Rekvalifikační kurz DAŇOVÁ EVINCE
s akreditací MŠMT (č. j. MSMT – 4632/2014/ - 1/160)
Kdy bude probíhat výuka a jak dlouho?
Výuka je rozložena do 10 lekcí a bude probíhat třikrát týdně od 8:30 do 13:00. Na poslední lekci
proběhne závěrečná zkouška formou písemného testu. První lekce bude zahájena v úterý 1. října
2015 od 8:30 hodin. Kurz by měl končit 4. 11. 2015.
Budu potřebovat nějaké pomůcky?
Účastníci budou potřebovat sešit nebo blok na poznámky, psací potřeby a malou kalkulačku na běžné
výpočty. Všechny ostatní studijní materiály obdrží v úvodu každé lekce.
Pro koho je rekvalifikační kurz vhodný?
Kurz je vhodný pro každého zájemce, který uvažuje o tom, že začne podnikat a potřebuje se tudíž
naučit zpracovat daňovou evidenci a daňové přiznání. Dají se tak ušetřit nemalé finanční prostředky.
V rámci kurzu se naučíme i využívání „paušálních výdajů“, které jsou zatím poměrně výhodné a
postup výpočtu je poměrně snadný, takže to zvládne skutečně každý.
Dále je kurz vhodný pro osoby, které by se chtěly věnovat profesionálnímu účetnictví a vést daňovou
evidenci a účetnictví podnikatelům. Kurz Daňová evidence je pak prvním z kurzů, které lze absolvovat,
protože budou následovat i kurzy zaměřené na podvojné účetnictví, mzdové účetnictví apod.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu MŠMT
s uvedením studovaných témat a počtem vyučovacích hodin. Vstupní podmínkou účastníků, kteří
chtějí získat osvědčení je ukončené středoškolské vzdělání (tzn. minimálně vyučen).
Kurz je vhodný pro uchazeče evidované na úřadu práce, mohou podat na svém ÚP žádost o jeho
úhradu.
Hradí tento kurz úřad práce?
Kurz je akreditovaný na MŠMT a osoby evidované na úřadu práce mohou požádat úřad práce o jeho
úhradu. Za tímto účelem vyplňte formulář s názvem „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“, který musíte na
úřadu práce odevzdat alespoň 21 dní před zahájením kurzu. Formulář je možné získat na ÚP nebo
stáhnout z jejich stránek na internetu. Ještě před odevzdáním se s tímto formulářem musíte stavit
k nám, abychom v něm mohli potvrdit cenu zvoleného kurzu. V případě schválení vaší žádosti o
zvolenou rekvalifikaci hradí tento kurz úřad práce. Podmínkou však je úspěšné ukončení kurzu. Pokud
bez vážných důvodů kurz úspěšně neukončíte, musíte uhradit jeho cenu ze svých prostředků.
Lze navštěvovat tento dopolední kurz, i když nepotřebuji osvědčení s akreditací?
Zájemci, kteří nepotřebují akreditovaný kurz, mohou navštěvovat odpolední kurz s názvem „Daňová
evidence – zkrácený kurz“. Tento je kratší o procvičování a opakování před zkouškou a nezahrnuje
vlastní zkoušku. Tím je jeho hodinová dotace o něco nižší a kurz je levnější. Pokud někomu

nevyhovuje odpolední výuka, kdy je zkrácený kurz organizován, pak lze na základě individuální
domluvy zájemce zařadit do dopoledního akreditovaného kurzu s tím, že nebude absolvovat poslední
2 lekce, kdy probíhá opakování a zkouška, přičemž bude hradit sníženou cenu 3800 Kč. Podmínkou
je pouze to, aby v dopoledním kurzu bylo volné místo.
Počet účastníků v učebně
Kurz bude zahájen při minimálním počtu 5 osob. Naše vzdělávací organizace upřednostňuje
individuální přístup a přátelskou atmosféru, proto je ve skupině maximálně 9 osob. Klademe velký
důraz na to, aby ve výuce byl prostor pro dotazy každého účastníka.
Přihlášení a způsob platby
Zájemce prosíme, aby si stáhli přihlášku, vyplnili ji a odeslali na e-mail svetvzdelavani@seznam.cz
Po předběžné telefonické dohodě nás lze také navštívit v sídle naší organizace (Ostrava – Zábřeh,
Ovocná 4) a přihlásit se osobně nebo vhodit vyplněnou přihlášku do schránky. Přihlášky je nutno
odeslat nejpozději do 25. 9. 2015, abychom byli schopni zjistit počet zájemců a všechny přihlášené
informovat mailem o způsobu úhrady (převodem na bankovní účet nebo hotově v určené dny). Úhrada
kurzu musí být provedena nejpozději v den jeho zahájení.
Účastníci, kteří by měli zájem o platbu formou 3 splátek, zvolí tento způsob platby v přihlášce. Splátky
jsou pak rozloženy dle uvedeného rozpisu (navýšení ceny o 30 Kč odpovídá pouze zvýšeným
administrativním nákladům na bankovní poplatky a zaúčtování).
Cena za tento kurz při jednorázové platbě činí 4300 Kč

Vaše dotazy zodpovíme na telefonu 595 783 013 nebo na emailu ing.phd.dvorska@seznam.cz

