U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č R z. s.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Unie podnikových právníků ČR z. s. spolu s advokátní kanceláří bnt attorneys-at-law s.r.o.
Vás tímto srdečně zve na dopolední seminář formou pracovní snídaně na téma

„Nabývání nemovitostí – právní a daňové aspekty“
který se bude konat dne 28. května 2019 v prostorách společnosti
bnt attorneys-at-law s.r.o., Slovanský dům (budova B/C), Na příkopě 859/22,
110 00 Praha 1
Časové rozvržení
8:30 9:00 10:00 10:15 11:15 -

9:00
10:00
10:15
11:15
11:30

Registrace účastníků, občerstvení
Přednáška, část I. – Právní aspekty nabývání nemovitostí
Přestávka na občerstvení
Přednáška, část II. – Daňové aspekty
Diskuse a závěr

Program semináře
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Průběh transakce
Základní struktury nemovitostních transakcí (asset deal vs. share deal)
Příklady z praxe
Výhody x nevýhody z daňového hlediska
Daňové aspekty u prodávajícího či kupujícího z pohledu daně z příjmů
DPH, daň z nabytí nemovitých věcí
Vklad do základního kapitálu jako forma nabytí nemovitosti – daňové dopady
Přeměny – obecné účetní a daňové aspekty, výhody přeměn
Příklady z praxe

Prezentují:
Mgr. Tomáš Běhounek
Tomáš Běhounek je advokátem od roku 2005. V advokátní kanceláři bnt pracuje 13 let, od roku
2008 je jejím partnerem. Vedle nemovitostního práva, které je jeho klíčovou kompetencí a za něž
bnt nese řadu ocenění v mezinárodních žebříčcích Chambers& Partners nebo Legal500, je Tomáš
Běhounek rovněž uznávaným odborníkem na právo obchodních společností a obchodní závazkové
vztahy, včetně sporů týkajících se finančního a stavebního práva. Pravidelně přednáší a působí
jako lektor řady vzdělávacích či oborových institucí a komentuje nejrůznější aktuální právní
témata, spory či významné transakce v médiích.

Mgr. Tereza Chalupová
Tereza Chalupová je advokátkou s kvalifikací pro české právní prostředí, v pražské advokátní
kanceláři bnt působí šest let. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, včetně
sporných soudních řízení. V roce 2019 byla jmenována na pozici Senior Associate. Pravidelně
přednáší a publikuje odborné články, zejména ve spolupráci s médii či rubrikami zaměřenými
na stavebnictví a development.

Ing. Lenka Zachardová
Ing. Lenka Zachardová působí v bnt jako daňová poradkyně a účetní metodička. V oboru se
pohybuje od roku 1995, daňové poradenství vykonává od roku 2002. Je aktivní členkou odborných
sekcí Komory daňových poradců ČR, které mapují a rozebírají aktuální problémové okruhy ve
výkladech zákonů a jejichž výsledkem jsou podklady pro Koordinační výbor. Je také zkušenou
lektorkou u řady vzdělávacích institucí a autorkou či spoluautorkou odborných publikací z nabídky
nakladatelství Walters Kluwer, Grada či C. H. Beck. Je také autorkou mnoha odborných článků o
daňové problematice v praxi.

Seminář je bezplatný a je pořádán výhradně pro členy UPP ČR.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz.
Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře do 15. 5. 2019.
Upozornění: kapacita prostor je omezena, proto prosíme, pokud máte o akci zájem, s registrací
neváhejte. Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci
Vašemu požadavku vyhovět.
V případě jakékoli změny ve vašem programu po uskutečnění registrace, prosíme o zprávu na
adresu info@uppcr.cz, aby bylo možné místo včas nabídnout jinému zájemci.
Doprava na místo konání:
Tramvaj - č. 2, 3, 5, 6, 9, 14, 24 (zastávka Jindřišská)
Metro - linka B (stanice Náměstí republiky)
Autem - bohužel k dispozici nejsou kapacity pro volné parkování, potřebujete-li do centra zajet
autem, doporučujeme parkovací stání na smíšené fialové zóně, která je otevřena na Senovážném
náměstí, v ulici Senovážná, Hybernská nebo Na příkopě. Rozvrh parkovacích zón poblíž
Slovanského domu najdete na adrese https://www.seznam.cz/vychytavky/mapy-cz/371.

Po průchodu obchodní pasáží Slovanského domu vejdete do otevřeného atria, kde je umístěn vchod
do budovy B/C (viz fotografie). Odtud je možné použít výtah do 3. patra, kde se již nachází
recepce.

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR
Unie podnikových právníků ČR z. s. - www.uppcr.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

