
Novinky v oblasti

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace 

aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci 

s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí a pro účely dokumentace naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí 

naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. 

*Poznámka: Klientem PwC entit v České republice se rozumí odběratel placených služeb PwC v období předchozích 12 měsíců. Smluvní podmínky

Cena:

Seminář je zdarma pro klienty PwC Česká republika*.

Pro ostatní zájemce je cena 3 500 Kč bez DPH.
REGISTRUJTE SE ZDE

daní a práva

Těšíme se, že se s Vámi po dlouhé době opět setkáme naživo.

Tentokrát Vám přineseme aktuální informace k těmto oblastem:

● daň z neočekávaných zisků (windfall tax),

● úprava sankčního systému kontrolního hlášení,

● dopad cen energií a zvýšení úrokových sazeb na převodní ceny nebo

● právní změny týkající se home office.

K tomu přidáme výběr dalších témat, která naše experty v oblasti daní 

a práva zaujala.

Programem Vás provedou odborníci PwC 

na daňové a právní služby:

PROGRAM

Daň z příjmů právnických osob

David Borkovec, Market leader pro Českou republiku

Petr Mašek, ředitel v oddělení Daně z příjmů právnických osob

Převodní ceny

Natalia Pryhoda, ředitelka v oddělení Převodních cen

Igor Wotke, senior manažer v oddělení Převodních cen

Daň z příjmů fyzických osob

Jan Fischer, ředitel v oddělení Transakčních daňových služeb

Petr Mašek, ředitel v oddělení Daně z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Martin Diviš, vedoucí partner Daňových a právních služeb

Tomáš Vlk, ředitel v oddělení Daně z přidané hodnoty

Právo (obchodní, pracovní)

Radek Buršík, partner v oddělení PwC Legal

Petr Glogar a Miloš Sochor, advokáti v oddělení PwC Legal

Rádi bychom Vás pozvali na seminář 

PRAHA

8. prosince 2022, 9:00–12:00

5. ledna 2023, 9:00–12:00

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

BRNO

14. prosince 2022, 9:00–12:00

Best Western Premier Hotel 

International, Husova 16/200, Brno

Seminář proběhne v českém jazyce. Vaše dotazy k programu 

a organizaci akce ráda zodpoví Johana Trtílková, 

johana.trtilkova@pwc.com.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html?elqTrackId=70ae2b422d9842c792739d961f98e47a
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html?elqTrackId=aa09336bcf944925b17f339a250e1f00
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_eE6jkouRyritigS?komora=AMCHAM
mailto:johana.trlikova@pwc.com


Tax & Legal News

Please note: Photographs and/or audio/video recordings can be taken at the event and subsequently used within internal and external promotional activities of 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., generally at the company website and on social networks to arrange follow-up communication with event participants 

and similar or follow-up events and for the purposes of recording of our activities. More information about our Privacy Statement can be found here. If you do not wish to 

be recorded (photographs, audio or video material), please contact the event organiser. 

*Note: The term “client of PwC in Czech Republic” means the consumer of paid services provided by PwC in the period of the previous 12 months. Terms & Conditions

Price:

Attendance is free of charge for the clients of PwC Czech Republic*.

Price for other interested parties is CZK 3,500 excl. VAT.

REGISTER HERE

We look forward to meeting you offline after a long time.

This time, we will bring you the latest news concerning the following areas:

● Windfall tax (tax levied on an unforeseen or unexpectedly large profit),

● Modification of sanctions system for VAT control statements,

● Impact of energy prices and higher interest rates on transfer pricing, or

● Legal changes to work-from-home rules.

We will also bring up other topics which our tax and legal specialists find 

interesting.

The programme will be presented by PwC tax and legal

specialists:

PROGRAMME

Corporate Income Tax

David Borkovec, Market Leader for Czech Republic

Petr Mašek, Corporate Tax Services Director

Transfer pricing

Natalia Pryhoda, Transfer Pricing Director

Igor Wotke, Senior Transfer Pricing Manager

Personal Income Tax

Jan Fischer, Transaction Tax Services Director

Petr Mašek, Corporate Tax Services Director

Value Added Tax

Martin Diviš, Lead Partner of Tax & Legal Services

Tomáš Vlk, Value Added Tax Director

Law (commercial, labour)

Radek Buršík, Partner, PwC Legal

Petr Glogar and Miloš Sochor, attorneys-at-law, PwC Legal

Let us invite you to our seminar 

PRAGUE

8 December 2022, 9 a.m. – 12 p.m.

5 January 2023, 9 a.m. – 12 p.m.

PwC, Hvězdova 1734/2c, Prague 4

BRNO

14 December 2022, 9 a.m. – 12 p.m.

Best Western Premier Hotel 

International, Husova 16/200, Brno
The event will be held in Czech. Feel free to contact Johana 

Trtílková, johana.trtilkova@pwc.com,with respect to any 

programme and organisation issues related to the event.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html?elqTrackId=70ae2b422d9842c792739d961f98e47a
https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_eE6jkouRyritigS?komora=AMCHAM
mailto:johana.trtilkova@pwc.com

