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S případnými dotazy k průběhu, organizaci a obsahu workshopu se obracejte na ivanu Pavelkovou na tel. +420 226 219 000 nebo na e-mailu ivana.pavelkova@rsm-tacoma.cz. Jen pro vyloučení pochybností, účast na workshopu je bezplatná a realizujeme jej proto, 
abychom s vámi sdíleli své zkušenosti z výše uvedených procesů. těšíme se na setkání s vámi.

Přednášející

Workshop, který vám ušijeme na míru
Sestavte si svoje menu

výběr možných témat, dle vaší potřeby.  
nakombinujte si sami!
1.  Jednoduše o všem důležitém v oceňování
2.  koncernové vztahy
3.  oceňování při přeměnách a jeho důsledky – case studies
4.  oceňování nemovitostí
5.  oceňování duševního vlastnictví – ochranné známky
6.  ekonomické aspekty kupních smluv (SPa) u M&a transakcí
7.  daňové novely 2013 – 2015 
8.  daňová problematika přeměn
9.  Fondy kvalifikovaných investorů z daňového prohledu
10.  vybrané mezinárodní daňové struktury
11.  Likvidace obchodních společností
12.  Zahraniční holdingové struktury
Můžete si zvolit z níže uvedených tematických okruhů. Každý blok trvá přibližně 20 až 30 minut. 

Místo konání
Záleží na vás. Rádi se podíváme k vám, stejně jako vás rádi uvítáme u nás.  
ale jestli si nás chcete poslechnout na svém oblíbeném golfovém hřišti, proč ne?

okruhy témat
Jednoduše o všeM důLežitéM 
v oceňování
Co a proč se oceňuje?
Orientace ve finančních výkazech 
Volba metody s ohledem na účel a předmět ocenění
Základní principy při nejpoužívanějším výnosovém 
ocenění
Co je dobré vědět, než oslovím znalce s poptávkou?
Rychlé indikátory hodnoty vs. jejich nedokonalosti 
(EAT, EBITDA…)

konceRnové vZtaHy
§ 196a obchodního zákoníku aktuálně, aktuální 
judikatura, role znalce 
Licence, nájmy, půjčky, úvěry
Podmínky obvyklé v obchodním styku
Transfer pricing

oceňování Při PřeMěnácH a JeHo 
důSLedky – caSe StudieS
Dopady přecenění při restrukturalizacích 
Specifika fúze mateřské a dceřiné společnosti
Problematika výměnných poměrů a jejich stanovení
Znalec při aplikaci §5a zákona o přeměnách

oceňování neMovitoStí 
Účely ocenění
Volby metod ocenění ve vztahu k charakteru 
nemovitosti a účelu ocenění
Základní postupy tržního a administrativního ocenění 
nemovitostí
Rychlý odhad tržní hodnoty

oceňování duševníHo vLaStnictví – 
ocHRanné ZnáMky 
Význam jednotlivých typů duševních vlastnictví 
Základní postupy při oceňování ochranných známek
Case study

ekonoMické aSPekty kuPnícH SMLuv 
(SPa) u M&a tRanSakcí

daňové noveLy 2013–2015 
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Zákon o dani z převodu nemovitostí
Daň z nemovitostí

daňová PRoBLeMatika PřeMěn
Možnosti nastavení rozhodného dne a dopady pro 
zúčastněné společnosti
Daňové povinnosti zúčastněných společností
Účetní povinnosti zúčastněných společností
Nastavení vlastního kapitálu

Fondy kvaLiFikovanýcH inveStoRů 
Z daňovéHo PRoHLedu
Zdaňování FKI
Novela od roku 2013 a 2014
Způsoby nabývání majetku FKI

vyBRané MeZináRodní daňové 
StRuktuRy
Zahraniční holdingové společnosti
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
Zdanění kapitálových příjmů, úroků a licenčních 
poplatků

Likvidace oBcHodnícH SPoLečnoStí
Praktické zkušenosti z likvidací

ZaHRaniční HoLdingové StRuktuRy
Zajímavé destinace
Problematické otázky
Holding v členském státě EU
Holding v členském mimo státy EU


