
DPH – co nás čeká (a nemine) v roce 2014 
V lednu nezačínáme jen plnit novoroční předsevzetí, ale novodobou tradicí je, že začínáme bojovat s novelami 
různých daňových zákonů. Protože přiznání k DPH nepočká, je třeba začít co nejdříve. Ve snaze vám tento „boj“ 
alespoň trochu ulehčit jsme pro vás připravili daňový seminář, během kterého se zaměříme nejen na změny  
v DPH od roku 2014, ale i na vývoj v aplikaci stávajících ustanovení, který přinesl rok 2013, a to jak v oblasti 
výkladů české daňové správy, tak v oblasti soudní judikatury.  

Pozvánka na seminář 
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Semináře v Praze:  
Termíny:  13. prosince 2013 
 16. prosince 2013 
 17. ledna 2014 
 20. ledna 2014 
Čas:  od 8.30 do 12.00 (registrace od 8.00) 
Místo konání:  budova City Green Court  
 Hvězdova 2c, Praha 4 
Registrace:  Jana Adamcová  
 dph.seminare@cz.pwc.com  

Na jednotlivé semináře se, prosím, přihlaste nejpozději pět dní před dnem konání semináře. Během seminářů 
bude věnován dostatek času také diskuzím praktických problémů uplatnění DPH ve vaší společnosti. 
Praktickému zaměření seminářů bude přizpůsoben i počet účastníků. 

V případě většího počtu zájemců ze stejné společnosti jsme připraveni nabídnout 
individuální termín semináře a přizpůsobit cenu a obsah individuálním požadavkům.  
V takovém případě jsme schopni uspořádat seminář i v anglickém jazyce. Cena 
individuálního semináře se bude pohybovat v rozmezí 30 000 až 45 000 Kč bez DPH,  
v závislosti na délce semináře a diskutovaných tématech. Počet účastníků takového 
semináře není omezen. 

Přednášející: 
DPH specialisté ze společnosti PwC ČR 
 
Jazyk: 
Semináře budou probíhat v češtině. 

Cena každého semináře je 3 509 Kč vč DPH  
(2 900 Kč bez DPH). V případě registrace  
4  a více zástupců z jedné společnosti na kterýkoli  
z těchto seminářů nabízíme slevu 10 % z celkové 
částky pro celou společnost. 

Seminář v Brně:  
Termín: 12. prosince 2013  
Čas:  od 9.00 do 12.30 (registrace od 8.30) 
Místo konání:   Hotel Holiday Inn 
 Křížkovského 20, Brno 
Registrace:  Radka Plchová 
 radka.plchova@cz.pwc.com   
 +420 542 520 205 

Rádi bychom vás pozvali na DPH semináře v těchto termínech a lokalitách:  

Témata:  

• Dopady nového občanského zákoníku na DPH 

• Novinky v DPH od 2014 

• Ručení za DPH neodvedenou dodavatelem 

• Stanoviska finanční správy vydaná v roce 2013 

• Významná judikatura v oblasti DPH za rok 2013 

 


