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Úvod

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Úvodní slovo

Dáváme směr
daňovému poradenství

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.

MOTTO
„Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“
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Rok 2019 byl z pohledu Komory opět plný zajímavých
aktivit, které byly směřované jak dovnitř Komory, tak
vně, směrem k odborným partnerům a veřejnosti.
Profese daňového poradce zůstává atraktivním povoláním. Zájem o vykonání kvaliﬁkační zkoušky je trvale
poměrně vysoký, a to i přes to, že zkouška je náročná
a vyžaduje od uchazečů značné znalosti z různých
oblastí, zejména daňového a profesního práva a účetnictví. I přes přirozený úbytek počtu členů, například
z důvodu odchodů do důchodu, celkový počet daňových poradců stále mírně roste a na konci roku 2019
se přiblížil magickému číslu 5000. Obdobně, i počet
evidovaných právnických osob, které vykonávají daňové poradenství a jsou zapsány v seznamu daňově
poradenských společností, trvale dlouhodobě roste,
v roce 2019 přibylo takových společností cca 80.
Jednou z hlavních oblastí činnosti Komory je vzdělávání. Bez ohledu na určitou informační přesycenost
a velkou nabídku různých akcí, je evidentní, že průběžné udržování odborné kvaliﬁkace je u daňových poradců nezbytnou nutností. Tomu odpovídá i pravidelně vysoká účast na regionálních klubových setkáních,
které se staly pilířem komorového vzdělávání. Velice
úspěšným vzdělávacím programem v roce 2019 byla
také série seminářů na účetnictví, které Komora organizuje ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou
v Praze. Posluchače si přitom tento cyklus našel jak
v Praze, tak i v regionech v podobě kurzu koncepčního rámce účetnictví a komplexního pohledu na účetní
problematiku nebo kurzu vyššího účetnictví pro daňové poradenství. Pravidelné akce, ať už pro daňové
poradce nebo pro veřejnost není třeba více zmiňovat,
jsou podrobně popsány v samotné Zprávě o činnosti.
Nabídka školení, od těch daňově zaměřených až po
například komunikační dovednosti nebo organizaci
času, je opravdu velice široká.
Legislativní činnost a zapojení Komory zejména do
připomínkového řízení je další klíčová aktivita, která
naplňuje vizi Komory usilovat o stabilní a srozumitelné daňové prostředí. Zůstaneme - li u regulace daňového poradenství, v roce 2019 jsme byli svědky
dalších ataků na mlčenlivost daňových poradců. Bez
ohledu na to, zda se jednalo o povinnou transpozici
evropských směrnic či domácí iniciativu, je toto oblast, kde Komora nemůže dělat kompromisy. U mlčenlivosti nejde o nějaké privilegium profese, ale o právo
daňových poplatníků na nezávislé zastupování v daňových řízeních. Snaha eliminovat daňové poradce
je podle dlouhodobého názoru Komory zcela kontraproduktivní i pro stát, pro který je odborná znalost
na straně plátců daně nezpochybnitelnou výhodou.
V oblasti daňové legislativy je pro Komoru klíčová kapacita a odborná expertiza v úrovni sekcí Odborného

kolegia, která je postavena na dobrovolném zapojení
samotných daňových poradců. Bez této podpory by
nebylo možné kvalitně oblast daňové legislativy, kam
patří také platforma Koordinačního výboru řešící výkladové problémy v daňových zákonech, adekvátně
pokrýt.
Aby nebyla Komora vnímána jen jako odborný úřad,
organizuje a podporuje řadu společenských a sportovních akcí, jako například běh daňových poradců,
sportovní hry, golfový turnaj a podobně. Cílem je podpořit neformální komunikaci mezi daňovými poradci
a využít tyto akce i k propagaci profese u široké veřejnosti. V roce 2019 bylo v nabídce společenských
akcí divadlo a to díky konání Valné hromady v Brně,
nikoli ples, se kterým se počítá opět v roce 2020, a to
6. 11. na Žofíně. Z hlediska další propagace Komory
a daňového poradenství je poměrně významná určitá
profesionalizace aktivit na sociálních sítích, zejména
na Facebooku. Proﬁl Komory má už více než 6000 sledujících a to není nezanedbatelné číslo. V závěru roku
se zintenzivnila aktivita Komory také na síti LinkedIn
a bude jistě zajímavé sledovat další vývoj ve významu
sociálních sítí v prezentaci profese. Klíčovým odborným médiem pro prezentaci odborných názorů samozřejmě nadále zůstává tištěný a elektronický Bulletin.
Odborná sdělení vůči veřejnosti se koncentrují v tiskových zprávách. Za zmínku stojí také rozšíření informací na veřejných webových stránkách, kde vznikla nová
sekce „pro média“, kde lze dohledat, jak se Komora
odborně prezentuje například v legislativním procesu
nebo připomínkuje aktuální dění v médiích.
Výčet aktivit ve Zprávě o činnosti nemůže být absolutní, věřím ale, že umožní každému zájemci o aktivity Komory vytvořit si ucelený obrázek o tom, co vše
Komora dělá.

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 a v uvedeném složení bylo zvoleno
na jednání 26. řádné Valné hromady dne 16. listopadu 2018.
Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje o zásadních věcech, které jsou s fungováním Komory spojené. V čele Prezidia stojí prezident KDP ČR, který je
volen z členů Prezidia tajnou volbou. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Jeho
zástupcem je viceprezident.

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová
Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman
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.
Mgr. Edita Ševcovicová

Pro daňové poradce

Pro daňové poradenství

Pro daňové prostředí

KDP ČR zajišťuje především
plnění povinností, které jí ukládá
zákon, ale nejenom to.

KDP ČR usiluje o férové
podmínky pro činnost
daňových poradců.

KDP ČR podporuje
kultivované daňové
prostředí.

• udržení vysoké úrovně
odborné kvaliﬁkace

• propagace profese
• profesní samospráva

• srozumitelná pravidla pro
daňové povinnosti

• vytvoření manuálů
k profesním otázkám

• ochrana profese

• účast na legislativě

• etický standard jako
záruka kvality

• komunikace se státní
správou a s akademiky

• vysoký standard pojištění
odpovědnosti

• spolupráce s partnery

• vzdělávání v oblasti
osobního rozvoje
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Stabilní a srozumitelné
daňové prostředí

Komunikace
s Finanční správou

Vzdělávání

Kvaliﬁkace a vstup
do profese

Chrání a prosazuje
zájmy daňových
poradců

Propagace profese

Prezidium KDP ČR schválilo začátkem roku 2019 strategické priority Komory daňových poradců ČR k naplňování vizí a poslání Komory pro období 2019 – 2021.
Svými činnostmi navázalo na strategické priority stanovené pro předchozí funkční období 2016 – 2018.

Strategické priority KDP ČR
pro období 2019 – 2021

• kluby jako nástroj
komunikace mezi poradci

Dohled nad výkonem
daňového poradenství

• nové příležitosti
pro poradce

Výjezdní zasedání Prezidia v Hnanicích u Znojma, 2. – 4. 7. 2019
zleva: Zuzana Rylová, Petra Pospíšilová, Jana Skálová, Martin Kopecký, Michal Frankl, Gabriela Hrachovinová, Matěj Nešleha,
Edita Ševcovicová, Tomáš Urbášek, Petr Toman, Jiří Nesrovnal, Karla Maderová Voltnerová, Radek Neužil
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Struktura orgánů KDP ČR

Členové Prezidia KDP ČR

Prezidentka KDP ČR

Orgány 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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Zasedání Prezidia KDP ČR
Společná zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Zasedání Prezidia 7. 1. 2019

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 9. 12. 2019

V roce 2019 se uskutečnilo celkem jedenáct zasedání Prezidia. Jednodenní jednání se konala střídavě
v Praze a v Brně. Letní třídenní výjezdní zasedání proběhlo v Hnanicích u Znojma.
Zasedání se kromě členů Prezidia účastnili také náhradníci Prezidia, předseda Dozorčí komise, předsedkyně Disciplinární komise a zástupci kanceláře
Komory. K účasti na projednání některých bodů byli
pozváni hosté.

Hosté ze společnosti B-inside

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 9. 12. 2019

Odborné otázky projednávalo Prezidium v roce 2019
s vedoucími sekcí, diskusních a pracovních skupin
na tradičních zasedáních
Prezidia a Odborného kolegia. Celkem se uskutečnilo
pět společných jednání.

Zasedání Prezidia 3. 7. 2019
zleva: Jana Skálová, Tomáš Urbášek

Zasedání Prezidia 13. 5. 2019
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Zasedání Prezidia 3. 7. 2019
zleva: Edita Ševcovicová, Petra Pospíšilová, Petr Toman

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 9. 12. 2019
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Dozorčí komise

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory. Jejím úkolem
je zejména dohlížet na řádný výkon činnosti ze strany daňových poradců
a daňově poradenských společností a na naplňování usnesení Valné hromady a kontrolovat činnost Prezidia a kanceláře Komory.
Základní náplní činnosti Dozorčí komise je projednávání stížností podaných na daňové poradce i daňově poradenské společnosti v zákonem stanovené šestiměsíční lhůtě. V případě, že je zjištěno porušení jejich povinností stanovených zákonem o daňovém poradenství nebo jiným zákonem
upravujícím práva a povinnosti daňového poradce při poskytování daňového poradenství, podává Dozorčí komise návrh na zahájení disciplinárního
řízení (disciplinární žalobu) Disciplinární komisi.
Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení výkonu daňového
poradenství z důvodu nedoložení profesního pojištění nebo řízení o vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu daňových poradců, např. z důvodu
pravomocného odsouzení poradce pro trestný čin. Řízení o vyškrtnutí vede
i v případě daňově poradenských společností, a to z důvodu nedoložení
profesního pojištění anebo absence odpovědného poradce ve společnosti.
Současně plní i funkci kontrolního orgánu v rámci dohledu nad plněním
povinností vyplývajících ze zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a ﬁnancování terorismu (tzv. praní špinavých peněz) ze strany daňových poradců.

Orgány KDP ČR

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Statistika předběžných šetření a řízení

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

Dozorčí komise
28

Stížnosti a podněty
Odložení věci
z toho:

Disciplinární žaloba

3

V řízení

9

13

Předběžná šetření z důvodu neplacení členského příspěvku
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:

3

4
4

Pozastavení výkonu

0

Zastavení řízení
Pozastavení výkonu

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:
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Zastavení řízení

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

16

21
17
4

1

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí ze seznamu

1

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

2

Zastavení řízení

2

Vyškrtnutí ze seznamu

0

z toho:

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

Zastavení řízení

2

Vyškrtnutí z evidence

0

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

2

4

Zastavení řízení

1

Vyškrtnutí z evidence

3

Zleva: Lubomír Černý, Tomáš Živný, Vlastimil Sojka, Radka Šťastná, Martin Kozák, Jan Zeman
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Statistika předběžných šetření a řízení

Disciplinární komise

Dozorčí komise v posledních letech zaznamenala
pokles počtu stížností a podnětů podaných na daňové poradce nebo daňově poradenské společnosti.
Na druhou stranu však musí konstatovat, že vyhodnocování těchto stížností a podnětů je čím dál těžší,
jelikož se ve srovnání s minulostí zvyšuje soﬁstikovanost řešených kauz.
V případě, že v předběžném šetření vedeném Dozorčí komisí nebylo 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, bylo toto šetření zastaveno.
Vedle prošetřování stížností a podnětů podaných na
daňové poradce a daňově poradenské společnosti
vede Dozorčí komise i správní řízení o pozastavení
výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců nebo daňově poradenských

Disciplinární komise je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních
opatřeních podle Disciplinárního řádu. Posláním Disciplinární komise 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.

společností. V roce 2019 byla nejčastěji s daňovými
poradci vedena řízení o pozastavení jejich výkonu
z důvodu nedoložení profesního pojištění, s daňově
poradenskými společnosti pak řízení o jejich vyškrtnutí z důvodu neoznámení odpovědného poradce.
I v roce 2019 Dozorčí komise pokračovala v kontrole plnění povinností ze strany daňových poradců
a daňově poradenských společností v oblasti boje
proti tzv. praní špinavých peněz. Daňoví poradci
nebo daňově poradenské společnosti jsou o vyjádření k plnění těchto povinností žádáni v rámci předběžného šetření zahájeného zpravidla na základě
stížnosti a Dozorčí komise vede systematickou
kontrolu plnění těchto povinností; v této oblasti nyní
čeká na novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a ﬁnancování terorismu, která mění některá pravidla
dohledu a kontrol (novela by měla být schválena
v roce 2020).

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

Dozorčí komise
8

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

Zastavení řízení

7

Disciplinární žaloba

1

4

Kontrola plnění AML povinností (z vlastního podnětu DOK)

z toho:

V řízení

3

Bez nedostatků

1

Vytknutí nedostatků

0

Zahájení předběžného šetření

0

Statistika disciplinárních řízení

Disciplinární komise
Počet disciplinárních řízení

z toho:

16

6
Zproštění žaloby

0

Uložení pokuty

3

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

0

Řízení zastaveno

1

V řízení

2
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Valná hromada
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Valná hromada

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Valná hromada KDP ČR

Dne 15. listopadu 2019 se v Brně v hotelu Voroněž
konala 27. řádná valná hromada Komory, které se
zúčastnilo 257 fyzicky přítomných daňových poradců. Zplnomocnění některého kolegy odevzdalo 202
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, generální ředitelka Generálního ﬁnančního ředitelství, která ve svém vystoupení pozdravila všechny
přítomné daňové poradce. Poukázala zejména na to,
že za necelý rok, kdy zastává svoji funkci a navštívila
velkou řadu akcí nejen s účastí Komory, si ověřila, že
vzájemná komunikace je pro spolupráci naprosto zásadní. Ocenila tak spolupráci s Komorou, kde právě
společná komunikace je nezbytná pro efektivní výběr
daní spojený s přílišným nezatěžováním daňových
subjektů. Informovala také o aktuální situaci ve Finanční správě, kdy se jednotlivá pracoviště stále více
specializují a pracují na zjednodušení jednotlivých
procesů, aby byla Finanční správa co nejefektivnější.

Hotel Voroněž

Účastníci jednání Valné hromady KDP ČR

Mezi dalšími hosty vystoupily také JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva České advokátní
komory a Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka
Svazu účetních České republiky. Právě ta upozornila
nejen na překryvy odborné spolupráce mezi účetními
a daňovými poradci, ale také na oblasti, kde se tyto
profese vzájemně doplňují. A právě zde vidí přidanou
hodnotu, kterou obě organizace mohou společně poskytnout.
Hlavními body jednání Valné hromady byly zejména
zprávy o činnosti a o hospodaření Komory.

Prezence účastníků

Radek Neužil a řídicí komise ve složení (zleva)
Petr Toman, Michal Frankl, Martin Tuček

Petra Pospíšilová

Účastníci jednání Valné hromady KDP ČR

Účastníci jednání Valné hromady KDP ČR
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Zaplněná Kongresová hala, hotel Voroněž
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Kvaliﬁkační zkoušky
na daňového poradce
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Kvaliﬁkační zkoušky

Kvalifikační zkoušky, jaro 2019
Ve dnech 2. – 3. dubna 2019 se konaly v hotelu Voroněž písemné části jarních kvaliﬁkačních zkoušek na daňového poradce. Ústní části proběhly v sídle Komory v Brně ve
dnech 29. – 30. dubna a 21. června 2019.
K prvnímu dni písemných zkoušek se prezentovalo 209 účastníků zkoušek, druhý
den se dostavilo 162 uchazečů, kteří zpracovávali řešení písemných zadání příkladů
a testů. K ústní části bylo následně pozváno
celkem 70 uchazečů, kteří splnili podmínku platných obou dílčích písemných částí.
Všichni pozvaní uchazeči se dostavili. Svoje
znalosti daňového práva a profesních předpisů pro úspěšné složení zkoušky před zkušební komisí prokázalo 63 z nich.

Zahájení 2. písemné části 3. 4. 2019

Kvalifikační zkoušky, podzim 2019

Zahájení kvaliﬁkačních zkoušek 2. 4. 2019

Porada komisařů
zleva: Ivo Šulc, Naděžda Klewar Slavíková,
Milan Koula, Petr Stodola, Jaroslav Bíza

Rozpečetění zadání 1. písemné části, Kongresová hala ABC

Opravy 1. písemné části

24

Schůzka zkušební komise 2. písemné části

Písemné části kvaliﬁkační zkoušky se
konaly ve dnech 1. – 2. října 2019 v hotelu Voroněž, ústní části proběhly v sídle Komory v Brně 30. – 31. října 2019
a 18. prosince 2019. Ke zkoušce se přihlásilo celkem 454 uchazečů, z nichž
se 289 dostavilo k první písemné části
a 278 k druhé písemné části. K ústní
části zkoušky postoupilo po úspěšném
absolvování písemných částí 105 žadatelů, z nichž 87 zkoušku složilo a bylo zapsáno do seznamu daňových poradců.
V rámci doprovodného programu kvaliﬁkačních zkoušek proběhlo večer 1. října
2019 tradiční neformální setkání zkušebních komisařů - daňových poradců a zástupců ﬁnanční a celní správy.

Zahájení 1. písemné části 1. 10. 2019

Zkušební komisaři písemných částí kvaliﬁkační zkoušky,
hotel Voroněž, 1. 10. 2019
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Slavnostní předávání osvědčení

Slavnostní předávání osvědčení, jaro 2019

Nejúspěšnější daňoví poradci jarního termínu zkoušek

Rytířský sál Nové radnice v Brně

Dne 27. května 2019 přivítala do
profese Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, společně s Petrem Tomanem, viceprezidentem
KDP ČR, a Radkem Neužilem, tajemníkem KDP ČR, 61 nových daňových poradců. Slavnostní akt se
konal v Rytířském sále Nové radnice v Brně.
Zvláštní pozornost byla věnována novým daňovým poradcům,
kterým bylo předáno osvědčení
v červených deskách. Tito daňoví
poradci se poprvé přihlásili ke kvaliﬁkační zkoušce a složili všechny
tři dílčí části kvaliﬁkační zkoušky
v jednom zkušebním období.

Zleva: Radek Neužil, Petra Pospíšilová, Petr Toman
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Noví daňoví poradci

Blahopřání k převzetí osvědčení od Petra Tomana

Slavnostní přípitek
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Slavnostní předávání osvědčení

Slavnostní předávání osvědčení, podzim 2019
Slavnostní přivítání do profese se
dne 26. listopadu 2019 poprvé
uskutečnilo v prostorách Dietrichsteinského paláce v Brně. Petra
Pospíšilová, prezidentka KDP ČR,
a Petr Toman, viceprezident KDP
ČR, přivítali za hudebního doprovodu klavíristy Františka Jeřábka
87 nových kolegyň a kolegů.
Předání osvědčení proběhlo ve
dvou po sobě následujících slavnostních setkáních.
Sál Dietrichsteinského paláce v Brně na Zelném trhu

Osvědčení předávaná novým daňovým poradcům z rukou Petry Pospíšilové

Noví daňoví poradci

Slavnostní přípitek

28

Nejúspěšnější daňoví poradci obdrželi osvědčení v červených deskách

Osvědčení v červených deskách získali ti, kteří složili všechny
tři části zkoušky na poprvé v jednom zkušebním období
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce
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Informační seminář pro nové daňové poradce

Informační seminář, jaro 2019
Noví daňoví poradci se seznamují s prvními povinnými kroky

Informační seminář pro nové daňové poradce, zapsané do seznamu po úspěšném absolvování kvaliﬁkační zkoušky, se uskutečnil dne 27. května 2019.
Noví daňoví poradci byli seznámeni s prvními povinnými kroky, profesními předpisy, otázkami pojištění
a s nabídkou tradičních i nově chystaných vzdělávacích akcí. Přítomni byli Radek Neužil, tajemník KDP
ČR, Tomáš Půček a Markéta Pešlová, právníci KDP
ČR.

Zleva: Markéta Pešlová, Tomáš Půček, Radek Neužil

Účastníci semináře pro nové daňové poradce

Informační seminář, podzim 2019

Noví daňoví poradci

Noví daňoví poradci

Dne 26. listopadu 2019 se před slavnostním předáváním osvědčení sešli noví daňoví poradci v sídle Komory na semináři ke vstupu do profese.
S právy, povinnostmi a dalšími informacemi ke vstupu do profese je seznámili Radek Neužil, tajemník
KDP ČR, a Vladimír Šeﬂ, právník KDP ČR. Odpovídat dotazy poradců přišli také zástupci společnosti
OK Group, a.s., pojišťovacího makléře KDP ČR.

Zleva: Vladimír Šeﬂ, Radek Neužil

Zaplněná zasedací místnost v sídle KDP ČR
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Noví daňoví poradci

Hosté ze společnosti OK Group, a.s.
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Daňoví poradci
daňově poradenské společnosti
asistenti
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Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti
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Daňoví poradci
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Rok
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1993

487

1994

1 228

1995

1 863

Kraj

1996

2 361

1997

2 756

1998

3 007

1999

3 295

2000

3 441

2001

3 557

2002

3 614

2003

3 715

2004

3 825

2005

3 877

2006

3 908

2007

4 004

2008

4 055

2009

4 174

2010

4 223

2011

4 324

2012

4 410

2013

4 495

2014

4 547

2015

4 614

2016

4 655

2017

4 791

2018

4 865

2019

4 969

Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2019

Počet žen

Počet mužů

Celkem

Hlavní město Praha

957

644

1 601

Jihočeský

107

99

206

Jihomoravský

354

308

662

45

29

74

Karlovarský
Královéhradecký

85

92

177

Liberecký

115

70

185

Moravskoslezský

219

146

365

Olomoucký

110

80

190

Pardubický

61

62

123

Plzeňský

112

76

188

Středočeský

375

251

626

86

78

164

Ústecký
Vysočina
Zlínský

74

66

140

148

109

257

Mimo ČR
Celkem

počet daňových poradců

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2019 k 31. 12.

8

3

11

2 856

2 113

4 969

1 000

900

800

ŽENY

700

MUŽI

600

Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2019

Počet
žen

2 856

Počet
mužů

2 113

42,52 %

Celkem

4 969

100 %

500
400

57,48 %
2 113 mužů
42,52 %

300

2 856 žen
57,48 %

200
100

ŽENY

MUŽI
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Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2019

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2019

Věková kategorie

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

mladší než 30 let

121

66

187

3,76

30–40 let

631

283

914

41–50 let

780

558

51–60 let

777

61–70 let

Počet DP

Podíl v %

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

1

2,22

18,39

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

1

2,22

1 338

26,93

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

31

68,89

662

1 439

28,96

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

0

0

470

410

880

17,71

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

12

26,67

77

134

211

4,25

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce

0

0

2 856

2 113

4 969

100

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2019

45

100

starší než 70 let
celkem

Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti
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2,22 %

3,76 %
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26,67 %
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Disciplinární opatření
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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

62

Nárůst v jednotlivých letech

1000

64
68

Stav k 31. 12. předchozího roku

900

59

800
700

48
99

600
375

500

49

39
690

778

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Asistenti daňových poradců

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2019
Celkový počet daňově poradenských společností, které Komora evidovala k 31. 12. 2019, činil 1120. V těchto společnostech působilo 2010 daňových poradců.

Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti

39
837

50

Od 1. 1. 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.
K 31. 12. 2019 evidovala Komora 88 asistentů
daňových poradců v poměru 62 žen a 26 mužů.

Statistika nárůstu asistentů v roce 2019
Zápis

994

926

zasílání e-Bulletinu Komory

876

729

642

543

Stav

stav k 31. 12. 2018

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

1056

Vyškrtnuto

56

leden

9

0

65

únor

6

1

70

březen

10

0

80

duben

1

0

81

květen

5

2

84

červen

2

1

85

červenec

0

0

85

přístup k internímu informačnímu
systému Komory

srpen

0

2

83

září

5

1

87

možnost účasti na školeních pořádaných
Komorou za zvýhodněné ceny

říjen

7

0

94

listopad

0

2

92

účast na regionálních klubech

prosinec

1

5

88

400
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2017
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2019

80

80

2

152

3

48

4

19

1

Deloitte Advisory s.r.o.

85

2

KPMG Česká republika, s.r.o.

81

3

Ernst & Young, s.r.o.

67

4

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

50

5

BDO Tax s.r.o.

35

6

GT Tax a.s.

31

7

TPA Tax s.r.o.

28

Rödl & Partner Tax, s.r.o.

24

Mazars s.r.o.

24

9

Fučík & partneři, s.r.o.

15

10

PROXY, a.s.

14

KODAP, s.r.o.

13

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

13

VGD, s.r.o.

11

5

3

6

6
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8

4

9

1

10

0

11
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Počet
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Daňově poradenské společnosti s nejvyšším
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2019
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Odborné kolegium
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Odborné kolegium
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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 probíhají především prostřednictvím Koordinačních výborů.

Odborné kolegium

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Koordinační výbor

Kolegium pracuje prostřednictvím sekcí, které jsou členěny dle odborného zaměření na jednotlivé daně 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 roce 2019 proběhlo celkem 60 zasedání sekcí, pracovních a diskusních skupin.

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 a slouží jako
platforma pro projednávání výkladových problémů
daňové a účetní legislativy. V roce 2019 proběhlo
šest jednání, kterého se účastnili především zástupci Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství, na
kterých bylo projednáno a uzavřeno 17 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.

11,77 %
5,88 %

23,53 %

58,82 %

Počty projednaných příspěvků
v roce 2019 dle oblastí
Daň z příjmů

K 31. 12. 2019 byly jednotlivé sekce, diskusní
a pracovní skupiny vedeny těmito daňovými poradci
Počet
daňových
poradců

Počet
zasedání

38

2

225

11

77

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

205

2

Sekce mezinárodní zdanění a clo

Ing. Luděk Vacík

144

3

Sekce neziskové organizace

Ing. Jaromír Adamec

45

5

Sekce spotřební a ekologické daně

Ing. Ivo Šulc

18

4

Sekce správa daní a poplatků

Ing. Tomáš Hajdušek

116

5

Sekce účetnictví

Ing. Zdeněk Urban

98

6

Sekce pro profesní otázky

Ing. Marek Piech

35

2

Sekce pro profesní pojištění

Ing. Jiří Gebarowský

10

3

Sekce pro informační technologie

MVDr. Milan Vodička

11

1

Diskusní skupina malého podnikání

Bc. Blanka Marková

34

10

Diskusní skupina korporátních daňových poradců

Mgr. Vít Martinovský

46

1

Diskusní skupina mladých daňových poradců

Ing. Matěj Nešleha

67

1

Pracovní skupina pro insolvenci

Jan Vyskočil

13

0

42

10

58,82 %

Daň z příjmů

DPH

4

23,53 %

DPH

Správa daní

1

5,88 %

Spotřební daně

2

11,77 %

17

100 %

Celkem

Správa daní
Spotřební daně

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 především oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2015 je Komora připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových
řízení v oblasti právní regulace a oblasti spadající do
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 2019 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

Účetnictví pro daňové poradenství

První vzdělávací akcí Komory daňových poradců ČR
v roce 2019 byl již tradičně seminář v hotelu Tři Věžičky, který se konal ve dnech 3. – 5. ledna 2019. Do
hotelu nedaleko Jihlavy se sjelo více než 130 daňových poradců, asistentů 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 DPH s Ing. Michaelou
Strnadovou.
Druhý den bylo na programu účetnictví. Ing. Jana
Skálová, Ph.D. se zaměřila na problematiku účetní
závěrky a vazbu na daň z příjmů. Otázkám digitalizace účetnictví se věnoval doc. Ing. Ladislav Mejzlík,
Ph.D. Závěrečný den byl vyhrazen na novinky v oblasti daňového řádu, které představila a prodiskutovala
JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Komora daňových poradců ČR opět pořádala
ve spolupráci s Fakultou ﬁnancí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze ucelený
vzdělávací cyklus ke koncepčnímu rámci
účetnictví.
Obsahem přednášek byly účetní zásady a jejich promítnutí do praxe, včetně interpretací
Národní účetní rady a judikatury, koncepční
změny českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) a praktické dopady novely zákona
o účetnictví, interakce účetnictví a daní. To
vše v podání vynikajících lektorů doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D., děkana Fakulty ﬁnancí
a účetnictví, Ing. Jana Molína, Ph.D., daňového poradce a zkušebního komisaře KDP ČR
a Ing. Jiřího Peláka, Ph.D., člena Výkonného
výboru Komory auditorů. Kurz se konal na
jaře v Olomouci a v Praze a zúčastnilo se ho
na 120 daňových poradců.

Jiří Nesrovnal představil novinky v oblasti
daně z příjmů právnických osob

Jedním z přednášejících byl Jan Molín, daňový poradce
a zkušební komisař

Petra Nováková uvedla novinky v oblasti daňového řádu
Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví,
přednáší na kurzu v Olomouci

Radek Neužil zahájil seminář

Účastníci semináře v hotelu Tři Věžičky
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Jana Skálová se věnovala problematice
účetní závěrky a vazbě na daň z příjmů

Účastníci kurzu v Olomouci

Probíhající přednáška kurzu

Předávání osvědčení úspěšným absolventům v Praze
zleva: Jana Skálová, Ladislav Mejzlík, David Procházka,
Radek Neužil

Předávání osvědčení v Praze
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Právní vzdělávání pro daňové poradenství

Právní vzdělávání, Praha

Právní vzdělávání, Brno
Dne 25. února 2019 byl na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zahájen další běh Právního vzdělávání
pro poradenství, kterého se v následujících dvou letech zúčastní 29 posluchačů především z řad daňových poradců, ale i jejich spolupracovníků.
Komora daňových poradců ČR spolupracuje s Právnickou fakultou již na 13. běhu tohoto vzdělávacího
programu, ve kterém mají absolventi možnost získat
osvědčení o absolvování kurzu.

Celkem 18 celodenních seminářů se zaměřuje mimo
jiné na obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní právo. Problematiku přednáší zkušení lektoři, jako
jsou prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., JUDr. Miloš Večeřa, CSc., JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., JUDr. Michal
Janoušek, Ph.D., JUDr. Jan Provazník, Ph.D., prof. Jarmila Pokorná, CSc. nebo doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán,
Ph.D.

Od února 2018 do prosince 2019 probíhal vzdělávací program Právní vzdělávání pro poradenství v Praze. Program se
uskutečnil ve spolupráci Komory daňových poradců ČR s Právnickou fakultou
Univerzity Karlovy.
Vzdělávání se uskutečnilo v průběhu
čtyř semestrů a zahrnovalo 18 seminárních dnů a úspěšní absolventi, kteří
splnili docházku a uspěli v závěrečném
testu, obdrželi osvědčení z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání,
doc. JUDr. Heleny Práškové, CSc.; vedoucí Katedry ﬁnančního práva a ﬁnanční vědy, prof. JUDr. Hany Markové, CSc.;
a tajemníka KDP ČR, Ing. Radka Neužila,
LL.M.
Předávání osvědčení na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Účastníci Právního vzdělávání pro poradenství

Přednáška Michala Janouška

Účastníci kurzu Právní vzdělávání pro poradenství v Brně
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Předávání osvědčení úspěšným absolventům

Osvědčení úspěšným absolventům předávali
zleva: Hana Marková, Radek Neužil a Helena Prášková
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Setkání s osobností Barbarou Pořízkovou

Hostem Setkání s osobností, které
se konalo 21. února 2019 v Praze,
byl auditor a děkan Fakulty ﬁnancí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Ladislav
Mejzlík, Ph.D. Setkání moderoval
Ing. Martin Tuček.

Zahájení diskuse
zleva: Ladislav Mejzlík, Martin Tuček, Vít Šelešovský

Zahájení diskuse podzimního Setkání s osobností
zleva: Radek Neužil, Barbara Pořízková, Martin Tuček

Zleva: Ladislav Mejzlík, Martin Tuček

Ladislav Mejzlík v diskusi s Martinem Tučkem

Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu,
JUDr. Barbara Pořízková, byla dalším hostem Setkání
s osobností, které se konalo dne 17. září 2019 v Praze. Ta v průběhu diskuse uvedla, že by bylo ideální,
kdyby se nevedl spor pro spor a že v zahraničí je
možné vidět příklady, kdy strany mají zájem spolupracovat a jsou ochotny pro vyřešení sporu akceptovat
i kompromisy. Během debaty o úrovni krajských soudů pak konstatovala, že podle ní se úroveň krajského
soudnictví postupně zlepšuje. Z jejího pohledu je důležité, aby rozhodnutí byla kvalitní a přezkoumatelná.
Dále uvedla, že bez důvěry v nižší stupně soudnictví,
a to jak ze strany Nejvyššího správního soudu, tak ze
strany účastníků sporů, nebude systém nikdy dobře
fungovat. Setkání moderoval Ing. Martin Tuček.
Barbara Pořízková v diskusi s Martinem Tučkem

Posluchači diskuse s osobností
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Barbara Pořízková,
místopředsedkyně Nejvyššího
správního soudu

Posluchači diskuse s osobností

Poděkování Barbaře Pořízkové za diskusi
zleva: Petra Pospíšilová, Radek Neužil,
Barbara Pořízková, Martin Tuček
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Slovensko - české fórum 2019

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se
Slovenskou komorou daňových poradců uspořádala již XII. ročník diskusního semináře Slovensko-české fórum, které se uskutečnilo ve dnech
11. – 12. dubna 2019 v Bratislavě v hotelu Holiday Inn. Seminář zahájili prezidenti slovenské
a české Komory daňových poradců, Ing. Jozef
Danis a Ing. Petra Pospíšilová.
Odborným tématům se následně věnovali jako
přednášející čeští i slovenští daňoví poradci.
Na jejich vystoupení navázala diskuse jak daňových poradců, tak soudců Nejvyššího správního
soudu a zástupců Finanční správy a Ministerstev ﬁnancí. Součástí programu byl společenský večer.

Témata semináře
Porovnání stálých provozoven z pohledu legislativy ČR
a SR, z pohledu daně z příjmů právnických osob, DPH,
agenturní, službová a digitální stálá provozovna, pravidla
pro vyčíslení základu daně, problémy v praxi a praktické
příklady (cash/akruální princip); pohled soudců – výklad
smluv a OECD komentáře, praktické zkušenosti,
aplikovatelnost jazykových verzí a OECD komentářů
Zdaňování odměn jednatelů a členů orgánů obchodních
společností a odměn z podílů na zisku, uplatnění DPH
na služby jednatele

Sál hotelu Holiday Inn zaplnili účastníci z Česka i Slovenska

Povinnost státu vrátit DPH z nedobytných pohledávek
ve státech, které tuto úpravu v legislativě nemají
Služby cestovního ruchu u necestovek

Do diskuse se zapojili také soudci Barbara Pořízková
a Karel Šimka

poradců ve
Slovenská komora daňových
ch poradců ČR pořádá
spolupráci s Komorou daňový

ře
XII. ročník diskusního seminá
m
ru
fó
Slovensko-české

Zahájení Slovensko - českého fóra
zleva: Jozef Danis, Mária Janušková, Petra Pospíšilová,
Stanislav Kouba, Tatjana Richterová

11.–12. dubna 2019

Bratislava, Hotel Holiday Inn

Úvodní slovo měla také Petra Pospíšilová

Hlavní témata
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upí soudci Nejvyššího
V panelové diskusi vysto
ra Pořízková
správního soudu JUDr. Barba
, LL.M., Ph.D.
a JUDr. PhDr. Karel Šimka

Společenský večer doprovázela živá hudba

www.kdpcr.cz/forum2019

Přednášející prvního bloku
zleva: Mária Janušková, Marcela Bošková,
Jiří Nesrovnal, Pavel Fekar
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O připravované dani z digitálních služeb informoval
účastníky Stanislav Kouba

Druhý den zahájili přednášející tématem zdaňování odměn
zleva: Ľubica Dumitrescu, Stanislav Kryl, Ján Skorka,
Miroslav Marcinčin, Robert Bezecný
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Digital Taxation Forum
Prague 2019

Diskuse účastníků
zleva: Ladislav Mejzlík, Philip Baker, Jana Tepperová

Zahájení konference
zleva: Pavlína Žáková, Luděk Niedermayer,
Gabriela Hoppe, Petra Pospíšilová, Ladislav Mejzlík

Konference pořádaná Vysokou školou ekonomickou
v Praze, Komorou daňových poradců ČR a společností Grant Thornton proběhla dne 22. února 2019 v Praze. Úvodních slov se ujali doc. Ing. Ladislav Mejzlík,
Ph.D., děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze a Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR. Evropskou
komisi zde zastupovala Mgr. Pavlína Žáková, Ph.D.
a Evropský parlament jeho poslanec RNDr. Luděk
Niedermayer. Odborníci z praxe, akademické sféry

Zaplněná Vencovského aula Vysoké školy ekonomické v Praze
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i státní správy diskutovali o modelech a transakcích
v digitální ekonomice, daňových a účetních aspektech digitální ekonomiky a digitální ekonomice z pohledu DPH.
Pozvání na konferenci přijali také zahraniční hosté:
Seth Benzell, Ph.D. ze společnosti MIT, Philip Baker
z University of Oxford nebo Prof. Dr. Marie Lamensch
z Institutu pro evropská studia na Právnické fakultě
Vrije Universiteit Brussel. Konference byla simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny.

Na konferenci byl jedním z řečníků Luděk Niedermayer,
poslanec Evropského parlamentu

Při konferenci byla využita aplikace MYIA pro hlasování

O modelech a transakcích v digitální ekonomice promluvil Mojmír Hampl
zleva dále: Gabriela Hoppe, Seth Benzell, Jiří Fiala

Michal Hanych informoval účastníky o daňových
a účetních aspektech digitální ekonomiky

Zleva: Seth Benzell během diskuse, Jiří Fiala

Marie Lamensch během diskuse
o digitální ekonomice z pohledu DPH

Petr Toman,
viceprezident KDP ČR
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Společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR

Zaplněný sál Nejvyššího správního soudu

Témata
Některé daňové dopady podnikových kombinací
- Zahrnuje soukromoprávní pojem dluh (závazek)
i daňové povinnosti (převodu obchodního
závodu, ručení společníka v.o.s.)?
- Rozdělení odštěpení – otázka přechodu daňové
povinnosti
- Čí je daňově den transakce (vklad, přeměna)?

Dne 15. října 2019 proběhl na půdě
Nejvyššího správního soudu v Brně
pravidelný seminář pořádaný Komorou daňových poradců ČR ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem
a Ministerstvem ﬁnancí ČR zaměřený na aktuální daňová témata ve
světle judikatury.
Úvodní slovo pronesla místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková, která
následně celý seminář také moderovala. Mezi přednášejícími byly
osobnosti jak z Komory daňových
poradců (Ing. Bc. Jiří Nesrovnal,
Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Jakub
Hajdučík a Ing. Stanislav Kryl), tak
z Generálního ﬁnančního ředitelství
(Ing. Ladislav Henáč, Ing. Zdeněk
Červený), Ministerstva ﬁnancí ČR
(Mgr. Karel Šimek) a Finanční správy (JUDr. David Jeroušek, Mgr. Michal Polák, MBA).

Seminář se konal v Plenárním sále Nejvyššího správního soudu

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu
ve světle nálezu Ústavního soudu a jeho odraz
při správě daní
Meze dokazování v soudním řízení a přenášení
nalézacího řízení do řízení před soudem
Osvobození při dodání do jiného členského státu
dle § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve světle
současné judikatury správních soudů

Jakub Hajdučík během diskuse

Účastníci sledují diskusi

Přednášející zleva: Zdeněk Červený a Stanislav Kryl

Zleva: Karel Šimek, Tomáš Hajdušek, Barbara Pořízková,
Jiří Nesrovnal, Ladislav Henáč

Účastníky přivítaly také Tatjana Richterová a Petra Pospíšilová

Barbara Pořízková seminář moderovala
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Přednášející David Jeroušek a Michal Polák
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Odborné semináře v Praze
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Tradiční semináře v Nymburku

Novinky v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty byly tématem
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,
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D. a Ing. Zdeněk Červený.

Na jaře a na podzim uspořádala Komora
daňových poradců ČR ve Sportovním centru v Nymburku tradiční seminář zaměřený
na novinky z oblasti daní, práva a účetnictví. Obou seminářů se zúčastnilo téměř
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

Přednášející k tématu DPH
zleva: Jan Rambousek, Blanka Mattauschová, Ondřej Fasora
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Účastníci 3 - denního semináře k zákonu o DPH

Radek Neužil zahajuje seminář „Aktuální novinky
a témata z daňové a účetní legislativy“

Igor Pantůček, lektor 3 - denního
semináře k zákonu o DPH

Zadní pohled do sálu na semináři
se zástupci státní správy

Účastníci semináře

Zaplněný sál na semináři v Nymburku
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Jazykové vzdělávání
a studijní pobyt v Bruselu
V roce 2019 probíhaly na Komoře daňových
poradců ČR profesní jazykové kurzy angličtiny ve třech úrovních, a to v Praze nebo v Brně. Nově byl otevřen kurz němčiny v daních
a účetnictví, který se konal v Brně. Lektoři
Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Marcela Svatková
a Mgr. Ondřej Veselý na kurzech společně
přivítali více než 40 účastníků z řad daňových
poradců a jejich spolupracovníků.
Komora každoročně organizuje pro daňové
poradce studijní pobyt v angličtině na některé
ze zahraničních komor daňových poradců.
Luděk Niedermayer během setkání

V roce 2019 se odborný seminář konal
6. září v Institutu účetních a daňových poradců v Bruselu. Belgie je jednou ze zemí, kde je
profese daňového poradce regulována zákonem. Jedním z důvodů je možná i velmi komplikovaný daňový systém, který prolíná celostátní i regionální legislativu.
V rámci studijní cesty se uskutečnilo také setkání s českým europoslancem Luďkem Niedermayerem, jehož tématem byla evropská
daňová politika. Řeč byla i o tom, že největší
daňové priority a iniciativy v tuto chvíli uvázly
na mrtvém bodě. Čtyřdenní pobyt byl zakončen prohlídkou Brugg a Bruselu v angličtině.
Účastníci studijní cesty v Evropském parlamentu

Přednášející na odborném semináři
zleva: Philippe Vanclooster, Christine Cloquet, Radek Neužil

Aleksandar Ivanovski, správce daňové politiky;
prezentoval přehled o nedávné práci CFE
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Účastníci na pobřeží Severního moře blízko Brugg
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Odborné vzdělávání pro daňové poradce

V roce 2019 se uskutečnilo více než 90 klubových
setkání, kterými prošlo více než 7206 účastníků. Kluby se pravidelně konají ve všech 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, setkání zahájil Radek Neužil,
garant klubu Jiří Nesrovnal, přednášející Marta Ženíšková

Vzdělávání

Počet
konaných
setkání

Komora v roce 2019 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.

Město

Garant

Liberec

Lenka Ragínová

11

Praha

Ing. Jiří Nekovář

10

České Budějovice

Jiřina Liláková

9

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

9

Teplice

Ing. Jana Müllerová

8

Aktuální novinky a témata
z daňové a účetní legislativy
a legislativní plány na nejbližší
období

Plzeň

Ing. Radek Bílý

8

Novela zákona o DPH

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

8

Olomouc

Ing. Miroslava Mohylová

7

Absolutní a relativní majetková
práva

Ostrava

Ing. Dagmar Beránková

5

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

4

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

4

Frýdek Místek

Ludmila Lea Mazurová

4

Zlín

Ing. Miroslav Konečný

3

Hodonín

Ing. Petr Lunga

3

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

1

Klubové setkání Brno, garant klubu Jiří Nesrovnal
a přednášející Eva Nedorostková

Témata vzdělávacích seminářů
v roce 2019

DPH v neziskovém sektoru

Pracovní právo, zákoník práce
Obchod se zbožím v EU
2019/2020

Výklad zákona o DPH, přednášející Igor Pantůček

Daň z příjmů v daňových
judikátech
Soukromé právo – právní pohled,
účetní a daňové souvislosti
Aktuální a praktické otázky
z poslední judikatury Nejvyššího
soudu ke společnostem
typu s. r. o. a a. s.
Novela DPH 2020
Výklad zákona o DPH včetně změn
účinných od 1. 4. 2019 včetně
změn platných od 1. 1. 2020

Novela zákona o DPH v Praze

DPH v neziskovém sektoru
– aneb, kde končí zákon, začínají
pochybnosti

Klubové setkání Brno, přednášející Zuzana Rylová
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Setkání garantů klubů se členy Prezidia

Seminář zorganizovaný z iniciativy odborné Sekce neziskové organizace,
přednášející zleva: Pavel Lampa, Petr Beránek, Simona Pacáková,
Karla Maderová Voltnerová, Jaromír Adamec, Petr Couf
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Vzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání pro veřejnost je zaměřeno na přípravu ke kvaliﬁkační zkoušce. I přes svoje původní
zaměření jsou kurzy v poslední
době stále více oblíbené i u některých daňových poradců, řady
jejich spolupracovníků a zaměstnanců i dalších osob zabývajících se problematikou daní,
jako univerzální vzdělávací program. 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, které má
akreditaci MŠMT. Daňová abeceda zahrnuje komplexní 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
komplexního vzdělávacího programu – Daňový specialista.
V roce 2019 Daňovou abecedou
prošlo 92 uchazečů a osvědčení
celkem získalo 75 uchazečů.

Přípravný kurz

Klub Lávka, místo konání kurzů

Příklady z jarních zkoušek, Daň z nemovitých věcí,
přednášející Jana Procházková

Příklady z jarních zkoušek, Daň z příjmů právnických osob,
přednášející Ivana Pilařová

Přípravný kurz, Teorie daň z příjmů právnických osob,
přednášející Ilona Součková

Příklady z jarních zkoušek
zleva: Jan Molín, Daniel Horad, Edita Ševcovicová,
Miroslava Říčná

Daňová abeceda, Silniční daň, přednášející Václav Pikal

Daňová abeceda, Daň z příjmů fyzických osob, přednášející Zuzana Rylová

Přípravný kurz, Daňový řád, přednášející Karel Alexa
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Daňová abeceda, Účetnictví, přednášející Daniel Horad
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Česko-polská konference Daně bez hranic

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2019 uspořádala Komora
daňových poradců ČR ve spolupráci s Dolnoslezskou pobočkou a Slezskou pobočkou Polské komory daňových
poradců mezinárodní konferenci „Daně bez hranic“. Konference byla zaměřena na praktické aspekty podnikání
a návazně zdaňování v České republice a Polsku doplněné srovnáním situace v obou zemích a praktickými
příklady. Ke každému tématu vystoupil vždy český i polský přednášející. Konference se zúčastnili čeští, polští
i slovenští daňoví poradci.
Akce se uskutečnila v hotelu NH Collection Olomouc
Congress. Záštitu nad konferencí převzala celostátní
Polská komora daňových poradců. V rámci akce proběhl také společenský program. Seminář byl simultánně
tlumočen do češtiny a polštiny.
Radek Neužil uvádí přednášku Registrace k DPH
u cizinců a problematika DPH
zleva: Radek Neužil, Paweł Jackowski, Ondřej Macoun
a moderátor Petr Toman

Témata semináře
Zakládání společností, právní rámec a praktické
zkušenosti

Andrzej Dmowski hovoří o mlčenlivosti daňových poradců a DAC 6
zleva: Vladimír Šeﬂ, Martin Tuček (moderátor), Andrzej Dmowski

Základní přehled o daňových systémech obou zemí
Registrace DPH u cizinců
Problematika DPH
Profesní otázky včetně mlčenlivosti daňových
poradců a DAC 6
Vnímání pozice daňových poradců na trhu, regulace
profese, propagace daňového poradenství
Převodní ceny s důrazem na praktické zkušenosti

Jadwiga Glumińska – Pawlic během
přednášky o vnímání pozice daňových poradců na trhu,
regulaci profese a propagace daňového poradenství

O převodních cenách přednášeli Jiří Teichmann
a Bartosz Kubista, moderátorkou byla
Gabriela Hrachovinová
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Úvodním tématem Zakládání společností, právní rámec a praktické
zkušenosti provedl Aleksander Wala, Daniel Siwy a Sebastian Zabczyk
jako moderátor

Zleva: Ondřej Macoun, Petr Toman a Paweł Jackowski

Společná fotograﬁe účastníků konference

Přehled o daňových systémech v obou zemích prezentovali
Krzysztof Biernacki (moderátor), Renáta Hótová
a Bartosz Szaleniec

Společenský večer zpestřila zábava a kostýmy v mexickém stylu
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Konference Anonymita v éře digitalizace

Účastníci konference

Zahájení konference
zleva: Petra Pospíšilová, Danuše Nerudová, Ladislav Mejzlík

Přednášející Tomáš Urbášek, člen Prezidia KDP ČR

Prezence

Zaplněná posluchárna B na Vysoké škole ekonomické v Praze
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Konference na téma „Anonymita
v éře digitalizace aneb transparentnost v daních“, která se uskutečnila
21. listopadu 2019 v Praze a kterou
spolupořádaly International Fiscal
Association ČR a Komora daňových
poradců ČR za podpory Vysoké školy
ekonomické v Praze, potvrdila změny trendů ve zdaňování v kontextu
vnímání ochrany soukromí a anonymity versus transparentnosti a sdílení stále většího množství dat.
Zajímavá diskuse se rozvinula také
ve věci zákona tzv. DAC 6, který ukládá oznamovat mezinárodní schémata, jejichž důsledkem je snížení daňové povinnosti. Auditorium
dále zapáleně diskutovalo na téma
mlčenlivosti advokátů a daňových
poradců.
Konference se zúčastnilo 80 posluchačů z řad daňových poradců, akademiků i odborné veřejnosti.

Zleva: Radek Buršík, Ladislav Mejzlík, Barbara Pořízková, Tomáš Urbášek
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Kurzy osobního rozvoje pro daňové poradce

Práce v kurzu

Lektorky Lenka Mrázová a Hana Vykoupilová
Záběr z propagačního videa, účastník kurzu Robert Jurka

V roce 2019 se uskutečnily další
dva běhy školení zaměřené na
efektivní komunikaci daňových
poradců. Každý běh obsahoval
tři moduly zaměřené na vedení
týmů, porad a jednání s klienty,
vyjednávání a řešení obtížných
komunikačních situací a time
management.
Pro velký zájem byly pro absolventy zorganizovány také dvě
navazující školení. Do nabídky
kurzů osobního rozvoje bylo nově
zařazeno školení, při kterém si
účastníci mohli sestavit svoji pracovní vizi. Z kurzů vzniklo také
propagační video, které obsahuje
postřehy a doporučení účastníků. Video je možno zhlédnout na
YouTube kanálu Komory.
Kurzy vedly lektorky Ing. Lenka
Mrázová, FCCA a Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD.
V roce 2019 proběhly také dva
workshopy společnosti B-inside
zaměřené na akviziční proces
a efektivní komunikační dovednosti v oblasti získávání nových
klientů.
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Účastníci při práci v kurzu

Kontinuální profesní vzdělávání
Gabriela Hrachovinová, garantka kurzů
osobního rozvoje

Účastníci kurzu „pracovní vize“

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, 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.
V roce 2019 bylo ke KPV přihlášeno 943 daňových
poradců. Každý z nich má tuto skutečnost uvedenou
ve svém osobním proﬁlu na webových stránkách
Komory. Každoročně jim je, při splnění minimálního
požadovaného počtu hodin vzdělávání (45 hodin ročně), vystaveno potvrzení o splnění hodinové dotace
za konkrétní rok.
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Odborné sympozium
Odpovědnost státu za škodu při správě daní

Setkání představitelů Komory
se zástupci Policejního prezidia ČR

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna
Šabatová, Ph.D. a Komora daňových poradců ČR uspořádaly odborné sympozium Odpovědnost státu
za škodu při správě daní, které se
konalo dne 28. března 2019 v sále
Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv.
Mezi přednášejícími byli zástupci
Ministerstva ﬁnancí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Finanční
správy, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, České advokátní komory a Komory daňových
poradců ČR. Celý průběh sympozia
bylo možné sledovat také prostřednictvím bezplatného online přenosu.

Dne 22. srpna 2019 se uskutečnilo setkání představitelů Komory se zástupci Policejního prezidia ČR. Jednání se zúčastnili plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro
Službu kriminální policie a vyšetřování (SKPV),
plk. Mgr. Zdeněk Novák, náměstek ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu
SKPV, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP
ČR, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR
a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
a Mgr. Ing. Petr Toman, viceprezident KDP ČR.
Diskutována byla Výroční zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV 2018,
zejména část naznačující zapojení daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin.
Dále byla projednávána a přislíbena podpora případnému legislativnímu návrhu, který by umožnil
získat Komoře informace o stíhaných daňových
poradcích. Diskutována byla také možná spolupráce v oblasti vzdělávání.

Moderátorem odborného sympozia byl Filip Melzer (vlevo)

Zleva: Jaroslav Vild, Zdeněk Novák, Petra Pospíšilová,
Jiří Nesrovnal a Petr Toman

Zleva: Barbara Pořízková, Anna Šabatová, Tatjana Richterová,
Petra Pospíšilová

Setkání představitelů Komory se
zástupci Ministerstva ﬁnancí ČR
Setkání, které se uskutečnilo dne 22. srpna 2019,
se zúčastnili Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
KDP ČR, Mgr. Ing. Petr Toman, viceprezident KDP
ČR, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR
a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob,
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., náměstek pro
řízení sekce Daně a cla na MF ČR a Ing. Václav
Zíka, vedoucí oddělení Mezinárodní zdaňování
MF ČR.
Diskutovalo se vypořádání připomínek k novele
zákona o daních z příjmů, byla dohodnuta podpora návrhu implementace DAC 6 v rámci legislativního procesu a podpora účastí pracovníků
MF ČR na vzdělávacím semináři v Olšance.
Zaplněný sál Otakara Motejla v Brně
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Zleva: Petr Toman, Petra Pospíšilová, Stanislav Kouba,
Jiří Nesrovnal, Václav Zíka
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Global Tax Policy Conference 2019
Global Tax - Driving the Future

V Dublinu v Irsku se 23. května 2019 sešly přední daňové osobnosti Evropské komise, USA,
The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD), Mezinárodní měnový
fond (MMF) a World Trade Organization (WTO),
aby diskutovaly o nejnovějších globálních daňových reformách, včetně zdanění digitální
ekonomiky.
Témata, která byla pokryta během dvou dnů, odrážela nejnovější vývoj, jako je daňová reforma
USA; Base Erosion and Proﬁt Shifting (BEPS);
digitalizace podnikání, úlohy cel a daní pro regulaci a hospodářskou politiku; daňová transparentnost a data; a měnící se podnikatelské
prostředí včetně dopadů na trvale udržitelný
rozvoj a životní prostředí.
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CFE - Tax Advisers Europe Forum 2019

Creating Tax Certainty in an Uncertain World:
Double Taxation, Tax Rulings & Dispute Resolution Processes

Sál konference

„Tvorba daňové jistoty ve světě nejistot: procesy dvojího zdanění, daňová rozhodnutí a řešení
sporů“ byla hlavní témata daňového fóra CFE Tax
Advisers Europe Forum 2019, které se konalo
6. června 2019 v Bruselu.
Další témata se týkala ověření souladu klíčového
opatření č. 14 akčního plánu Base Erosion and
Proﬁt Shifting (BEPS), Směrnice EU o mechanismech řešení daňových sporů. Fórum dále diskutovalo prostředky předcházení sporům, dopad případných dalších revizí mezinárodních daňových
principů a zásad, navrhovanou reformu zdanění
právnických osob (jakožto součást směrnic EU
bojujících s daňovými úniky) a mnohá další.

Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs
Making Anti-Money Laundering More Effective For Tax Advisers
Sál konference

International Tax Directors Forum (ITDF)
Na pravidelném workshopu tajemníků daňových komor,
který se uskutečnil v červnu 2019 ve slovinské Ljubljani, diskutovali účastníci budoucnost daňového poradenství a profesních organizací. Pokračující digitalizace a automatizace,
stále větší mezinárodní přesah podnikání a celosvětová
koordinace regulátorů i ﬁnančních správ jsou témata i pro
daňové poradce. Klíčové je vnímat realitu změn v oblasti
podnikání i zdaňování a snažit se přizpůsobit novému prostředí. Jestli se vlády rozhodnou udělat zásahy do daňové
nebo profesní regulace, velmi pravděpodobně to udělají, je
ale důležité být součástí odborných debat a hájit zájmy daňových poradců i jejich klientů. I proto je potřeba neustále
posilovat svoje postavení respektované profesní organizace
a dlouhodobě budovat značku daňového poradenství.

Zahraniční aktivity

CFE Tax Advisers Europe ve spolupráci s IACF (Institut des Avocats Conceils Fiscaux) pořádal již
12. ročník Evropské konference o profesních otázkách daňových poradců. Toto odborné setkání se
uskutečnilo v pátek 29. listopadu 2019 v Paříži.
Konference měla název “Zefektivnění AML pro
daňové poradce“.
Nová pravidla EU proti praní špinavých peněz byla
zavedena pátou směrnicí o boji proti praní peněz
(AML), kterou jsou členské státy povinny provést
do vnitrostátního práva do 10. ledna 2020. Směrnice se vztahuje na různá odvětví, včetně daňových
poradenských služeb, a podporuje tak úsilí OECD
(The Organisation for Economic Co-operation and
Development) v boji proti praní špinavých peněz
v rámci fóra o dani a kriminalitě.
Byl diskutován dopad posílené spolupráce a výměny informací mezi EU a členskými státy podle směrnice a účastníci měli možnost debatovat
o tom, jak daňoví poradci dodržují a provádějí
opatření v praxi, a informace, které mají k dispozici orgány dozoru k usnadnění plnění jejich povinností podle směrnice.

Ljubljana

Zleva: Petra Pospíšilová, Jiří Nekovář a Vladimír Šeﬂ
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GTAP konference
Tax & The Future
Global Tax Advisers Platform (GTAP) vznikla v roce 2014 pod
křídly CFE, Asia - Oceania Tax Consultants Association (AOTCA)
a West African Union of Tax Institutes (WAUTI) za účelem koordinace a užší spolupráce daňových poradců z celého světa.
Slouží tak jako platforma pro dynamičtější a efektivnější dialog
daňových poradců, účinnější spolupráci a větší otevřenosti mezi
daňovými experty.
Konference GTAP si kladla za cíl zabývat se nejzajímavějšími
tématy dnešního, novými technologiemi ovlivněného, globalizovaného světa. Účastníci se zabývali posledními změnami i budoucím vývojem v souvislosti s daňovou politikou, daní z příjmů
právnických osob, DPH, záležitostmi daňově poradenské profese jako takové a mnohými dalšími tématy.
Návazně na konferenci GTAP proběhly také zasedání profesních výborů CFE, které byly součástí oslav 60. výročí založení
CFE Tax Advisers Europe.
Fiscal Committee meeting, druhý zleva Milan Tomíček

Zahajovací konference GTAP (The Global Tax Advisers Platform) na téma „Daně a budoucnost“ proběhla 3. října 2019 v italském Turíně.
V 21. století je nezbytná úzká spolupráce v daňových
záležitostech, což je důsledkem zvýšené globalizace
a digitalizace. Je tomu tak zejména s ohledem na
mnoho iniciativ v oblasti daňové politiky mezinárodních a nadnárodních organizací, jako je OECD, OSN
a EU. Úzká spolupráce je jediným účinným prostředkem, jak reagovat na požadavky zejména nadnárodních klientů.

Fiscal Committee meeting, Luděk Vacík

Professional Affairs Committee meeting
zleva: Jiří Nekovář a Radek Neužil
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General Assembly
zleva: Radek Neužil, Jiří Nekovář

General Assembly
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Společné zasedání
Prezidií KDP ČR a SKDP

Zahraniční aktivity

Společné zasedání
zástupců KDP ČR a KIDP
Zástupci Komory daňových poradců ČR a Slovenské komory daňových poradců společně
zasedali v Brně ve dnech 13. – 14. října 2019.
Projednány byly změny v legislativě, aktivity
komor v oblasti dohledu nad výkonem profese, konání kvaliﬁkačních zkoušek, vzdělávání
a témata Česko - slovenského fóra 2020.
V rámci doprovodného programu navštívili
představitelé komor společně Vilu Tugendhat.

Zástupci KIDP
zleva: Krzysztof Biernacki, Piotr Maciejewski , Sebastian Zabsczyk

Zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

Zleva: Miriam Galandová, viceprezidentka SKDP, Jozef Danis,
prezident SKDP, Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR,
Petr Toman, viceprezident KDP ČR

Prohlídka Vily Tugendhat

Návštěva Vily Tugendhat 13. 10. 2019
zleva: Miroslav Marcinčin, Miriam Patiová, Martin Kopecký, Radek Neužil, Michal Frankl, Jozef Vasilík, Branislav Kováč,
Petra Pospíšilová, Jozef Danis, Miriam Galandová, Matěj Nešleha, Zuzana Rylová, Adriana Horváthová, Karla Maderová Voltnerová

82

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Představitelé Komory daňových
poradců ČR a zástupci Polské
komory daňových poradců (Krajowa izba doradcóv podatkovych) společně zasedali v sídle
Komory v Brně dne 21. ledna
2019.
Zahraniční partneři informovali
o aktuálních změnách v legislativě, především o stavu legislativního procesu implementace
směrnice DAC 6 v Polsku a projednali s představiteli Komory
organizační zajištění a témata
Česko - polské konference „Daně
bez hranic“.

Zleva: Petr Toman, viceprezident KDP ČR, Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR,
Radek Neužil, tajemník KDP ČR, Vít Šelešovský, manažer vzdělávání

Společné jednání zástupců KDP ČR a KIDP, Brno, 21. 1. 2019

83

Zpráva o činnosti KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2019

Spolupráce s partnery

84

85

Spolupráce s partnery

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

10. ročník odborného semináře
Národní účetní rady
Dne 6. prosince 2019 proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze 10. ročník odborného semináře
Národní účetní rady, který Komora pravidelně organizačně zajišťuje. Mezi diskutovanými tématy v úvodu
semináře byla informace o přípravě nového zákona
o účetnictví.
Dalším tématem byla transpozice tzv. DAC 6 směrnice
EU, která od 1. července 2020 zavede povinnost hlásit
mezinárodní daňově úsporná uspořádání u klientů pro
všechny zprostředkovatele, například externí účetní.
Výjimku budou mít profese se zákonnou mlčenlivostí,
kdy bude oznamovací povinnost přenesena přímo na
daňového poplatníka.

Úvodní panel přednášejících
zleva: Petra Pospíšilová, Petr Toman, Ladislav Mejzlík, David Bauer

Seminář se konal na VŠE v Praze ve Vencovské aule,
kterou účastníci téměř zaplnili
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Radek Neužil diskutoval k tématu
implementace evropské směrnice DAC 6

Petra Pospíšilová jako úřadující předsedkyně NÚR
přivítala účastníky a zahájila seminář

Jana Skálová prezentovala využití Interpretace I - 30
v praxi účetních jednotek

Petr Toman prezentoval problematiku implementace
evropské směrnice DAC 6
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Daňař & daňová ﬁrma
roku 2018

Budova hotelu International v Praze

V pražském hotelu International byli ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně vyhlášeni vítězové již 9. ročníku
soutěže Daňař & daňová ﬁrma roku 2018. V soutěži
pořádné společností Wolters Kluwer ČR byli na základě hlasování odborné i laické veřejnosti odměňováni
ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblastí
daní. Vedle toho byly oceňovány také tři Nejvstřícnější
ﬁnanční úřady roku 2018 a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2018.
Novinkou 9. ročníku bylo vyhlášení žebříčku Největších poradenských ﬁrem roku 2018. Komora daňových
poradců ČR byla mediálním partnerem celé soutěže.

Vítězové 9. ročníku soutěže Daňař & daňová ﬁrma roku 2018

Slavnostní přípitek

Plaketa pro výherce v soutěži Daňař & daňová ﬁrma roku 2018

Sál hotelu International v Praze, kde probíhalo
slavnostní vyhlášení výsledků
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Vyhlášení Daňové osobnosti roku 2018 v komerční sféře
zleva: Jiří Nesrovnal, Alena Schillerová

Výherci kategorie Daňová naděje
zleva: Matěj Nešleha, Soňa Hanigovská, Tomáš Brokl, Petra Pospíšilová
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Firemní ﬁlantropie

Nejlepším legislativním počinem roku 2018 byla
novela zákona o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury, alespoň podle výsledků hlasování v anketě Zákon roku 2018,
do které se zapojili zástupci právnické obce, byznysu i široké veřejnosti. V jubilejním 10. ročníku
ankety měli na výběr poprvé pouze ze tří možností. Členem nominační rady byl za Komoru
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí
Sekce daň z příjmů právnických osob.
Akci pod záštitou Hospodářské komory ČR
a České advokátní komory organizovala advokátní kancelář Deloitte Legal. Výsledky hlasování byly vyhlášeny v úterý 16. dubna 2019 na
slavnostním večeru.
Pro tento jubilejní ročník byla zavedena nová
kategorie s názvem Vykřičník. V ní hlasující veřejnost nominovala zákon, který například čeká
dlouho na projednání, nebo naopak existuje
v české legislativě zbytečně a měl by se zrušit.

Nástěnné kalendáře
Pravidelně každý rok Komora objednává 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.

Vánoční dárky
V roce 2019 Komora zahájila spolupráci s ﬁrmou
SMERO, která je členem asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených. Mají ve svých řadách více
než 50 % zdravotně znevýhodněných osob a na tuzemském trhu působí 22. rokem.
Kromě běžných kancelářských potřeb pro nás zajistili
i vánoční dárky pro naše kolegy, partnery a osobnosti
z profesionálního života Komory.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Zákon roku 2018 dne 16. 4. 2019

Sbírej toner

Předseda nominační rady, Tomáš Babáček, přivítal
účastníky slavnostního vyhlášení

Komora daňových poradců ČR 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.
Díky projektu se za období květen 2009 – prosinec
2019 podařilo získat částku 3 216 874 Kč. Celý výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů je rozdělen
mezi zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné spoluobčany, která jsou do projektu zapojena.

Nejlepším legislativním počinem pro podnikatelské
prostředí byla funkční infrastruktura

Zde pracují Dobří andělé

Druhé místo: předvídatelné podnikatelské prostředí
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Třetí místo: změna zákona o ochranných známkách

Zaměstnanci kanceláře Komory se zapojili do projektu „Zde pracují Dobří andělé“. Co tím získali? Společný dobrý pocit z podpory rodinám s dětmi, které postihlo vážné onemocnění. Kancelář Komory tak nese
logo „Zde pracují Dobří andělé“.
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Sborník příkladů

Základním periodikem a současně komunikačním nástrojem
Komory vůči svým členům a také 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 2019 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 2019

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.
Obálky publikací Daňové
zákony a účetnictví
Obálka Bulletinu 1/2019

Obálka Bulletinu 2/2019

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, daňově
poradenské společnosti a asistenti, 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 3/2019
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Obálka Bulletinu 4/2019
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Tiskové zprávy

V průběhu roku 2019 vydala Komora
10 tiskových zpráv, které se týkaly těchto
aktuálních témat:
Zákon o daních z příjmů se od nového
roku opět zkomplikoval. Komora na to
reaguje. (9. 1. 2019)
Daňový poradce dává jistotu, že je vše
v pořádku (6. 2. 2019)
Odpovědnost státu za škodu při správě
daní (1. 4. 2019)
61 nových daňových poradců dnes
převzalo osvědčení od prezidentky
Komory (27. 5. 2019)
Nová digitální daň zkomplikuje daňový
systém (11. 9. 2019)
Druhý ročník soutěže diplomových prací
má své vítěze (16. 9. 2019)
27. řádná valná hromada Komory
daňových poradců ČR (15. 11. 2019)

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Ing. Lucie Wadurová,

Noví daňoví poradci, kteří úspěšně zvládli
náročné zkoušky, dnes převzali svá
osvědčení z rukou zástupců Prezidia
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Ústavní soud dal za pravdu léta
uplatňované připomínce Komory
(28. 11. 2019)
Názor Komory na zjednodušení v oblasti
daně z příjmu se potvrdil (9. 12. 2019)
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Ústavní soud dal za pravdu léta uplatňované připomínce Komory
Brno, 28. listopadu 2019 – Komora daňových poradců již roky uplatňuje námitku, že není možné,
aby obsah povinného formuláře k podávání daňového přiznání nebyl stanoven zákonným
předpisem.
Vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, k tomu dodává: „Dlouhodobě
upozorňujeme Ministerstvo financí, že obsah daňových formulářů by měl být stanoven
vyhláškou. Naposledy jsme tuto připomínku uplatnili v rámci aktuální novely Daňového řádu,
která je v tuto chvíli projednávána Poslaneckou sněmovnou. Ministerstvo financí tuto
připomínku neustále odmítá. Dnes nám však dal ve svém nálezu za pravdu Ústavní soud, který
v zásadě argumentuje obdobně jako Komora.“
Jestliže je formulář k podávání daňového přiznání závazný pod sankcí, není ústavně konformní, aby
jeho struktura a obsah nebyly stanoveny právním předpisem. Fakticky se totiž jedná o stanovení
povinnosti širokému okruhu daňových subjektů. „Na tento problém jsme již dříve upozorňovali
v souvislosti s nálezem Ústavního soudu k problematice kontrolních hlášení,“ doplňuje Jiří
Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců a vedoucí Sekce dani z příjmu právnických osob.
Komora daňových poradců nepovažuje za šťastné, že v návrhu zákona o právu na digitální
služby je zakotveno, že formulář by měl být závazný po jeho zveřejnění na internetových
stránkách příslušného úřadu. Takto navrhovaná úprava je v rozporu s předmětným nálezem.
Doufáme, že tato chyba bude odstraněna při projednávání předmětné normy v Senátu PČR.
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Ing. Tomáš Hajdušek

člen Prezidia KDP ČR

vedoucí Sekce správa daní a poplatků

T: +420 602 771 822

T: +420 602 427 342

E: nconsult@nconsult.cz

E: tomas@hajdusek.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705

E: foretova@kdpcr.cz
Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz
O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána
zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení
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trvá na tom, že nová povinnost
zkomplikuje daňový systém.
„S ohledem na předmět zdanění,
rozsah evidenčních povinností
a komplikovanost informačních
systémů velkých společností je
jednoměsíční lhůta naprosto
nereálná,“ namítá s tím, že u elektronické evidence tržeb byla
přechodná doba tříměsíční.
Kritizuje také to, že ministerstvo nemá žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by
vyvrátila obavy z konfliktu mezi
navrhovaným zákonem a existujícími mezinárodními dohodami
o zamezení dvojímu zdanění.
„Přitom na tomto konfliktu
mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti placení
nové daně,“ míní Nesrovnal.
Ani s tímto argumentem finance nesouhlasí. „Daň z vybraných
digitálních služeb není těmito
smlouvami pokryta. Dvojí zdanění je vylučováno pouze v případech uvalení daní z příjmů,
případně z majetku,“ podotkl
Vintrlík. Kromě toho nebude
stát zdaňovat příjem firem, ale
poskytnutí zdanitelné služby v ČR
za úplatu. Podle ministerstva tedy
v podstatě půjde o nepřímou daň.
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Daň má
příští rok vynést
dvě miliardy
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2. ročník soutěže diplomových prací

Webové stránky pro veřejnost

Do 2. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma,
kterou v únoru 2019 vyhlásila Komora daňových poradců
ČR, se přihlásilo 11 studentů z 9 vysokých škol. Odborná
hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, vybrala
tři vítězné práce.

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 sekci „Pro média“ Komora zveřejňuje diskutovaná
témata a tiskové zprávy a jsou zde uvedeny i kontaktní
osoby příslušných profesních oblastí pro komunikaci
s novináři. K dispozici 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 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 je možné zadat
poptávku po daňovém poradenství nebo po daňových
poradcích prostřednictvím připraveného formuláře.
Pro rok 2020 je připravována nová sekce určená pro
studenty.

1. místo Kateřina Valdová (VŠE v Praze)
Komparace daňového zatížení podle formy
činnosti v České republice a sousedních státech
2. místo Denisa Doležalová (Akademie STING)
Uplatňování DPH ve školství
3. místo Věra Vlková (VŠE v Praze)
Daňové zvýhodnění rodin s dětmi
Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů a přinesly zajímavé výsledky. 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, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit
v praxi. Vítězkám předali symbolický šek Petr Toman, viceprezident KDP ČR, a Petra Pospíšilová, prezidentka KDP
ČR, v rámci 10. ročníku odborného semináře Národní účetní rady 6. prosince 2019.

Zpráva o činnosti KDP ČR 2019

Zleva: Petr Toman, Kateřina Valdová, Denisa Doležalová,
Věra Vlková a Petra Pospíšilová
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Facebook

Twitter

Komora komunikuje prostřednictvím sociálních sítí
již od roku 2014. Facebook byl prvním z jejích kanálů. V březnu 2019 byla zahájena profesionální správa
této sociální sítě a vyplatilo se to. Ke konci roku byl
počet fanoušků téměř 6000. Komoře se daří svými
příspěvky oslovit uživatele a 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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YouTube

LinkedIn

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.

Noví sledující uživatelé

Na sociální síti LinkedIn se
Komora 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 jsou zde k nalezení novinky z oblasti
zajímavých publikací, které jsou daňovému poradenství blízké, možnost
vzdělávacích kurzů pro
zájemce o to stát se daňovým poradcem a dále také
odborné semináře, stejně
jako odborné semináře
pro daňové poradce, kteří si naopak své znalosti
chtějí prohloubit.
V roce 2019 bylo téměř
dosaženo hranice 1000
sledujících uživatelů a jejich počet stále pomalu
roste.
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4. ročník běhu Komory
daňových poradců ČR

Hlavní závod na 10 km byl zahájen

Obrovské nasazení dětí a podpora rodičů
v průběhu dětského závodu

Závod na 5 km byl odstartován

Zástupci společnosti Deloitte před závodem
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Za příjemného počasí a skvělé sportovní atmosféry se v sobotu 4. května 2019 uskutečnil již
4. ročník běhu Komory daňových poradců ČR
aneb s daňovým poradcem vás daně nedoběhnou.
Závod se tradičně konal v Brně, ale proti předchozím ročníkům již ne v brněnském parku Lužánky, ale nově v Mariánském údolí v Brně - Líšni. Pro závodníky tak mohly být připraveny tratě
na 5 a 10 kilometrů.
Do hlavního závodu nastoupilo 92 běžců a na
start dětského závodu se postavilo 30 dětí, které předvedly úžasné nasazení. Závodníky přišel nejen pozdravit, ale závod na 10 kilometrů
odstartovat a následně i odběhnout, nevidomý
sportovec Ondřej Zmeškal se svým trasérem
Tomášem Dilhofem.
I v tomto ročníku se uskutečnila soutěž týmů,
kdy dva běžci běželi krátkou a dva dlouhou
trať. Součet časů pak byl porovnán s ostatními
týmy.
Svoji osobní záštitu závodu udělil starosta
městské části Brno Líšeň, Břetislav Štefan, který se osobně účastnil i zahájení závodu. Závod
na 5 kilometrů pak odstartoval Jaroslav Suchý,
radní města Brna a mistr české republiky v krasobruslení z roku 1995.

Radek Neužil a Břetislav Štefan,
příprava na úvodní rozhovor

Zleva: Břetislav Štefan
a Jaroslav Suchý

Vyhlášení nejmladší, žákovské kategorie

Kancelář Komory společně s Ondřejem Zmeškalem
a Tomášem Dilhofem na bedně

Zleva: Ondřej Zmeškal a Tomáš Dilhof
v cíli závodu

Vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií

Vyhlášení nejlepších týmů
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Golfový turnaj

Golfový rezort v Telči

Zleva: František Novák, Miloslava Bendová, Žaneta Motičáková, Jiří Motičák

Zleva: Pavel Černý, Jan Bonaventura, Petr Ondrůšek, Ivana Ondrůšková

Zleva: Michal Babička, Soňa Berková,
Richard Fresser, Miroslav Myslivec

Absolutní vítěz Petr Kaplan uprostřed, 2. místo Vít Křivánek (vlevo),
3. místo František Novák

Ani vedro, ani zima. Ideální golfové počasí panovalo u jubilejního
10. ročníku golfového turnaje,
který se konal 23. září 2019 v Telči, a nesl se ve velmi přátelské
atmosféře s napínavým koncem,
zda-li si daňoví poradci pojedou
zahrát do golfového resortu v Telči i potřetí.
V roce 2020 se pojede, zásluhou
absolutního vítěze turnaje, pana
Petra Kaplana, do Lázní Bohdaneč.
V kategorii s HCP 0 - 25 zvítězil
také pan Petr Kaplan, v kategorii
s HCP 25,1- 54 Štěpán Kuba.

Vyhlášení výsledků

Za uspořádání 10. ročníku děkujeme panu Vítu Křivánkovi a za
podporu a možnost ocenit nejlepší hráče věcnými cenami všem
partnerům.
Děkujeme i panu Karlu Lehkému,
zakladateli myšlenky pořádat komorové golfové turnaje.

Zleva: Petr Kotík, Štěpán Kuba, Michal Klečka, Lukáš Vaculík
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Vyhlášení výsledků
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Divadelní představení

21. ročník sportovních her Komory se uskutečnil ve dnech
4. – 6. září 2019 ve Sportovním
centru Nymburk. Sportovní zápolení byla zahájena kolektivními
sporty, které doprovázelo hezké
letní počasí.
Druhý den byla na pořadu především individuální klání.
Na tradičním večírku vítězné týmy i jednotlivci převzali zasloužená ocenění. Hry byly zakončeny
bowlingovým turnajem v Sadské.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 37
daňových poradců.

Hromadné foto účastníků sportovních her

Zaplněné hlediště

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

V předvečer konání Valné hromady
Komory daňových poradců ČR se dne
14. listopadu 2019 daňoví poradci sešli
v Městském divadle Brno na představení
Splašené nůžky. Vyprodané divadlo bylo
pro Komoru nejlepší odměnou.
Hra německy píšícího autora Paula Pörtnera pochází z 60. let. Jedná se o originální šílenou detektivní komedii, která
umožnila divákům zasahovat do děje
a rozhodovat o dalším průběhu příběhu.

Radek Neužil přivítal diváky v úvodu představení

Hra dokonale mísila napětí a zábavu
a nabídla divákovi neopakovatelný zážitek, neboť publikum se stalo přímým
svědkem vraždy, o níž muselo následně
vypovídat a nakonec i usvědčit vraha.
Děj se odehrával v kadeřnickém salónu
„Splašené nůžky“, kam za poněkud osobitým personálem přicházeli náhodní
i stálí zákazníci, aby se nechali ostříhat,
ale zároveň i pobavit.
Šachový turnaj

114

Ping - pongový turnaj

Pozdrav diváků byl efektně zakomponován
do úvodu představení
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Struktura kanceláře KDP ČR

DOK / DIK
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

PREZIDIUM /
VALNÁ HROMADA
Šárka Lásková
Jaromír Papírník

ŠKOLENÍ / KLUBY
Vratislav Mánek
Lucie Balážová

VEŘEJNOST
Miroslava Říčná
Lucie Balážová

KONFERENCE
DLOUHODOBÉ AKCE
Vít Šelesovský
Lucie Balážová

PUBLIKOVÁNÍ
Jaromír Papírník

BULLETIN
Jaromír Papírník

PUBLIKACE
Jaromír Papírník

PODPORA PROFESE
Jaromír Papírník

ČLENSTVÍ
Šárka Lásková

KVALIFIKAČNÍ
ZKOUŠKY
Šárka Lásková
Alena Štrosová

EVIDENCE PORADCŮ
/ ASISTENTŮ
Alena Štrosová
Štěpánka Paldusová

EVIDENCE
SPOLEČNOSTÍ
Kamila Stehnová

ODBORNÉ
ZÁLEŽITOSTI
Pavlína Fialová

SEKCE
Libuše Koukalová

DAŇOVÁ
LEGISLATIVA
Tomáš Půček

KOORDINAČNÍ
VÝBOR
Pavlína Fialová

PROFESNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Vladimír Šeﬂ

REGULACE
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

POJIŠTĚNÍ
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

DOHLED
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

ORGANIZACE
KANCELÁŘE
Kateřina Foretová

INTERNÍ PROCESY / IT
Kateřina Foretová
Petr Němec

PUBLIC RELATIONS
Kateřina Foretová

PODATELNA
Kateřina Foretová
Lena Menšíková

EKONOMIKA
Radek Neužil

FAKTURACE / E-SHOP
EVIDENCE
ČL. PŘÍSPĚVKŮ
Petra Vítková

EVIDENCE FAKTUR
/ DPP / PRODEJ
VSTUPENEK
Štěpánka Paldusová

ROZPOČTY
Kateřina Foretová
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TAJEMNÍK
Radek Neužil

VZDĚLÁVÁNÍ
Marcela Vaňatková

Kancelář KDP ČR

Sídlo:

Poštovní adresa:

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, 602 00 Brno
6. patro (rohový dům služeb)
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

1. řada zleva: Kateřina Foretová, Kamila Stehnová, Lucie Balážová, Miroslava Říčná, Petra Vítková,
Markéta Pešlová, Šárka Lásková, Libuše Koukalová, Štěpánka Paldusová, Marcela Vaňatková, Alena Štrosová
2. řada zleva: Tomáš Půček, Petr Němec, Radek Neužil, Jaromír Papírník, Vít Šelešovský, Vladimír Šeﬂ, Vratislav Mánek
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