PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Autoprevádzka v roku 2019
Zákonné povinnosti prevádzkovateľa cestných motorových
vozidiel (CMV) v zmysle osobitných predpisov, ekonomické,
účtovné a daňové aspekty používania CMV

3. apríla 2019
Bratislava, COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová
dlhoročná špecialistka, autorka odborných publikácií a lektorka v oblasti autoprevádzky

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Povinnosti prevádzkovateľa CMV sa v dôsledku novelizácií viacerých osobitných
predpisov neustále menia. Inak tomu nie je ani v roku 2019. Prinášame Vám komplexný
prehľad povinností v rámci uvedenej problematiky.
Seminár je určený pre všetky právne formy právnických osôb: verejná správa – štátna
správa a samospráva, podnikatelia.
Cieľová skupina
Seminár je určený najmä štatutárnym zástupcom (riaditeľom, konateľom), vedúcim
autoprevádzok a vedúcim oddelení dopravy, ktorí používajú cestné motorové vozidlá
(služobné – súkromné) na zabezpečenie hlavných úloh podniku (organizácie) alebo na
pracovné cesty, vedúcim ekonomického odboru, účtovníkom, správcom dlhodobého
majetku, likvidátorom cestovných náhrad.

PROGRAM
Základné povinnosti prevádzkovateľa CMV v zmysle osobitných predpisov
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•

Prihlasovanie obstaraného MV (registračný poplatok), zmenou, vyraďovaním CMV
Udržiavanie MV v stave spôsobilom na premávku CMV na pozemných
komunikáciách (STK)
Povinná - doplnková výbava (letná - zimná)
Zákonné a havarijné poistenie MV
Povinné školenie vodičov - referentov
Zabezpečovanie lekárskych prehliadok v zmysle osobitného predpisu
Povinnosti pri dopravných nehodách, škodových udalostiach
Kontrola príslušných dokladov a spôsobilosti vodiča na premávku na PK pred
vyslaním vodiča na pracovnú cestu
Zabezpečenie vedenia príslušných evidencií za účelom správneho vyčíslenia
spotreby PHL, resp. iných výdavkov na opravu, údržbu CMV
Používanie služobného CMV aj na súkromné účely zamestnancov (osobitná dohoda,
povinnosť zdanenia,...)
Používanie súkromného CMV na pracovné cesty zamestnancov pre zamestnávateľa
(osobitná dohoda, predkladanie dokladov o CMV)
Používanie prenajatého (finančný, operatívny lízing) alebo vypožičaného CMV
Používanie vlastného (cudzieho) CMV
Parkovanie - garážovanie CMV (po výkone práce, resp. skončení PC)
Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (určovanie podmienok pracovnej cesty,
kontrola ich splnenia)
Povinná spolupráca s personálnym odborom v oblasti spracovania príslušných
dohôd (dohoda o hmotnej zodpovednosti, o používaní súkromného CMV,
o používaní služobného CMV na súkromné účely zamestnancov,...)
Povinná spolupráca s ekonomickým odborom (zaraďovanie - vyraďovanie CMV
z používania, odpisový plán, výpočet PHL, výdavky na daňové účely,...)
Prehľad novelizovaných predpisov

Ekonomické, účtovné a daňové aspekty používania CMV
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Spôsoby obstarania CMV a ich vplyv na účtovnú a daňovú evidenciu
Zaraďovanie, odpisovanie, vyraďovanie CMV z používania, likvidácia CMV (postup,
povinnosti prevádzkovateľa)
Výdavky na ochranu majetku - CMV (zákonné - havarijné poistenie CMV)
Evidencia výdavkov na opravy, údržbu CMV (na účely zohľadnenia daňových limitov)
Evidencia spotreby PHL pri zohľadnení noriem spotreby jednotlivých CMV, prípadne
riešenie spotreby nad príslušnú normu
Riešenie spôsobených škôd na CMV
Evidencia - riešenie spôsobeného schodku - manka osobne zodpovedných vodičov
(vrátane referentských)
Likvidácia cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
(najmä stravného, vreckového, vedľajších potrebných výdavkov, spotreby PHL
základnej náhrady, atď. v zmysle ust. § 4 a § 7, 15 zákona o cestovných náhradách)
Výdavky pri používaní súkromných CMV na PC (podmienky uznania výdavkov,...)
Evidencia, výpočet, úhrada výdavkov pri používaní služobných CMV na súkromné
účely
Zdaňovanie nepeňažného príjmu za používanie služobného CMV na súkromné
účely
Limitované výdavky na daňové účely (druhy, podmienky, výška limitov, evidencia preukázanie)
Daň z MV pri používaní súkromného CMV a vyplácaní náhrad za použitie MV

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 15.00

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare,
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

76,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 3042019
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Autoprevádzka v roku 2019

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 3.4.2019

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

