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TOP KURZ ODKAZY NA WEB 
 

Controlling a reporting – praktické využití, současné trendy 

Jak vyhodnotit finanční situaci podniku včetně ekonomického výkonu a  finanční 

pozice na trhu. Třídenní seminář a kontrolní zkouška. 

20. 4. – 4. 5. 2022 | Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. 

 

 

  
 

Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2022 

Získejte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových 

zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny .  

20. 4. 2022 | Ing. Jiří Jindrák 

 

  

Co musí účetní vědět o DPH 

Problematika DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH i s vhodnými postupy 

při zaúčtování na konkrétních příkladech a chybách z praxe. 

21. 4. 2022 | Ing. Petr Kout, CSc. 

 

  

Práva a povinnosti daňového poplatníka 

Jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. 

Včetně tipů, jak projít daňovou kontrolou a aktuální judikatury. 

29. 4. 2022 | Ing. Martin Bortlík 

 

  

Excel pro účetní prakticky  

Kontingenční tabulky a grafy, export a import a export dat. Tabulky jsou skvělým 

nástrojem pro vizualizaci dat, který zvládne  a využije každý ve své praxi. 

3. 5. 2022 | Ing. Petr Pecháček 

 

  

Pohledávky – účetní a daňové aspekty 

Pohledávky v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním 

praktických dopadů zákonných ustanovení v praxi podnikatelských subjektů.  

4. 5. 2022 | Ing. Jiří Jindrák 
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Odměňování mzdou a odměnou z DPP/DPČ – teorie a praxe 

Připravte se na tvorbu mzdového systému. Neznalost se v této oblasti 

nevyplácí. Hrozí Vám pokuty kontrolních orgánů a drahé spory se zaměstnanci. 

19. 4. 2022 | Mgr. Tomáš Liškutín 

 

  
 

Vysílání pracovníků do zahraničí nejen na pracovní cesty  

Povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evrop . 

práva a pravidla o vysílání pracovníků do nečlenských států mimo EU. 

22. 4. 2022 | Mgr. Magdaléna Vyškovská 

 

  

Mzdové účetnictví pro personalisty 

Co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady? Podíváme se na vybrané 

okruhy ze mzdové i pracovněprávní oblasti a vše propojíme s příklady z praxe. 

25. – 26. 4. 2022 | Vladislava Dvořáková, DiS. 

 

  

Home office, sick days – modelové příklady 

Práce z domova je v zákoníku práce upravena jen dílčím způsobem, proto je 

nutné povinnosti zaměstnavatele dovodit z obecných ustanovení . Jak na to? 

28. 4. 2022 | Mgr. Tomáš Liškutín 

 

  

Mzdová akademie pro začínající v praxi 

Mzdová agenda dle platné legislativy. Budete se umět orientovat ve všech 

povinnostech zaměstnavatele. Jako zaměstnanec zjistíte své nároky… 

3. – 5. 5. 2022 | Ing. Olga Krchovová 

 

  

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků 

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují , sociální zabezpečení 

(výklad koordinačních nařízení), zdravotní pojištění a daňová problematika. 

11. 5. 2022 | Mgr. M. Vyškovská, T. Novotný, PhDr. Mgr. A. Ander 
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Chyby při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 

Nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění 

smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů.  

27. 4. 2022 | Mgr. Jiří Lehečka 

 

 
 

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti 

Pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit ve státních orgánech, 

obcích, krajích, přísp. organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory… 

21. 4. 2022 | Ing. Miroslava Pýchová 

 

  

Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 

Konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až 

po vymáhání pohledávky i podrobnosti o daňových a účetních souvislostech. 

3. – 4. 5. 2022 | Ing. Jiří Jindrák, Mgr. Jiří Lehečka 

 

  

Cash flow v teorii i praxi 

Jak výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky 

a interpretovat údaje v cash flow. Naučíte se hodnotit výkonnost firmy .  

17. – 18. 5. 2022 | Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. 

 

  

POWER BI aneb jak udělat parádní reporty o dost snadněji 

Určeno všem, kteří potřebují automatický reporting, ale nechtějí jej “vyzobávat” 

z excelovských tabulek. Analytický a reportingový nástroj Power BI. 

6. 5. 2022 | Ing. Veronika Lencová, MBA 

 

  

Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek 

Oblast internetového prodeje a platebního styku . Včetně aktuálních 

mezinárodních sankcí a připravovaných změn v systému CERTIS. 

25. 5. 2022 | Mgr. Markéta Hálová, Ph.D. 
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Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením 
Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení 
úpadku dlužníka oddlužením. 
5. 5. 2022 | Mgr. Věra Modlitbová 

 

 

  
 

Vysílání pracovníků do členských států EU/EHP/CH 
Cílem semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců 
do EU z pohledu evropského práva a objasnit pravidla směrnic. 
22. 4. 2022 | Mgr. Magdaléna Vyškovská 

 

  

Jak využít „zelené“ povinnosti a ESG ve prospěch firmy 
Cílem semináře je seznámit vás s aktuální i s plánovanou legislativou Evropské 
unie spojenou s odpovědným a ekologicky šetrným podnikáním. 
2. 5. 2022 | Mgr. Stanislav Klika 

 

  

Právo pro e-shopy vč. správného nastavení cookies 
Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor  
a jak správně postupovat. 
6. 5. 2022 | Mgr. Vít Hruška, LL.M. 

 

  

Zákoník práce v praxi – speciálka 
Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního 
práva, včetně změn právní úpravy provedených (nejen) novelou zákoníku práce. 
12. – 13. 5. 2022 | JUDr. Petr Bukovjan; JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 

 

  

Protikorupční chování 
Seminář je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných 
celků na pozicích (nejen) vyššího i středního managementu. 
26. 5. 2022 | Mgr. Vladimír Černý 
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Psychosomatika – práce s myslí i tělem  
V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace 
vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. 
4. 5. 2022 | Mgr. Bc. Jitka Meindl 

 

 

  
 

Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik taktik 
Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik, poznáte a posílíte své 
silné stránky ve vyjednávání. 
26. – 27. 4. 2022 | PhDr. Mgr. Dušan Kalášek 

 

  

Stres ne, děkuji – jak zklidnit mysl a emoce 
Získáte návod na to, jak se neztrácet v myšlenkách, ale naplno prožívat,  
co se děje právě teď.  
28. 4. 2022 | Mgr. Monika Hasalová 

 

  

Malý mediální trénink 
Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní  
„PR manuál“. 
5. 5. 2022 | Ing. Hana Hejsková 

 

  

Práce s emocemi v manažerské praxi 
Dozvíte se, jak manažersky ustát rozjitřené emoce v týmu, které by mohly 
přerůst v konflikt. 
17. 5. 2022 | Mgr. Michal Žmolík 

 

  

Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka 
Dozvíte se, jak rozpoznat některé „hry“, které členové uvnitř týmu hrají  
a jak různých situací využít k dosažení stanoveného cíle. 
24. – 25. 2022 | Ivona Homolková 

 

  

 

 

 

PREZENČNĚ 

UKÁZAT DALŠÍCH 140 ŠKOLENÍ 

PREZENČNĚ 

PREZENČNĚ 

PREZENČNĚ 

PREZENČNĚ 

PREZENČNĚ 

www.vox.cz 

https://vox.cz/kurzy/psychosomatika-prace-s-mysli-i-telem-aneb-jak-predejit-potizim-3/?termin=261281&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kategorie/kurzy-a-seminare/lide-a-jejich-rozvoj/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kategorie/kurzy-a-seminare/lide-a-jejich-rozvoj/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kurzy/vyjednavani-v-obtiznych-situacich-nacvik-vyjednavacich-taktik-108/?termin=41914&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kurzy/stres-ne-dekuji-jak-zklidnit-mysl-a-emoce-v-narocnych-situacich/?termin=167724&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kurzy/moderni-public-relations-manual-komunikace-s-medii-2/?termin=181867&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kurzy/prace-s-emocemi-v-manazerske-praxi/?termin=183094&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4
https://vox.cz/kurzy/vedeni-lidi-moji-lide-moje-vizitka-dvoudenni-seminar-2/?termin=207313&utm_source=Newsletter&utm_medium=Quanda&utm_campaign=komplet_pdf_kal_7_4


6 
 

 

 

 

TOP KURZ ODKAZY NA WEB 
 

Jak telefonovat s klienty bez obav, efektivněji a úspěšněji 
Dozvíte se, proč se telefonování nemusíte bát. 
Zjistíte, jak klienta zaujmout při prvním kontaktu. 
21. 4. 2022 | Lenka Jedličková 

 

 

  
 

Zvládání krizových situací proměnou komunikace 
Vyzkoušíte si řešení situací, ve kterých se necítíte komfortně, pociťujete 
nežádoucí emocionální zátěž anebo nedokážete dosáhnout cíle jednání. 
3. 5. 2022 | Mgr. Jarmila Skopalová 

 

  

Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců 
Získáte inspiraci, jak pracovat s lidmi v rámci plánování a rozvoje, uvědomíte si, 
jaký je rozdíl mezi potenciálem a rezervami a dozvíte se, s čím a jak pracovat. 
5. 5. 2022 | Mgr. Patricie Chvojková 

 

  

Time management a zvládání stresu 
Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu 
současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. 
10. – 11. 5. 2022 | Stanislava Vávrová 

 

  

LinkedIn pro personalistu profesionála 
Zjistíte, jak vylepšit vyhledávání vhodných kandidátů na LinkedInu i na dalších 
sociálních sítích.  
12. 5. 2022 | Ing. Veronika Lencová, MBA 

 

  

Cesta k úspěšnému obchodu krok za krokem 
Program obsahuje soubor srozumitelně a efektivně sestavených pravidel, která 
vás krok za krokem dovedou k pochopení, jak budovat důvěru se zákazníky. 
23. 5. 2022 | Anna Tvrzníková 
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