
Novinky v daňovém systému a řešené případové studie 

 

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí 
hodinové dotace: 

 

Program je navrhovaný pro stávající pedagogické pracovníky zejména středních škol a 

vyšších odborných škol, vyučující základů společenských věd a odborných předmětů 

zaměřených na podnikovou ekonomiku, daně, účetnictví a finance.  

Bude složen z následujících témat: 

 Zdanění fyzických osob  

 Pojistné sociálního pojištění 

 Zdanění právnických osob 

 Daň z přidané hodnoty 

 Správa daní 

 Diskuse problémových míst a novinek 

 

Anotace  

Kurz bude obsahovat aktuální novinky v českém daňovém systému (zdanění osobních příjmů 

včetně sociálního pojistného, zdanění právnických osob, DPH, správa daní) a bude obsahovat 

i řešení konkrétních příkladů a případových studií využitelných jak pro výuku v odborných 

středoškolských předmětech, tak pro řídící praxi škol nebo projektů. 

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků. 

Hodinová dotace: 8 výukových hodin. 

 

2. Vzdělávací cíl: 
 

V programu se plánuje získání celkového přehledu o nových informacích v oblasti daní. 

Propojení témat často přednášených odděleně do jednoho celku podpoří komplexní pohled 

posluchačů. Do výuky budou zapojeny případové studie. Některé případové studie budou 

moci posluchači s mírnou modifikací použít i při výuce studentů na středních a vyšších 

odborných školách.  

Využití dosažených cílů ve výchovně vzdělávacím procesu: 

 Možnost využití nově získaných informací při výuce odborných předmětů na SŠ či VOŠ. 

 Možnosti využití případových studií pro výuku odborných předmětů na SŠ či VOŠ. 



 Využití nových znalostí a dovedností pro současné nebo budoucí manažerské pozice 

v rámci fungování školy nebo řízení projektů. 
 
Metodika výuky 

Metodou výuky je přímá výuka formou kombinace přednášky, řešení příkladů a případových 

studií a diskuse. Výuka je podpořena umístěním materiálů v elektronické formě na webových 

stránkách kvf.vse.cz.  

3. Jmenný přehled lektorů 
 
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 
 

 vedoucí katedry veřejných financí 

 garant vzdělávání v oboru zdanění Komory auditorů České republiky. 

 člen Národní diskusní skupiny k daním z příjmů při MF ČR 

 
Ing. Hana Zídková, Ph.D. 

 

 Školitel nových i stávajících zaměstnanců firmy v rámci Ernst & Young University 

 Artur Andersen Česká republika k.s. - Daňový konzultant, specializace na oblast DPH 

(poradenství v oblasti daní z příjmů a DPH) 

 Cestovní kancelář Great Adventure, s.r.o. - Spolumajitel, manažer (podnikání v cestovním 

ruchu) 

 BPP Professional Education: Příprava a kontrola výukových materiálů ke školení DPH 

v rámci kurzů ACCA 
 


