
 

 

SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO 

Velké náměstí 114/3 

397 01 Písek 

www.sorp.cz  

 

Vás zve na vzdělávací akci 

PRO ÚČETNÍ OBCÍ 
 

Středa 19. října 2016 od 8:30 hodin 

Dům kultury Milevsko  
 

Speciální seminář, zaměřený na nejčastější chyby nalezené kontrolními orgány u obcí a jimi 
zřizovaných příspěvkových organizací aneb, jak se těmto chybám vyvarovat a snížit tak riziko 
sankcí za porušení právních předpisů. Porušení rozpočtové kázně, vratka dotace a sankce za 
porušení podmínek poskytovatele dotace jsou chybami s nejtvrdším dopadem na rozpočet.  
Jak se vyvarovat chyb a nevracet dotaci? Jak komunikovat s finančním úřadem bez následků? 
Jak dotaci získat bez následků? Jaké jsou nejčastější chyby v inventarizaci? A co vnitřní 
směrnice? Celá řada podobných problémů bude řešena na tomto semináři. Seminář bude 
dále obohacen o aktuální novinky z účetnictví a související daňové oblasti. 
 

Lektorka:   

Ing. Daniela Kozová - AKK economy s.r.o. Plzeň, ekonomický a účetní poradce se 

zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor Ministerstva 

vnitra ČR. 
 

Časový program odborné akce:  

8:30 – 9:00 prezence 
9:00 - zahájení semináře      

·         nejčastější chyby v rozpočtu a rozpočtovém procesu  
·         nejčastější chyby v účetnictví (dotace, majetek, odpisy, časové rozlišení…)  
·         nejčastější chyby v oblasti majetku (pořízení, likvidace, prodej, pronájem, pacht…)  
·         časté chyby v inventarizaci  
·         časté chyby v přiznání DPH, v souhrnném přehledu PDP  
·         komunikace s finančním úřadem – jak na to?  
·         komunikace mezi zaměstnanci – jeden z nejdůležitějších aspektů správného    
          účtování  
·         nejčastější chyby v usneseních souvisejících s ekonomikou  
·         aktuální novinky z účetnictví a související daňové oblasti 

15:00 - odpovědi na dotazy a ukončení semináře dle diskuze 
 v průběhu semináře přestávky na občerstvení 
 

Organizační garant:   SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO, kontaktní osoba: Helena Šedivá, tel. 

775 929 600, email: sediva@sorp.cz 

 

http://www.sorp.cz/
mailto:sediva@sorp.cz


Organizační pokyny:  

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.  

2. Cena semináře pro účetní je 200Kč/osobu. 

Příspěvek na neinvestiční činnost Svazku obcí regionu Písecko za účastníka (účastníky) uhraďte ve 

prospěch účtu SORP 644682369/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol IČ vysílající 

organizace nebo zaplatíte v hotovosti na místě při prezenci. 

3. Přihlásit je možné: 

a) vyplněním on-line formuláře (preferujeme)   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmO2EQ9CQKsjh3OnSyLugr5MEYphypMJoCnWNIamyg

tZgltA/viewform  

b) emailem na adresu sediva@sorp.cz  

c) telefonicky na tel. 775 929 600 

4. Přihlášení Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky.  

5. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka, popř. sdělte 

pořadateli.  

6. Drobné občerstvení zajištěno, případný oběd si účastník hradí sám. 

7. Termín pro přihlášení je do pátku 14. října 2016. 

 

                                                                                                                     Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

 

 

Příloha – mapa konání semináře 

 

Dům kultury Milevsko 

Nádražní 846 

39 901 Milevsko 
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