
Ing. Jan Rambousek, LL.M, daňový poradce, 
 
si Vás dovoluje pozvat na seminář 

 

                                             „DPH v cestovním ruchu“   
 

Přednášející:  Ing. Jan Rambousek, LL.M, člen sekce  DPH při Komoře daňových poradců   

Termín konání:   20. 11. 2018 od 9.00 hodin – 15.00 hodin 
 

Místo konání: : Budova pivovaru Staropramen, Nádražní 84, Praha 5. –  vchod do restaurace Potrefená husa Na Verandách  
Dostupnost: Metro B Anděl – východ na Knížecí. Sál je přímo u metra a autobusového nádraží Na Knížecí. Možnost placeného parkování 
v nákupním centru Nový Smíchov. 
                       
Cena:  1500,- Kč + 21% DPH  
 
Vymezení subjektů, na které se vztahuje zvláštní režim a které postupují podle běžného režimu. Základní pravidla pro zvláštní  režim s odkazem 

na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Vzorové příklady a demonstrace problémů. 

Upozornění na novelu zákona č. 159/1999Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. 

Zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., nabyl účinnost od 1.7.2018. 

Vysvětlení proč nemá daňové dopady. 

 

Velký prostor bude věnován dotazům posluchačů, které budou obohacením semináře.  

Součástí semináře je i drobné občerstvení.  

Pro daňové poradce a účastníky našich předchozích seminářů poskytujeme  
10% slevu. Druhému účastníkovi ze stejné organizace poskytneme slevu 30%. Každému dalšímu účastníkovi ze stejné organizace poskytujeme 
slevu 50%. Veškeré dotazy ráda zodpoví pí. Romana Kolářová 603531420, e-mail: kolarova@rambousek.cz  
Rovněž se můžete přihlásit e-mailem na adrese kolarova@rambousek.cz nebo můžete využít objednávkový formulář na adrese 
www.rambousek.cz  

mailto:kolarova@rambousek.cz
http://www.rambousek.cz/


 

 
 
 
 
 
Rambousek a partner, a.s. Křišťanova 4, Praha 3 DIČ CZ64829391 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, Oddíl B, Vložka 8194 

 
 

Přihláška  
                                                          Přihlašuji se na seminář  

                                            „DPH v cestovním ruchu“   
                  konaný dne 20. 11. 2018 Budova pivovaru Staropramen, Nádražní 84, Praha 5 
 
 
Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIČ:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IČO…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zúčastněná osoba:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. spojení: ……………………………………………………………………………………………………………………………   
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Přihlášku můžete také zaslat na adresu: Rambousek a partner. a.s. Křišťanova 4, Praha 3, 130 00 
 
Rovněž se můžete přihlásit e-mailem na adrese kolarova@rambousek.cz nebo můžete využít objednávkový formulář na adrese 
www.rambousek.cz  

 
   

 

http://www.rambousek.cz/


 


