 a účetní závěrka 

pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví Vás podrobně provede povinnostmi, které souvisí 

s procesem sestavení účetní závěrky. Pozornost bude věnována správnému určení kategorie účetní 

jednotky, povinnému minimálnímu rozsahu účetní závěrky, vyhodnocení povinnosti ověřit účetní 

závěrku auditorem a dále zveřejňování údajů z účetní závěrky včetně novinek platných pro účetní 

závěrku sestavenou za účetní období započaté v roce 2021. Hlavním tématem semináře je potom 

transformace výsledku hospodaření na základ daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů 

právnických osob s podrobným komentářem k jednotlivým řádkům daňového přiznání. Lektoři se při 

výkladu pravidelně střídají, probíranou problematiku demonstrují na příkladech z praxe, a to vždy 

z pohledu účetního a daňového s důrazem na případné rozdílné pojetí z pohledu účetnictví a daní. 

V tomto online semináři se naučíte orientovat v těch částech účetních výkazů, které přímo navazují na 

daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a zároveň obdržíte návod, jak sestavit přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. 
 

Komu je online semináře určen: účetním, auditorům, daňovým poradcům, vedení společností, office 

managerům a všem, kteří ve své profesi řeší daň z příjmů právnických osob a účetnictví. 
 

Program webináře: 9:00–14:00   
1. Přehled novel – daň z příjmů 

2. Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky 

3. Zdaňovací období 

4. Úprava výsledku hospodaření na základ daně 

a) Položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření 

b) Nedaňové náklady 

c) Osvobozené příjmy 

5. Odčitatelné položky 

a) Daňová ztráta 

b) Podpora výzkumu a vývoje 

c) Podpora odborného vzdělávání 

6. Položky snižující základ daně 

a) Uplatnění darů 

b) Veřejně prospěšní poplatníci 

7. Výpočet daně 

8. Slevy na dani 

a) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

b) Investiční pobídky 

9. Lhůty pro podání daňového přiznání 

10. Náplň řádků daňového přiznání 

11. Povinné a nepovinné části účetní závěrky 

12. Povinnost zveřejnění účetní závěrky 

13. Povinnost sestavení výroční zprávy 

14. Diskuze 
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Závazná objednávka účasti na on-line webináři DAP za 2021 a účetní 

závěrka 
Cena webináře: 3250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace 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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