PRÁVNÍ A DAŇOVÁ PRAXE – AKTUÁLNÍ OTÁZKY V ROCE 2010
diskusní setkání pro manažery s odborníky na právo a daně
PLZEŇ, 13. května 2010, Courtyard by Marriott Hotel, Sady 5. května 57
BRNO, 19. května 2010, Comsa Palace Hotel, Šilingrovo nám. 2
OSTRAVA, 20. května 2010, Mamaison Hotel Imperial, Tyršova 6
LIBEREC, 3. června 2010, Clarion Grandhotel Zlatý lev, Gutenbergova 3
HRADEC KRÁLOVÉ, 24. června 2010, Hotel U královny Elišky, Malé náměstí 117

8:15 – 8:50

REGISTRACE

8:50 – 9:00

ZAHÁJENÍ

9:00 – 10:15

Pracovněprávní problémy a s nimi související daňové otázky
Mgr. Marie Janšová, vedoucí advokátka, Glatzová & Co.
Ing. Gabriela Ivanco, daňová poradkyně, Mazars
Ing. Lucie Rytířová, daňová poradkyně, Mazars
Jste členem statutárního orgánu a současně vedoucím pracovníkem? Je takový souběh
funkcí přípustný? Jak se liší vaše práva a povinnosti, kde jsou vaše rizika a co to
znamená pro firmu? Co, kdy a jak zdaníte? Umíte efektivně využívat pracovní dobu
zaměstnanců? Přispívají flexibilní formy zaměstnávání nebo outsourcing ke snížení
mzdových nákladů? Jak jinak optimalizovat náklady na odměňování pracovníků?

10:15 – 10:30 PŘESTÁVKA
10:30 – 11:45 Rozhodčí řízení jako alternativa řešení sporů a role znalce ve sporech
Mgr. Lukáš Nývlt, vedoucí advokát, Glatzová & Co.
Ing. Jiří Šimek, auditor a vedoucí znaleckého ústavu, Mazars
Jít se svým sporem raději k rozhodčímu soudu nebo k soudu obecnému? Kde vyřešení
sporu přijde dráž a kde lze dosáhnut rozhodnutí rychleji? Kdo je rozhodce a jak je to
s jeho nestranností? Jaké je místo znalce ve sporech a proč se často znalecké posudky
liší? Jsou nějaká pravidla, kterými se znalec řídí?
11:45 – 12:00 PŘESTÁVKA
12:00 – 13:15 Insolvence, reorganizace a její daňové dopady
JUDr. Martin Dančišin, advokát a partner, Glatzová & Co.
Ing. Pavel Klein, daňový poradce a partner, Mazars
Mgr. Věra Paštiková, daňová poradkyně a vedoucí transakčního oddělení, Mazars
Co je dobré vědět o insolvenci a jak se před ní chránit? Kdy je pro věřitele správná doba
k podání insolvenčního návrhu a kdy ho musíte podat sami na sebe? K čemu slouží
insolvenční doložka? Jaké jsou praktické dopady zahájení insolvenčního řízení a jak
správně přihlásit pohledávku? Co to pro podnikatele znamená z daňového a účetního
hlediska? Jaké daňové výhody může správný postup při insolvenci přinést?
13:15 – 14:00 OBĚD
14:00 – 16:00 DISKUSE A INDIVIDUÁLNÍ DOTAZY
Diskusní skupiny pracovněprávní, spornou a insolvenční vedou konzultanti dopoledních
přednáškových bloků.
Mediální partneři:

Partneři:

