
Program

RSM TACOMA a JŠK, advokátní kancelář  
si Vás dovolují pozvat na byznys snídani na téma 

Due Diligence  
– nejběžnější nálezy 

a jejich řešení, 
která se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2016,  

od 8:30 hodin, Prague Marriot hotel,  
V Celnici 8, Praha 1.

Těšíme se, že Vás budeme moci přivítat na této akci,
a prosíme o potvrzení Vaší účasti  

na emailovou adresu: event@rsm.cz

POZVÁNKA 
RSM TACOMA

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,
Na podzim jsme si pro vás připravili pravidelný seriál byznys snídaní. Je jen na vás, zda se zúčastníte 
všech nebo si vyberete jen ty, které jsou pro vás tematicky nejzajímavější. Těšíme se na setkání!

PŘEVODNÍ CENY  

NÁVŠTĚVU FINANČNÍHO ÚŘADU 
A DOBŘE SPÁT
Termín konání: 12. listopad 
Přednášející: Martin Pech, Rudolf Hájek
Obsah:

• Převodní ceny – základní pravidla a 
výjimky, rizika a jejich eliminace, účinná 
obhajoba

• Dokumentace – formální/obecná vs. 
konkrétní a praktická dokumentace

• Case studies – způsoby správné 
obhajoby jednotlivých oblastí (prodej 
zboží, poskytování služeb, nehmotný 
majetek, finanční služby, atd.)

OUTLOOK A EXCEL  
V 21. STOLETÍ!
Termín konání: 19. listopad
Přednášející: Iva Kůželová, Lukáš Křovák
Obsah:

• Dorozumívání v 21. století pomocí 
některých méně známých Outlook 
funkcí (Outlook, Skype pro firmy, 
OneNote)

• Není buňka jako buňka, aneb co jste se 
při hodinách chemie nedozvěděli (Excel)

• Poznámkový blok, jak ho neznáte 
(OneNote)

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
Termín konání: 24. listopad 2015
Přednášející: Kateřina Provodová
Obsah:

• Legislativní rámec – termíny, povinnosti, 
sankce

• Formulář kontrolního hlášení + 
předběžné informace z GFŘ k formuláři

• Konkrétní příklady

HARMONOGRAM:
8:15–8:30 Registrace účastníků
8:30–10:30 Diskusní snídaně

MÍSTO KONÁNÍ:
Kanceláře RSM TACOMA a.s. 
Amazon Court, Karolinská 661/4, Praha 8

Svoji účast prosím potvrďte na email event@rsm.cz
S případnými dotazy k průběhu, organizaci a obsahu workshopu se obracejte na Ivanu Pavelkovou na tel. +420 226 219 000  
nebo na e-mail ivana.pavelkova@rsm.cz
Jen pro vyloučení pochybností, účast na workshopu je bezplatná a seminář proběhne v českém jazyce.

MARTIN PECH
RSM TACOMA TAX Senior 
Consultant

RUDOLF HÁJEK
RSM TACOMA Valuation 
Manager

IVA KŮŽELOVÁ
Business Development 
Manager Infinity

LUKÁŠ KŘOVÁK
Partner Sales Executive, 
Microsoft

KATEŘINA PROVODOVÁ
Head of RSM TACOMA Tax

8:30 Registrace

9:00 Due Diligence – nejběžnější nálezy a jejich řešení
 • typické právní, daňové a účetní nálezy
 • zhodnocení jednotlivých nálezů z pohledu transakce
 • možnosti alokace rizik mezi prodávajícího a kupujícího
 • právní a ekonomické nástroje řešení rizik
 • pojištění odpovědnosti z nepravdivých prohlášení  

10:45     Aktuální témata M & A

11:00     Diskuze

Ve spolupráci s partnerem


