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                         Kolektiv společnosti Daně a Partneři s.r.o. : 
    

                         Ing. Antonín Bandouch – jednatel a daňový poradce 

                         Tel.č.: +420 777 029 337, e-mail: bandouch@daneapartneri.cz 

 

                          Karel Muláček – jednatel a daňový poradce 

                          Tel.č.: +420 777 130 101, e-mail: mulacek@daneapartneri.cz 

 

                          Michal Mikyska DiS. – asistent daňového poradce 

                          Tel.č.: +420 603 781 778, e-mail: mikyska@daneapartneri.cz 

 

 

 

 

 

 

 Pozvánka na seminář 
„novinky v daňové oblasti r. 2015“ 

 
Společnost Daně a Partneři s.r.o. si Vás dovoluje pozvat jako svého zákazníka na seminář k účetní 

závěrce roku 2014 a novinkám v daňové oblasti pro rok 2015, který se koná dne 5. února 2015 v 

přednáškovém sále Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy. 

 
Program a přednášející: 

 

 Novinky v dani z příjmů pro rok 2015 – Ing. Antonín Bandouch 

 Novinky v dani z přidané hodnoty pro rok 2015 – Karel Muláček 

 Novinky v daňovém řádu 2015 – Michal Mikyska DiS. 

 Daň z nabytí movitých věci – Ing. Antonín Bandouch  

 Silniční daň – Michal Mikyska DiS. 

 Ostatní (např. zákon o účetnictví, změny v mzdové oblasti apod.) – Karel Muláček 
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Datum, čas a místo: 

 

 05.02.2015 

 9:00 – 16:00 hod. 

 Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy 

 

 Prezence je možná dne 5.2.2015 od 8.00 hod.  

 

Školení a stravování je pro naše zákazníky bezplatné, součástí je dopolední a odpolední občerstvení 

a oběd. Zrušit oběd lze pouze při prezenci. 

 

Popis cesty naleznete na níže uvedené mapce, nebo pokud do vyhledávače zadáte 

http://www.fabrikasvitavy.eu/. Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

se nachází poblíž hlavní silnice směr Lanškroun. Pokud přijedete od Brna na velkém kruhovém 

objezd, pojedete druhým výjezdem a asi po 150m po levé straně uvidíte objekt centra Fabrika. 

Pokud od Litomyšle sjedete z R35 sjezdem na Svitavy a projedete celými Svitavami až na velký 

kruhový objezd. Zde pojedete třetím výjezdem a asi po 150m po levé straně uvidíte objekt centra 

Fabrika. Pokud od Lanškrouna nebo Olomouce tak na R 35 u benzinové stanice odbočíte doleva 

směr Svitavy, dále pojedete po hlavní silnici a asi po 4 km uvidíte po pravé straně centru Fabrika.  

Před Multifunkčním centrem Fabrika je velké parkoviště.  

Kapacita sálu je cca 60 míst, stravování je zajištěno přímo v restauraci centra.  

 

Přihlášky na seminář posílejte na e-mail: info@daneapartneri.cz nebo telefonicky na tel.č.: 

+420 777 130 101. Přihlásit se je možné osobně při pravidelných schůzkách. Z důvodu technického 

zajištění semináře se prosím přihlaste   nejpozději do 16.1.2015.  

 

 

 
 

 

 

V Brně dne 22.12.2014 

 

Kolektiv společnosti Daně a Partneři s.r.o. 
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