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Daň z přidané hodnoty pro rok 2022 – komplexní pohled 

Jak Jaké jsou problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy 

platné k datu konání? Změny zákona o DPH z roku 2021 a změny pro rok 2022.  

16. 5. 2022 | Ing. Václav Benda 

 

  
 

Daň z příjmů právnických osob – změny a vybrané problémy 

Daně z příjmů právnických osob v roce 2022, komplikovaná ustanovení 

a judikatura. Pro zkušené finanční manažery, účetní, daň. poradce a auditory. 

17. 5. 2022 | Ing. Jiří Nesrovnal 

 

  

Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 

Vymezení podléhajících příjmů, příjmy osvobozené, základ daně, schéma 

výpočtu daňové povinnosti, slevy na dani a zvláštní případy výpočtu daně. 

20. 5. 2022 | Ing. Monika Sušánková 

 

  

IFRS v praxi – pro pokročilé 

Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuse a bohaté studijní 

materiály. Exkluzivně v nabídce 1. VOX s předním českým znalcem IFRS.  

23. – 25. 5. 2022 | Robert Mládek 

 

  

Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace 

Co obnáší přechod na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné 

moci, tak i soukromoprávní? Jak postupovat a prokázání identifikace účastníků. 

27. 5. 2022 | MVDr. Milan Vodička 

 

  

Daňové minimum pro účetní 

Získejte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani 

z přidané hodnoty a o majetkových daních + specifické oblasti správy daní. 

30. 5. – 1. 6. 2022 | Ing. Aneta Pich 
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Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022 

Seznamte se s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), praktickými příklady a vzory k implementaci v praxi. 
17. 5. 2022 | Mgr. Petr Kaňka 

 

  
 

FKSP a sociální fondy – aktuálně i novinky pro rok 2022 

Seznamte se s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP 

a sociálních fondů. Ukážeme si, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. 

18. 5. 2022 | Ing. Martin Šabo 

 

  

Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022 

Získejte kompletní přehled o mzdových předpisech. Kurz je vhodný pro mzdové 

účetní, personalisty a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.  

25. 5. 2022 | Ing. Růžena Klímová 

 

  

GDPR – zpracování osobních údajů prakticky 

Podívejte se s námi na problémy, které správci a zpracovatelé nejčastěji řeší: 

Určení role správce, zpracovatelské smlouva, posouzení vlivu na ochranu… 

26. 5. 2022 | Mgr. Bc. David Burian 

 

  

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech 2022 

Získejte přehled o principech při poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich 

daňových dopadů. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2022… 

6. 6. 2022 | Mgr. Magdaléna Vyškovská 

 

  

Dovolená podle odpracovaných hodin včetně příkladů 2022 

Ujistěte se, že při zpracování mezd postupujete správně, a že váš SW pracuje 

dle legislativních podmínek. Dovolená v různých typech pracovní doby… 

17. 6. 2022 | Vladislava Dvořáková, DiS. 
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Cash flow v teorii i praxi 

Jak výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Naučíte se plánovat peněžní toky 

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

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

 

 
 

Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 

Máte problémy při čerpání dotací? Poradíme vám, jak je řešit.  V režimu zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů… 

19. 5. 2022 | Bc. Ing. Zuzana Strnadová 

 

  

Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám 

Pochopte metody finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního 

řízení podniku. Budete umět analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat… 

14. – 16. 6. 2022 | Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. 

 

  

Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) a sankce 

Zákon proti praní peněz a související předpisy EU. Uplatňování mezinárodních 

sankcí v ČR. Informace o návrhu nových evropských předpisů v oblasti AML… 

23. 5. 2022 | Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Petr Korbáš 

 

  

Základy risk managementu včetně příkladů z praxe 

Získejte komplexní přehled a konkrétní tipy z praxe. Lektorka se s vámi podělí 

o zkušenosti a zajeté šablony z pozice finančního ředitele a risk manažera…. 

30. 5. 2022 | Ing. Zdenka Šulcová (Volkánová), Ph.D. 

 

  

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota  

Podívejte se na principy ocenění znalcem. Získáte široký přehled 

tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění… 

2. 6. 2022 | Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS 
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Veřejné zakázky malého rozsahu – praktický rozbor a problémy  

Zákonný rámec, tématika uveřejňování, uzavírání smluv a změny závazků 

z těchto smluv. Doporučeno všem účastníkům zakázkového řízení… 

3. 6. 2022 | Mgr. Markéta Svobodová 

 

 

  
 

Jak bezpečně uzavírat obchodní smlouvy 

Jak uzavírat smlouvy a jak je psát. Jak se nejlépe zabezpečit proti druhé 

smluvní straně. Jak vybrat vhodný smluvní typ a maximalizovat výhody pro…  

13. 6. 2022 | Mgr. David Fabián 

 

  

Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022 

Zorientujte se v systému nemoc. pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané 

nejasné či sporné otázky a komplikované situace.  Předpokládané změny... 

19. 5. 2022 | Mgr. Šárka Chotěborská 

 

  

Náhrada škody včetně aktuální judikatury pro vaši praxi 

Získejte přehled o podmínkách, za jakých lze náhradu škody přiznat, o rozsahu 

a způsobu náhrady, o možnostech zproštění odpovědnosti za škodu… 

20. 5. 2022 | JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. 

 

  

Nabývání nemovitostí – právní a daňový pohled 

Praktické aspekty nemovitostních transakcí s příklady z praxe.  Podívejte se na 

transakční proces nabývání nemovitostí, a to jak asset deal, tak share deal… 

25. 5. 2022 | Tým lektorů 

 

  

Protikorupční chování 

Jak bojovat proti korupci, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit 

obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování…  

26. 5. 2022 | Mgr. Vladimír Černý 
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Manažer jako kouč, koučování pro manažery 

Podřízený, nebo spolupracovník? Nadřízenost – anebo vzájemná spolupráce 

a respekt? S jakými principy je možné při koučování pracovat. Odnesete  si… 

8. – 9. 6. 2022 | Ivona Homolková 

 

 

  
 

Píšete dobře? Pište perfektně –formálně i neformálně 

Pište moderně, osobitě a přitom správně . Odnesete si rady, tipy a nápady, jimiž 

své klienty příjemně překvapíte. Osvojíte si nové způsoby práce s textem. 

11. 5. 2022 | Jiřina Alex Juranková 

 

  

Efektivní řešení manažerských situací pro lepší výkon týmu 

Principy efektivní komunikace a řízení týmu, zdokonalíte se v poskytování 

zpětné vazby – té kritické i pozitivní. Posunete svoji úroveň řízení na vyšší… 

12. 5. 2022 | Mgr. Martin Rejhon, MBA 

 

  

Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit  

Je lepší vést, nebo řídit? Zjistíte a ujasníte si, jaký je váš styl vedení, dozvíte 

se, jak podporovat motivaci vašeho týmu a jak budovat vzájemnou důvěru… 

17. 5. 2022 | Ing. Radek Drnovský 

 

  

HR CHATTING: Hormonální leadership 

Pochopte chování, motivaci a spokojenost zaměstnanců na základě znalosti 

fungování hormonů v těle člověka. Na základě těchto znalostí postavte tým… 

10. 6. 2022 | Ing. Markéta Černá | ZDARMA 

 

  

LinkedIn pro pokročilé uživatele 

Jak vylepšit vyhledávání vhodných kandidátů na LinkedInu i dalších sociálních 

sítích. Poznáte, jak můžete získat výhodu zlepšením vyhledávacích technik…  

16. 6. 2022 | Ing. Veronika Lencová, MBA  
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UKÁZAT DALŠÍCH 100 ŠKOLENÍ 

PREZENČNĚ 

PREZENČNĚ 

ONLINE 

ONLINE 

 

PREZENČNĚ 

V tomto přehledu nejsou zahrnuty všechny naše kurzy. Více školení najdete na stránkách: www.vox.cz 
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Obchodní a vyjednávací dovednosti – dvoudenní seminář 

Zdokonalte svou přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti 

potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv…  

22. – 23. 6. 2022 | Stanislava Vávrová 

 

 

  
 

Cesta k úspěšnému obchodu krok za krokem 

I malé změny v obchodním přístupu dokážou přinést velké výsledky. Soubor 

srozumitelně a efektivně sestavených pravidel, která vás krok za krokem… 

23. 5. 2022 | Anna Tvrzníková 

 

  

Jednáme s klientem po telefonu 

Naučte se správné komunikační postupy. Jak zaujmout a projevit o zákazníka 

zájem. Rozdíl mezi schopností příjemně zaujmout nebo nátlakově prodat… 

9. 6. 2022 | Lenka Kubáčová 

 

  

Malý mediální trénink 

Zjistěte, kdy, jak a z čeho se “vaří” kvalitní vztahy s médii a odneste si základní 

recepty na jejich přípravu. Jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro… 

9. 6. 2022 | Ing. Hana Hejsková 

 

  

Právní nástrahy v marketingu a reklamně  

Na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat.  

Naučíte se, jak správně nastavit smlouvy a co vše je dobré v nich upravit. 

14. 6. 2022 | Mgr. Vít Hruška, LL.M. 

 

  

Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět 

Účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních.  

Po kurzu budou vaše reakce rychlejší a pro druhé srozumitelnější. 

16. 6. 2022 | Lenka Kubáčová 
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