
   
 

   
 
 
 
 
 

 
 

* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu * 
* Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny * Přeshraniční příklady z praxe * 

Propojení českých a německých daňových poradců * Případové studie * 

 

Termín semináře: 26. – 27. duben 2018  
 

Místo konání: Kongresové centrum pivovaru Plzeň, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň 
 

Pro koho: Seminář je určen zejména pro české a německé daňové poradce a osoby 
podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

 
 

Cena: Účastnický poplatek obsahuje účast na konferenci, odborné materiály, 
občerstvení a účast na společenském večeru. 

 
Cena pro daňové poradce je 5.900 Kč vč. DPH 
Cena pro veřejnost je 6.900 vč. DPH 

 

Komora daňových poradců České republiky  
ve spolupráci  

s Komorou daňových poradců Norimberk 
 

pořádá 

http://www.prazdrojvisit.cz/de/vermietung-der-raeumlichkeiten/


Odborný program: 
 
Moderátorka: 

      
Gabriela Hrachovinová 
daňová poradkyně, členka Prezdia KDP ČR, soudní znalkyně 

Čtvrtek 

14:30 - 15:00  Prezence účastníků 

15:00 - 15:15 Pozdravy čestných hostů  
Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, viceprezidentka CFE; 
Volker Kaiser, prezident Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, 
viceprezident BStBk, viceprezident European Tax Adviser Federation – ETAF; 
Tomáš Ehler, velvyslanecký rada  

15.15 - 16.15 Podstatné daňové a obchodně právní rozdíly 
Obecné rozdíly v koncepci zdanění (daňové sazby, podávání daňového 
přiznání, daňové ztráty, daňové kontroly); rozdíly v sestavování účetní 
rozvahy; rozdíly ve výpočtu zisku pro daňové účely; zdanění přeshraničních 
dodávek zboží a služeb; rozdíly v definici provozovny; možnosti strukturování 
přímých investic. 
 
Přednášející:    

      
Andreas Brunnhübner   

daňový poradce 
Diplom-Kaufmann (Univ.) 
Associate Partner 
Rödl & Partner 

 

 
Miroslav Kocman 
 
daňový poradce 
Rödl & Partner Tax, k.s (Praha) 
 

16:15 - 16:45 Přestávka na kávu 

16:45 - 18:00 Daňové poradenství v Česku a v Německu 
Panel se zaměří na představení fungování daňových komor v Česku a v 
Německu; kdo je oprávněn poskytovat daňové poradenství, způsoby práce 
daňového poradce, obsah výkonu daňového poradenství, struktura a 
kompetence komor včetně podmínek přeshraničního daňového poradenství. 
 
Přednášející:    

  
Thomas Linse 
advokát, daňový poradce, člen 
představenstva Komory daňových 
poradců Norimberk 
 

 
 

  
Radek Neužil 
tajemník KDP ČR 
 

 20:00   Večeře / Společenský program v pivovaru 



Pátek 

9:00 - 10:30 Zdanění zaměstnanců při přeshraniční činnosti 
Řešení osob pravidelně dojíždějících přes hranice a zdaňování zaměstnanců, 
kteří mají bydliště v Německu nebo v Česku. Předpoklady pro přihlášení pro 
účely sociálního pojištění (rozlišení pendleři/trvalý pobyt), řešení dětských 
přídavků. Zdaňování společníků, jednatelů a zaměstnanců stálých provozoven. 
 
Přednášející:  

 
Werner Häßler 
daňový poradce, člen představenstva 
Komory daňových poradců Norimberk 

 

    
Miroslav Jandečka 
daňový poradce, Moore Stephens 

10:30 - 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 - 11:15 
 
 
 
 
11:15 - 12:45 

Prohloubení spolupráce mezi Českem a Bavorskem v oblasti DPH  
Klaus Klein / Bayerisches Landesamt für Steuern-Sondereinheit Zentrale 
Steueraufsicht (SZS) 
 
Daň z příjmu právnických osob 
Panel "Daň z příjmu právnických osob" představí základní rysy českých a 
německých právních předpisů z oblasti DPPO s přihlédnutím ke smlouvě o 
zamezení dvojího zdanění a přeshraniční podnikatelské činnosti. Pomocí 
příkladů z praxe budou vysvětleny daňově optimální struktury.  

Přednášející:  

  
Christian Schmidt  
daňový poradce, vedoucí Centra 
kompetencí „Mezinárodní daňové 
právo, střední podniky“ (něm. 
„Internationales Steuerrecht 
Mittelstand“) v PwC, člen 
představenstva Komory daňových 
poradců Norimberk 

 

 
Tomáš Urbášek 
daňový poradce 
PwC Partner 

12:45 - 13:45 Oběd 

13:45 - 15:15 Daň z přidané hodnoty 
Přednáška se zaměří na činnost českých podnikatelů v Německu z hlediska 
DPH. Budou představeny různé konstrukce, ale i daňové pasti. (Vyměření 
DPH, formální požadavky, osvobození od daně, sazby daně, praktické případy 
zdanění v Německu, nárok na odpočet) 

Přednášející: 

 
Wolf Oberhauser  
člen představenstva Komory 
daňových poradců Norimberk 
 

 

 
Gabriela Hoppe 
daňová poradkyně a jednatelka 
společnosti Grant Thornton Tax 
& Accounting 

 

 
Ondřej Štědrý 
daňový poradce, 
Grant Thornton Tax & 
Accounting 

 



 

Partneři:  

 

 

     
 

 

 

 
 
 
 

Záštita: 
 
Česko-německý daňový seminář se uskuteční pod záštitou velvyslance České republiky ve Spolkové 
republice Německo, pana Mgr. Tomáše Jana Podivínského.   
 

 
 
 
 
 

 
 
Přihláška 
Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách semináře 
www.kdpcr.cz/csde-seminar2018 
 
Účastnický poplatek 
Účastnický poplatek zahrnuje plnou účast na semináři a občerstvení v průběhu akce. Ubytování si 
hradí účastníci zvlášť. 
 
Kontakt 
Marcela Vaňatková, e-mail: vanatkova@kdpcr.cz, tel: 542 422 329. 

 

http://www.kdpcr.cz/csde-seminar2018
mailto:vanatkova@kdpcr.cz

