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Úvod

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Úvodní slovo

Dáváme směr
daňovému poradenství

MOTTO
„Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“

VIZE
Komora daňových poradců České republiky chrání
a prosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady
pro zajišťování jejich kvaliﬁkace a profesionální úrovně a dohlíží
na výkon daňového poradenství.
Komora současně usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí.

POSLÁNÍ
Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat
daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat
jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového
poradenství a provádět kvaliﬁkační zkoušky uchazečů o profesi
daňového poradce a jejich přípravu k této kvaliﬁkační zkoušce.

Vážení čtenáři,
Zpráva o činnosti Komory daňových poradců České
republiky opět shrnuje to nejzajímavější, co se v životě Komory v roce 2018 událo.
Valná hromada v listopadu zvolila nové Prezidium,
v čele Komory byla i pro další období potvrzena dosavadní prezidentka, Petra Pospíšilová. Novým viceprezidentem se stal Petr Toman. Priority Komory se
budou nadále zaměřovat na poskytování kvalitních
služeb členům, zejména v oblasti vzdělávání, podporu daňových poradců, budování vztahů s veřejností
a institucemi a propagaci profese.
Pro další rozhodování o činnosti Komory byly klíčové
dva průzkumy provedené nezávislou profesionální
agenturou. První z nich byl zaměřen na spokojenost
daňových poradců s fungováním Komory a druhý se
dotazoval podnikatelů a ﬁrem, jak vnímají daňové poradce a co od spolupráce s nimi očekávají. V tomto
ohledu se potvrdilo, že daňoví poradci dávají klientům jistotu, že mají své daňové povinnosti v pořádku
a nedostanou se do zbytečných problémů. Pozitivněji přitom hodnotí přínosy spolupráce ti, kteří s daňovým poradcem spolupracují dlouhodobě. Klíčové pro
výběr daňového poradce jsou pak reference od těch,
kteří už daňového poradce mají a jsou s jeho službami spokojeni.

Velmi rozsáhle pracuje Komora v oblasti legislativy.
Intenzita legislativního procesu jak v oblasti daňových zákonů, tak v oblasti profesních předpisů, je
značná a vyžaduje od Komory, respektive od zapojených daňových poradců, značné nasazení. Všichni,
kteří by měli zájem se aktivitami Komory v této oblasti seznámit nebo je průběžně sledovat, se mohou
podívat na webové stránky, kde jsou informace z legislativního procesu průběžně doplňovány.
Poslední oblastí, kterou bych chtěl v úvodníku ke
Zprávě o činnosti za rok 2018 zmínit, je oblast Public Relations, tedy komunikace Komory navenek.
Kromě samozřejmých webových stránek a relativně
nově i intenzivnější prezentace na sociálních sítích,
je to častější vydávání tiskových zpráv, vystupování
v médiích a veřejné publikování odborných stanovisek. Cílem je nejen prezentovat své názory, ale také
zvyšovat povědomí o daňových záležitostech a upozorňovat na některé problémy, které se mohou týkat
nejen daňových poradců, ale mohou mít vliv na dobré
fungování daňového systému a srozumitelnost daňového prostředí.

Co se týká statistik, počet daňových poradců trvale
mírně stoupá, zájem o profesi je vidět i na stabilně
vysokém zájmu uchazečů o kvaliﬁkační zkoušku.
Úspěšnost u zkoušek není na straně jedné příliš vysoká, pohybuje se kolem 20 %, na straně druhé je
právě zkouška jedním ze základních garantů kvality
daňových poradců a její náročnost je vzhledem ke
složitosti daňové problematiky opodstatněná.
Vzdělávání a publikační činnost patří z hlediska rozsahu k největším aktivitám Komory. V posledních
letech je cílem nabídnout takové formy vzdělávacích
akcí, které by byly atraktivní pro všechny skupiny
zájemců. Kromě zaběhnutých školení a kurzů k aktuálním daňovým tématům se Komora snaží pořádat i přesahové akce, které nabízí názory odborníků
různých zájmových skupin nebo jsou mezinárodní.
Akce pořádané s partnerskými institucemi, včetně
například Ministerstva ﬁnancí ČR, Nejvyššího správního soudu, komor daňových poradců z okolních států, jsou možností otevřeně diskutovat daňové otázky
a Komora chce v tomto určitě i v budoucnu pokračovat. U publikační činnosti je potřeba zmínit tištěný

2

časopis Bulletin, který je již mnoho let „výkladní názorovou skříní“ respektovaných odborníků a Komoru těší, že je Bulletin atraktivní i pro osoby mimo ni
a mladé daňové odborníky.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
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Prezidium KDP ČR

Prezidium Komory daňových poradců ČR má 9 členů
a 2 náhradníky.
Členové Prezidia jsou voleni Valnou hromadou na
tříleté funkční období. V čele Prezidia stojí prezident
KDP ČR, který je volen ze svých členů tajnou volbou.
Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím
jménem. Jeho zástupcem je viceprezident.

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová

Viceprezident KDP ČR
Ing. Martin Tuček

Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman

Členové Prezidia
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
Mgr. Ing. Petr Toman
Ing. Zdeněk Urban
Ing. Lucie Wadurová, LL.M. (roz. Rytířová)

Členové Prezidia
Mgr. Michal Frankl
JUDr. Ing. Martin Kopecký
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Náhradníci Prezidia
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
JUDr. Ing. Martin Kopecký

Náhradníci Prezidia
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Mgr. Edita Ševcovicová

Výjezdní zasedání Prezidia na Lipně
zleva: Jiří Nesrovnal, Petra Pospíšilová, Karla Maderová Voltnerová, Jana Skálová, Zuzana Rylová,
Lucie Wadurová, Edita Ševcovicová, Zdeněk Urban, Martin Tuček, Martin Kopecký, Petr Toman
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26. řádná Valná hromada zvolila dne 16. listopadu 2018
nové členy a náhradníky Prezidia.

Prezidium zvolené 16. listopadu 2018 Valnou hromadou na Žofíně
zleva: Martin Kopecký, Zuzana Rylová, Edita Ševcovicová, Petra Pospíšilová, Jana Skálová,
Matěj Nešleha, Michal Frankl, Petr Toman, Gabriela Hrachovinová, Tomáš Urbášek, Jiří Nesrovnal
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Struktura orgánů KDP ČR

Viceprezident KDP ČR

Petra Pospíšilová

VALNÁ
HROMADA

Petr Toman

DOZORČÍ
KOMISE

PREZIDIUM

DISCIPLINÁRNÍ
KOMISE

Členové Prezidia

REDAKČNÍ
RADA

Michal Frankl

Martin Kopecký

ZKUŠEBNÍ
KOMISE

RADA PRO
VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÉ
KOLEGIUM

GARANTI
KLUBŮ

Jiří Nesrovnal

KANCELÁŘ

Matěj Nešleha

Zuzana Rylová

Jana Skálová

Gabriela Hrachovinová

Edita Ševcovicová

Tomáš Urbášek

Náhradníci Prezidia
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Co pro vás bylo důležité při výběru daňového poradce?
Obrat 30 mil. Kč +

Obrat 5 - 29 mil. Kč

63 %

Využívání daňových poradců a jejich image u ﬁrem v ČR

34 %
21 %

Alespoň občas se na daňového poradce obrací 65 % ﬁrem*.
U menších podniků podnikatelům splývá činnost daňového poradce a účetního, u větších auditora. Daňoví poradci se často
neumí od těchto profesí odlišit a vysvětlit klientům svůj přínos.

Průzkum realizovala výzkumná a poradenská
agentura B-inside s.r.o. v říjnu 2018 na vzorku
430 respondentů. Jedná se o reprezentativní
telefonický průzkum napříč všemi podnikatelskými subjekty v ČR (právní formy OSVČ, v.o.s.,
s.r.o., k.s., a.s. a družstvo), kteří jsou plátci DPH
a mají roční obrat větší než 5 mil. Kč.

*plátci DPH s obratem nad 5 mil. Kč

Klienti daňových poradců
jsou velmi spokojeni

85 % klientů je se svým daňovým
poradcem celkově spokojeno

85 %

80 % ﬁrem, které využívají daňového
poradce, by tuto službu doporučilo
i jiným ﬁrmám
Čím intenzivnější a pravidelnější je
spolupráce, tím je spokojenost vyšší.

Daňový poradce je pro ﬁrmy jistotou, že mají daně v pořádku.

Top 5 důvodů

26 %

Chtěli jsme mít jistotu,
že máme vše v pořádku

14 %

Více složitých situací,
které neznáme a nezvládáme

12 %

Chtěli jsme specialistu
přímo na daně

11 %

Nastaly problémy s účetnictvím
či daněmi / kontrola z FÚ

7%

Potřebovali jsme poradit
v konkrétní záležitosti

Top 3 asociace

38 %

13 %
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Důvěryhodnost

14 %

(osobní přístup, pocit spolehlivosti)

Znalosti a zkušenosti
poradce

26 %

Osobní vztahy

18 %

(známe se osobně či pracovně)

7%

Cena

8%

Reference jsou zásadní

Důvěryhodnost může být důležitější než odbornost

Doporučení od známého (či účetní) je při
výběru daňového poradce klíčové. Poradci
by měli s referencemi aktivně pracovat.

Při výběru se ﬁrmy častěji spoléhají na pocit, který získají
z jednání s poradcem než na ověřování jeho odbornosti.
Daňoví poradci musí rozvíjet i své soft skills a umění komunikace.

Radit ﬁrmám v daňových otázkách
může i kvaliﬁkovaná účetní

Využívají daňového poradce

Firmy nevidí velké rozdíly mezi
službami účetní a daňového poradce
Většina ﬁrem si myslí, že účetní může
nahradit práci daňového poradce.
Firmy jsou přesvědčeny i o tom, že účetní
se může pojistit proti škodám, které mohou
vzniknout v souvislosti s výpočtem daní.

určitě ano

Pro klienty daňových poradců je důležité,
že mohou se svým poradcem otevřeně
mluvit. Pouze čtvrtina ﬁrem však ví, že tato
mlčenlivost je ze zákona zaručena.

asi ne
určitě ne

5% 7% 3%

39 %

46 %

Celkem

14 % 5 % 2 %

48 %

31 %

nevím

Využívají daňového poradce

12 % 12 %

určitě ano
asi ano

24 %

45 %

7%

Nevyužívají daňového poradce

52 %

15 % 9 % 15 % 10 %

asi ne
určitě ne

Záruku mlčenlivosti je potřeba
objasnit a vysvětlit její důležitost.

Nevyužívají daňového poradce

asi ano

Daňový poradce má zákonnou mlčenlivost.
Nemusí tedy o daňových záležitostech svých
klientů vypovídat ani před soudem.
Firmy nemají jasno, zda je mlčenlivost
daňového poradce skutečně zaručená

14 % 5 % 2 %

48 %

31 %

Celkem

48 %

13 % 11 % 19 % 9 %

nevím

Jsou služby daňového poradce drahé?

Co Vás napadne, když se řekne „daňový poradce“?

Daňový poradce není ten, kdo
podá daňové přiznání v červnu
ani ten, kdo „hasí požáry.“

57 %

Daňoví poradci se neumí od účetních
odlišit a vysvětlit přínosy své práce.

Daňové poradenství je poctivá profese a má dobrou image

Z jakého důvodu jste začali
spolupracovat s daňovým
poradcem?

9%

Doporučení, reference

10 %

Poradí a pomůže s daněmi
Optimalizace daní
Poradí s daněmi, účetnictvím
i ﬁnancemi

Služby daňových poradců nejsou drahé,
ﬁrmy ale neví, kolik by případně zaplatily
Klienti daňových poradců jsou s cenami za
jejich služby spokojení. Firmy, které
nevyužívají daňového poradce, však velmi
často neumí výši cen posoudit.
Klienti vědí, že se jim daňový poradce
vyplatí. Vůči potenciálním klientům
je potřeba být transparentní.

zcela
souhlasím
spíše
souhlasím

Využívají daňového poradce

8 % 10 %

34 %

25 %

15 % 9 %

tak napůl
spíše
nesouhlasím
zcela
nesouhlasím

Nevyužívají daňového poradce

15 % 12 % 12 % 14 % 2 %

45 %

nevím
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Zasedání Prezidia
Společné zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Zasedání Prezidia 10. prosince 2018
zleva: Zuzana Rylová, Michal Frankl, Jiří Nesrovnal, Tomáš Urbášek, Martin Kopecký,
Edita Ševcovicová

Zasedání Prezidia 9. dubna 2018
zleva: Jiří Nesrovnal, Martin Kopecký, Zuzana Rylová, Petr Toman, Lucie Wadurová

V roce 2018 se uskutečnilo
celkem dvanáct zasedání
Prezidia, z toho dvakrát
prezenčně v novém složení
a devětkrát prezenčně a jedenkrát konferenčně v původním složení členů.

Zasedání Prezidia 10. prosince 2018
zleva: Petr Toman, Petra Pospíšilová, Radek Neužil, Matěj Nešleha

Projednání výstupu z dotazníkového šetření na zasedání Prezidia
2. července 2018, za účasti zástupců společnosti B-inside

Členové Prezidia se v roce
2018 pravidelně setkávali
s vedoucími sekcí, diskusních a pracovních skupin
na tradičních společných
zasedáních Prezidia a Odborného kolegia.
Celkem se uskutečnilo pět
společných zasedání.

Zasedání Prezidia 5. října 2018
zleva: Lucie Wadurová, Gabriela Hrachovinová, Edita Ševcovicová, Zuzana Rylová, Karla Maderová Voltnerová
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Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 9. dubna 2018

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 9. dubna 2018
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Dozorčí komise

Dozorčí komise (DOK) je vrcholným kontrolním orgánem Komory. Úkolem
nezávislé Dozorčí komise je dohlížet zejména nad řádným výkonem činnosti daňových poradců a daňově poradenských společností, dohlížet na
naplňování usnesení Valné hromady a kontrolovat činnost Prezidia a kanceláře Komory.
Základní náplní její činnosti je projednávání stížností na daňové poradce
i daňově poradenské společnosti v zákonem stanovené šestiměsíční lhůtě
a v případě, že dojde k porušení jejich povinností stanovených zákonem
o daňovém poradenství nebo jiným zákonem upravujícím práva a povinnosti daňového poradce při poskytování daňového poradenství, předání
návrhu na zahájení disciplinárního řízení Disciplinární komisi.
Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení výkonu daňového
poradenství z důvodu nedoložení profesního pojištění a řízení o vyškrtnutí
daňového poradce ze seznamu daňových poradců např. z důvodu pravomocného odsouzení poradce pro trestný čin.
Dozorčí komise plní také funkci kontrolního orgánu v rámci dohledu nad
plněním povinností vyplývajících ze zákona o boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu ze strany daňových poradců.

Zleva: Lubomír Černý, Tomáš Živný, Vlastimil Sojka, Radka Šťastná, Martin Kozák, Jan Zeman
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Disciplinární komise

Předseda DOK
JUDr. Martin Kozák
Členové DOK
Ing. Lubomír Černý
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Vlastimil Sojka
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA
Náhradníci DOK
Ing. Jan Zeman
Ing. Tomáš Živný

Disciplinární komise (DIK) je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle Disciplinárního řádu. Jejím posláním je chránit veřejný zájem na řádném
výkonu daňového poradenství a integritu profese. Komise usiluje
o vytváření jednotné správní praxe při zachování všech principů
správního trestání.
Disciplinární komise umožňuje daňovým poradcům přístup k anonymizovaným verzím svých rozhodnutí ve Sbírce rozhodnutí na interních webových stránkách Komory.

Předsedkyně DIK
Mgr. Karla Maderová Voltnerová
Členové DIK
Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.
Ing. Ladislav Bubniak
Ing. Jana Gablovičová
Ing. Viktor Hamža
Petr Hercog
Ing. Pavel Jakoubek
Ing. Pavel Kočí
Ing. Roman Kytlica
Bc. Blanka Marková
Ing. Jiří Pavlík
Ing. Jaroslava Pechová
Ing. Danuše Peková
Náhradníci DIK
Ing. Václav Dvořák
Ing. Vladimír Přikryl
Anna Rydvalová
Ing. Jana Vlková

Zleva: Roman Kytlica, Jiří Blecha, Karla Maderová Voltnerová, Pavel Jakoubek, Petr Hercog, Jiří Pavlík, Blanka Marková,
Viktor Hamža, Vladimír Přikryl, Jaroslava Pechová, Jana Vlková, Danuše Peková, Anna Rydvalová, Pavel Kočí, Ladislav Bubniak
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Valná hromada KDP ČR

Dne 16. listopadu 2018 se v Praze v Paláci Žofín konala 26. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR, které se zúčastnilo 502 fyzicky přítomných
daňových poradců. Zplnomocnění některého kolegy
odevzdalo 515 daňových poradců. Valná hromada
byla v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve
znění pozdějších předpisů, usnášeníschopná.
Mezi hosty Valné hromady byla i Ing. Tatjana Richterová, zástupce generálního ředitele GFŘ.
Hlavními body jednání Valné hromady byly zejména
zprávy o činnosti a o hospodaření Komory a volby do
Prezidia Komory.

Velký sál Paláce Žofín, předsednictvo

Palác Žofín

Řídicí komise

Prezence účastníků

Velký sál Paláce Žofín
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Projev prezidentky

Prezence účastníků

Velký sál Paláce Žofín
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Kvaliﬁkační zkoušky

Kvalifikační zkoušky, jaro 2018
Jarní kvaliﬁkační zkoušky se konaly v termínu písemných částí 4. – 5. dubna 2018
v hotelu Voroněž a ústních částí ve dnech
23. – 24. dubna a 25. června 2018 v sídle
Komory v Brně.
Prvního dne písemných částí zkoušek se
zúčastnilo 177 uchazečů, druhý den vypracovalo písemné odpovědi k zadaným příkladům a testu 190 účastníků zkoušky. K ústní části bylo následně pozváno celkem 89
uchazečů, kteří splnili podmínku platných
obou dílčích písemných částí. Všichni pozvaní uchazeči se dostavili a kladný výsledek ústní zkoušky po ověření odborných
znalostí potvrdila komise u 76 z nich.

Zahájení 2. písemné části – kongresová hala ABC

Kvalifikační zkoušky, podzim 2018

Uchazeči 1. písemné části

24

Jana Skálová - zahájení kvaliﬁkačních zkoušek

Zkušební komise 1. písemné části

Porada komisařů
zleva: Pěva Čouková, Pavel Fantyš, Daniel Horad,
Miroslava Bínová, Miroslav Mrázek

Opravy 2. písemné části

Dílčí písemné části zkoušky se konaly ve
dnech 9. – 10. října 2018 v hotelu Voroněž, ústní části proběhly v sídle Komory
v Brně 30. – 31. října a 17. prosince 2018.
Ke zkoušce konané v podzimním zkušebním období 2018 se přihlásilo celkem 421
uchazečů, z nichž k první písemné části
dorazilo 284 a k druhé písemné části 263
uchazečů. Zákonem stanovené podmínky
k postupu k ústní části splnilo celkem 63
účastníků zkoušek, z nichž bylo následně zapsáno do seznamu po úspěšném
složení této dílčí části 54 nastávajících
daňových poradců. Jejich znalosti z různých oblastí daňového práva a profesních
předpisů ověřovalo první zkušební den pět
komisí, čtyři komise druhý den ústních
zkoušek a v mimořádném termínu hodnotila připravenost ke vstupu do profese
jedna zkušební komise.
Uchazeči 1. písemné části

Opravy 1. písemné části

Zahájení 1. písemné části – konferenční sál D
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Slavnostní předávání osvědčení

Slavnostní předávání osvědčení, jaro 2018

Rytířský sál Nové radnice v Brně

Noví daňoví poradci

Zleva: Radek Neužil, Martin Tuček, Gabriela Hrachovinová

Noví daňoví poradci a jejich rodinní příslušníci

Dne 31. května 2018 rozšířilo řady daňových poradců 70
úspěšných uchazečů o kvaliﬁkační zkoušku.
V renesančním Rytířském sále Nové radnice v Brně za doprovodu varhan převzali při
slavnostním aktu svá osvědčení noví členové Komory
z rukou Ing. Martina Tučka, viceprezidenta KDP ČR,
a Ing. Gabriely Hrachovinové,
LL.M., náhradnice Prezidia
KDP ČR.

Osvědčení předávaná novým daňovým poradcům Martinem Tučkem

26

Podpis protokolu o převzetí osvědčení
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Slavnostní předávání osvědčení

Slavnostní předávání osvědčení, podzim 2018
V prostorách Rytířského sálu Nové
radnice v Brně se 6. prosince 2018
uskutečnilo slavnostní předávání
osvědčení novým daňovým poradcům. Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, a Ing. Gabriela
Hrachovinová, LL.M., náhradnice
Prezidia KDP ČR, přivítaly do profese 60 nových kolegyň a kolegů,
kteří prokázali znalost daňových
a profesních předpisů a rovněž
zběhlost v užití teorie v praxi při
náročných písemných i ústních
zkouškách.

Osvědčení předávaná novým daňovým poradcům z rukou Petry Pospíšilové

Zleva: Radek Neužil, Petra Pospíšilová, Gabriela Hrachovinová

Noví daňoví poradci a jejich rodinní příslušníci

Rytířský sál Nové radnice v Brně
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Noví daňoví poradci

Slavnostní přípitek nových kolegů s Petrou Pospíšilovou
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Informační seminář pro nové daňové poradce

Informační seminář, jaro 2018
Informační seminář je zaměřen na profesní oblast a je
určen novým daňovým poradcům, zapsaným do seznamu po úspěšném absolvování kvaliﬁkační zkoušky
v aktuálním zkušebním období. V rámci informačního
semináře dne 31. května 2018 byli noví daňoví poradci seznámeni s prvními povinnými kroky, personálním
obsazením kanceláře Komory, tradičními i nově chystanými vzdělávacími akcemi, funkcionalitami interního
webu, otázkami pojištění, a dalšími předpisy a povinnostmi. Přítomni byli Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník
KDP ČR, a Ing. Mgr. Vladimír Šeﬂ, Ph.D., právník KDP ČR.

Noví daňoví poradci

Informační seminář, podzim 2018

Vladimír Šeﬂ

Nová radnice v Brně

Zleva: Vladimír Šeﬂ, Radek Neužil

Dne 6. prosince 2018 před slavnostním předáváním osvědčení na Nové
radnici v Brně absolvovali noví daňoví
poradci i seminář ke vstupu do profese, který se uskutečnil v sídle Komory
daňových poradců ČR na ulici Kozí.
S právy, povinnostmi a dalšími informacemi ke vstupu do profese obeznámili nové daňové poradce Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR,
a Ing. Mgr. Vladimír Šeﬂ, Ph.D., právník KDP ČR.
Nové daňové poradkyně
Informační seminář 31. května 2018

Noví daňoví poradci

30

Radek Neužil

Nové daňové poradkyně

Noví daňoví poradci
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Daňoví poradci

Rok

DP

1993

487

1994

1 228

1995

1 863

Kraj

1996

2 361

1997

2 756

1998

3 007

1999

3 295

4 000

2000

3 441

3 500

2001

3 557

2002

3 614

2003

3 715

2004

3 825

2005

3 877

2 000

2006

3 908

Plzeňský

1 500

2007

4 004

Středočeský

2008

4 055

Ústecký

1 000

2009

4 174

Vysočina

500

2010

4 223

Zlínský

2011

4 324

2012
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2013

4 495

2014
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2015

4 614

2016

4 655

2017

4 791

2018

4 865

5 000

4 500

3 000
2 500

0
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Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2018

Počet žen

Počet mužů

Celkem

Hlavní město Praha

918

639

1 557

Jihočeský

104

98

202

Jihomoravský

343

300

643

Karlovarský

46

28

74

Královéhradecký

83

89

172

Liberecký

113

72

185

Moravskoslezský

213

145

358

Olomoucký

110

78

188

Pardubický

60

61

121

109

77

186

361

241

602

86

78

164

70

65

135

146

110

256

počet daňových poradců

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2018
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Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2018
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Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2018

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

mladší než 30 let

79

37

116

2,38

30–40 let

594

269

863

41–50 let

771

559

51–60 let

774

61–70 let

celkem

Počet DP

Podíl v %

§ 7, odst. 2, písm. a) zák. 523/92 Sb. – nesplnění podmínek § 5

0

0

17,74

§ 7, odst. 2, písm. b) zák. 523/92 Sb. – disciplinární opatření

7

12,73

1 330

27,34

§ 7, odst. 2, písm. c) zák. 523/92 Sb. – písemná žádost

39

70,91

665

1 439

29,58

§ 7, odst. 2, písm. d) zák. 523/92 Sb. – nevykonává daňové poradenství déle než tři roky

0

0

477

419

896

18,42

§ 7, odst. 2, písm. e) zák. 523/92 Sb. – zemřel

8

14,55

80

141

221

4,54

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce

1

1,82

2 775

2 090

4 865

100

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2018

55

100

4,54 %

2,38 %

Důvod vyškrtnutí

1,82%

< 30 let

18,42 %
17,74 %

Písemná žádost

Zemřel

61–70 let

Ukončení registrace hostujícího
daňového poradce

> 70 let

27,34 %

Disciplinární opatření
70,91 %

51–60 let
29,58 %

12,73 %

14,55 %

30–40 let
41–50 let

počet daňových poradců

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2018

Věková kategorie

starší než 70 let

Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti
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Daňově poradenské společnosti

Přehled počtu daňových poradců u jednotlivých společností se váže na jejich IČO a nezohledňuje případné propojení více ﬁrem.

1100

Nárůst v jednotlivých letech

1000

64

68

Stav k 31. 12. předchozího roku

900

39

59

800
700

48

99

600
375

500

39
690

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Asistenti daňových poradců

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2018
Celkový počet daňově poradenských společností,
které Komora evidovala k 31. 12. 2018, činil 1058.
V těchto společnostech působilo 1 897 daňových poradců.

Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti

49

837

778

50

994

926

876

729

642

543

Od 1. ledna 2018 byl zaveden institut asistenta daňového poradce. Jeho smyslem je
podpora daňových poradců při poskytování
daňového poradenství, a to i prostřednictvím právnických osob, a kontakt asistenta
s profesí. V průběhu roku bylo zaevidováno
59 asistentů.

Statistika nárůstu asistentů v roce 2018
Zápis

Vyškrtnuto

Stav

leden

13

0

13

únor

5

0

18

březen

1

0

19

Asistenti se zapisují v neveřejném
seznamu Komory a Komora poskytuje
asistentům tyto služby:

duben

9

0

28

květen

4

0

32

červen

2

0

34

zasílání e-Bulletinu KDP ČR

červenec

0

0

34

přístup k internímu informačnímu
systému Komory

srpen

5

0

39

září

6

0

45

možnost účasti na školeních pořádaných
Komorou za zvýhodněné ceny

říjen

10

2

53

listopad

4

0

57

účast na regionálních klubech

prosinec

0

1

56

400

152

3

45

2015

2016

2017

Daňově poradenské společnosti s nejvyšším
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2018

2018

50

Počet
DP

Deloitte Advisory s.r.o.

74

KPMG Česká republika, s.r.o.

74

2

Ernst & Young, s.r.o.

64

3

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
BDO Tax s.r.o.

44

1

4

29

TPA Tax s.r.o.

29

5

Moore Stephens s.r.o.

28

4

18

6

Mazars s.r.o.

25

5

5

7

Rödl & Partner Tax, s.r.o.

22

6

5

8

Fučík & partneři, s.r.o.

14

PROXY, a.s.

14

7

5

9

KODAP, s.r.o.

13

8

2

10

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

11

VGD, s.r.o.

11

9

2

10

0

více než 10

38

56

14

11
12

Deloitte BPS a.s.

9

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.

9

ABC.TAXES, s.r.o.

8

AUDITOR, spol. s r.o.

8
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Statistika předběžných šetření a řízení

Statistika disciplinárního řízení

Ačkoliv počet stížností a podnětů podaných na daňové poradce nebo daňově poradenské společnosti
dlouhodobě klesá, jakož klesá i počet disciplinárních žalob podaných Dozorčí komisí, je posuzování
těchto stížností a podnětů čím dál složitější, jelikož
se ve srovnání s minulostí v posledních letech zvyšuje soﬁstikovanost řešených kauz.
Pakliže nebylo v předběžném šetření vedeném Dozorčí komisí jednoznačně prokázáno závažné nebo
opakované pochybení daňového poradce ve smyslu
porušení zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, a nebyly tak naplněny znaky
disciplinárního provinění dle § 12 odst. 1 zákona
o daňovém poradenství, rozhodla Dozorčí komise
o zastavení předběžného šetření.
Kromě stížností a podnětů vede Dozorčí komise
i správní řízení o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových porad-

V roce 2018 bylo v disciplinárním řízení projednáno
22 disciplinárních žalob. Ve všech případech bylo
rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření.
Nejčastěji ukládaným disciplinárním opatřením bylo
uložení pokuty a vyškrtnutí ze seznamu daňových

ců nebo daňově poradenských společností, přičemž
nejčastějším důvodem pro zahájení těchto řízení je
nedoložení profesního pojištění Komoře ze strany
daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti. Z dlouhodobého hlediska počet těchto řízení
klesá, a to zejména u řízení z důvodu nedoložení pojištění Komoře.
V roce 2018 Dozorčí komise pokračovala v kontrole plnění povinností zákona o boji proti legaliazci
výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu
v případě prošetřování stížností a dále zahájila systematickou kontrolu plnění povinností tohoto zákona z vlastního podnětu. Daňoví poradci jsou tak
o vyjádření k plnění těchto povinností žádáni jednak
v rámci předběžného šetření zahájeného zpravidla
na základě stížnosti, jednak Dozorčí komise od roku
2018 zahájila kontrolní řízení z moci úřední.

Disciplinární komise
Disciplinární žaloby pro porušení povinnosti daňového poradce

z toho:

Dozorčí komise
25

Stížnosti a podněty
Odložení věci
z toho:

2

V řízení

4

z toho:

Odložení věci
Disciplinární žaloba

Řízení o pozastavení výkonu DP z důvodu zahájeného trestního stíhání (§ 8/1 písm. b) z. č. 523/1992 Sb.)
z toho:

z toho:

1
0

Pozastavení výkonu

0

0

Vyškrtnutí ze seznamu

0

z toho:

1

Vyškrtnutí ze seznamu

0

40

3

Zastavení řízení

2

Vyškrtnutí z evidence

1

Řízení o vyškrtnutí PO z evidence PO z důvodu absence odpovědného DP (čl. 11/7 a 8 Stanov KDP ČR)
z toho:

1

Zastavení řízení

Řízení o vyškrtnutí PO z evidence z důvodu nedoložení profesního pojištění (čl. 11/7 Stanov KDP ČR)

1

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

1

Řízení zastaveno

0

V řízení

0
20
0
13

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

7

Řízení zastaveno

0

V řízení

0

* 12 žalob bylo podaných v roce 2017, 8 žalob pak v roce 2018

0

Zastavení řízení

Řízení o vyškrtnutí DP ze seznamu z důvodu nevykonávání DP po více jak 3 roky (§ 7/2 písm. d) z. č. 523/1992 Sb.)
z toho:

0

Zastavení řízení

Řízení o vyškrtnutí DP ze seznamu z důvodu pravomocného odsouzení DP pro trestný čin
(§ 7/2 písm. a) z. č. 523/1992 Sb.)
z toho:

4

Pozastavení výkonu

Řízení o pozastavení výkonu DP z důvodu nedoložení profesního pojištění (§ 8/1 písm. c) z. č. 523/1992 Sb.)

z toho:

8
3

Uložení pokuty

Uložení pokuty

41

Zastavení řízení

0

Zproštění žaloby

49

Předběžná šetření z důvodu neplacení čl. příspěvku

2

Zproštění žaloby

Disciplinární žaloby pro neplacení členského příspěvku *

19

Disciplinární žaloba

poradců. Disciplinární opatření byla uložena například za nečestné a nesvědomité jednání se správcem daně nebo za opakované neplnění povinností
daňového poradce spočívající v neplacení členských
příspěvků.

3

Zastavení řízení

3

Vyškrtnutí z evidence

0

Dozorčí komise
12

Kontrola plnění AML povinností (v rámci předběžného šetření)
z toho:

Odložení věci
Disciplinární žaloba

0
4

Kontrola plnění AML povinností (z vlastního podnětu DOK)

z toho:

12

Bez nedostatků

0

Vytknutí nedostatků

0

Zahájení předběžného šetření

0

V řízení

4
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Koordinační výbor

Odborné kolegium

Cílem práce Odborného kolegia, poradního orgánu
Prezidia Komory, je rozvoj odbornosti v rámci činnosti Komory, diskuse a zpracovávání připomínek k navrhované legislativě, ke které se Komora vyjadřuje
v rámci připomínkových řízení, mapování a rozbor
problémů dané oblasti a příprava podkladů pro jednání s Finanční správou, která probíhá především
prostřednictvím Koordinačního výboru.
Kolegium pracuje prostřednictvím sekcí, které jsou
členěny dle odborného zaměření na jednotlivé daně

Odborné kolegium

či problémové okruhy, pracovních skupin, které řeší
jednorázové nebo krátkodobé odborné problémy,
a diskusních skupin, které fungují na platformě setkávání daňových poradců s cílem vzájemné výměny
zkušeností.
V lednu 2018 jmenovalo Prezidium Ing. Marka Piecha
novým vedoucím Sekce pro profesní otázky. V roce
2018 proběhlo celkem 74 zasedání sekcí, pracovních
a diskusních skupin.

Koordinační výbor, který vznikl v roce 1993, slouží
jako platforma pro projednávání výkladových problémů daňové a účetní legislativy. V roce 2018 proběhlo
šest jednání, kterého se účastnili především zástupci
Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství, a na kterých bylo projednáno a uzavřeno celkem 22 příspěvků. Výsledky se pravidelně publikují jak na webových
stránkách Komory, tak na stránkách Finanční správy
a jsou důležitým vodítkem při uplatňování ustanovení
daňových zákonů, která jsou ve výkladu sporná nebo
nejednoznačná.

Nejvíce projednaných příspěvků je z oblasti
Daň z příjmů

15

68 %

DPH

5

23 %

Ostatní

2

9%

23 %

K 31. 12. 2018 byly jednotlivé sekce, diskusní
a pracovní skupiny vedeny těmito daňovými poradci

68 %

Stav příspěvků pro Koordinační výbor
za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Počet
daňových
poradců

Počet
zasedání

32

2

199

11

69

4

Sekce, diskusní a pracovní skupina

Vedoucí

Sekce majetkové daně

Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

Sekce daň z přidané hodnoty

Ing. Stanislav Kryl

Sekce daň z příjmů fyzických osob

Ing. Lucie Wadurová, LL.M.

Sekce daň z příjmů právnických osob

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

201

2

Sekce mezinárodní zdanění a clo

Ing. Luděk Vacík

137

4

Sekce neziskové organizace

Ing. Jaromír Adamec

42

6

Sekce spotřební a ekologické daně

Ing. Ivo Šulc

15

4

Sekce správa daní a poplatků

Ing. Tomáš Hajdušek

106

6

Sekce účetnictví

Ing. Zdeněk Urban

90

6

Sekce pro profesní otázky

Ing. Marek Piech

35

8

Sekce pro informační technologie

MVDr. Milan Vodička

11

2

Sekce pro profesní pojištění

Ing. Jiří Gebarowský

8

2

Diskusní skupina malého podnikání

Bc. Blanka Marková

31

9

Diskusní skupina korporátních daňových poradců

Mgr. Vít Martinovský

44

3

Diskusní skupina mladých daňových poradců

Ing. Matěj Nešleha

66

5

Pracovní skupina pro insolvenci

Jan Vyskočil

13

0

44

9%

Příspěvky od daňových poradců evidované
na Komoře a předložené na KV
Uzavřené příspěvky
Neuzavřené příspěvky

Daň z příjmů
22
22

DPH
Ostatní

0

Připomínkování zákonů

Komora se od samého počátku své existence velmi
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících
oblastech, jako je oblast občanského a obchodního
práva apod. Od roku 2015 je Komora povinným připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení v oblasti právní regulace nebo oblasti
působnosti Komory.
Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby
právní normy byly jednoznačné, srozumitelné, jedno-

duše aplikovatelné a neumožňovaly více výkladových
variant. Komora prosazuje standardní legislativní
proces s dostatečnými lhůtami na promyšlení navrhovaných norem odpovídající kvality a s podrobnou
důvodovou zprávou i zprávou hodnotící dopady nové
legislativy (zpráva RIA).
V roce 2018 Komora aktivně připomínkovala více než
20 legislativních předpisů. Převážná většina z nich
byla v gesci Ministerstva ﬁnancí ČR a Generálního
ﬁnančního ředitelství.
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Diskusní seminář v hotelu Tři Věžičky

Právní vzdělávání pro poradenství

První školení v novém roce se tradičně odehrává
u Jihlavy první lednový týden. I v roce 2018 se do hotelu Tři Věžičky sjelo více než 130 daňových poradců a jejich spolupracovníků. Vyprodaný sál se první
den věnoval novinkám v oblasti daně z příjmů právnických osob s Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem, problematice daně z příjmů fyzických osob s Ing. Zuzanou
Rylovou, Ph.D. a aktualitám v oblasti daně z přidané
hodnoty s Ing. Michaelou Strnadovou.
Druhý den bylo na programu účetnictví. Konkrétně se
probíraly vybrané daňové problémy a jejich zpracování v účetnictví podnikatelských subjektů (přednášející
Ing. Jana Skálová, Ph.D.) a vybrané interpretace Národní účetní rady a další novinky v oblasti účetnictví
(doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.). Závěrečný den byl
vyhrazen na novinky v oblasti daňového řádu, které
přednesla JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Právní vzdělávání daňových poradců je pro Komoru daňových poradců ČR velmi důležité. Již bezmála 20 let
Komora spolupracuje s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pro daňové poradce společně připravují dlouhodobé vzdělávání, které má za úkol doplnit

Právní vzdělávání Brno
Jana Skálová se zaměřila na účetnictví

Zakončení kurzu právní vzdělávání v Brně
Ladislav Mejzlík se věnoval interpretacím
Národní účetní rady

Jiří Nesrovnal uvedl novinky v oblasti daně
z příjmů právnických osob

Zaplněný sál v hotelu Tři Věžičky
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posluchačům základy teoretického právního vzdělání
a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.
V roce 2018 se obdobný typ vzdělávání uskutečnil také
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na
Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Petra Nováková probrala novinky
v oblasti daňového řádu

Ing. Radek Neužil, LLM., tajemník KDP ČR, společně s paní děkankou Právnické fakulty Masarykovy
univerzity doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. dne
3. prosince 2018 slavnostně zakončili dvouletý kurz,
který se konal od začátku roku 2017 a obsahoval 18
přednášek z oblasti občanského, obchodního, správního, ﬁnančního, pracovního, trestního a mezinárodního práva. V rámci zakončení předali úspěšným
absolventům osvědčení o absolvování, pro jehož
získání byla nutná nejen účast na přednáškách, ale
i zpracování závěrečné písemné práce.

Předávání osvědčení úspěšným absolventům

Předávání osvědčení úspěšným absolventům

Účastníci kurzu právní vzdělávání v Brně
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Právní vzdělávání pro poradenství

Právní vzdělávání Praha

Právní vzdělávání Plzeň

Zahájení dvouletého programu právního vzdělávání
v Praze se uskutečnilo 26. února 2018 na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze za účasti tajemníka KDP ČR Ing. Radka Neužila, LL.M., proděkanky pro
celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Heleny Práškové,
CSc. a předsedy akademického klubu doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. Vzdělávání zahájilo 39 účastníků.
I zde mohou účastníci získat osvědčení o absolvování kurzu vydávané Právnickou fakultou, podmínkou je
zpracování závěrečné práce a více než 80% účast na
přednáškách.

V zajímavém formátu odpoledních setkání byl sestaven koncept právního
vzdělávání, který Komora uspořádala
ve spolupráci s Právnickou fakultou
Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta připravila pro daňové poradce intenzivní kurz, který obsahoval 7 přednášek v průběhu zimního semestru.

Zahájení právního vzdělávání v Praze
zleva: Radek Neužil, Helena Prášková, Radim Boháč,
Roman Vybíral

Obsah přednášek byl na základě zkušeností z minulého běhu upraven tak,
aby ještě více odpovídal potřebám
profese a poznatky z kurzu byly v praxi daňových poradců co možná nejvíce využitelné.
Zahájení i zakončení kurzu se účastnila proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Zahájení právního vzdělávání v Plzni

Zahájení právního vzdělávání v Plzni

Zahájení právního vzdělávání v Praze

Účastníci právního vzdělávání v Praze
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Absolventi právního vzdělávání v Plzni
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Vyšší účetnictví pro daňové poradenství

Setkání s osobností Luďkem Niedermayerem

Úspěšná spolupráce s Vysokou
školou ekonomickou v Praze pokračovala i v roce 2018. Ve spolupráci s Fakultou ﬁnancí a účetnictví
Komora realizovala kurz Vyššího
účetnictví pro daňové poradenství,
kterého se účastnilo 70 daňových
poradců, jejich asistentů zapsaných u Komory a spolupracovníků.
Tento kurz, který navazuje na kurz
Účetnictví pro daňové poradenství,
je tematicky zaměřen na interpretace Národní účetní rady, operace
s podniky a majetkovými cennými
papíry a konsolidovanou účetní závěrku.

Poslanec Evropského parlamentu,
RNDr. Luděk Niedermayer, byl dalším
hostem Setkání s osobností, které se
konalo dne 20. září 2018. Pan Niedermayer v průběhu diskuse s daňovými
poradci zmínil své přesvědčení, že
myšlenka EU je správná a stojí za to ji
rozvíjet. V diskusi o daních uvedl, že využívání daňových struktur je důsledek
toho, že není dobře napsaná legislativa
a úkolem politiků je toto napravit. Namísto toho se hledají mimo zákonné
nástroje, jak zabránit například daňové optimalizaci, což ovšem přináší do
celého systému značnou nejistotu.
Setkání moderoval Ing. Martin Tuček,
viceprezident KDP ČR.

Ladislav Mejzlík zahájil kurz první přednáškou

Přednášejícími byli doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty
ﬁnancí a účetnictví, Ing. Jiří Pelák,
Ph.D., 1. viceprezident Komory auditorů ČR a Ing. Libor Vašek, Ph.D.,
předseda Komory certiﬁkovaných
účetních.

Luděk Niedermayer (vlevo) v diskusi s Martinem Tučkem

Předávání osvědčení

Luděk Niedermayer se podepsal
do pamětní knihy Komory

Libor Vašek předal osvědčení úspěšným absolventům kurzu
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Radek Neužil (vlevo) poděkoval Luďkovi Niedermayerovi
(uprostřed) a Martinu Tučkovi (vpravo) za jejich diskusi

Zleva: Luděk Niedermayer, Petra Pospíšilová, Martin Tuček
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Česko-německý daňový seminář

Volker Kaiser, prezident StBK Westfalen-Lippe,
viceprezident StBK Nürnberg, viceprezident European
Tax Adviser Federation (ETAF)

Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 uspořádala Komora
daňových poradců ČR v úzké spolupráci s Komorou
daňových poradců Norimberk (StBK Nürnberg) specializovaný Česko-německý daňový seminář zaměřený
na praktické otázky daňového poradenství a podnikání
v České republice a Německu. Jeho cílem bylo propojení českých a německých daňových poradců.
Akce se uskutečnila v Konferenčním centru Secese
Plzeňského Prazdroje. Záštitu nad seminářem převzal
velvyslanec České republiky v Německu, Mgr. Tomáš
Jan Podivínský.

Tomáš Ehler, velvyslanecký rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky

Témata semináře
Podstatné daňové a obchodně právní rozdíly
Daňové poradenství v Česku a v Německu
Zdanění zaměstnanců při přeshraniční činnosti

Diskuse účastníků

Prohloubení spolupráce mezi Českem a Bavorskem v oblasti daně z příjmu
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty

Semináře se zúčastnilo 98 účastníků. Mezi nimi byli
daňoví poradci, zástupci Finanční správy, soudnictví
a akademické sféry. V rámci akce proběhl také společenský program se školou čepování piva. Seminář byl
simultánně tlumočen do češtiny a němčiny.

Miroslava Mohylová

Magdaléna Vyškovská

Škola čepování piva

Sál Konferenčního centra Secese Plzeňského Prazdroje
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Simultánní tlumočení konference

Zleva: Helmut Naczinsky, prezident Finančního soudu Norimberk, Radek Neužil, tajemník KDP ČR,
Herr Werner Häßler, člen představenstva StBK Nürnberg, Thomas Linse, člen představenstva StBK
Nürnberg, Werner Merkel, člen představenstva StBK Nürnberg, Ralf Barth, člen představenstva
StBK Nürnberg, Tobias Bergbauer, daňový poradce, Moritz Alt, tajemník StBK Nürnberg

Zleva: Přednášející Tomáš Urbášek,
moderátorka Gabriela Hrachovinová
a Thomas Linse
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Česko-slovenské fórum 2018

Účastníci jsou informováni o novinkách a záměrech v oblasti daní ze strany Aleny Schillerové

Zahájení ČS-SK fóra
zleva: Toško Beran, Miriam Galandová, Josef Baxa,
Petra Pospíšilová, Martin Janeček, Radek Neužil

Ve dnech 17. – 18. května 2018 se v hotelu Continental
Brno uskutečnil XI. ročník diskusního semináře Česko
-slovenské fórum. Akce proběhla opět ve spolupráci
se Slovenskou komorou daňových poradců. Seminář
společně zahájili Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
KDP ČR, a JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D., LL.M.,
FCCA, viceprezidentka SKDP a JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Následně se k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy
vyjádřili JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně ﬁnancí
a Ing. Martin Janeček, generální ředitel Generálního ﬁnančního ředitelství. Na seminář se dále podařilo zajistit
řadu vynikajících přednášejících, odborníků v dané problematice. Akce se zúčastnilo celkem 115 osob, z toho
78 účastníků bylo z ČR a 37 ze Slovenska.
V úvodu druhého dne vystoupili viceprezidenti komor,
Ing. Martin Tuček s tématem dopadu digitalizace na
práci daňových poradců a Mag. Branislav Kováč s tématem CFE a mezinárodní spolupráce daňových poradců.
Součástí programu byl společenský večer v Místodržitelském paláci Moravské galerie po skončení prvního dne.

Radek Neužil zahájil seminář
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Témata semináře
Blok DPPO – Daňově uznatelné a neuznatelné
výdaje včetně základní podmínky daňové
uznatelnosti – aktuální problémy a judikatura
včetně otázky prokazování a dokládání daňové
uznatelnosti v případě, že se ukáže, že dodávku
neuskutečnil subjekt uvedený na dokladu
Blok DPFO – Vymezení příjmů fyzických osob
z pohledu daně z příjmů (cestovní náhrady,
zaměstnanecké beneﬁty atd.) – aktuální
problémy a judikatura

Alena Schillerová informuje účastníky o aktuálním
dění v oblasti daní

Miriam Galandová za SKDP

Josef Baxa byl jedním
z řečníků na fóru

Blok DPH – Stavební pozemky – deﬁnice,
vazba na stavební předpisy
Blok DPH – Ekonomická činnost při prodeji
majetku, zejména v oblasti nemovitých věcí
– prodej majetku, který není součástí
obchodního majetku plátce DPH

Petra Pospíšilová pozdravila účastníky za KDP ČR

Účastníci sledují vystoupení jednotlivých panelistů
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Zleva: Petra Pospíšilová, Josef Baxa, Alena Schillerová

Společenský večer proběhl v Místodržitelském paláci
Moravské galerie

Welcome drink na společenském večeru

Občerstvení v rámci společenského večera

Cimbálová muzika Matěje Kurečky zpříjemnila společenský večer

Občerstvení v rámci společenského večera

Zleva: Josef Baxa, Petra Pospíšilová, Toško Beran, Miriam Galandová, Martin Janeček

Jiří Nesrovnal byl jedním z moderátorů a zároveň
panelistů diskusního semináře

Sál hotelu Continental zaplnili daňoví poradci z Čech i Slovenska
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Martin Tuček vystoupil v úvodu druhého dne
zleva: Barbara Pořízková, Stanislav Kryl, Sonia Ugróczy, Zdeněk Vojtek

Účastníci měli možnost se zúčastnit komentované prohlídky výstavy
v Místodržitelském paláci Moravské galerie
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Společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR

Společný seminář se tradičně konal
na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně dne 11. září 2018.
Akce se účastnili daňoví poradci
v čele s prezidentkou KDP ČR,
Ing. Petrou Pospíšilovou a viceprezidentem KDP ČR, Ing. Martinem
Tučkem.
Na semináři dále diskutovali soudci v čele s předsedou NSS, JUDr.
Josefem Baxou, který celý seminář
moderoval, a zástupci Ministerstva ﬁnancí ČR a Finanční správy.
Mezi pozvanými hosty byli senátoři
Ing. Pavel Štohl a Ing. Tomáš Goláň, zástupci kanceláře Veřejného
ochránce práv a Generálního ředitelství cel.

Seminář se konal v Plenárním sále Nejvyššího správního soudu

Josef Baxa seminář moderoval

Letošní témata
Zneužití práva v oblasti daně
z příjmů, judikatura v návaznosti
na směrnici ATAD a připravované
zakotvení zneužití práva do DŘ
Důkazní břemeno daňového
subjektu a správce daně, výše
důkazního standardu: judikatorní
linie EURO PRIM vers. zákonný
text § 92/5/c) DŘ

Radek Neužil seminář zahájil

(Ne)předkládání předběžných
otázek Soudnímu dvoru EU
českými soudy

Jedním z panelistů byl rovněž Stanislav Kryl

Účastníci sledují diskusi

Foyer Nejvyššího správního soudu
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Diskuse účastníků

Petra Pospíšilová komentovala některá stanoviska

Sál Nejvyššího správního soudu
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Tradiční semináře v Praze

Tradiční semináře v Nymburku

Novinky v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty byly tématem
dvoudenního jarního a zimního semináře v hotelu Olšanka.
Odborný program přednášeli zástupci z Finanční správy Ing. Iva Rindová,
Ing. Eva Nedorostková, Ing. Ilona
Součková, Ing. Blanka Mattauschová
a Ing. Ladislav Pitner. Obou seminářů
se zúčastnilo celkem 300 daňových
poradců.

Na jaře a v zimě Komora uspořádala
ve Sportovním centru v Nymburku
tradiční seminář, zaměřený na novinky z oblastí daní, práva a účetnictví.
Obou seminářů se zúčastnilo 400
daňových poradců, kteří kromě odborného programu využili také nabídky sportovních aktivit v areálu Sportovního centra i mimo něj. Součástí
seminářů byl také společenský večer
s živou hudbou. V zimním termínu si
účastníci již pravidelně organizují Mikulášskou besídku.
Areál sportovního centra

Hotel Olšanka

Účastníci semináře

Účastníci semináře účinkující na Mikulášské besídce

Účastníci semináře

Účastníci semináře
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Účastníci semináře na společenském večeru
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Jazykové vzdělávání a studijní pobyt ve Vídni

Komora již tradičně dává možnost daňovým poradcům zlepšovat svoje jazykové schopnosti v odborných kurzech angličtiny. Kurzy probíhají v Brně
a v Praze ve dvou úrovních. Lektoři Ing. Vladimír
Zdražil a Mgr. Marcela Svatková na kurzech přivítali
více jak 30 daňových poradců, jejich asistentů evidovaných u Komory a další odbornou veřejnost.
Každoročně se koná rovněž krátký studijní pobyt
v angličtině na partnerské komoře v zahraničí. V roce
2018 mohli zájemci absolvovat odborný seminář na
Rakouské komoře daňových poradců a auditorů ve
Vídni (Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, KSW), který proběhl v pátek 7. září 2018. Seminář
zahájil a účastníky přivítal Dr. Gerald Klement, LL.M.,
generální sekretář komory. Ing. Radek Neužil, LL.M.,
tajemník KDP ČR, představil přítomným zástupcům
rakouské komory Komoru daňových poradců ČR,
vysvětlil systém profese daňového poradce v České
republice, její činnost a zmínil některé aktuální otázky
v profesi českého daňového poradce. Dr. Gerald Klement následně potvrdil, že některé tyto otázky (např.
digitalizace, PR profese) aktuálně řeší i rakouská
komora. Informaci o procesu digitalizace v profesi
i daních přinesla Mag. Anna Weber, vedoucí oddělení
mezinárodních vztahů rakouské komory. Podrobný
přehled o ekonomickém, právním a daňovém prostředí z pohledu podnikání v Rakousku účastníkům
podaly Mag. Brigitte Schörgenhumer, daňová poradkyně a auditorka ze společnosti FALCON, a Andrea
Haslinger, daňová poradkyně ze stejné společnosti.

Lektoři kurzů profesní angličtiny připravují pro účastníky
obsáhlé podkladové materiály

Rakouskou komoru představil Gerald Klement

Lektorka Marcela Svatková zahajuje nový kurz
angličtiny v Praze

Zahájení semináře ve Vídni
zleva: Radek Neužil, Gerald Klement, Anna Weber
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Účastníci studijního pobytu ve Vídni na odborném semináři
na rakouské komoře

Zleva: Radek Neužil, Brigitte Schörgenhumer, Andrea
Haslinger, Anna Weber

Účastníci kurzu angličtiny v Praze

Prohlídka Vídně v angličtině s průvodcem
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Klubová setkání

V roce 2018 se uskutečnilo více než 100 klubových
setkání, kterými prošlo více než 7600 účastníků. Kluby se pravidelně konají v různých regionech České
republiky. Daňoví poradci a registrovaní asistenti mohou navštěvovat setkání v kterémkoli regionu, což
jim umožňuje výběr z mnoha přednášených témat.

Klubové setkání Brno, přednášející Eva Nedorostková

Počet
konaných
setkání

Město

Garant

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

10

České Budějovice

Jiřina Liláková

10

Frýdek-Místek

Ludmila Lea Mazurová

7

Hodonín

Ing. Petr Lunga

3

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

2

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

7

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

6

Liberec

Lenka Raginová

9

Olomouc

Ing. Miroslava Mohylová

8

Ostrava

Ing. Dagmar Beránková

5

Plzeň

Ing. Radek Bílý

8

Praha

Ing. Jiří Nekovář

Teplice

Ing. Jana Müllerová

9

Zlín

Ing. Miroslav Konečný

4

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

6

Zástupci Prezidia se sešli s odbornými garanty klubů a diskutovali s nimi aktuální dění v regionech

10
Zleva: Jiří Dušek, Kateřina Šutová, Dagmar Beránková,
Lucie Wadurová

Zleva: Ludmila Lea Mazurová,
Blanka Marková

Zleva: Jiří Nesrovnal,
Radek Bílý

Klubové setkání Brno, přednášející Milan Vodička

Klubové setkání Brno, přednášející Marek Piech
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Setkání garantů klubů
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Odborné vzdělávání pro daňové poradce

Komora v roce 2018 uspořádala 45
seminářů pro daňové poradce s tématy zaměřenými na daně, účetnictví a právo. Hojně prezentovanými
tématy byly aktuální novinky, mezi
které se řadí především GDPR a tradičně DPH v různých oblastech.

Témata vzdělávacích seminářů
v roce 2018
GDPR v Praze a v Brně
Elektronický dokument v praxi
daňového poradce v Praze a v Brně
Daň z příjmů v daňových judikátech
(včetně judikatury NSS) ve srovnání
se stanovisky MF především na
bázi Koordinačních výborů na jaře
i na podzim

Zdaňování v neziskovém sektoru
zleva: Petr Beránek, Simona Pacáková, Petr Couf, Pavel Lampa,
Jaromír Adamec

Daň z příjmů v daňových judikátech, přednášející Jiří Nesrovnal

GDPR v Brně, zaplněný přednáškový sál

Daň z příjmů v daňových judikátech, přednášející Jiří Nesrovnal

Zdaňování v neziskovém sektoru

GDPR v Brně, přednášející Eva Škorničková

Novela zákona o DPH 2019, zaplněný přednáškový sál

Novela zákona o DPH 2019, přednášející Igor Pantůček

Změny a aktuální problémy při
uplatňování DPH v roce 2017
DPH v oblasti nemovitostí v Praze
a v Brně
Metodika ochrany osobních údajů
pro daňové poradce GDPR v Praze
a v Olomouci
Krácení nároku na odpočet daně
a korekční mechanismy
Dodací doložky INCOTERMS 2010
Výklad zákona o DPH včetně změn
účinných od 1. 7. 2017
DPH v mezinárodním obchodě
Vybrané aspekty nového obchodního
práva, dopad do daně z příjmů
a účetnictví, aktuální judikatura,
změny a novely včetně poslední
novely OZ a připravované novely
ZOK
Zdaňování v neziskovém sektoru,
aneb, kde končí zákon, začínají
pochybnosti
Novela zákona o DPH 2019

68

69

Vzdělávání

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Vzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání pro veřejnost je zaměřeno na přípravu ke kvaliﬁkační zkoušce. Mezi účastníky byla
ale i řada daňových poradců, jejich zaměstnanců a odborná veřejnost. Cílem kurzů je rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti
praktického použití daňového
práva a účetnictví.
Součástí tohoto typu vzdělávání
je také certiﬁkační vzdělávání,
které je organizováno pod názvem Daňová abeceda a které
má akreditaci MŠMT. Daňová
abeceda zahrnuje výuku v oblasti daňové a účetní legislativy v základní úrovni znalostí,
jejíž oblíbenost plyne zejména
z komplexnosti přednášené problematiky.
Účastníci, kteří absolvují celý výukový program a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí
s praktickými příklady, obdrží
osvědčení o absolvování tohoto
vzdělávacího programu – Daňový specialista.
Daňovou abecedou prošlo v roce 2018 celkem 87 uchazečů
a osvědčení získalo 75 z nich.

Přípravné kurzy Brno, Teorie DPPO, přednášející Jiří Klíma

Přípravné kurzy Praha, Příklady z podzimních zkoušek,
přednášející Jana Skálová

Přípravné kurzy Praha, Daňový řád, přednášející Karel Alexa

Přípravné kurzy Brno, Teorie DPPO, přednášející Jiří Klíma

Přípravné kurzy Praha, Daň z nemovitých věcí, přednášející
Jana Procházková

Daňová abeceda Praha, DPH, přednášející Igor Pantůček

Daňová abeceda Praha
zleva: členka komise u kvaliﬁkačních zkoušek, Jitka Pokorná,
a organizátorka Miroslava Říčná

Přípravné kurzy Praha, Daň spotřební
a ekologická, přednášející Ivo Šulc

Přípravné kurzy Praha, Daňový řád, přednášející Barbora Bubeníčková

Daňová abeceda Praha, Daňový řád, přednášející Naděžda Vrbková

Daňová abeceda Praha, Daň spotřební
a ekologická, přednášející Ivo Šulc

70

Daňová abeceda Praha, Daň z nabytí nemovitých věcí,
přednášející Věra Engelmannová
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VIII. ročník mezinárodní konference
Daně bez hranic

Konference se účastnilo 150 daňových poradců

Adam Mariański, prezident Polské komory daňových
poradců, přivítal účastníky při zahájení konference

Úvodní slovo Radka Neužila, tajemníka KDP ČR
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Mezinárodní konference ve Vratislavi v Polsku byla
zaměřena na daňové podvody. Účastníci diskutovali
témata jako nalezení rovnováhy mezi snahou státu
vybrat maximální daň a právy daňových poplatníků
v daňovém řízení i ústavním právem na nezávislé zastoupení ze strany například daňových poradců nebo
advokátů.
Za českou stranu byla v této souvislosti přednesena
podpora Komory snahám o udržení mlčenlivosti právních profesí. Česká Komora se připojila k prohlášení
České advokátní komory a Unie státních zástupců, ve
kterém se signatáři odmítavě vymezují proti snaze
přenést právo prolomit profesní mlčenlivost v Polsku
ze soudů na prokurátory. Konferenci Komora spolupořádala s Dolnoslezskou pobočkou Polské komory
daňových poradců ve dnech 12. – 13. října 2018.

Zaplněný sál

Martin Tuček, viceprezident KDP ČR, byl jedním z českých
přednášejících

Anna Misiak, viceprezidentka Polské komory
daňových poradců

První řada, uprostřed zleva: Martin Tuček, Anna Misiak, Adam Mariański
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1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing
Conference
IFA Česká republika v úzké spolupráci s Komorou daňových poradců
ČR uspořádala dne 16. října 2018
v prostorách VŠE v Praze akci s názvem „1st International IFA Czech
Branch Transfer Pricing Conference“. Jednacím jazykem konference
byla čeština a angličtina, konference byla simultánně tlumočena do
obou jazyků.
Na konferenci se podařilo zajistit
řadu vynikajících přednášejících, odborníků v dané problematice a další
významné osobnosti.
V úvodu promluvil zástupce mezinárodní asociace IFA Jean-Blaise
Eckert, MBA, za KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová, za státní správu
Ing. Martin Janeček a Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.

Gabriela Hrachovinová, moderátorka a přednášející

Zaplněná Likešova aula

Raffaele Petruzzi, WU Transfer Pricing Center, přednášející

Účastníci konference

Stanislav Kouba, Ministersvo ﬁnancí ČR

Prezence účastníků
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Jean-Blaise Eckert, mezinárodní asociace IFA

Danuše Nerudová, přednášející

Likešova aula na VŠE v Praze
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VAT Fórum 2018

Za účelem diskuse dopadů nových pravidel pro výběr DPH na podnikatele i daňovou správu uspořádala dne 26. ledna
2018 Komora daňových poradců ČR ve
spolupráci s Fakultou ﬁnancí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze mezinárodní konferenci VAT fórum, a to za účasti daňových poradců, zástupců Finanční
správy a Ministerstva ﬁnancí, akademiků,
podnikatelů a v neposlední řadě i zástupců Evropské komise. Jako panelisté vystoupili například Ing. Petra Pospíšilová,
prezidentka KDP ČR, RNDr. Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu,
Maria-Elena Scoppio, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení pro DPH při Evropské komisi,
Ing. Stanislav Kryl, vedoucí Sekce DPH při
Odborném kolegiu KDP ČR, Ing. Hana Zídková, Ph.D. z Fakulty ﬁnancí a účetnictví
VŠE v Praze a další odborníci na danou
problematiku.
Konference se konala v prostorách VŠE
Praha za účasti více než 150 účastníků.
Konference byla simultánně tlumočena
do češtiny a do angličtiny.

Přednáškový sál na VŠE Praha

Pavlína Žáková, zastoupení Evropské komise v ČR

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu

Témata konference
Aktuální informace k výběru daní
v kontextu EU
Úniky na DPH a opatření proti nim
VAT Action Plan
Alternativní scénáře pro deﬁnitivní
systém DPH
Grzegorz Poniatowski, ředitel Fiscal Policy Studies v CASE
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Diskutující Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

Přednášející Stanislav Kryl a Ondřej Fasora, Ministerstvo ﬁnancí ČR

Moderátorka konference Hana Zídková, VŠE Praha

Diskutující účastníci

Maria-Elena Scoppio, Evropská komise, Brusel

Radek Neužil, tajemník KDP ČR

77

Vzdělávání

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Kurzy osobního rozvoje pro daňové poradce

V roce 2018 byly do nabídky vzdělávání zařazeny kurzy zaměřené na komunikační
dovednosti daňových poradců a jejich spolupracovníků. V průběhu roku proběhly celkem čtyři běhy tohoto vzdělávání. Více než
50 účastníků prošlo tréninkem vedení porad
a konzultací, vyjednávání a řešení obtížných
komunikačních situací, time managementu
a zvládání stresu.

Předávání osvědčení z kurzu

Lektorkami školení byly Ing. Lenka Mrázová,
FCCA a Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D. Atmosféra na kurzech byla velmi tvůrčí a přátelská.

Předávání osvědčení z kurzu

Účastníci kurzu

Kontinuální profesní vzdělávání

Trvalé vzdělávání je nedílnou součástí výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu služeb daňových poradců.
Daňoví poradci se mohou přihlásit k dobrovolnému systému Kontinuálního profesního
vzdělávání (KPV), jehož cílem je vytvořit nástroj na zajištění a udržení vysokého odborného standardu daňových poradců a s jeho
pomocí vytvořit podmínky pro odpovídající
prezentaci příslušníků profese vůči klientům
i veřejnosti obecně.

Účastníci kurzu

Lektorky
zleva: Hana Vykoupilová, Lenka Mrázová
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Výsledek společné práce jednoho z týmů
v rámci cvičení – marshmallow věž

V roce 2018 bylo ke KPV přihlášeno 987 daňových poradců. Každý z nich má tuto skutečnost uvedenou ve svém osobním proﬁlu
na webových stránkách Komory. Každoročně jim je pak při splnění minimálního požadovaného počtu hodin vzdělávání (45 hodin
za rok), vystavováno potvrzení o splnění hodinové dotace.
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CFE - Confédération
Fiscale Européenne

Radek Neužil, Aleš Budja a Tatiana Ioffe,
20. dubna 2018 v Bruselu

V souvislosti s postupující globalizací, stále intenzivnější spoluprací daňových správ a celosvětové
koordinaci přístupů ke zdaňování, se zvyšuje důležitost mezinárodní spolupráce daňových poradců.
CFE v tomto hraje nezastupitelnou úlohu. Navíc, zatímco dříve se aktivity CFE zaměřovaly výhradně na
daňové otázky a daňovou legislativu, dnes hraje stále
důležitější roli koordinace postupů v profesních otázkách a regulaci profese. Významné je také založení
technologického výboru, který by měl řešit jak dopad
digitalizace pro profesi, tak elektronizaci na straně
daňových správ a nové výzvy, které přináší digitální
ekonomika.

General Assembly, 20. dubna 2018 v Bruselu

CFE General Assembly

General Assembly, 28. září 2018 v Londýně

CFE Tax Forum

Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, dne
28. září 2018 na zasedání v Londýně pozici viceprezidentky CFE pro další dvouleté období znovu obhájila.
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Zleva: Branislav Kováč, Treasurer, Anthony Thomas, Adviser to
the Executive Board, Ian Hayes, Chair of the Tax Technology
Committee, Bruno Gouthière Executive Board Member,
Petra Pospíšilová, Vice-President, Stella Raventós-Calvo,
Chair of the Fiscal Committee, Piergiorgio Valente, President
Andrew Clarke, Adviser to the Executive Board, Wim Gohres,
Chair of the Professional Affairs Committee,
Anna Misiak, Vice-Presidents, Martin Phelan, Secretary-General
Gary Ashford, Vice-President,
Jiří Nekovář, Adviser to the Executive Board

Dne 19. dubna 2018 se v belgickém Bruselu uskutečnilo fórum pod záštitou CFE a s podporou spolkové
země Severní Porýní-Vestfálsko s názvem „Férové
zdanění digitální ekonomiky“. Digitalizace ekonomiky
vstupuje do obchodního života natolik, že se pomalu
stává samostatným odvětvím. Veřejnost však vnímá
funkce digitální ekonomiky tak, že mohou podkopat
tradiční metody zdanění příjmů právnických osob
a že úpravy vedoucí ke kompenzaci jsou nutností.
Proto bylo uspořádáno toto fórum, aby byly přezkoumány otázky, jak efektivně danit digitální ekonomiku, aby nezapříčinila zpomalení technologických inovací.

K zodpovězení dotazů byly uspořádány tři panelové
diskuse pod vedením prezidenta CFE, Piergiorgio Valenteho, který moderoval diskusi na téma „Obchodní
modely v digitální ekonomice“. Geraldine Schembri,
předsedkyně pracovní skupiny CFE pro digitální ekonomiku, se s diskutéry zaměřila na návrhy OECD a EU
týkající se tohoto tématu, a Trudy Perié, místopředsedkyně Komise pro nepřímé daně, probírala s ostatními diskutéry zdanění digitální ekonomiky.
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ITDF – International Tax Directors’ Forum

Setkání tajemníků daňových Komor

V roce 2018 se ve dnech 6. – 8. června uskutečnilo
zasedání tajemníků komor daňových poradců v Londýně. Mezi účastníky jednání byli zástupci komor
z Anglie, České republiky, Holandska, Irska, Jižní Afriky, Kanady, Německa a Slovinska. Cílem skupiny je
vzájemné sdílení zkušeností s činností komor a identiﬁkování trendů v daňovém poradenství. Kromě interních diskusí k organizaci komor a nastavení cílů
v jejich aktivitách se pravidelně setkání zúčastňují
i externí hosté.

Účastníci jednání ITDF společně s prezidenty
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Společné zasedání Prezidií SKDP a KDP ČR

Zástupci Prezidia SKDP

V roce 2018 to byl globální partner jedné z velkých
poradenských společností s tématem dopadů měnícího se daňového prostředí na výkon daňového
poradenství a zástupci ﬁnanční správy (HMRC) s tématem digitalizace správy daní. Současně proběhlo setkání s prezidenty komor daňových poradců
a účetních, které obě aktivně působí mezinárodně
včetně udělování mezinárodních kvaliﬁkačních certiﬁkátů a osvědčení.

Zástupci Slovenské komory daňových poradců a Komory daňových poradců České republiky společně zasedali v Bratislavě ve dnech 21. – 22. října 2018.
Hlavními diskutovanými tématy byly změny v legislativě, včetně navazujících aktivit obou komor v této
oblasti, a příprava Slovensko - českého fóra 2019.
Zleva: Jozef Danis, prezident SKDP,
Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

Zasedání Prezidií SKDP a KDP ČR
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9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Komora opět organizačně zajišťovala seminář Národní účetní rady, který se konal
7. prosince 2018 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Seminář zahájil
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a otevřel
tak úvodní blok zaměřený na legislativu.
V rámci bloku vystoupili PhDr. Tomáš
Vyhnánek, náměstek ministra ﬁnancí
pro řízení sekce Finanční řízení a audit,
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., zastupující náměstek Ministerstva ﬁnancí ČR
pro daně a cla a JUDr. David Bauer, ředitel
odboru Regulace a metodika účetnictví
Ministerstva ﬁnancí ČR.
V následujících blocích byl již seminář zaměřen na interpretace Národní účetní rady,
problematiku testování aktiv na znehodnocení a cizí měny v účetnictví. Semináře
se účastnilo téměř 400 účastníků z řad
daňových poradců, auditorů, účetních, zástupců státní správy a studentů vysokých
škol.

Jedním z přednášejících byl Stanislav Kouba

Zaplněná Vencovského aula Vysoké školy ekonomické v Praze

Jiří Pelák
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David Bauer

Zleva: Ladislav Mejzlík, Tomáš Vyhnánek

Ladislav Mejzlík vysvětloval jednu z interpretací
Národní účetní rady

Na semináři probíhala žívá diskuse s účastníky
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Spolupráce s Dolnoslezskou pobočkou
Polské komory daňových poradců

Spolupráce s partnery

Setkání představitelů profesních komor

Prezidenti a předsedové profesních komor zřízených
zákonem se sešli 4. prosince 2018 v Brně, aby projednali vzájemnou spolupráci a koordinovali společný postup v oblastech, které se průřezově dotýkají jejich působnosti. Letošní setkání bylo spolupořádáno
Komorou daňových poradců ČR v prostorách Staré
radnice v Brně.
Zástupci komor se shodli na tom, že odbornost, apolitičnost a expertní kapacity komor mohou významně pomoci státu například v legislativní oblasti při

Radek Neužil a Vít Šelešovský se členy Dolnoslezské
pobočky Polské komory daňových poradců

Dne 9. července 2018 se sešli zástupci Dolnoslezské
pobočky Polské komory daňových poradců a Komory daňových poradců ČR, aby společně projednali podrobnosti k připravované společné konferenci. Ta se
následně uskutečnila ve Vratislavi, ve dnech 12. – 13.
října 2018.

Návštěva Vratislavi
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přípravě zákonů. Mezi projednávanými tématy byla
také problematika trvalé snahy o nabourání profesní
mlčenlivosti, což představitelé komor jednohlasně
odmítají. Mlčenlivost není výsadou například advokátů nebo daňových poradců, ale je především právem
občanů na nezávislé zastupování před úřady a soudy. Stejně tak je nutné důrazně upozornit, že komory
nepatří mezi lobbisty, ale vykonávají nezastupitelné
veřejnoprávní postavení, při kterém vystupují jako garanti té nejvyšší profesní kvality svých členů.

Česká advokátní komora

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda

Česká komora architektů

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., předseda

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

Ing. Pavel Křeček, předseda

Česká lékařská komora

MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká lékárnická komora

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident

Česká stomatologická komora

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident

Exekutorská komora České republiky

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prezident

Komora auditorů České republiky

Ing. Irena Liškařová, prezidentka

Komora daňových poradců České republiky

Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka

Komora patentových zástupců České republiky

Ing. František Kania, předseda

Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel, prezident

Notářská komora České republiky

Mgr. Radim Neubauer, prezident

Zástupci komor zřízených ze zákona
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1. ročník soutěže diplomových prací

Ocenění studenti 1. ročníku soutěže diplomových prací

Do 1. ročníku soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou aneb DESET
TISÍC ZA DIPLOMKU, kterou Komora daňových
poradců ČR vyhlásila v březnu 2018, se přihlásilo 15 studentů z 8 vysokých škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory,
vybrala tři vítězné práce.
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daňové

1. místo
Renáta Zelinková (VŠE v Praze)
Nová pravidla daňové uznatelnosti nákladových
úroků a jejich dopad na obchodní společnosti
2. místo
Filip Krajčuška (Tillburg University)
Digital VAT Reporting in the Light of the Principle
of Proportionality

Spolupráce s partnery

Daňař & daňová ﬁrma roku 2017

V pražském hotelu International
byli 16. února 2018 slavnostně
vyhlášeni vítězové 8. ročníku
soutěže ČSOB Daňař & daňová ﬁrma roku 2017. Odborná
veřejnost, kterou představují
odborníci a specialisté z daňové oblasti, rozhodovala svými
hlasy o titulech: Daňař roku
2017, Daňová naděje a Daňová
osobnost za rok 2017. Naproti
tomu široká veřejnost mohla
zaslat hlas svému Nejvstřícnějšímu pracovišti ﬁnančního úřadu či nominovat Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních.
Komora daňových poradců ČR
byla mediálním partnerem celé
soutěže.

3. místo
Jáchym Lukeš (VŠE v Praze)
Oceňování jmění při fúzích obchodních společností
v kontextu s obecnými účetními metodami pro
spojování podniků a daňové souvislosti fúzí v ČR
Ze všech prací, které Komora v rámci soutěže diplomových
prací obdržela, byl zřejmý zájem jejich autorů o daňovou
problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje
i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší
jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi.
Předání ocenění proběhlo na 1st International IFA Czech
Branch Transfer Pricing Conference v Praze 16. října 2018.
Studentům byl předám symbolický šek na ﬁnanční odměnu a byla jim nabídnuta možnost publikace redukovaného
textu diplomové práce v odborném časopisu Komory.
Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. První ročník soutěže
diplomových prací tak bere jako jeden z příkladů takové
spolupráce.

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Sál hotelu International v Praze, kde probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků

Petra Pospíšilová poblahopřála vítězce kategorie Daňová naděje roku 2017

Ocenění

Daňovou osobností roku 2017 v komerční daňové sféře se stal Tomáš Brandejs
ze společnosti Deloitte Advisory s.r.o. a Daňovou osobností roku 2017 ve státní
daňové sféře se stala Alena Schillerová z Ministerstva ﬁnancí ČR
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Zákon roku 2017
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Chráněné dílny

Společnost Deloitte Legal 28. února 2018 vyhlásila 9. ročník ankety Zákon roku s podtitulem Právo pro byznys.
Podnikatelé již podeváté rozhodli o nejlepším právním
předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt
vedle hlasování o nejlepší zákon otevřel diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského
prostředí. Do ankety byly nominovány právní předpisy přijaté v kalendářním roce 2017 s významným dopadem na
podnikatelské prostředí.
Uvážlivější regulace podnikání, zejména v kontextu nálezu Ústavního soudu k EET, se pak stala vítězem této
ankety. Tento názor v hlasování podpořili jak respondenti
z oblasti daňového poradenství a advokacie, tak zástupci
malého a středního podnikání v České republice. Komora
daňových poradců ČR byla partnerem projektu. Její zástupce, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, byl jedním z členů poroty.

Slavnostní vyhlášení Zákona roku 2017

1.

2.

Regulace
podněcující inovaci
na ﬁnančním trhu

37 %

25 %

3.

Legislativní
řez k urychlení
výstavby

18 %

Vánoční dárky 2018
Při přípravě vánočních dárků jsme se, po vzoru loňského roku, nechali inspirovat nabídkou chráněných
dílen. Oslovením neziskové organizace FOR IMPACT
se podařilo zajistit téměř 200 dárků pro naše kolegy,
dodavatele, odběratele a významné osobnosti z profesionálního života Komory.

Nástěnné kalendáře
Stejně, jako v předchozích letech, jsme objednali nástěnné kalendáře v tiskárně Ing. Františka Čechury
sídlící v Jinačovicích. V současné době tato ﬁrma spolupracuje s největšími vydavatelstvími v České republice. Chráněná dílna zaměstnává přes 60 lidí, z kterých je
více než 90 % se zdravotním postižením.

Výsledky ankety / Celkové výsledky jednotlivých nominací v anketě

Podnikání
regulovat
uvážlivěji

Spolupráce s partnery

4.

Efektivnější
soudní
řízení

13 %

5.

Daňové předpisy
reﬂektující
realitu
podnikání

8%

Sbírej toner

Výsledky ankety / Daňové poradenství
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Komora daňových poradců je zapojena do projektu SBÍREJ
TONER.CZ. Jedná se o ekologicko – charitativně zaměřený
projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO o.s.
V České republice je realizován od roku 2009.

76 %

1.

14 %

2.

Celkově se za období květen 2009 – leden 2019 podařilo
získat částku 2 974 648 Kč.

10 %

5.

Celý výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů je rozdělen mezi zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné spoluobčany, která jsou do projektu zapojena.
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Sborník příkladů

Základním periodikem a současně komunikačním
nástrojem Komory vůči svým členům i vůči odborné veřejnosti je Bulletin vydávaný formou tištěného
čtvrtletníku. Pod vedením Redakční rady se pokračuje v novém formátu tištěného Bulletinu, který vznikl
v roce 2013, jehož obsah tvoří autorské texty, redigované Redakční radou.
Tištěný časopis je doplněný elektronickým formátem, e-Bulletinem, rozesílaným měsíčně daňovým
poradcům.

Redakční rada pracovala
v roce 2018 ve složení
Mgr. Simona Hornochová
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
Ing. Lucie Wadurová, LL.M.

Publikace „Sborník příkladů“ je určena zájemcům připravujícím
se na kvaliﬁkační zkoušku na daňového poradce. Tato metodická pomůcka přináší základní představu o typu příkladů u zkoušek. Zapsaní daňoví poradci si pak mohou ověřit, zda všechny
v příkladech uvedené postupy ovládají. Každoročně aktualizované vydání publikace zahrnuje příklady, které byly obsahem
předchozích termínů kvaliﬁkačních zkoušek na daňového poradce, ale i příklady připravené pouze pro účely Sborníku.
Obálka Sborníku příkladů 2018

Daňové zákony a účetnictví

Publikace „Daňové zákony a účetnictví“ obsahuje úplná znění
všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních ﬁnančních orgánech a zákona o účetnictví, dále
související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních
náhrad, české účetní standardy a vybrané pokyny Ministerstva
ﬁnancí ČR. Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, mimo jiné k právnímu stavu určenému pro kvaliﬁkační zkoušky a zpracování daňového přiznání
k dani z příjmů.
Obálka publikace Daňové zákony
a účetnictví
Obálka Bulletinu 1/2018

Obálka Bulletinu 2/2018

Zpráva o činnosti KDP ČR

Publikace „Zpráva o činnosti KDP ČR“ je vydávána jednou ročně
a obsahuje přehled aktivit Komory za uplynulý rok. Přináší průřez oblastmi, jako jsou orgány KDP ČR, Valná hromada, kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce, daňoví poradci a daňově
poradenské společnosti, Odborné kolegium a legislativa, vzdělávání, zahraniční aktivity, spolupráce s partnery, publikační činnost, prezentace Komory na veřejnosti, společenské a sportovní akce a kancelář KDP ČR.
Obálka Bulletinu 3/2018
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Obálka Bulletinu 4/2018
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Prezentace Komory
na veřejnosti
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Tiskové zprávy

V průběhu roku 2018 vydala Komora
18 tiskových zpráv, které se týkaly
těchto aktuálních témat
Expertní skupina ministryně ﬁnancí
projednávala návrhy Komory daňových poradců
na změnu právní úpravy ve věci zajišťovacích
příkazů (11. 1. 2018)
Akční plán Evropské komise chce řešit lepší
výběr DPH (29. 1. 2018)
Kdo je nejlepší? Výsledky soutěže Daňař
a daňová ﬁrma roku (16. 2. 2018)
Daně nelze vybírat tam, kde to jde
nejjednodušeji (19. 2. 2018)
V Plzni se sešli daňoví poradci
z České republiky a z Německa (27. 4. 2018)
Česko-slovenské daňové fórum 2018
(18. 5. 2018)

Premiér B
abiš nepl
ní

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brno, 19. února 2018 – V poslední době byl v médiích často komentován rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j. 5 Afs 60/2017 - 60 ve věci společnosti Vyrtych
a.s., který se týká nároku na odpočet DPH. „Z rozsudku vyplývá, že ani v rámci boje proti
daňovým podvodům není možné postupovat tak, že daň bude vybrána u toho subjektu v
řetězci, kde to jde nejjednodušeji.“ konstatuje prezidentka Komory daňových poradců Petra
Pospíšilová. A to bez ohledu na to, zda má tento subjekt s neodvedením daně jiným plátcem cokoliv
společného.
"Význam tohoto rozhodnutí vidíme v tom, že srozumitelným způsobem shrnuje, jak by správci
daně měli, ale především také neměli postupovat, při prověřování daňových podvodů,"
konstatuje člen Prezidia Komory daňových poradců ČR Jiří Nesrovnal. „Z hlediska této konkrétní
kauzy je třeba si klást otázku, jak vůbec mohl tento příběh dospět až k Nejvyššímu správnímu soudu a
proč nezasáhl zejména odvolací orgán," dodává Nesrovnal s tím, že v kontextu projednávané věci je
obtížné si představit, co víc měl daňový subjekt udělat pro to, aby přesvědčil správce daně
o oprávněnosti svého nároku. Nejvyšší správní soud konstatoval, že nebyl předložen žádný
faktický důkaz o tom, že stěžovatel věděl či mohl vědět o jakémkoli podvodném jednání, které
by se týkalo DPH. To je však základní předpoklad pro nepřiznání nároku na odpočet, který v
tomto případě nebyl naplněn.
Není proto zřejmé, z čeho vychází vyjádření Finanční správy ze dne 15. února 2018, ze kterého
vyplývá, že v projednávané věci došlo k podvodu na DPH a finanční úřad pouze nedostatečně doložil,
že daňový subjekt nemá z tohoto důvodu nárok na odpočet DPH. Nelze souhlasit s tvrzením
Generálního finančního ředitelství, že Nejvyšší správní soud potvrdil, že podvod nastal a v
tomto ohledu existuje podpora pro zvolený postup Finanční správy. Z rozsudku naopak vyplývá,
že v daném případě má daňový subjekt nárok na odpočet, protože neodvedení daně, ke kterému u
jiného článku řetězce došlo, nemůže být samo o sobě považováno za podvod na DPH. Na základě
jednoho případu jistě nelze paušalizovat, avšak z vyjádření Finanční správy bohužel vyplývá, že
zvolený postup považuje za obecně správný.
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

prezidentka KDP ČR

člen Prezidia KDPC ČR

T: +420 731 423 975

T: +420 602 771 822

E: prezident@kdpcr.cz

E: nconsult@nconsult.cz
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Daně nelze vybírat tam, kde to jde nejjednodušeji

Ing. Petra Pospíšilová

TISKOVÁ

Komora daňových poradců slaví 25 let
existence (29. 5. 2018)
1

70 úspěšných uchazečů o kvaliﬁkační zkoušku
rozšířilo řady daňových poradců (31. 5. 2018)
Soutěž o nejlepší diplomovou práci
má své vítěze (13. 9. 2018)
Legislativní aktivity profesních komor nelze
považovat za lobbing (10. 10. 2018)
Největší ﬁremní daňové riziko aneb převodní
ceny nejsou jen o cenách (17. 10. 2018)
26. řádná valná hromada Komory daňových
poradců ČR volila nové Prezidium
(16. 11. 2018)
Zdaňování v neziskovém sektoru aneb,
kde končí zákon a začínají pochybnosti
(26. 11. 2018)
Nový úřad korupci neodstraní (29. 11. 2018)
Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných
jednání s profesními komorami (5. 12. 2018)
Osvědčení daňového poradce dnes převzali
úspěšní uchazeči kvaliﬁkačních zkoušek
(6. 12. 2018)
Komora podporuje pozměňovací návrhy, které
zvýší stabilitu daňového prostředí (12. 12. 2018)
Změna lhůty pro podání daňového přiznání
je pro státní správu i daňové poplatníky
prospěšná (14. 12. 2018)

Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze

Legislativní aktivity profesních komor nelze považovat za lobbing

Brno, 13. září 2018 – Do 1. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou v březnu
vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 15 studentů z 8 vysokých škol. Odborná
hodnotící komise ustanovená Prezidiem Komory, vybrala tři vítězné práce.

Brno, 10. října 2018 – Komora daňových poradců v rámci připomínek k návrhům zákonů
upravujících lobbing odmítla, aby v oblastech, které se týkají její pravomoci, podléhala nové
regulaci lobbingu.

1. místo
Renáta Zelinková (VŠE v Praze) - Nová pravidla daňové uznatelnosti nákladových úroků a jejich dopad
na obchodní společnosti
2. místo
Filip Krajčuška (Tillburg University) - Digital VAT Reporting in the Light of the Principle od
Proportionality
3. místo
Jáchym Lukeš (VŠE v Praze) - Oceňování jmění při fúzích obchodních společností v kontextu
s obecnými účetními metodami pro spojování podniků a daňové souvislosti fúzí v ČR
Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zabývaly se aktuálními a zajímavými daňovými
tématy, přinesly zajímavé výsledky a zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů. „Ze všech prací, které
Komora v rámci soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou
problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty
atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi“, říká Radek Neužil, tajemník
KDP ČR.
Předání ocenění proběhne na 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference v Praze
dne 16. 10. 2018. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace
redukovaného v odborném časopisu Komory.
„Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už
na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. První ročník soutěže diplomových prací tak bereme
jako jeden z příkladů takové spolupráce. Pro následující období připravujeme další projekty, které by
tuto spolupráci měly dále rozšířit,“ doplňuje Neužil.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, k tomu říká: „Komora požaduje, aby v případě komor zřízených
ze zákona s povinným členstvím byly tyto v rámci své působnosti vyňaty z působnosti tohoto
zákona. Jsme přesvědčeni, že postup komor v těchto případech vyplývá z příslušných právních
norem a je v souladu s jejich smyslem a cílem. Legislativní aktivity profesních komor tak nelze
považovat za lobbing ať již v rámci přípravy legislativy, tak i výkladů k ní.“

Komora jako povinné připomínkové místo v procesu tvorby nových daňových předpisů
pravidelně vznáší připomínky, které mají za cíl odstraňovat nedostatky v návrzích. Komora je ze
své podstaty apolitická, a proto její návrhy nemíří na prosazení daňových výhod pro určité skupiny osob.
Smyslem jejích připomínek je snaha o zkvalitnění daňové legislativy. Proto postrádá smysl chtít
omezovat tuto činnost Komory a požadovat dodržování stejných pravidel, jaká budou platit pro
profesionální lobbisty zaměřené na prosazování určitý zájmů omezené skupiny osob. Takovýto
požadavek by ochromil činnost Komory ve vztahu k její činnosti vůči orgánům české daňové správy.

Celým seminářem se jako červená nit táhla problematika dopadů změny právní formy neziskových
organizací resp. vznik či zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb v průběhu zdaňovacího
období. Tyto skutečnosti ve většině případů znamenají jiný přístup při výpočtu daně z příjmů právnických
osob a to přechodem z úzkého na široký základ daně či naopak. Obdobné otázky se týkají souvisejícího
vzniku či zániku možnosti využití položky snižující základ daně a navazujících změn při aplikace daně
silniční. Jak ukázaly jednotlivé prezentace přednášejících a následná diskuse, řešením je vždy
hledání smyslu právní úpravy a nikoliv mechanická aplikace zákona.

Komora vždy jedná transparentně a záznamy o těchto aktivitách je možné jednoduše najít. Nejde jen
o legislativní činnost, ale také o projednávání metodických pomůcek a dotazů. Pokud bude tento typ
jednání podléhat zákonu o regulaci lobbingu, bude to znamenat neodůvodněnou a neúměrnou
administrativní zátěž pro všechny profesní komory.

Seminář zabývající se otázkami zdaňování neziskových organizací se konal 23. listopadu 2018 v Praze.
Daňoví poradci, členové Sekce neziskové organizace, ve svých prezentacích poukázali na problémy
s praktickou aplikací daňových zákonů v neziskovém sektoru, se kterými se reálně potkávají ve své
praxi. Díky kladnému ohlasu během semináře a takřka plnému přednáškovému sálu je již nyní v jednání
příprava dalšího ročníku, který zaměří svoji pozornost na daň z přidané hodnoty a daňové problémy
dotací.

Návrh zákona o lobbování: https://bit.ly/2Nu2cMV
Ing. Jiří Nesrovnal

JUDr. Martin Kopecký

člen Prezidia KDP ČR

daňový poradce a náhradník Prezidia KDP ČR

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

T: +420 602 771 822

T: +420 737 955 349

T: 731 423 975

T: 482 345 566

E: nconsult@nconsult.cz

E: mkopecky@centrum.cz

E: prezident@kdpcr.cz

E: adamec@adamec-audit.cz

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705

E: foretova@kdpcr.cz

E: foretova@kdpcr.cz

E: neuzil@kdpcr.cz
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Ing. Jaromír Adamec
vedoucí Sekce neziskové organizace

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705

T: +420 542 422 311

Brno, 26. listopadu 2018 – Mnohá témata zdaňování v neziskovém sektoru nemají přímočará
a jednoznačná řešení. Na problémy a nejednoznačnost poukázal seminář, který pořádala
Komora daňových poradců.

Připomínky Komory daňových poradců ČR k Návrhu zákona o lobbování.

Kontaktní osoba kanceláře Komory

tajemník KDP ČR

Zdaňování v neziskovém sektoru aneb, kde končí zákon
a začínají pochybnosti

Jak úvodem semináře uvedl Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce neziskové organizace, který celý
seminář moderoval: „Neziskové organizace mají historicky odlišné postavení v daňových
zákonech a správná aplikace daňových předpisů je bez kvalitního odborníka, daňového poradce
specializujícího se na tento typ daňových poplatníků, mnohdy nemožná. Přesto i přes jeho práci
některé problémy nemusí mít jediné správné řešení. A právě tento seminář si položil za cíl na ně
upozornit a možná východiska navrhnout.“

Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!
Ing. Radek Neužil, LL.M.

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Interview ČT24
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Webové stránky pro veřejnost

Cílem komorových internetových stránek www.kdpcr.cz
je zajistit hlavní informační kanál pro komunikaci
s veřejností, umožnit snadné, rychlé a intuitivní vyhledávání odborníků z řad daňových poradců prostřednictvím jejich seznamu, posílit značku Komory a popularizovat problematiku daňového poradenství.
V roce 2018 byla na internetové stránky doplněna
sekce „Pro média“, kde Komora zveřejňuje diskutovaná témata a tiskové zprávy a jsou zde uvedeny
i kontaktní osoby příslušných profesních oblastí pro
komunikaci s novináři. Novou sekcí jsou také „Odborná stanoviska“, kde jsou zveřejňovány připomínky
k legislativě a dále zápisy z jednání Koordinačních
výborů.
Komora vydává pro své členy a pro odbornou veřejnost tištěný čtvrtletník Bulletin KDP ČR, který je redigován Redakční radou a je nově k dispozici v elektronické podobě na veřejném webu. Tento čtvrtletník má
ambice překračovat v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky
a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících
oblastí, např. právní problematiky.
Osvědčilo se také tržiště práce, kde si můžete zadat
poptávku po daňovém poradenství nebo po daňových
poradcích prostřednictvím připraveného formuláře.
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Facebook

Twitter

Komora komunikuje prostřednictvím sociálních sítí
již od roku 2014. Facebook byl prvním z jejích kanálů. Koncem roku komorový facebook překročil hranici 2400 sledujících.
Komora je ráda, že se jí daří jejími příspěvky oslovit
uživatele a že ti svými komentáři k příspěvkům doplňují pohled na aktuální situaci nejen v daňových oblastech.

V roce 2016 Komora začala využívat další ze sociálních sítí pro zveřejňování klíčových myšlenek, odkazů
na důležité zprávy či propagaci aktivit Komory.
Aktuálně má více než 200 sledujících.
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LinkedIn

Na sociální síti LinkedIn se Komora daňových poradců zaměřila především na daňové
poradce, jejich klienty a také veřejnost, která
má o daňovou problematiku zájem. Zveřejňují se zde novinky z oblasti daňové legislativy,
témata dotýkající se výkonu daňového poradenství a správy daní. Stejně tak zde najdete
novinky z oblasti zajímavých publikací, které
jsou daňovému poradenství blízké i možnost
vzdělávacích kurzů pro zájemce o to stát se
daňovým poradcem, stejně jako odborné semináře pro daňové poradce, kteří si naopak
své znalosti chtějí prohloubit.
V současné době mají stránky Komory téměř
700 sledujících uživatelů a jejich počet pomalu roste.
V rámci LinkedInu jsou zřízeny dvě diskusní
skupiny. Komora daňových poradců České
republiky je diskusní skupina, která slouží jak
veřejnosti, tak i samotným daňovým poradcům. Druhou skupinou je uzavřená diskusní
skupina Daňoví poradci, která slouží k diskusi nad odbornými tématy a problematikou,
se kterou se daňoví poradci denně potýkají.
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YouTube

Na další ze sociálních sítí Komora prezentuje videozáznamy zachycující názory
představitelů Komory či odborníků z praxe
k odborným tématům a také aktivity pořádané Komorou v průběhu celého roku.
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Komora oslavila
25. výročí své existence

Přivítání hostů jménem Petry Pospíšilové, prezidentky KDP ČR,
a Radka Neužila, tajemníka KDP ČR

Zaplněná budova bývalé strojírny Wannieck

Slavnostní raut

112

Pří této příležitosti se ve čtvrtek, 10. května
2018, sešlo téměř 400 hostů v Brně, v budově bývalé strojírny Wannieck, aby si vychutnali připravený program a využili tento
čas naplněný bohatým kulturním programem a skvělou atmosférou se svými kolegy
a přáteli. Kromě daňových poradců pozvání
přijali také zástupci veřejné a státní správy,
profesních komor a svazů, stejně jako zástupci akademické a obchodní sféry. Úvodem všechny přítomné pozdravili Ing. Petra
Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, a Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR. V jejich vystoupení nechybělo přání do dalších
úspěšných let v činnosti Komory.
Mezi hlavní body programu patřila talk show
Marka Ebena s pozvanými hosty, kterými
byli Ing. Matěj Nešleha, jeden z nejmladších
daňových poradců a zároveň i vedoucí diskusní skupiny mladých daňových poradců;
Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně a auditorka milující ultramaratony; Ing. Vratislav
Randa, daňový poradce a spolumajitel společností skupiny Tipsport; a Lenka Požárová,
bývalá daňová poradkyně, v současné době
především spisovatelka, autorka kuchařek,
cestovatelka, reportérka a fotografka.
Následovalo vystoupení Bratří Ebenů doplněné o společnou autogramiádu. Po přestávce, ve které se otevřel hlavní raut, bylo
připraveno hudební vystoupení slovenské
vokální skupiny Fragile.
Celý večer byl nabit velmi příjemnou atmosférou. Program průběžně doplňovala svým
vystoupením i cimbálová muzika Klaret.
V průběhu přestávek pak bavil hosty svými
kouzelnickými kousky i Ondřej Sládek, mistr ČR v mikromagii, který na přání ukazoval
jednoduchá a efektivní kouzla.

Slavnostní dort

Zaplněná budova bývalé strojírny Wannieck

Talk show Marka Ebena
zleva: Vratislav Randa, Lenka Požárová, Marek Eben,
Ivana Pilařová, Matěj Nešleha

Vystoupení folkové hudební skupiny Bratři Ebenové
ve složení David, Kryštof a Marek Ebenové

Hudební vystoupení slovenské vokální hudební
skupiny Fragile, kterou tvoří osobnosti známé
z televizních obrazovek a divadel

Autogramiáda

Momentka Petry Pospíšilové z hudebního
vystoupení skupiny Fragile

Společná fotograﬁe zaměstnanců kanceláře Komory
se členy hudební skupiny Bratří Ebenů
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3. ročník běhu Komory daňových poradců ČR

Vítězné týmy

Hromadný start závodníků

Závodníci na trati

Za příjemného počasí se v sobotu 5. května 2018
uskutečnil v Brně, v parku Lužánky, 3. ročník běhu Komory daňových poradců (aneb s daňovým poradcem
vás daně nedoběhnou). Závodu se zúčastnilo 76 běžců v hlavním závodě a 38 dětských závodníků.
Závodníky přišel pozdravit i bývalý mistr světa ve
sportovním krasobruslení a olympionik René Novotný. V letošním ročníku padly dva rekordy na dlouhé
trati v mužské i ženské kategorii - Adam Lisický dokázal 5 kol zdolat za 22:03 a Lenka Topinková za
24:32.

Radek Neužil v rozhovoru s René Novotným

Osvěžení
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Závodníci

Vítězná závodnice Lenka Topinková

Závodníci

Dětský závod

Závodníci

Dětský závod

V rámci akce byl připraven také doprovodný sportovní program pro děti, který zajistil
Sokol Brno I. Letošní ročník byl obohacen
o ukázku práce s vodicím psem. Jelikož Komora považuje oči pro daňové poradce za
klíčové pro výkon jejich profese, rozhodla
se podpořit jejich výcvik. Účastníci tak měli
příležitost nejen udělat něco pro své tělo,
ale také přispět na přípravu budoucích vodicích psů. Akce se uskutečnila pod záštitou
Městské části Brno-střed.
Z akce vzniklo také video, které je umístěno
na kanále Komory daňových poradců ČR na
YouTube.

Ukázka výcviku vodicího psa
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Sportovní hry

Společenské a sportovní akce

Zpráva o činnosti KDP ČR 2018

Golfový turnaj

20. ročník sportovních her Komory se uskutečnil ve
dnech 5. – 7. září 2018 ve Sportovním centru Nymburk. Sportovní klání bylo zahájeno ve středu odpoledne kolektivními sporty (fotbal, volejbal), nejatraktivnější sportovní disciplínou byl už druhým rokem
turnaj v badmintonu.
Na večírku byla vítězným týmům i jednotlivcům předána zasloužená ocenění a jako každoročně byly hry
zakončeny bowlingovým turnajem v Sadské. 20. ročníku se zúčastnilo 38 daňových poradců.

Sportovní centrum Nymburk

Golfový turnaj – vyhlášení výsledků

IX. ročník golfového turnaje daňových poradců se
uskutečnil 17. září 2018.
47 hráčů (daňových poradců a jejich hostů) si
užilo nádherný slunečný den bez mráčků v golfovém resortu v Telči. V kategorii s HCP 0-24,9 se
na prvním místě umístil Pavel Klenot a v kategorii
s HCP 25 – 54 první místo obsadil Vít Křivánek.
Absolutní vítěz, Vít Křivánek, obhájil své vítězství
z loňska. Protože na pravidle, které platí od I. ročníku, kdy absolutní vítěz má vždycky právo a současně povinnost zajistit místo konání pro ročník
následující, se nic nezměnilo, tak se na jubilejní
desátý ročník těšíme opět do Telče.
Za uspořádání letošního ročníku děkujeme panu
Vítu Křivánkovi a za podporu a možnost ocenit
nejlepší hráče věcnými cenami všem partnerům.

Šachový turnaj

Tenisový turnaj
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Hromadné foto po předávání ocenění

Golfový turnaj

Zleva: Pavel Klenot, Vít Křivánek, Kamil Rod
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Ples daňových poradců

Plný taneční parket a Big Band Gustava Broma

Předtančení

Plný taneční parket
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Ples daňových poradců se konal
dne 16. listopadu 2018 v Praze
v Paláci Žofín. K tanci a poslechu
hrál Big Band Gustava Broma. Večerem provázel taneční mistr Jiří
Plamínek. Kromě shlédnutí skvělých tanečních exhibicí standardních a latinskoamerických tanců
a tanečního vystoupení „Republika
Žižkov“ s ukázkou tance z období
1. republiky, si mohli hosté pořídit
fotograﬁi na připomínku večera,
poslechnout cimbálovou muziku
Klaret z Mikulova, ochutnat z velké škály rumů a ginů a také využít
výuku taneční školy.

Hosty přivítala Petra Pospíšilová

Cimbálová muzika Klaret
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Struktura kanceláře KDP ČR

TAJEMNÍK
Radek Neužil

DOK / DIK
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

PREZIDIUM /
VALNÁ HROMADA
Šárka Lásková
Jaromír Papírník

V souladu s usnesením Valné hromady
z roku 2016 byl realizován projekt na
pořízení nového informačního systému
Komory, do kterého se intenzivně zapojila celá kancelář. KIS byl spuštěn 1. ledna 2018 a spolu s ním i nové účetnictví
Money S5. Nový informační systém poskytuje platformu pro další kroky v oblasti rozvoje aktivit Komory ve prospěch
daňových poradců, ale i veřejnosti, které
by pod původním, už zastaralým systémem, nebyly možné.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Marcela Vaňatková

ŠKOLENÍ / KLUBY
Vratislav Mánek
Veronika Nováčková

VEŘEJNOST
Miroslava Říčná
Veronika Nováčková

KONFERENCE
DLOUHODOBÉ AKCE
Vít Šelesovský
Marcela Vaňatková

PUBLIKOVÁNÍ
Jaromír Papírník

BULLETIN
Jaromír Papírník

PUBLIKACE
Jaromír Papírník

PODPORA PROFESE
Jaromír Papírník

ČLENSTVÍ
Šárka Lásková

KVALIFIKAČNÍ
ZKOUŠKY
Šárka Lásková
Alena Štrosová

EVIDENCE PORADCŮ
Alena Štrosová

ODBORNÉ
ZÁLEŽITOSTI
Pavlína Fialová

SEKCE
Pavlína Fialová
Libuše Koukalová

DAŇOVÁ LEGISLATIVA
Pavlína Fialová
Tomáš Půček

KOORDINAČNÍ VÝBOR
Pavlína Fialová

PROFESNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Vladimír Šeﬂ

REGULACE
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

POJIŠTĚNÍ
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová

DOHLED
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

ORGANIZACE
KANCELÁŘE
Kateřina Foretová

INTERNÍ PROCESY / IT
Kateřina Foretová
Petr Němec

EKONOMIKA
Lenka Kunčarová
Petra Vítková
Libuše Koukalová
Štěpánka Paldusová

PUBLIC RELATIONS /
PODATELNA
Kateřina Foretová
Lena Menšíková
Eva Zálešáková

EVIDENCE
SPOLEČNOSTÍ /
ASISTENTŮ
Kamila Stehnová
Štěpánka Paldusová
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Kancelář KDP ČR

Sídlo:

Poštovní adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, 602 00 Brno
6. patro
Tel.: +420 542 422 311

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, 602 00 Brno

Fakturační adresa:

Elektronická adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, 602 00 Brno
IČ: 44995059, DIČ: CZ44995059

kdp@kdpcr.cz
www.kdpcr.cz
Datová schránka: ng6adi3

Bankovní spojení:

Sociální sítě:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
Zleva: Vít Šelešovský, Pavlína Fialová, Lenka Kunčarová, Marcela Vaňatková, Šárka Lásková, Kamila Stehnová, Štěpánka Paldusová,
Petra Vítková, Veronika Nováčková, Miroslava Říčná, Jaromír Papírník, Alena Štrosová, Radek Neužil, Vladimír Šeﬂ, Petr Němec,
Markéta Pešlová, Libuše Koukalová, Tomáš Půček, Lena Menšíková
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