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Přehled změn od 1. 1. 2019
Elektronická evidence tržeb.
Pracovně právní oblast.
Daň z příjmů.
Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění.
Ostatní aktuální změny.

Zubní ordinace jako fyzická nebo právnická osoba
Provoz praxe z pohledu fyzické a právnické osoby. Silné a slabé stránky obou variant. Porovnání hospodářských
výsledků a daňového zatížení. Snížení mzdových nákladů s využitím benefitů. Daňová optimalizace.
Přechod z fyzické osoby na SRO.
Zkušenosti z praxe.

Převod praxe (koupě a prodej)
Včasná příprava na převod zubní ordinace krok za krokem. Zkušenosti z dosavadní praxe, upozornění na chyby, které
se mohou stát již při přípravě prodeje a jednání o ceně praxe. Příklady negativních daňových dopadů při nevhodném
načasování nebo formulaci kupní smlouvy. Rozdíly mezi prodejem ordinace fyzické osoby a společnosti s ručením
omezeným.

Kalkulace cen a závěry z cenových kontrol v zubních ordinacích
Jak se vyvarovat zbytečných negativních kontrolních zjištění.
Přehled nákladů, které nemohou být zahrnuty do „minutové kalkulace“ jako podklad vnitřního předpisu pro účetní.
Argumenty pro obhajobu stěžejních ukazatelů, komunikace v průběhu kontroly. Sporné výklady některých částí
metodiky pro kalkulace cen.

Ordinační ceníky v elektronické podobě, optimalizace cen
Příprava ceníku výkonů a protetických výrobků v ordinačním software
- ceník výkonů,
- ceník protetických výrobků s variabilními cenami laboratoře,
- ceník dentálních materiálů a pomůcek.
Efektivnější využívání ordinačního software k průběžným bilancím a optimalizaci cen.
Praktické příklady.

GDPR (ochrana osobních údajů) v ordinaci zubního lékaře
Hodnocení „revoluce v ochraně osobních údajů“ po osmi měsících zavedení do praxe.

Praktické zkušenosti z kontrolní činnosti orgánů státní správy
Kontroly inspektorátů práce. Přehled dokumentace, nejčastější nedostatky.
Daňové kontroly – příprava dokumentace, zásady komunikace v průběhu kontroly, nejčastěji kontrolované oblasti.
Případy, kdy měla zubní ordinace povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba podle zákona o dani z přidané
hodnoty a odvést DPH finančnímu úřadu. Problematika darů. Archivace účetní dokumentace v souvislosti se lhůtou
pro doměření daně finančním úřadem.
Kontroly SÚKL. Povinný předpis o skladování léčiv a desinfekčních prostředků.
Kontroly odborů zdravotnictví krajských úřadů. Kontrolní zjištění v souvislosti se zákonem o zdravotních službách.

Ekonomika zubní ordinace
Sledování relevantních ekonomických ukazatelů. Problematika zvyšování mezd zdravotnických pracovníků
v ordinacích. Konkrétní příklady výsledků hospodaření při různé hodnotě minutové sazby a různém poměru přímých
plateb a úhrad pojišťoven v referenčních ordinacích.
Nejčastější dotazy zubních lékařů, které byly řešeny během roku 2018.

Diskuse a dotazy v průběhu semináře i po skončení hlavního programu

