
       
 

                                                          
 

 
 

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. 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Unie podnikových právníků ČR z.s. ve spolupráci s  Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., 
advokátní kancelář, si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

„Odpovědnost obchodních společností a jejich orgánů za porušení 
povinností při správě daní“  

 
který se bude konat dne 23. listopadu 2016 

v přednáškovém sále spol. Pražská energetika, a.s.,  Na Hroudě 4, Praha 10   
 
Časový a odborný program: 
 
8:30 – 9:00  Prezence účastníků 
9:00 – 13:00  Seminář včetně přestávky 
 
Program: 
 
9:00 - 10:30  hod. 
      

 definice rizikových situací (karuselové podvody a obdobná jednání ohledně DPH, nastavení 
převodních cen, EET, prokazování původu majetku, oznamovací povinnosti, 
shromažďování informací správcem daně) 

 prevence vzniku odpovědnosti (risk management, compliance programy) 
 přímé následky porušení povinností při správě daní 

 
10:30 -  11:00 hod. 
 
Přestávka na občerstvení 
 
11:00 - 13:00 hod.  
    

 související (nepřímé) důsledky porušení povinností při správě daní  
 odpovědnost statutárních a jiných orgánů právnických osob za porušení právních 

povinností 
 daňové trestné činy právnických osob 

                                                      
Změna programu vyhrazena.  
 



 

Přednášející:  

Hana Erbsová, právník, advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal  

Petr Čapoun, odborník na technologie v oblasti daní, Deloitte Advisory  

 

Vaše dotazy zasílejte předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si 
připravujeme pro sebe. 
 
Přihlásit se můžete  prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/fo1USDt9SnwnZw3D3 
nejpozději do 15. listopadu 2016.  

 
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:  
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí, 
tramvaj č. 26 – výstupní stanice Na Hroudě. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22, 24 – 
výstup Kubánské náměstí.  
 
Účastnický poplatek za seminář -  bude fakturován po skončení akce:  
Pro členy UPP ČR činí                  700,- Kč bez DPH  
Pro nečleny UPP ČR činí                   1.200,- Kč bez DPH  
 
  
Upozornění:  
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu 
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, 
vysílající organizaci i účastníka.  
 
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
Organizační zajištění semináře 
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       
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.       
prezidentka UPP ČR         


