
 

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Hospodářská komora ČR 

Vás zvou na seminář 

FINANČNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ  

aneb jak předcházet omylům 

9:00 – 10:15 1. BLOK 

Úvod – o aktuálních změnách v podnikatelském prostředí a nutnosti komplexních 
systémových řešení pro podnikatele  

Maximalizace efektivity uplatňování pohledávek pro podnikatele  

Představení projektu E-VÝZVA  

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

10:15 – 10:30  PŘESTÁVKA 

10:30 – 12:30  2. BLOK  

Daně a nové daňové speciality  

Mgr. Jan Neckář, Ph.D., Ing. Eva Muselíková 

EET v roce 2016 a následujících 

• Zavedení elektronické evidence tržeb - časový rámec 

• Povinnosti vyplývající z EET 

• Daňové dopady povinnosti EET 

DPH nejdůležitější změny v roce 2016: 

• Kontrolní hlášení  

• Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení a komunikace s FÚ 

• Sankce 

• Související novelizace zákona o DPH v průběhu roku 2016 
  
Zdaňování nemovitých věcí 

 

• Zásadní změny v pohledu na zdaňování stavebních pozemků v roce 2016 

• Informace GFŘ ke zdaňování nemovitých věcí v aktuálním znění 

Daň z příjmů 

• Zajímavosti z oblasti daňových kontrol 

• Oznamovací povinnost osvobozených příjmů fyzických osob 

• Majetková přiznání 

Datové schránky jako komunikační nástroj se státními institucemi 

12:30 – 13:00  DISKUSE 



 

 

 
Základní informace o přednášejících:  

Jan Havlíček, advokát Advokátní kanceláře HAVLÍČEK se specializací na sporovou, smluvní, obchodní 

agendu a mezinárodní arbitráže (obchodní i investiční). Je veden na seznamu rozhodců na Rozhodčím 

soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR, Vídeňského mezinárodního rozhodčího 

centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre), Londýnského rozhodčího soudu (LCIA London 

Court of International Arbitration), Venice Chambers of Arbitration.  

Jan Neckář, pracuje v Advokátní kanceláři HAVLÍČEK jako odborník na obchodní a finanční právo. 

Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval jako referent na Ministerstvu financí ČR (Odbor 

Legislativa daní z příjmů), dále působil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – 

správní fakultě Masarykovy univerzity jako odborný garant modulu Duševní vlastnictví a v letech 

2011 – 2013 byl pověřen vedením Ústavu dovednostní výuky a inovace studia Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, kde současně působil jako asistent. 

Eva Muselíková - daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR, pracuje ve společnosti 

FSG Finaudit, s.r.o. jako daňový poradce - senior. Účetnictvím a daňovou problematikou se zabývá 

více než 10 let. Specializuje se na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. 

 

 

Účastnický poplatek: 700,- Kč (vč. DPH) 

 

Svoji účast na semináři potvrďte na  projekty@khkjm.cz nebo na tel: 511 156 124 

(Nahlaste prosím počet osob a název společnosti.) 

 

 

 


