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Nový daňový řád
Daňová kontrola



Zveme vás na cyklus seminářů věnovaných daňovému řádu  
a praktickým otázkám spojeným s daňovou kontrolou. Náš tým 
odborníků vás provede taji nového zákona, daňového řádu a zároveň 
vám předá praktické rady a tipy spojené s daňovou kontrolou. 
Semináře budou probíhat formou roadshow po regionech České 
republiky a záleží pouze na vás, jaké téma a místo si vyberete. 

Daňový řád aneb revoluce v řízení s berními úředníky
Od ledna příštího roku zavádí zákonodárce nová pravidla pro komunikaci s berními 
úřady. Současný zákon o správě daní a poplatků bude nahrazen novým předpisem, 
daňovým řádem. 

Téma 
první:

V rámci našeho semináře se zaměříme na tři okruhy témat, která doplníme  
příklady z praxe:
 » daňová kontrola včera - praktické zkušenosti s právní úpravou daňové kontroly
 » daňová kontrola dnes - aktuální judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního  
 soudu týkající se daňové kontroly a její projevy v přístupu  
 daňové správy

 » daňová kontrola zítra - úprava daňové kontroly v daňovém řádu z hlediska   
 nejdůležitějších změn 

Daňová kontrola včera, dnes a zítra
Daňová kontrola je jedním z nejsilnějších nástrojů v rukou berních úřadů. Její zahájení je 
mnohdy doprovázeno obavami ze strany podnikatelů. Poté, co jsme si navykli na pravidla, 
která pro vedení daňové kontroly vymezil zákon o správě daní a poplatků, přichází 
zákonodárce s daňovým řádem, kde pro daňovou kontrolu stanoví nová pravidla. 

Téma 
druhé:

Jestli se ptáte:
Co se pro mě jako pro podnikatele změní? Budu mít nějaké nové povinnosti? Jak se změní 
přístup berních úředníků od nového roku? Jak to bude s placením daní, se lhůtami pro jejich 
vyměření či s daňovou kontrolou podle nových pravidel?
Jsme připraveni na vaše dotazy odpovědět.



Termín Místo Téma

12. října 2010
9:00–12:30 hodin

ZLÍN 
Budova Podnikatelského 
inovačního centra

 » Daňová kontrola včera, dnes a zítra
 » *Rizika doručování v podnikatelské praxi

18. října 2010
9:00–12:30 hodin

BRNO
Hotel Holiday Inn

 » Daňová kontrola včera, dnes a zítra
 » *Rizika doručování v podnikatelské praxi 

18. října 2010
14:00–17:30 hodin

OSTRAVA
Hotel Park Inn

 » Daňová kontrola včera, dnes a zítra
 » *Rizika doručování v podnikatelské praxi

26. října 2010
9:00–12:30 hodin

PLZEŇ
Hotel & Congress centre 
Primavera

 » Daňový řád aneb revoluce v řízení  
s berními úředníky?

 » *Právní aspekty souběhu funkcí

11. listopadu 2010
9:00–12:30 hodin

HRADEC KRÁLOVÉ
Hotel Černigov F&B

 » Daňový řád aneb revoluce v řízení  
s berními úředníky?

 » *Právní aspekty souběhu funkcí

1. prosince 2010
9:00–12:30 hodin

PRAHA
Budova 
PricewaterhouseCoopers

 » Daňový řád aneb revoluce v řízení  
s berními úředníky?

 » *Právní aspekty souběhu funkcí

Přehled termínů, míst konání a témat do konce roku 2010: 

Problematikou daňového řádu a daňové kontroly vás budou provázet:
 » Peter Chrenko, partner společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, 
 » Radek Buršík, manažer společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, 
 » Petra Nováková, manažerka společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, členka Legislativní rady 
vlády, spoluautorka komentáře daňového řádu vydaného nakladatelstvím C.H.BECK

*Přidruženými tématy souvisejícími s právní problematikou vás provedou:
 » Advokáti společnosti Ambruz & Dark, přidružené advokátní kanceláře k PricewaterhouseCoopers



Prezentace budou probíhat 
v českém jazyce.

© 2010 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers 
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Máte zájem o seminář na jiné téma? Chcete se dozvědět více?
Ozvěte se nám, přijedeme za vámi!

Jazyk:

Poplatek:

Registrace:

Poplatek za účast na semináři 
je 600 Kč včetně DPH.

Máte-li zájem se některého ze seminářů zúčastnit, zaregistrujte se, prosím, 

na webové stránce: www.pwc.cz/danovespory 

Můžete také kontaktovat:

 » Vandu Bečicovou, +420 542 520 185, vanda.becicova@cz.pwc.com 
(Brno, Zlín, Ostrava) 

 » Alenu Feckovou, +420 251 152 581, alena.feckova@cz.pwc.com 
(Plzeň, Hradec Králové, Praha)

Mediální partner akce:


