
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

Daně, sociální a zdravotní pojištění a další podmínky při přeshraničním 

podnikání v EU 
 

Opakování úspěšného semináře 
 

Přeshraniční podnikání v jiných zemích EU je na jednu stranu novým způsobem rozvoje podnikání českých 

podnikatelů, zároveň s sebou nese značný počet povinností, které musí český podnikatel v těchto zemích splnit. Do 

úvahy je nutno vzít nejen problematiku daně z příjmů právnických osob, ale i zdanění vyslaných zaměstnanců ve 

státě realizace zakázky, jejich sociální a zdravotní pojištění, v neposlední řadě pak otázku daně z přidané hodnoty 

včetně povinnosti případné lokální registrace k této dani. Čeští podnikatelé nemohou zapomínat ani na splnění řady 

administrativních povinností, zejména ohlášení vyslaných pracovníků či ohlášení výkonu určitých profesí a 

doložení kvalifikace příslušným úřadům ve státě realizace zakázky. Zmíněny budou i otázky povinností 

souvisejících s pracovními podmínkami vyslaných zaměstnanců. Nesplnění výše uvedených povinností může totiž 

přinést českým podnikatelům značné finanční ztráty a sankční postihy. Cílem semináře je, aby účastníci získali 

komplexní informace o této problematice od zkušených lektorů, dokázali předem vyhodnotit výhodnost zahraniční 

zakázky a vyhnuli se tak případným postihům v zemích EU. Pro názornost budou prezentace doplněny řadou 

praktických příkladů. 
 

Datum:   úterý 20. listopadu 2012 
 

Místo konání: Ve Struhách 27, Praha 6, budova Technologického centra AV ČR, přízemí - 

zasedací místnost Labe 

Program 
  9:30 - 10:00  Registrace účastníků 

10:00 - 10:05 Úvodní slovo 

PhDr. Marie Pavlů, CSc., Enterprise Europe Network při CRR ČR 

10:05 - 12:00 Daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a DPH při 

podnikání v EU 

   Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, Peterka & Partners, v. o. s. 

   Diskuse, individuální konzultace 
 

12:00 - 12:20  Přestávka na kávu 
 

12:20 - 14:00  Na co si dát pozor při přeshraničním poskytování služeb a vysílání pracovníků 

   RNDr. Jitka Ryšavá, Enterprise Europe Network při CRR ČR 

   Diskuse, individuální konzultace 
 

14:00 - 14:30  Občerstvení, diskuse 
 

Účast na semináři zdarma. Registrace přes formulář zde nebo na níže uvedeném kontaktu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šmídová, tel.: 234 006 233, fax: 234 006 251, e-mail: 

smidova@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, 

Vinohradská 46, Praha 2, Pracoviště: Ve Struhách 27, Praha 6,  

www.crr.cz/een, www.een.cz 

 
               

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGppTVo4cGlDdU1VSHFOMEZnUlZvcnc6MQ
mailto:smidova@crr.cz
http://www.crr.cz/
http://www.een.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející: 

 

 
 

 

Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce s mnohaletou praxí, se dlouhodobě 

specializuje na problematiku mezinárodního zdanění příjmů právnických i fyzických 

osob a s tím související sociální zabezpečení při migraci v rámci Evropské unie a do 

třetích států jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Věnuje se také 

přednáškové činnosti a pravidelně publikuje v českém a slovenském odborném tisku. Je 

rovněž  autorkou několika odborných publikací. S advokátní kanceláří Peterka &Partners  

     spolupracuje od roku 1997. 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Ryšavá pracuje jako projektová manažerka Enterprise Europe Network při 

Centru pro regionální rozvoj ČR. Dlouhodobě se věnuje problematice přeshraničního 

poskytování služeb a vysílání pracovníků. Je spoluautorkou publikace „Zaměstnávání 

cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí“ a autorkou dalších brožur na toto téma např. 

„Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ či „Procedury pro 

daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých 

    členských zemích EU (27)“. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šmídová, tel.: 234 006 233, fax: 234 006 251, e-mail: 

smidova@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, 

Vinohradská 46, Praha 2, Pracoviště: Ve Struhách 27, Praha 6,  

www.crr.cz/een, www.een.cz 
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